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RESUMO 

 

A água é recurso natural que exerce função essencial para a realização do bem estar humano, 

sua sobrevivência e continuidade geracional, sendo tema de grande relevância e destaque no 

contexto atual e que demanda dedicada tutela jurídica, a fim de proteger este recurso natural, 

o meio ambiente ao qual integra, além de garantir a todos o acesso qualitativo e quantitativo 

deste recurso vital para o ser humano. Ante o caráter fundamental da água e consenso dos 

Estados no que tange à necessidade de resguardá-la, o presente trabalho tem como objetivo 

analisar como este recurso natural é juridicamente protegido no cenário global, considerando 

o caráter ambiental e humanístico atribuído à água. A partir dos documentos e diplomas 

jurídicos internacionais, a tutela jurídica dispensada aos recursos hídricos mostra-se 

ativamente presente nas discussões internacionais sobre o meio ambiente, sendo 

constantemente reforçada a urgência na proteção deste recurso e o dever erga omnes de cuidar 

da água, primando pela sustentabilidade. Nota-se, ainda, a tendência de expansão do 

reconhecimento do direito à água como direito humano, sendo uma obrigação dos Estados 

atuarem em suas esferas nacionais e com colaboração mútua para garantir o acesso universal à 

água, a fim de propiciar a efetivação da dignidade da pessoa humana. 

 

Palavras-chave: Direito Internacional. Direitos Humanos. Meio Ambiente. Água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Water is a natural resource that performs an essential function of promoting human well-

being, it’s survival and generational continuity, being a subject of great relevance and 

prominence in the current context and that demand dedicated legal protection, being a subject 

of great relevance and prominence in the current context and which demands dedicated legal 

protection in order to protect this natural resource, the environment to which it integrates, as 

well as guaranteeing to all, the access of this vital resource to the human being, qualitatively 

and quantitatively. In view of the fundamental character of the water and the consensus of the 

States regarding the need to protect it, this study aims to analyze how this natural resource is 

legally protected in the global scenario, considering the environmental and humanistic 

character attributed to water. Based on international documents and legal instruments, the 

legal protection given to water resources is actively present in the international discussions on 

the environment, being constantly reinforced the urgency in the protection of this resource 

and the erga omnes duty to safeguard it, focusing on sustainability. It is also noted the 

tendency to expand the recognition of the right to water as a human right, being an obligation 

of States to act in their national spheres and with mutual collaboration to ensure universal 

access to water, in order to promote the realization of human dignity. 

 

Keywords: International Law. Human rights. Environment. Water. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Direito Internacional dedica-se a diversos temas que, conforme a evolução da 

sociedade e suas perspectivas, foram considerados de relevância e interesse global, 

merecendo, portanto, uma proteção jurídica extensiva, de caráter internacional. Os direitos 

humanos e o direito ambiental são dois destes temas que, por sua importância e pelo alcance 

das implicações, demandam um amparo mundial. 

Como em todos os ramos do Direito, os assuntos integrantes de uma área são 

interrelacionados, havendo um campo de interseção entre eles.  Esta interação ocorre em 

relação ao tema do direito à água, visto que é, concomitantemente, questão integrada ao 

direito ambiental e elemento essencial para plena e digna vida do ser humano em sentido 

universal. 

Ante a essencialidade dos recursos hídricos e considerando a importância da temática 

da água na agenda internacional, visto ser assunto de interesse mundial, a presente pesquisa 

tem como objeto a modulação da tutela jurídica do direito à água no cenário global, a fim de 

analisar como o referido direito é conceituado e protegido nos diplomas internacionais, 

considerando tanto aspectos ambientais como humanistas. 

Inicialmente, abordar-se-á a afirmação histórica da concepção contemporânea de 

direitos humanos, tendo como marco temporal a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

bem como será tratada a definição e desenvolvimento das gerações dos direitos humanos, 

considerando-os como um conjunto integrado, interdependente e indivisível. 

Após, passar-se-á ao estudo da Declaração de Estocolmo como marco no direito 

ambiental internacional, considerando seus efeitos, principalmente no que tange à mudança de 

perspectiva do cenário mundial em relação ao meio ambiente, que passou a dedicar especial 

atenção aos efeitos nocivos da atividade humana na natureza. 

Em seguida, serão analisados os principais diplomas internacionais que versam sobre 

o tema da água. Serão estudados documentos internacionais que tutelam os recursos hídricos, 

considerando seu caráter de recurso natural finito e anunciando compromissos e deveres a 

serem cumpridos pelos Estados na esfera individual e em cooperação internacional, a fim de 

garantir a proteção deste recurso, a partir de ideias como o desenvolvimento sustentável, 

distribuição do recurso e garantia de acesso a todos os povos. 

Analisar-se-ão, também, instrumentos de proteção de Direitos Humanos, como 

convenções que versam sobre direitos de grupo específicos, resoluções e entendimentos dos 
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órgãos que amparam a efetivação dos referidos direitos, a fim de identificar como o direito à 

água é considerado por estes e como os direitos humanos interagem entre si. 

Por fim, será feita análise do sistema interamericano de proteção aos direitos 

humanos. A partir das considerações sobre a estrutura do sistema em questão, pretende-se 

identificar como o direito à água é tutelado no sistema interamericano. Para tal fim, cinco 

decisões judiciais proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que trazem em 

seu conteúdo o reconhecimento da água, serão brevemente estudadas.  

Assim, à luz de casos julgados pela Corte Interamericana, demonstrar-se-á como o 

direito humano à água se relaciona diretamente aos outros direitos humanos e como esta 

categoria de direitos interage, considerando a universalidade interdependência e 

indivisibilidade como características de tais direitos. 

Metodologicamente, o presente trabalho é uma pesquisa qualitativa teórica, 

elaborada mediante o estudo de documentos e legislações internacionais sobre a temática da 

água, além de ampla revisão bibliográfica. A metodologia também conta com estudos de 

casos de decisões judiciais do sistema americano de proteção aos direitos humanos, que 

versam sobre a temática da água, a fim de alcançar uma conclusão sobre o tratamento jurídico 

dispensado à água pelo Direito Internacional. 
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2 AFIRMAÇÃO HISTÓRICA E A EVOLUÇÃO DAS GERAÇÕES DE DIREITOS 

HUMANOS 

 

Os direitos humanos são frutos de um processo histórico, firmados através de lutas e 

reivindicações que visam assegurar a dignidade humana. Assim, os direitos humanos são 

construídos de acordo com as circunstancias fáticas e demandas do período da história em que 

se desenvolvem. 

Nesse sentido, conforme leciona Norberto Bobbio,  

 

 

[...] os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, 

ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de 

novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de 

uma vez e nem de uma vez por todas.1 

 

 

O marco temporal da denominada concepção contemporânea de direitos humanos é 

ano de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), formulada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). A referida declaração foi elaborada como resposta às 

atrocidades cometidas pelo regime nazista2. Em um cenário pós Segunda Guerra Mundial, 

tendo o Estado como sujeito violador da dignidade humana, a Declaração de 1948 surgea 

partir da necessidade de proteger os direitos humanos a nível global, sendo, portanto, o feito 

inicial do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Para Comparato, a Declaração de 1948, 

 

 

[...] representou a manifestação histórica de que se formara, enfim, em âmbito 

universal, o reconhecimento dos valores supremos da igualdade, da liberdade e da 

fraternidade entre os homens, como ficou consignado em seu artigo 1. A 

cristalização desses ideais em direitos efetivos, como se disse com sabedoria na 

disposição introdutória da Declaração, far-se-á progressivamente, no plano nacional 

e internacional, como fruto de um esforço sistemático de educação em direitos 

humanos.3 

 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos insere no cenário internacional a 

noção de direitos universais. Além disso, os direitos humanos são indivisíveis, 

interdependentes e interrelacionados, caráter que está claramente expresso na Declaração de 

Viena de 1993: 

                                                           
1 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier. 2004, p.9. 
2 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 9ªed .São Paulo.: Saraiva 2016, p. 89. 
3 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 3ª ed. São Paulo: Editora 

Saraiva. 
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5. Todos os Direitos Humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e 

interrelacionados. A comunidade internacional deve considerar os Direitos 

Humanos, globalmente, de forma justa e eqüitativa, no mesmo pé e com igual 

ênfase. Embora se deva ter sempre presente o significado das especificidades 

nacionais e regionais e os diversos antecedentes históricos, culturais e religiosos, 

compete aos Estados, independentemente dos seus sistemas políticos, econômicos e 

culturais, promover e proteger todos os Direitos Humanos e liberdades 

fundamentais.4 

 

 

A universalidade dos direitos humanos refere-se à única exigência para titularidade 

deste grupo de direitos: a condição de pessoa humana. Por sua vez, ao dizer que os direitos 

humanos são indivisíveis, afirma-se a relação de interdependência entre direitos: a 

observância de um direito é fator necessário para a observância de outro. Por fim, o fato de os 

direitos humanos serem interrelacionados significa que formam um conjunto, sendo 

diretamente ligados entre si. 

A partir da noção sobre a evolução dos direitos humanos conforme a história humana 

e sua indivisbilidade e interdependência, cumpre-se tratar das etapas de desenvolvimento dos 

direitos humanos. Considerando que este grupo de direitos nasce de acordo com as demandas 

de determinado período, foram classificados em gerações5, de acordo com o momento de 

conquista de cada um. 

Sobre o tema, referindo-se à nova era de direitos humanos inaugurada pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, Flávia Piovesan entende que, 

 

 

Ao conjugar o valor da liberdade com o valor da igualdade, a Declaração demarca a 

concepção contemporânea de direitos humanos, pela qual os direitos humanos 

passam a ser concebidos como uma unidade interdependente, inter-relacionada e 

indivisível. Assim, partindo-se do critério metodológico, que classifica os direitos 

humanos em gerações, adota-se o entendimento de que uma geração de direitos não 

substitui a outra, mas com ela interage. Isto é, afasta-se a ideia de sucessão 

“geracional” de direitos, na medida em que se acolhe a ideia da expansão, 

cumulação e fortalecimento dos direitos humanos consagrados, todos 

essencialmente complementares e em constante dinâmica de interação.6 

 

 

                                                           
4ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração e Programa de Ação de Viena. Conferência Mundial 

sobre Direitos Humanos. Viena, 1993. 
5 Segue-se a terminologia utilizada por Uadi Lamego Bulos: “É o melhor, ao nosso ver, porque demarca muito 

bem os períodos de evolução das liberdades públicas. Seu uso, ao contrário do que se pode imaginar, demonstra 

a idéia de conexão de uma geração à outra” (BULOS, Uadi Lamego. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. São 

Paulo: Editora Saraiva. 2015, p. 529). 
6 PIOVESAN, op. cit. 2016, p. 62. 
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A primeira geração surge no século VXIII, trazendo os direitos civis e políticos. 

Tratando-se de direitos individuais, esta geração apresenta-se em face do Estado, ou seja, 

restringe o poder estatal, sendo um marco do Estado Liberal, sob o ideal jusnaturalista. 

Neste primeiro momento, tem-se como foco as prestações negativas por parte do 

Estado, ou seja, um dever especial deste de, a certa medida, abster-se para garantir tais 

direitos, como o direito de expressão, direito à liberdade religiosa e direito de associação, 

tendo como titular o indivíduo.  

Nesse sentido, conforme entendimento de Robert Alexy, os direitos civis e políticos 

são marcados pela proteção destinada às liberdades do ser humano, privilegiando-se a esfera 

individual, o cidadão, limitando a intervenção do poder público.7 

Após a Primeira Guerra Mundial, é inaugurada a segunda geração de direitos 

humanos. A chegada da industrialização vem acompanhada de problemas sociais, sendo, 

neste momento, reivindicada a realização da justiça social. Assim, esta geração compreende 

os direitos sociais, econômicos e culturais. 

 Ao contrário da primeira, a segunda geração tem caráter coletivo e requerer, em 

especial, prestações positivas do Estado8com a finalidade de garantir o bem estar social e a 

igualdade. 

Sobre os direitos de segunda geração, Piovesan afirma que: “São eles autênticos e 

verdadeiros direitos fundamentais, acionáveis, exigíveis e demandam séria e responsável 

observância. Por isso, devem ser reivindicados como direitos e não como caridade, 

generosidade ou compaixão” 9.  

Os direitos sociais, econômicos e culturais são direitos de mesma importância dos 

direitos políticos e civis, visto não haver hierarquia entre as gerações de direitos. Assim, 

gozam da mesma necessidade de proteção e efetivação nos planos nacionais e internacionais. 

São prestigiados, nesta geração, os direitos relacionados ao trabalho, à subsistência 

digna do ser humano, o direito à saúde, direito à educação, ao seguro social, entre outros. 

                                                           
7ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2002. 
8 Sobre o tema, Flávia Piovesan afirma: “... cabe realçar que tanto os direitos sociais como os direitos civis e 

políticos demandam do Estado prestações positivas e negativas, sendo equivocada e simplista a visão de que os 

direitos sociais só demandam prestações positivas, enquanto os direitos civis e políticos demandariam prestações 

negativas, ou a mera abstenção estatal. A título de exemplo, cabe indagar qual o custo do aparato de segurança, 

mediante o qual se asseguram direitos civis clássicos, como os direitos à liberdade e à propriedade, ou ainda qual 

o custo do aparato eleitoral, que viabiliza os direitos políticos, ou do aparato de justiça, que garante o direito ao 

acesso ao judiciário. Isto é, os direitos civis e políticos não se restringem a demandar mera omissão estatal, já 

que sua implementação requer políticas públicas direcionadas, que contemplam também um custo”. 

(PIOVESAN, Flávia. op.cit. 2016, p.183). 
9PIOVESAN, ibid., p. 181. 
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A terceira geração trata dos direitos de solidariedade ou fraternidade. Segundo Ingo 

Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, na obra “Curso de direito 

constitucional” 

 

 

Os direitos fundamentais da terceira dimensão, também denominados direitos de 

fraternidade ou de solidariedade, trazem como nota distintiva o fato de se 

desprenderem, em princípio, da figura do homem-indivíduo como seu titular, 

destinando-se à proteção de grupos humanos (povo, nação), caracterizando-se, 

consequentemente, como direitos de titularidade transindividual (coletiva ou 

difusa).10 

 

 

Sobre o tema, Tavares afirma que: “são direitos da terceira dimensão aqueles que se 

caracterizam pela sua titularidade coletiva ou difusa, como o direito do consumidor e o direito 

ambiental. Também costumam ser denominados como direitos da solidariedade ou 

fraternidade”.11 

Os direitos humanos de terceira geração demandam, portanto, medidas e 

responsabilidade global para que sejam devidamente efetivados, visto a característica de sua 

titularidade, razão pela qual são chamados de direitos de solidariedade ou fraternidade. São 

direitos relacionados ao meio ambiente saudável e equilibrado, aos patrimônios históricos e 

naturais da humanidade, à paz e ao desenvolvimento econômico. 

Situados na atualidade, a quarta geração decorre dos avanços tecnológicos, visando 

regulamentar as inovações e proteger a vida humana. São direitos referentes à interação entre 

o campo biológico e a tecnologia, chamada, assim, de biotecnologia. A temática envolve 

questões como a eutanásia, alimentos transgênicos, inseminação artificial e novos avanços 

decorrentes da engenharia genética. 

A quarta geração dos direitos humanos justifica-se pela necessidade de tutela jurídica 

no que se refere às inovações tecnológicas, a fim de disciplinar a ética, os efeitos e limites da 

biotecnologia, para que as inovações trazidas por esta estejam compatíveis com a dignidade 

humana.  

Mais recente, a quinta geração dos direitos humanos diz respeito ao direito à paz. 

Embora tal direito já esteja presente na terceira geração, para Paulo Bonavides, é apenas na 

quinta geração que a paz é realmente concebida no âmbito da normatividade 

                                                           
10SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 

constitucional. 4ª ed. São Paulo: Saraiva. 2015, p. 502. 
11 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 11 ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 

353. 
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jurídica12.Segundo o autor:“A dignidade jurídica da paz deriva do reconhecimento universal 

que se lhe deve enquanto pressuposto qualitativo da convivência humana, elemento de 

conservação da espécie, reino de segurança dos direitos”.13 

Assim, é possível afirmar que o direito a paz é direito genuíno e universal do ser 

humano, essencial para harmonização e dignidade de todos. 

Feitas as considerações sobre as gerações de direitos humanos e tendo em vista a 

historicidade deste, demonstrada a ligação entre todas as gerações de direitos, que juntas, 

compõem a matéria de interesse do Direito Internacional dos Direitos Humanos, de modo 

complexo e de interesse global14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12Segundo Paulo Bonavides: “Karel Vasak, o admirável precursor, ao colocá-la no rol dos direitos da 

fraternidade, a saber, da terceira geração, o fez, contudo, de modo incompleto, teoricamente lacunoso. Não 

desenvolveu as razões que a elavam à categoria de norma. Sobretudo aquelas que lhe conferem relevância pela 

necessidade de caracterizar e encabeçar e polarizar toda uma nova geração de direitos fundamentais, como era 

mister fazer e ele não o fez. O direito à paz caiu em um esquecimento injusto por obra talvez da menção ligeira, 

superficial, um tanto vaga, perdida entre os direitos da terceira geração” (BONAVIDES, Paulo. A Quinta 

Geração de Direitos Fundamentais. Direitos Fundamentais e Justiça. Nº 3. Abr/Jun. 2008, p. 82-93). 
13 Ibid., p. 86. 
14 Conforme leciona Cançado Trindade: “Conforme anunciam a própria Carta das Nações Unidas e a Declaração 

Universal de 1948, a observância mundial dos direitos humanos constitui interesse comum da humanidade. A 

inter-relação de todos os direitos humanos — civis, políticos, econômicos, sociais e culturais — é agora objeto 

de amplo reconhecimento segundo a abordagem global ou universal” (CANÇADO TRINDADE, Antônio 

Augusto. Os Direitos Humanos e Meio Ambiente. In: SYMONIDES, Janusz. Direitos Humanos: Novas 

Dimensões e Desafios. Brasília: UNESCO Brasil, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2003. 397 p. pt. I, 

cap.5, p. 165). 
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3 A DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO COMO MARCO NA PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE NO DIREITO INTERNACIONAL 

 

3.1 A RESOLUÇÃO 1346 DO CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL DAS NAÇÕES 

UNIDAS E A CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE 

HUMANO 

 

A primeira expressão internacional de preocupação com o meio ambiente surgiu em 

1968, como ato do The Economic and Social Council (Conselho Econômico e Social das 

Nações Unidas – ECOSOC), através da Resolução 1346 (XLV) – Question of convening an 

international conference on the problems of human enviroment.15 

A Resolução 1346, considerando os impactos ambientais causados pelas ações 

humanas e desenvolvimento econômico, inseriu no cenário internacional a necessidade de 

uma cooperação global a fim de avaliar os efeitos no meio ambiente. 

Em seu início, o documento pondera, 

 

 

Noting the continuing and accelerating impairment of the quality of the human 

environment caused by such factors as air and water pollution, erosion, and other 

forms of soil deterioration, secondary effects of biocides, waste and noise, 

 

Concerned with the consequent effects thereof on the condition of man, his physical 

and mental well-being, his dignity and his enjoyment of basic human rights in 

developing as well as developed countries,  

 

Convinced of the urgent need for intensified action, at the national and international 

level, in order to limit and, where possible, eliminate the impairment of the human 

environment and in order to protect and improve the natural surroundings in the 

interest of man, 

 

Convinced also that due attention to problems of the human environment is essential 

for sound economic and social development.16 

A partir do trecho citado, nota-se a preocupação do ECOSOC com os efeitos da 

poluição e degradação do meio ambiente na vida do ser humano, sendo considerado, em 

primeiro lugar, o bem estar do ser humano. 

                                                           
15 UNITED NATIONS. The Economic and Social Council. RESOLUTION 1346 (XLV). Question of convening 

an international conference on the problems of human environment. 1555th Plenary Meeting, 30 July 1968, p. 8.  
16 “Observando a deterioração contínua e acelerada da qualidade do meio ambiente humano causada por fatores 

como a poluição do ar e também da água, situações de erosão e outras formas de deterioração do solo, 

conseqüências do uso químico, resíduos e ruído, Preocupado com as consequências e efeitos sobre a condição do 

homem, seu bem estar físico e mental, sua dignidade e o gozo dos direitos humanos básicos em países em 

desenvolvimento e desenvolvidos, Convencidos da necessidade urgente de intensificar a ação, a nível nacional e 

internacional, a fim de limitar e, sempre que possível, eliminar a degradação do ambiente humano e proteger e 

melhorar o meio natural de interesse do homem, Convencidos também de que a devida atenção aos problemas do 

ambiente humano é essencial para um desenvolvimento económico e social sólido, […] “(tradução livre). 

UNITED NATIONS, ibid. 
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Surge, assim, a necessidade de avaliar as questões ambientais no âmbito das 

Organizações das Nações Unidas e seus organismos, a fim de mobilizar os Estados membros 

da ONU para a discussão sobre o meio ambiente. A Resolução afirma,  

 

 

Desiring to encourage work in this Field and to give it a common outlook and 

direction, 

 

Believing it desirable to provide a framework for a comprehensive consideration 

within the United Nations of the problems of human environment in order to focus 

the attention of Governments and public opinion on the importance of this question 

and also do identify those aspects of it that can only, or best, be solved through 

international co-operation and agreement, 

 

1. Recommends that the General Assembly, at its twenty-third session, considers 

ways and means to further the objectives set out above including, in particular, the 

desirability of convening a United Nations conference on problems of the human 

environment […].17 

 

 

Assim, Resolução 1346 trouxe a recomendação de realização de uma conferência da 

ONU para discutir os impactos nocivos ao meio ambiente, com o intuito de diminuir a 

degradação ambiental e seus efeitos. 

A conferência recomendada pelo ECOSOC veio, enfim, ser concretizada em 1972, 

em Estocolmo – Suécia. Denominada Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, a também conhecida como Conferência de Estocolmo, foi o primeiro encontro 

internacional organizado pela ONU sobre a temática ambiental. Conforme Lago, “A 

Conferência de Estocolmo contribuiu significativamente para que o meio ambiente 

conquistasse a atenção da comunidade internacional, como desejavam os mais fervorosos 

ambientalistas”.18 

A Conferência de Estocolmo inaugurou o entendimento de ser relevante discutir, não 

apenas em cenário nacional ou regional, mas também global, as questões sobre o meio 

                                                           
17“Desejando encorajar o trabalho neste campo e dar-lhe uma perspectiva e direção comuns, acreditando ser 

desejável fornecer um quadro para uma consideração abrangente dentro das Nações Unidas dos problemas do 

ambiente humano, a fim de concentrar a atenção dos governos e da opinião pública sobre a importância desta 

questão e também identificar os aspectos que só podem, ou melhor, ser resolvido através de cooperação 

internacional e acordo, 1. Recomenda que a Assembléia Geral, em seu Vigésimo Terceiro Período, considere 

formas e meios para promover os objetivos acima estabelecidos, incluindo, em particular, a conveniência de 

convocar uma conferência das Nações Unidas sobre problemas do meio ambiente humano[...]” (tradução livre). 

UNITED NATIONS, ibid. 
18 LAGO, André Aranha Corrêa do. Estocolmo, Rio, Joanesburgo: O Brasil e as três conferências ambientais das 

Nações Unidas. Brasília: Instituto Rio Branco (IRBr) / Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG) – Ministério 

das Relações Exteriores, 2006, p. 32. 
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ambiente e poluição, sendo, portanto, um marco histórico-político internacional, incluindo o 

tema ambiental nas pautas de discussão internacional.19 

Durante a Conferência de Estocolmo, foi elaborado, então, a Declaração das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente, também chamada de Declaração de Estocolmo.  

Para Cançado Trindade, 

 

 

A evolução da proteção ambiental igualmente testemunha o surgimento das 

obrigações de caráter objetivo, sem vantagens recíprocas para os Estados. A 

Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano de 1972 expressamente 

se refere ao “bem comum da humanidade” (Princípio 18). Adotam-se normas sobre 

a proteção do meio ambiente e assumem-se as respectivas obrigações no interesse 

comum superior da humanidade.
20 

 
 

A referida Declaração traz sete pontos principais sobre o tema, além de definir vinte 

e seis princípios21, com o intuito de servirem como guia para as posturas dos Estados, 

incluindo as responsabilidades destes. 

Segundo McCormick: “Não se-visava definir cláusulas de cumprimento legalmente 

obrigatório, mas a declaração deveria ser ‘inspiracional’, registrando os argumentos essenciais 

do ambientalismo humano, e atuar como um prefácio para os princípios, delineando metas e 

objetivos amplos”.22 

A Conferência do Estocolmo, como marco da preocupação internacional com o meio 

ambiente, produziu diversos efeitos, em especial, trouxe uma mudança de perspectiva do 

cenário internacional em relação ao meio ambiente, passando a inserir em nível global, a 

necessidade de se alertar para os efeitos da atividade humana na natureza. 

                                                           
19 Nas palavras de André Lago: “a Conferência de Estocolmo constituiu etapa histórica para a evolução do 

tratamento das questões ligadas ao meio ambiente no plano internacional e também no plano interno de grande 

número de países”. LAGO, ibid. 
20CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Os Direitos Humanos e Meio Ambiente. In: SYMONIDES, 

Janusz. Direitos Humanos: Novas Dimensões e Desafios. Brasília: UNESCO Brasil, Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos, 2003, p. 169. 
21Para McCormick, os vinte e seis princípios da Declaração de Estocolmo podem ser agrupados da seguinte 

forma: “1)  Os recursos naturais deveriam ser resguardados e conservados, a capacidade da terra de produzir 

recursos renováveis deveria ser mantida e os recursos não renováveis deveriam ser compartilhados. 2) O 

desenvolvimento e a preocupação ambiental deveriam andar juntos e deveria ser dada toda  a assistência e 

incentivo aos países menos desenvolvidos no sentido de promover uma administração ambiental racional. (Este 

grupo tinha o propósito de tranqüilizar os países menos desenvolvidos. 3) Cada país deveria estabelecer seus 

próprios padrões de administração ambiental e explorar recursos como desejasse, mas não deveria colocar em 

perigo outros países. Deveria existir cooperação internacional voltada para o melhoramento ambiental. 4) A 

poluição não deveria exceder a capacidade do meio ambiente de se recuperar e a poluição dos mares deveria ser 

evitada. 5) Ciência, tecnologia, educação e pesquisa deveriam ser utilizadas para promover a proteção ambiental. 

(McCORMICK, John. Rumo ao Paraíso: a história do movimento ambientalista. Trad. de Marco Antônio 

Esteves da Rocha e Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1992, p. 111). 
22McCORMICK, ibid., p. 110.  
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Cumpre ainda citar a criação do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas 

(PNUMA)23,  uma das importantes conseqüências da Conferência de Estocolmo, medida que 

permitiu que a temática ambiental passasse a ser regularmente discutida no âmbito das Nações 

Unidas24. 

 

3.1.1 A Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano e a proteção à 

água 

 

A Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, ora também 

denominada Declaração de Estocolmo, traz menção à água em duas passagens. A primeira, no 

terceiro ponto proclamado pela Declaração, traz que  

 

 

3. O homem deve fazer constante avaliação de sua experiência e continuar 

descobrindo, inventando, criando e progredindo. Hoje em dia, a capacidade do 

homem de transformar o que o cerca, utilizada com discernimento, pode levar a 

todos os povos os benefícios do desenvolvimento e oferecer-lhes a oportunidade de 

enobrecer sua existência. Aplicado errônea e imprudentemente, o mesmo poder pode 

causar danos incalculáveis ao ser humano e a seu meio ambiente. Em nosso redor 

vemos multiplicar-se as provas do dano causado pelo homem em muitas regiões da 

terra, níveis perigosos de poluição da água, do ar, da terra e dos seres vivos; grandes 

transtornos de equilíbrio ecológico da biosfera; destruição e esgotamento de recursos 

insubstituíveis e graves deficiências, nocivas para a saúde física, mental e social do 

homem, no meio ambiente por ele criado, especialmente naquele em que vive e 

trabalha.25 

 

 

Na passagem citada, a água aparece como recurso natural, passível de sofrer 

impactos decorrentes da ação humana e do desenvolvimento econômico. A Declaração 

demonstra, assim, uma tentativa de compatibilizar os avanços do desenvolvimento econômico 

com o meio ambiente, tendo como foco para a preservação deste o ser humano e seu bem 

estar. 

                                                           
23 Conforme descrito no sítio virtual da Organização das Nações Unidas: “A ONU Meio Ambiente, principal 

autoridade global em meio ambiente, é a agência do Sistema das Nações Unidas (ONU) responsável por 

promover a conservação do meio ambiente e o uso eficiente de recursos no contexto do desenvolvimento 

sustentável. Estabelecido em 1972, a ONU Meio Ambiente tem entre seus principais objetivos manter o estado 

do meio ambiente global sob contínuo monitoramento; alertar povos e nações sobre problemas e ameaças ao 

meio ambiente e recomendar medidas para melhorar a qualidade de vida da população sem comprometer os 

recursos e serviços ambientais das gerações futuras”. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU Meio 

Ambiente – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 
24 LAGO, op. cit., p. 48. 
25ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente. 

Estocolmo. Estocolmo, 1992. 
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O texto considera aspectos como a poluição causada pelas atividades antrópicas, 

limitação dos recursos naturais e efeitos nocivos da degradação do meio ambiente na vida do 

ser humano, atentando para a necessidade de agir de modo a respeitar a capacidade ambiental. 

A segunda menção à água na Declaração de Estocolmo está presente no princípio 2 

do referido diploma. In verbis, 

 

 

Princípio 2  

Os recursos naturais da terra incluídos o ar, a água, a terra, a flora e a fauna e 

especialmente amostras representativas dos ecossistemas naturais devem ser 

preservados em benefício das gerações presentes e futuras, mediante uma cuidadosa 

planificação ou ordenamento.26 

 

  

 O citado reconhecimento da limitação e possível escassez de recursos naturais 

apresenta-se novamente neste trecho da Declaração, como forma de atentar para a necessidade 

da conservação do meio ambiente, reafirmando a necessidade de adequar os avanços 

econômicos com o meio ambiente. 

O conteúdo do excerto citado tem, ainda, significativa importância para as questões 

ambientais. Ao atentar para a necessidade de preservação ambiental para as presentes e 

futuras gerações humana, traz-se para o tema o conceito de desenvolvimento sustentável, 

ainda que esta nomenclatura não seja utilizada no texto27, apresentado no Princípio 1 da 

Declaração de Estocolmo, 

 

 

Princípio 1 

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 

condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita 

levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e 

melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. A este respeito, as 

políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a 

discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação 

estrangeira são condenadas e devem ser eliminadas.28 

 

 

Segundo abordado por MACHADO, 2013, p. 76,  

 

 

(...) o princípio do desenvolvimento sustentável e uma combinação de diversos 

elementos ou princípios: a integração da proteção ambiental e o desenvolvimento 

econômico (principio da integração); a necessidade de preservar os recursos naturais 

para o beneficio das gerações futuras (equidade intergeracional); o objetivo de 

                                                           
26 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, ibid. 
27 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 21ª ed. São Paulo: Malheiros Editores. 

2013. p. 77 
28 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 1992, op. cit. 
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explorar os recursos naturais de forma sustentável (uso sustentável) e, por ultimo, o 

uso equitativo dos recursos (equidade intrageracional).29 

 

 

Já José Rubens Morato Leite e José Joaquim Gomes Canotilho, ao tratarem sobre o Direito 

Europeu Ambiental, trazem a seguinte afirmação sobre o conceito de desenvolvimento sustentável 

 

 

Na utilização de bens ecológicos escassos, ou no desenvolvimento de actividades com 

impactos ambientais, os legítimos interesses das gerações futuras deverão sempre ser 

tidos em consideração. Além disso, a precaução impede que a inegável dificuldade de 

conjecturação de tais interesses possa constituir um obstáculo ou um álibi para a 

desconsideração pelas gerações atuais.30 

 

 

Assim, pode-se considerar o desenvolvimento sustentável como a busca pelo 

desenvolvimento econômico, a fim de atender as demandas das gerações atuais, mas de forma 

compatibilizada com o meio ambiente, visando a preservação deste para, assim, atender as 

futuras gerações.  

O conceito de desenvolvimento sustentável tem significativo papel no Direito 

Ambiental Internacional. No que se refere à Declaração de Estocolmo, o tema aparece, 

ainda,nos princípios 5, 9, 13 e 16 estabelecidos no texto31. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 CANDEIRA, Alejandro Lado. Principios Generales de Derecho Ambiental. Diccionario de Derecho 

Ambiental, Madri, Iustel, Portal Derecho, 2006, pp. 985-1.000.  
30 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). Direito Constitucional Ambiental 

Brasileiro.  6ª ed. São Paulo: Saraiva. 2015. p. 80. 
31 “Princípio 5: Os recursos não renováveis da terra devem empregar-se de forma que se evite o perigo de seu 

futuro esgotamento e se assegure que toda a humanidade compartilhe dos benefícios de sua utilização;[...] 

Princípio 9: As deficiências do meio ambiente originárias das condições de subdesenvolvimento e os desastres 

naturais colocam graves problemas. A melhor maneira de saná-los está no desenvolvimento acelerado, mediante 

a transferência de quantidades consideráveis de assistência financeira e tecnológica que complementem os 

esforços internos dos países em desenvolvimento e a ajuda oportuna que possam requerer; [...]  

Princípio 13:Com o fim de se conseguir um ordenamento mais racional dos recursos e melhorar assim as 

condições ambientais, os Estados deveriam adotar um enfoque integrado e coordenado de planejamento de seu 

desenvolvimento, de modo a que fique assegurada a compatibilidade entre o desenvolvimento e a necessidade de 

proteger e melhorar o meio ambiente humano em benefício de sua população; e, Princípio 16: Nas regiões onde 

exista o risco de que a taxa de crescimento demográfico ou as concentrações excessivas de população 

prejudiquem o meio ambiente ou o desenvolvimento, ou onde, a baixa densidade de população possa impedir o 

melhoramento do meio ambiente humano e limitar o desenvolvimento, deveriam se aplicadas políticas 

demográficas que respeitassem os direitos humanos fundamentais e contassem com a aprovação dos governos 

interessados (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 1992, op. cit.). 
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4 TUTELA JURÍDICA AO DIREITO À AGUA NO CENÁRIO INTERNACIONAL 

 

4.1 CONFERÊNCIA DE MAR DEL PLATA - 1977 

 

O direito à água passa a ser tema de discussões a partir de 1977, com a realização da 

denominada The United Nartions Water Conference. Realizada entre os dias 14 a 25 de março 

de 1977 pela Organização das Nações Unidas, em Mar del Plata, Argentina, o encontro 

também conhecido como Conferência de Mar del Plata, teve como produto o Plano de Ação 

de Mar del Plata. 

Conforme o Report of the United Nation Water Conference, foi reconhecido na 

conferência que, 

 

 

[…]the accelerated development and orderly administration of water resources 

constitute a key factor in efforts to improve the economic and social conditions of 

mankind, especially in the developing countries, and that it will not be possible to 

ensure a better quality of life and promote human dignity and happiness unless 

specific and concerted action is taken to find solutions and to apply them at the 

national, regional and international levels.32 

 

 

O Plano de Mar del Plata tem significativa relevância no Direito Internacional em 

relação ao direito à água, sendo o primeiro documento fruto de esforço internacional à 

reconhecer à água como direito de todos os seres humanos.A classificação do diploma como 

marco na temática da água no Direito Internacional, se dá, ainda, pelo reconhecimento da 

água como recurso natural. 

 

4.1.1 Recomendações do Plano de Ação de Mar del Plata 

 

O documento apresenta diversas recomendações que devem ser adotadas a nível 

nacional e internacional. Assim, foram indicadas medidas técnicas a serem adotadas pelos 

Estados participantes, a fim de tutelar este recurso natural, tais como a avaliação dos recursos 

e quantificação da água acessível. Ressalta-se que, justamente pelo reconhecimento da água 

                                                           
32 “[…] o desenvolvimento acelerado e a administração ordenada dos recursos hídricos constituem um fator-

chave nos esforços para melhorar as condições econômicas e sociais da humanidade, especialmente nos países 

em desenvolvimento, e não será possível garantir uma melhor qualidade de vida e promover a dignidade humana 

e felicidade a menos que sejam tomadas ações específicas e acertadas para encontrar soluções e aplicá-las nos 

níveis nacional, regional e internacional”.(tradução livre). UNITED NATIONS. Report of the United Nations 

Water Conference, Mar de Plata, 14-25 March 1977. United Nations Digital Library. 1997. p. 3. 
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como recurso natural, as medidas recomendadas referem-se às águas superficiais, às águas 

subterrâneas e às geleiras.  

Além disso, em seu conteúdo, o Plano de Ação de Mar del Plata trata sobre o uso e 

distribuição da água, a fim de evitar o desperdício e usar o recurso de forma eficiente. Assim, 

o reuso e purificação da água aparecem como uma das propostas. Tal recomendação 

considera o uso da água para atividades domésticas, agricultura, pesca,  indústria, geração de 

energia e navegação. 

O Plano de Ação alerta sobre a necessidade de avaliação das conseqüências 

ambientais causadas pelos modos de utilização da água, a fim de proteger o ecossistema. 

Neste sentido, temas como poluição, contaminação humana e saúde são abordados na 

recomendação. 

Sobre a poluição e efeito do desenvolvimento econômico nos recursos hídricos, o 

documento traz a seguinte afirmação, 

 

 

Large-scale water-development projects have important environmental 

repercussions of a physical, chemical, biological, social and economic nature, 

which should be evaluated and taken into consideration in the formulation and 

implementation of water projects. Furthermore, water--development projects may 

have unforeseen adverse consequences affecting human health in addition to those 

associated with the use of water for domestic purposes. Water pollution from 

sewage and industrial effluents and the use of chemical fertilizers and pesticides in 

agriculture is on the increase in many countries. It is also recognized that control 

measures regarding the discharge of urban, industrial and mining effluents are 

inadequate. Increased emphasis must be given to the question of water pollution, 

within the over-all context of waste management.33 

 

 

O dispositivo internacional elaborado na Conferência faz, ainda, recomendações 

sobre política, planejamento e gestão integralizada34, afirmando, 

 

 

[…]Integrated policies and legislative and administrative guidelines are needed so 

as to ensure a good adaptation of resources to needs and reduce, if necessary, the 

                                                           
33 “Projetos de desenvolvimento de água em larga escala têm importantes repercussões ambientais de natureza 

física, química, biológica, social e econômica, que devem ser avaliadas e levadas em consideração na formulação 

e implementação de projetos hídricos. Além disso, os projetos de desenvolvimento hídrico podem ter 

consequências adversas imprevistas que afetam a saúde humana, além daquelas associadas ao uso da água para 

fins domésticos. A poluição da água proveniente de esgotos e efluentes industriais e o uso de fertilizantes 

químicos e pesticidas na agricultura está aumentando em muitos países. Também é reconhecido que as medidas 

de controle relativas à descarga de efluentes urbanos, industriais e de mineração são inadequadas. Maior ênfase 

deve ser dada à questão da poluição da água, no contexto geral da gestão de resíduos”. (tradução livre). 

UNITED NATIONS, ibid., p. 25. 
34UNITED NATIONS, ibid., p. 30-38. 
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risk of serious supply shortages and ecological damage, to ensure public acceptance 

of planned water schemes and to ensure their financing.35 

 

 

Cumpre ressaltar que temas como desastres naturais, informações públicas, educação 

e pesquisa sobre a conservação da água e cooperação regional e internacional no que se refere 

aos recursos hídricos também são temas de recomendações. 

Por fim, o Plano de Ação de Mar del Plata traz, ainda, recomendações regionais 

específicas para África, Europa, América Latina, Ásia Ocidental, levando em conta as 

características de cada região no que se refere aos recursos hídricos. 

 

4.1.2 Resoluções do Plano de Ação do Mar del Plata 

 

O documento elaborado na Conferência de Mar del Plata possui também resoluções a 

seres adotadas pelos países participantes, sendo dez resoluções gerais referentes aos recursos 

hídricos e duas específicas: uma sobre a Zona do Canal do Panamá e uma referente a 

agradecimentos à Argentina, país sede de Conferência. 

O Plano de Ação traz como primeira resolução a avaliação dos recursos hídricos, 

indicando que os Estados devem promover as atividades relacionadas aos recursos, com apoio 

financeiro a promoção de programas técnicos e auxílio aos profissionais da área. 

Sobre recursos hídricos, há ainda a previsão de cooperação internacional: 

 

 

(d) International co-operation aimed at the strengthening of water-resources 

assessment, particularly within the International Hydrological Programme and 

Operational Hydrological Programme be keyed to the targets set by the United 

Nations Water Conference and appropriately supported by national and 

international governmental and non-governmental institutions.36 

 

 

No que se refere ao abastecimento de água, há extensa resolução, indicando um 

plano de ação a ser adotado pelos Estados e pela comunidade internacional. In verbis,  

 

 

II. Community water supply 

                                                           
35 “[…] Políticas integradas e diretrizes legislativas e administrativas são necessárias para assegurar uma boa 

adaptação dos recursos às necessidades e reduzir, se necessário, o risco de grave escassez de oferta e danos 

ecológicos. Para assegurar a aceitação pública dos planos de água planejados e assegurar seu financiamento”. 

(tradução livre). UNITED NATIONS, ibid., p. 30. 
36 “(d) A cooperação internacional voltada para o fortalecimento da avaliação  dos recursos hídricos, 

particularmente no âmbito do Programa Hidrológico Internacional e do Programa Hidrológico Operacional, deve 

ser orientada para as metas estabelecidas pela Conferência das Nações Unidas sobre a Água e devidamente 

apoiada por instituições governamentais e não governamentais nacionais e internacionais”. (tradução livre). 

UNITED NATIONS, ibid., p. 66. 
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The United Nations Water Conference, 

[…] 

(a) All peoples, whatever their stage of development and their social and economic 

conditions, have the right to have access to drinking water in quantities and of a 

quality equal to their basic needs; 

 

(b) It is universally recognized that the availability to man of that resource is 

essential both for life and his full development, both as an individual and as an 

integral part of society; 

 

(c) To a significant extent similar considerations apply to all that concerns the 

disposal of waste water, including sewage, industrial and agricultural wastes and 

other harmful sources, which are the main task of the public sanitation systems of 

each country; 

 

(d) The fundamental challenge facing all mankind can be met only with full 

international co-operation in all its aspects, entailing the mobilization of physical, 

economic and human resources; 

 

(e) It is imperative to facilitate ways of achieving this essential co-operation, so that 

water is attainable and is justly and equitably distributed among the people within 

the respective countries; 

 

(f) Those countries which are in a position to provide assistance, as well as 

international or regional organizations, should undertake to do so until the objective 

is attained, seeking to simplify regulations and administrative arrangements; 

 

(g) Organizations of the United Nations system and other international 

organizations are making progress towards possible establishment of a consultative 

group mechanism on community (…).37 

 

 

O trecho supracitado merece especial destaque. No que se refere à recomendação da 

aliena “a”, tem-se o reconhecimento da água como direito universal, que deve ser garantido a 

todos. A água fornecida deve ser, ainda, de qualidade e em quantidade necessária para atender 

as necessidades básicas do ser humano. Tem-se, portanto, reconhecido o direito a água. 

 Considerando a fundamentalidade deste recurso natural para a vida e 

desenvolvimento do ser humano, a alínea “b” reforça a necessidade de a água ser garantida a 

                                                           
37 “II. Abastecimento comunitário de água: A Conferência Hater das Nações Unidas, […] (a) Todos os povos, 

qualquer que seja seu estágio de desenvolvimento e suas condições sociais e econômicas, têm o direito de ter 

acesso a água potável em quantidades e de uma qualidade igual às suas necessidades básicas;  (b) É 

universalmente reconhecido que a disponibilidade para o homem desse recurso é essencial tanto para a vida 

como para o seu pleno desenvolvimento, tanto como indivíduo como parte integrante da sociedade; (c) 

Considerações semelhantes aplicam-se de forma significativa a tudo o que diz respeito à eliminação de águas 

residuais, incluindo esgotos, resíduos industriais e agrícolas e outras fontes prejudiciais, que são a principal 

tarefa dos sistemas públicos de saneamento de cada país; (d) O desafio fundamental que enfrenta toda a 

humanidade só pode ser enfrentado com plena cooperação internacional em todos os seus aspectos, implicando a 

mobilização de recursos físicos, econômicos e humanos; (e) É imperativo facilitar maneiras de alcançar essa 

cooperação essencial, de modo que a água seja alcançável e distribuída justa e equitativamente entre as pessoas 

dentro dos respectivos países; (f) Os países que estão em condições de prestar assistência, bem como 

organizações internacionais ou regionais, devem comprometer-se a fazê-lo até que o objetivo seja atingido, 

procurando simplificar os regulamentos e as disposições administrativas; (g) Organizações do sistema das 

Nações Unidas e outras organizações internacionais estão avançando no sentido de estabelecer um mecanismo 

de grupo consultivo sobre programas comunitários de água e de uma qualidade igual às suas necessidades 

básicas.;(…)”. (tradução livre).  UNITED NATIONS, ibid., p. 66-67. 
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todos. A afirmação considera o homem como indivíduo e como membro de uma coletividade, 

a sociedade no qual está integrado. Assim, pode-se dizer que, além da dimensão humana, 

individual, há também a dimensão social da conceituação de água como direito fundamental a 

ser garantido a todos. 

A alínea “c” traz importante informação: ao falar sobre disposição e destinação da 

água utilizada, seja nas atividades domésticas, industriais ou agrícolas, o documento aprecia a 

temática da água como um todo. Assim, ao referir-se à garantia de acesso, considera-se a água 

não inclui apenas a água potável, mas também o saneamento básico. 

Por fim, as alíneas “d”, “e”, “f” e “g” dizem respeito à cooperação internacional, 

sendo a atuação conjunta dos países fator essencial para a concretização da distribuição de 

água e acesso ao recurso de modo qualitativo e quantitativo, sendo, ainda, definida a 

assistência prestada pela Organização das Nações Unidas para garantir o acesso à água. 

Entre as medidas recomendadas, cumpre destacar a promoção de acesso à água 

potável em áreas prioritárias, nas quais ainda não há disponibilidade do recurso. Ressalta-se 

que a recomendação considera áreas urbanas e rurais. 

Nos termos do documento, 

 

 

Recommends: 

(a) That where human needs have not yet been satisfied, national development 

policies and plans should give priority to the supplying of drinking water for the 

entire population and to the final disposal of waste water; and should also actively 

involve, encourage and support efforts being undertaken by local voluntary 

organizations; 

(b) That Governments reaffirm their commitment made at Habitat to "adopt 

programmes with realistic standards for quality and quantity to provide water for 

urban and rural areas by 1990, if possible;  

[…]38 

 

 

O uso da água para agricultura, pesquisa e desenvolvimento da indústria também 

aparece como resolução. Sobre a utilização dos recursos hídricos na agricultura, o Plano de 

Ação de Mar del Plata traz a seguinte consideração 

 

 

Accepting the vital role of water in expanding and intensifying agricultural 

production and in providing improved livelihood for the populations of developing 

countries, 

                                                           
38 “Recomenda: (a) Que, onde as necessidades humanas ainda não foram satisfeitas, as políticas e planos 

nacionais de desenvolvimento devem priorizar o fornecimento de água potável para toda a população e a 

disposição final das águas residuais; e também deve envolver ativamente, incentivar e apoiar os esforços 

empreendidos por organizações voluntárias locais;  (b) Que os governos reafirmem seu compromisso assumido 

na Habitat de "adotar programas com padrões realistas de qualidade e quantidade para fornecer água para áreas 

urbanas e rurais até 1990, se possível;” (tradução livre).UNITED NATIONS, ibid., p. 67. 
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[…] 

Considering that considerable national and international resources have to be 

allocated for the development of institutional services and human skills to provide 

the technical, managerial, administrative and farming expertise to meet the future 

demands of agriculture,  

[...]39 

 

 

Assim, a resolução é composta por um Programa de Ação de água para Agricultura 

(Action Programe on Water for Agriculture), com recomendações para instauração do 

programa, aplicação de recursos financeiros, treinamento e pesquisa, promoção de serviços 

consultivos nacionais e apoio internacional.  

Sobre o setor industrial, o documento faz a seguinte recomendação, 

 

 

Recommends that both Governments and international bodies, to the extent of their 

competence, include in their economic, environmental and technological policies 

measures to facilitate, promote and stimulate research and development of industrial 

technologies requiring the least possible use of water and to facilitate recycling and 

even the replacement of methods entailing the use of water or other liquids by the use 

of other non-polluting liquids or by dry methods, so as to eliminate environmental 

contamination in so far as possible.40 

 

 

A partir da recomendação supra, é possível observar a preocupação dispensada pela 

Conferência ao uso sustentável da água, sendo indicada a necessidade de responsabilidade 

nacional e internacional para utilização dos recursos hídricos de modo a evitar o desperdício e 

a poluição. O uso de reciclagem da água aparece presente como uma das medidas indicadas a 

serem promovidas pelos Estados. 

A função da água na desertificação, a cooperação técnica entre os países em 

desenvolvimento, comissão para temática dos rios também estão presentes, considerando 

sempre a atuação conjunta dos países. 

O documento traz, ainda, em resolução específica, a necessidade de acordos 

institucionais e financeiros entre os Estados para desenvolver formas de melhores e mais 

                                                           
39Aceitando o papel vital da água na expansão e intensificação da produção agrícola e fornecendo melhores 

condições de vida para as populações dos países em desenvolvimento, […] Considerando que recursos nacionais 

e internacionais consideráveis devem ser alocados para o desenvolvimento de serviços institucionais e 

habilidades humanas para fornecer a perícia técnica, gerencial, administrativa e agrícola para atender às 

demandas futuras da agricultura [...] (tradução livre). UNITED NATIONS, ibid., p. 71. 
40 “Recomenda que os Governos e organismos internacionais, na medida de suas competências, incluam em suas 

políticas econômicas, ambientais e tecnológicas medidas para facilitar, promover e estimular a pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologias industriais que requeiram o menor uso possível de água e facilitar a reciclagem 

e até mesmo a substituição de métodos que impliquem o uso de água ou outros líquidos pelo uso de outros 

líquidos não poluentes ou por métodos secos, de modo a eliminar a contaminação ambiental na medida do 

possível;” (tradução livre). UNITED NATIONS, ibid., p. 74. 
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efetivos usos dos recursos hídricos, incluindo medidas que visem assistência técnica e gestão 

dos recursos. 

Os esforços das Nações Unidas para alcançar os objetivos narrados também são 

anunciados na resolução. Assim, a preocupação dispensada à cooperação internacional para 

gestão dos recursos hídricos reforça o caráter global da água, sendo este um tema da agenda 

mundial. 

Por fim, o Plano de Ação de Mar del Plata ainda faz menção à  política sobre águas 

em territórios ocupados, demonstrando, assim, a ampla preocupação dispensada à temática da 

água. 

 

4.2 DECLARAÇÕES DE DUBLIN SOBRE ÁGUA E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

Em 1992, foi realizada a Conferência de Dublin sobre a Água e o Desenvolvimento 

Sustentável, tendo a participação de representantes de Estados, de Organizações 

Internacionais e de Especialistas na temática de recursos hídricos. 

Como resultado, foi elaborada a Declaração de Dublin sobre Água e 

Desenvolvimento Sustentável, composta por princípios orientadores a serem seguidos no 

plano nacional e internacional, a fim de seja realizado o uso da água de forma compatível com 

o desenvolvimento sustentável41. 

O Princípio n° 1 alerta para a finitude da água doce e a considera como recurso 

natural, integrante do meio ambiente. Reconhecendo a essencialidade da água para a 

manutenção da vida, atenta para a necessidade de conservação ambiental como um todo, 

vinculando o desenvolvimento econômico e social com a sustentabilidade. 

Por sua vez, o Princípio n° 2 trata da participação na gestão dos recursos hídricos, 

incluindo agentes políticos, especialistas no tema e sociedade civil. O princípio visa a 

conscientização geral para proteção da água. 

O Princípio n° 3 considera o papel das mulheres no fornecimento, gestão e proteção 

da água. A partir de tal consideração, o princípio visa a elaboração de políticas positivas 

                                                           
41 O início da Declaração traz o seguinte trecho: “A escassez e o mau uso da água doce são fatores de grande e 

crescente risco ao desenvolvimento sustentável e à proteção do meio ambiente. 

A saúde e o bem-estar, a garantia do suprimento de alimentos, o desenvolvimento industrial e os ecossistemas 

correspondentes, estão todos em risco, a não ser que a água e os recursos naturais sejam gerenciados mais 

efetivamente na década presente e nas futuras, do que foi feito no passado”. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS. Declaração de Dublin sobre Água e Desenvolvimento Sustentável. Dublin, 1992) 
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visando atender às mulheres, com o intuito de assisti-las e empoderá-las, a fim de que seja 

garantido o papel destas na gestão de recursos hídricos. 

Por fim, o Princípio n° 4, embora tenha focado em atribuir valoração econômica à 

água e a identificá-la como bem econômico com o intuito de, assim, frear o desperdício, 

possui grande importância para o reconhecimento da água como direito humano e para a 

defesa de tal direito no cenário internacional ao afirmar que: “Dentro desse princípio é vital 

reconhecer primeiramente o direito básico de que todos os seres humanos têm acesso a água 

potável e saneamento a um preço acessível”. 

Assim, o quarto princípio da Declaração de Dublin reconhece como direito básico do 

ser humano o direito à água e a saneamento básico, devendo este direito ser garantido e 

exercido por todos, ainda que mediante à quantia econômica, desde que esta seja acessível. 

 

4.3 CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E O 

DESENVOLVIMENTO 

 

Realizada em 1992, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD) teve como objetivo a mudança de postura 

em relação ao desenvolvimento econômico mundial, visando promover um novo padrão no 

século 21, a fim de compatibilizar os avanços com a proteção ambiental. 

A conferência teve como principais conseqüências a adoção de dois instrumentos 

para promoção de práticas sustentáveis de desenvolvimento: A Declaração do Rio sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento e Agenda 21, sendo este o documento de interesse para a 

presente pesquisa. 

A Agenda 2142 consiste em um plano de ação a ser adotado local, regional e 

globalmente, através da cooperação entre os Estados e a sociedade civil. Sobre o documento, 

cumpre destacar o capítulo 6, seção I, que versa sobre a promoção das condições da saúde 

humana. 

O plano de ação considera o abastecimento seguro de água como condição ambiental 

necessária para a saúde, cabendo aos governos locais e nacionais o fortalecimento dos 

sistemas de primário de saúde de forma segura e digna, atendendo às necessidades 

fundamentais, como água limpa e saneamento básico. 

                                                           
42UNITED NATIONS. Agenda 21. United Nations Conference on Environment & Development. Rio de Janeiro, 

Brazil, 3 to 14 June 1992. 
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Conforme o documento, os Estados devem oferecer educação sanitária à população e 

garantir o acesso universal à água potável e ao saneamento, a fim de reduzir os riscos de 

doenças transmitidas pela água. 

Cabe ressaltar também que a Agenda 21 dedicou o capítulo 18 capítulo à proteção da 

qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos, visando a aplicação de critérios 

integrados no desenvolvimento, manejo e uso dos referidos recursos. 

Conforme descrito no capítulo 18, 

 

 

The general objective is to make certain that adequate supplies of water of good 

quality are maintained for the entire population of this planet, while preserving the 

hydrological, biological and chemical functions of ecosystems, adapting human 

activities within the capacity limits of nature and combating vectors of water-related 

diseases. Innovative technologies, including the improvement of indigenous 

technologies, are needed to fully utilize limited water resources and to safeguard 

those resources against pollution.43 

 

 

Assim, o plano de ação indica diversas medidas com a finalidade de atender as 

necessidades hídricas dos países, visando promover o desenvolvimento sustentável. Para tal, 

considera-se a água como recurso natural integrante do ecossistema, fonte de 

desenvolvimento econômico e social.  

Entre as medidas indicada é possível citar, a título exemplificativo, o financiamento 

para desenvolvimento tecnológico a fim de gerenciar os recursos hídricos e desenvolver 

tecnologias limpas, desenvolvimento da biotecnologia e o desenvolvimento de recursos 

humanos, com atenção especial às mulheres, aos jovens e às comunidades locais e indígenas. 

 

4.4 DECLARAÇÃO DE JOANESBURGO SOBRE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

Em Joanesburgo, na África do Sul, entre 26 de agosto a 4 de setembro do ano de 

2002, foi realizada a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável. O encontro reuniu 

representantes de diversos Estados e de organizações não governamentais e empresas, a fim 

de promover, de modo global, o redirecionamento de ações para promover, de forma 

compatível, melhoras na vida da população humana e conservar os recursos naturais. 

                                                           
43 “O objetivo geral é assegurar que o fornecimento adequado de água de boa qualidade seja mantido para toda a 

população do planeta, preservando as funções hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas, adaptando 

as atividades humanas dentro dos limites de capacidade da natureza e combatendo vetores de doenças 

relacionadas com a água. Tecnologias inovadoras, incluindo a melhoria das tecnologias indígenas, são 

necessárias para utilizar plenamente os recursos hídricos limitados e salvaguardar esses recursos contra a 

poluição”. (tradução livre). Ibid. p. 196. 
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Assim, visando o desenvolvimento sustentável, a Cúpula considerou temas como a 

demanda crescente por alimentos, saneamento básico, água, energia, saúde, moradia e 

segurança econômica. 

Como produto do encontro, foi elaborada a Declaração de Joanesburgo sobre 

Desenvolvimento Sustentável, que reafirmou os idéias e compromissos trazidos pela 

Declaração de Estocolmo e pela Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento.44 

No que se refere à temática da água, o diploma internacional em questão afirma o 

seguinte 

 

 

We welcome the focus of the Johannesburg Summit on the indivisibility of human 

dignity and are resolved, through decisions on targets, timetables and partnerships, to 

speedily increase access to such basic requirements as clean water, sanitation, 

adequate shelter, energy, health care, food security and the protection of 

biodiversity.45 

 

 

Portanto, a Declaração de Joanesburgo reconheceu que o acesso à água potável é 

requisito básico e fundamental para a realização da dignidade da pessoa humana, devendo ser 

promovido pela comunidade internacional, a fim de que, a população global goze de 

condições de vidas digna e em consonância com os direitos humanos. 

 

4.5. COMITÊ DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E 

CULTURAIS E O COMENTÁRIO GERAL N. 15 DE 2002 

 

4.5.1 Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

 

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), 

elaborado no ano de 1966, inseriu de forma juridicamente obrigatória e vinculante os direitos 

                                                           
44 Conforme o parágrafo oitavo da Declaração de Joanesburgo: “Thirty years ago, in Stockholm, we agreed on 

the urgent need to respond to the problem of environmental deterioration./1 Ten years ago, at the United 

Nations Conference on Environment and Development, held in Rio de Janeiro,/2 we agreed that the protection 

of the environment and social and economic development are fundamental to sustainable development, based on 

the Rio Principles. To achieve such development, we adopted the global programme entitled Agenda 21 /3 and 

the Rio Declaration on Environment and Development,/3 to which we reaffirm our commitment. The Rio 

Conference was a significant milestone that set a new agenda for sustainable development”.(UNITED 

NATIONS. Johannesburg Declaration on Sustainable Development. Johannesburg. 2002). 
45“ Acolhemos com satisfação o foco da Cúpula de Joanesburgo sobre a indivisibilidade da dignidade humana e 

resolvemos, por meio de decisões sobre metas, cronogramas e parcerias, aumentar rapidamente o acesso a 

requisitos básicos como água limpa, saneamento, abrigo adequado, energia, saúde, alimentação, segurança e 

proteção da biodiversidade”. (tradução livre). Ibid. 

http://www.un-documents.net/jburgdec.htm#fn1
http://www.un-documents.net/jburgdec.htm#fn2
http://www.un-documents.net/agenda21.htm
http://www.un-documents.net/jburgdec.htm#fn3
http://www.un-documents.net/rio-dec.htm
http://www.un-documents.net/jburgdec.htm#fn3
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sociais, econômicos e sociais estabelecidos na Declaração de 1948, abordando de forma 

minuciosa os referidos direitos46. 

O PIDESC é composto por trinta e um artigos. Inicialmente, destaca-se o artigo 2º, 

que traz a concretização progressiva dos direitos nele determinados. In verbis 

 

 

ARTIGO 2º 1. Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se a adotar 

medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação 

internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de 

seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por todos os 

meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, 

incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas.47 

 

 

Ao garantir a progressividade na efetivação dos direitos econômicos, sociais e 

culturais, o Pacto reforça a obrigação dos Estados em atuar aplicando o máximo de seus 

esforços e de atuarem de modo cooperativo com os demais Estados e organizações 

internacionais. 

O PIDESC traz detalhadamente temas como o direito ao trabalho (artigos 6º e 7º), 

direito à previdência e seguro social (artigo 9º), proteção à família e direito das crianças 

(artigo 10º), direito à alimentação, moradia e saúde (artigos 11º e 12º), direito à educação e à 

cultura (artigos 13º a 15º), além de outros artigos referentes às obrigações dos Estados e das 

organizações internacionais aplicação do referido Pacto. 

No que se refere à garantia de observância dos direitos estabelecidos no referido 

diploma, os artigos 16 e 17 estabelecem que 

 

 

ARTIGO 16 

1.Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a apresentar, de acordo com 

as disposições da presente parte do Pacto, relatórios sobre as medidas que tenham 

adotado e sobre o progresso realizado com o objetivo de assegurar a observância dos 

direitos reconhecidos no Pacto.  

2. a) Todos os relatórios deverão ser encaminhados ao Secretário-Geral da 

Organização das Nações Unidas, o qual enviará cópias dos mesmos ao Conselho 

Econômico e Social, para exame, de acordo com as disposições do presente Pacto.  

b) O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas encaminhará também às 

agências especializadas cópias dos relatórios - ou de todas as partes pertinentes dos 

mesmos enviados pelos Estados Partes do presente Pacto que sejam igualmente 

membros das referidas agências especializadas, na medida em que os relatórios, ou 

partes deles, guardem relação com questão que sejam da competência de tais 

agências, nos termos de seus respectivos instrumentos constitutivos.  

 

ARTIGO 17  

                                                           
46 PIOVESAN, op. cit. 2016, p. 182. 
47 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais. XXI Sessão da Assembléia das Nações Unidas. 1966. 
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1. Os Estados Partes do presente Pacto apresentarão seus relatórios por etapas, 

segundo um programa a ser estabelecido pelo Conselho Econômico e Social no 

prazo de um ano a contar da data da entrada em vigor do presente Pacto, após 

consulta aos Estados Partes e às agências especializadas interessadas.  

2. Os relatórios poderão indicar os fatores e as dificuldades que prejudiquem o pleno 

cumprimento das obrigações previstas no presente Pacto.  

3. Caso as informações pertinentes já tenham sido encaminhadas à Organização das 

Nações Unidas ou a uma agência especializada por um Estado Parte, não será 

necessário reproduzir as referidas informações, sendo suficiente uma referência 

precisa às mesmas.48 

 

 

Assim, cabe aos Estados-partes do PIDESC apresentarem ao Conselho Econômico e 

Social relatórios sobre a efetivação dos direitos tutelados no diploma, narrando o 

desenvolvimento de tais direitos a nível nacional, bem como os esforços e medidas aplicadas 

na promoção destes direitos. 

Em 2008, foi concretizado o Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, trazendo como grande novidade o sistema de petições 

individuais e as investigações in loco em caso de graves e sistemáticas violações a direitos 

sociais por um Estado participante do PIDESC. 

 

4.5.1.1 Comitê das Nações Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

 

Conforme explicitado no item anterior, os artigos 16 e 17 do Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais trouxeram um mecanismo de avaliação das medidas 

adotadas pelos Estados em seus planos nacionais para garantir os direitos tutelados pelo 

diploma. 

Os referidos dispositivos fazem referência ao Conselho Econômico e Social (United 

Nations Economic and Social Council – ECOSOC). De acordo com a descrição retirada do 

sítio virtual nas Nações Unidas Brasil: “O Conselho Econômico e Social é o órgão 

coordenador do trabalho econômico e social da ONU, das Agências Especializadas e das 

demais instituições integrantes do Sistema das Nações Unidas”.49 

Considerando a área de atuação, a qual versa sobre temas de grande relevância, como 

saúde, educação, cultura, economia e emprego, o Conselho Econômico Social tem 

significativa função na proteção e concretização dos direitos humanos. 

                                                           
48 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, op. cit., 1966. 
49ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho Econômico e Social. 
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No PIDESC, as atribuições do Conselho Econômico e Social em relação ao 

cumprimento estão dispostas entre os artigos 18 a 2250. 

Em 1985, através da Resolução 1985/17, o Conselho Econômico e Social estabeleceu 

o Comitê nas Nações Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – CNUDESC 

(Commitee on Economic, Social and Cultural Rights – CESCR) como um de seus órgãos. 

Nos termos da Resolução 1958/17, 

 

 

Recalling its decision 1978/10 of 3 May 1978, by which it decided toestablish a 

Sessional Working Group on the Implementation of the InternationalCovenant on 

Economic, Social and Cultural Rights, for the purpose of assistingthe Council in the 

consideration of reports submitted by States parties to theCovenant in accordance 

with Council resolution 1988 (LX), and determined thecomposition of the Working 

Group, 

[...] 

 Decides that: 

(a) The Working Group established by Economic and Social Councildecision 

1978/10 and modified by Council decision 1981/158 and resolution1982/33 shall be 

renamed "Committee on Economic, Social and Cultural Rights"(hereinafter referred 

to as "the Committee"); 

[...] 

(f)  The Committee shall submit to the Council a report on itsactivities, including a 

summary of its consideration of the reports submittedby States parties to the 

Covenant, and shall make suggestions and recommendations of a general nature on 

the basis of its consideration of those reports and of the reports submitted by the 

specialized agencies, in order toassist the Council to fulfil, in particular, its 

responsibilities underarticles 21 and 22 of the Covenant;51 

                                                           
50 “ARTIGO 18: Em virtude das responsabilidades que lhe são conferidas pela Carta das Nações Unidas no 

domínio dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, o Conselho Econômico e Social poderá concluir 

acordos com as agências especializadas sobre a apresentação, por estas, de relatórios relativos aos progressos 

realizados quanto ao cumprimento das disposições do presente Pacto que correspondam ao seu campo de 

atividades. Os relatórios poderão, incluir dados sobre as decisões e recomendações referentes ao cumprimento 

das disposições do presente Pacto adotadas pelos órgãos competentes das agências especializadas; ARTIGO 19: 

O Conselho Econômico e Social poderá encaminhar à Comissão de Direitos Humanos, para fins de estudo e de 

recomendação de ordem geral, ou para informação, caso julgue apropriado, os relatórios concernentes aos 

direitos humanos que apresentarem os Estados nos termos dos artigos 16 e 17 e aqueles concernentes aos direitos 

humanos que apresentarem as agências especializadas nos termos do artigo 18; ARTIGO 20: Os Estados Partes 

do presente Pacto e as agências especializadas interessadas poderão encaminhar ao Conselho Econômico e 

Social comentários sobre qualquer recomendação de ordem geral feita em virtude do artigo 19 ou sobre qualquer 

referencia a uma recomendação de ordem geral que venha a constar de relatório da Comissão de Direitos 

Humanos ou de qualquer documento mencionado no referido relatório; ARTIGO 21: O Conselho Econômico e 

Social poderá apresentar ocasionalmente à Assembléia-Geral relatórios que contenham recomendações de 

caráter geral bem como resumo das informações recebidas dos Estados Partes do presente Pacto e das agências 

especializadas sobre as medidas adotadas e o progresso realizado com a finalidade de assegurar a observância 

geral dos direitos reconhecidos no presente Pacto; ARTIGO 22: O Conselho Econômico e Social poderá levar ao 

conhecimento de outros órgãos da Organização das Nações Unidas, de seus órgãos subsidiários e das agências 

especializadas interessadas, às quais incumba a prestação de assistência técnica,quaisquer questões suscitadas 

nos relatórios mencionados nesta parte do presente Pacto que possam ajudar essas entidades a pronunciar-se,cada 

uma dentro de sua esfera de competência, sobre a conveniência de medidas internacionais que possam contribuir 

para a implementação efetiva e progressiva do presente Pacto”. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 

op. cit., 1966) 
51 “Recordando sua decisão de 1978/10 de 3 de maio de 1978, mediante a qual decidiu estabelecer um Grupo de 

Trabalho Sessional sobre a Implementação do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, com o objetivo de auxiliar o Conselho na consideração dos relatórios apresentados por Estados Partes 
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Cabe ao Comitê nas Nações Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, portanto, realizar as funções de monitoramento atribuídas ao Conselho 

Econômico e Social no PIDESC (arts. 16 a 25), além de elaborar sugestões e 

recomendações de caráter geral sobre os direitos e garantias protegidos pelo referido 

Pacto.  

 

4.5.1.2 Comentário Geral nº 15 de 2002 

 

O Comentário Geral nº 15 de 2002, elaborado pelo Comitê nas Nações Unidas para 

os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais é um grande avanço na tutela jurídica da água no 

cenário internacional. 

Conforme visto, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Culturais e 

Políticos é diploma internacional de enorme importância para o Direito Internacional, 

responsável pela introdução dos direitos humanos de segunda geração como direitos de 

observância obrigatória. 

Em que pese à indiscutível relevância do documento supra, o PIDESC não menciona 

o direito à água expressamente em seu texto. Assim, o Comentário Geral nº 15 faz relevante 

adição ao campo dos direitos econômicos, sociais e culturais ao reconhecer, de forma 

expressa, o direito à água como direito humano.  

Logo na introdução do Comentário Geral, o CNUDESC reconhece o direito humano 

à água como condição indispensável para a dignidade humana, sendo um direito básico para a 

concretização dos demais direitos humanos.  

Segundo o Comentário Geral,  

 

 

The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically 

accessible and affordable water for personal and domestic uses. An adequate 

amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, to reduce the 

                                                                                                                                                                                     
do Pacto, em conformidade com a Resolução do Conselho de 1988 (LX), e determinou a composição do Grupo 

de Trabalho (... )Decide que: (a) O Grupo de Trabalho estabelecido pela Decisão do Conselho Económico e 

Social de 1978/10 e modificado pela Decisão do Conselho 1981/158 e pela Resolução 1982/33 passa a ter a 

designação de ‘Comitê dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais’ (a seguir denominado ‘o Comité’) (...) (f) 

O Comitê apresentará ao Conselho um relatório sobre suas atividades, inclusive um resumo de sua consideração 

dos relatórios apresentados pelos Estados Partes no Pacto, e formulará sugestões e recomendações de caráter 

geral com base em sua consideração do os relatórios e os relatórios apresentados pelas agências especializadas, a 

fim de auxiliar o Conselho a cumprir, em particular, suas responsabilidades nos termos dos artigos 21 e 22 do 

Pacto; (...)”.(tradução livre). UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS. Office of the High Commissioner. 

Committe on Economic, Social and Cultural Rights. 
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risk of water-related disease and to provide for consumption, cooking, personal and 

domestic hygienic requirement.52 

 

 

O Comentário Geral nº 15 vai além de meramente reconhecer o direito à água e 

defender que a mesma seja provida a todos, estabelecendo, de forma expressa, que a água 

deve ser fornecida de maneira a propiciar a dignidade humana e a plena existência. Assim, a 

água deve ser acessível a todos em quantidade suficiente para atender as demandas 

particulares, além de ser uma água de qualidade, própria para consumo e uso 

humano.Conforme descrito no documento, 

 

 

Water is required for a range of different purposes, besides personal and domestic 

uses, to realize many of the Covenant rights. For instance, water is necessary to 

produce food (right to adequate food) and ensure environmental hygiene (right to 

health). Water is essential for securing livelihoods (right to gain a living by work) 

and enjoying certain cultural practices (right to take part in cultural life).53 

 

 

A preocupação do CNUDESC com os problemas relacionados à água também é 

demonstrada, sendo destacadas questões como a contaminação dos recursos hídricos, 

tornando-o impróprio para consumo, além da falta de acesso à água em diversas localidades, 

especialmente, e países em desenvolvimento. 

Cumpre destacar que o Comentário Geral inclui o direito à água e ao saneamento 

básico como um dos direitos necessários para vida digna e adequada, integrando, assim, tal 

direito ao artigo 11, item 1 do PIDESC54. Assim, a passagem “inclusive à alimentação, 

vestimenta e moradia” não elenca um rol taxativo de direitos, mas sim exemplificativo, 

garantindo o termo “inclusive” a adição de outros direitos, como o direito à água. 

                                                           
52“O direito humano à água confere a todos o direito à água suficiente, segura, aceitável, fisicamente de fácil 

acesso e à preço acessível para uso pessoal e doméstico. A quantidade adequada de água potável é necessária 

para prevenir a morte por desidratação, reduzir o risco de doenças relacionadas com a água e para prover para 

consumo, para cozinhar e atender às exigências de higiêne pessoal e doméstica”. (tradução livre). UNITED 

NATIONS. Economic and Social Council. Comment Nº15: The Right To Water. 2002, p. 1.  
53 “A água é necessária para uma variedade de finalidades diferentes, além de usos pessoais e domésticos, para 

realizar muitos dos direitos do Pacto. Por exemplo, a água é necessária para produzir alimentos (direito à 

alimentação adequada) e garantir a higiene ambiental (direito à saúde). A água é essencial para garantir a 

subsistência (direito a ganhar a vida no trabalho) e desfrutar de certas práticas culturais (direito de participar da 

vida cultural)”. (tradução livre). UNITED NATIONS, op. cit., p. 3. 
54 “ARTIGO 11. 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível devida 

adequando para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a 

uma melhoria continua de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para 

assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação 

internacional fundada no livre consentimento” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, op. cit., 1966). 
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Conforme o documento, o direito à água também estaria presente no artigo 12, item 

155do PIDESC, que trata do direito à saúde física e mental, visto que a água é condição 

necessária para condição humana saudável, devendo, ainda, ser adequada e própria para 

consumo, de forma a propiciar qualidade de vida e a manutenção da vida saudável. 

No que se refere ao artigo 12 do PIDESC, o Comentário, inclui a água também no 

item 2, alínea b56, que versa sobre melhorias da higiene no trabalho e no meio ambiente como 

um dos aspetos do direito humano à saúde. Nesse sentido, o Comentário Geral aduz a 

necessidade de adoção de medidas não discriminatórias para prevenir ameaças à saúde, 

causadas por água em condição tóxica e não segura. 

Nos termos do Comentário, cabe aos Estados-partes assegurar que os recursos 

hídricos estejam protegidos de contaminação por substâncias nocivas e microorganismos 

patológicos, devendo também controlar e combater situações em que o ecossistema aquático 

seja vetor de doenças. 

 

4.6 DIREITO E GARANTIA DE ACESSO À ÁGUA EM CONVENÇÕES 

INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO A GRUPOS ESPECÍFICOS 

 

A multiplicidade de instrumentos internacionais57 é uma característica do Direito 

Internacional, sendo os tratados58 a principal fonte de obrigação da matéria59. Assim também 

o é em relação a temas específicos, não sendo diferente na proteção aos direitos humanos. 

Além de tratados gerais de direitos humanos, como a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de1948, há tratados pertinentes às temáticas ou grupos específicos, visando 

                                                           
55 “ARTIGO 12. 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais 

elevado nível possível de saúde física e menta” (ibid). 
56“Artigo 12. [...] 2. b) A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente”(ibid).  
57 “Os instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos envolvem quatro dimensões: 1) a 

celebração de um consenso internacional sobre a necessidade de adotar parâmetros mínimos de proteção dos 

direitos humanos  (os tratados não são o ‘teto máximo” de proteção, mas o ‘piso mínimo’  para garantir a 

dignidade humana, constituindo o “mínimo ético irredutível’); 2) a relação entre a gramática de direitos e a 

gramática de deveres; ou seja, os direitos internacionais impõem deveres jurídicos aos Estados (prestações 

positivas e/ou negativas), no sentido de respeitar, proteger e implementar os direitos humanos; 3) a criação de 

órgãos de proteção (ex.: Comitês, Cortes Internacionais); e 4)  a criação de mecanismos de monitoramento 

voltados à implementação  dos direitos internacionalmente assegurados” (PIOVESAN, op. cit. 2016, p. 170-

171). 
58 De acordo com o artigo 22, aliena “a” da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados: “1. Para os fins da 

presente Convenção: a) “tratado” significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido 

pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, 

qualquer que seja sua denominação específica”. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção de 

Viena sobre o Direito dos Tratados. Viena, 1969). 
59 PIOVESAN, op. cit., 2016, p. 163. 
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dedicar uma proteção mais detalhada ao assunto, sendo possível afirmar que os diplomas 

gerais e os específicos coexistem na ordem internacional de tutela dos direitos humano. 

Conforme leciona Cançado Trindade, 

 
 

A nova concepção global da indivisibilidade dos direitos humanos ajudou a atrair 

interesse especial sobre os direitos relativos às coletividades humanas e as medidas 

voltadas à sua implementação. (...) Portanto, os instrumentos de direitos humanos 

destinados à proteção de determinadas categorias de direitos, ou de certos direitos 

em situações específicas, ou dos direitos de grupos que necessitam de proteção 

especial, demandam uma abordagem adequada, no entendimento de que eles são 

complementares aos tratados gerais de direitos humanos. Os diversos instrumentos 

de direitos humanos reforçam-se mutuamente, aperfeiçoam o grau de proteção 

devido e revelam uma identidade inequívoca de objetivos.60 

 
 

Portanto, os tratados de temas específicos são reconhecidos no Direito Internacional 

dos Direitos Humanos como diplomas adicionais aos tratados gerais, servindo como um 

mecanismo aditivo de proteção, ou seja, confirmando e dispensando ainda mais completa 

tutela aos direitos humanos.  

As convenções a seguir, apesar de versarem sobre a garantia dos direitos humanos a 

grupos e gêneros específicos, estão relacionadas ao temo do presente trabalho, visto que 

trazem explicitamente, entre as garantias e direitos elencados, o direito de acesso à água e 

saneamento básico. 

 

4.6.1 Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres 

 

A fim de dispensar proteção específica à mulher, considerando as especificidades 

deste grupo dentro no cenário social, histórico e econômico, foi aprovada em 1979 a 

Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. 

A Convenção visa tutelar os direitos e garantias políticas, civis, sociais, culturais e 

econômicas às mulheres, visando assegurar a igualdade de direitos e abolir a discriminação 

contra o grupo em questão. Entre os direitos abordados na Convenção, consta o direito à água, 

citado no artigo 14, 2, alínea h do referido diploma internacional. 

 

 

Artigo 14 
1. Os Estados-Partes levarão em consideração os problemas específicos enfrentados 

pela mulher rural e o importante papel que desempenha na subsistência econômica 

de sua família, incluído seu trabalho em setores não-monetários da economia, e 

                                                           
60 CANÇADO TRINDADE, op. cit., 2003, p. 165. 
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tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar a aplicação dos dispositivos 

desta Convenção à mulher das zonas rurais. 
2. Os Estados-Partes adotarão todas as medias apropriadas para eliminar a 

discriminação contra a mulher nas zonas rurais a fim de assegurar, em condições de 

igualdade entre homens e mulheres, que elas participem no desenvolvimento rural e 

dele se beneficiem, e em particular as segurar-lhes-ão o direito a: 
[...] 

h) gozar de condições de vida adequadas, particularmente nas esferas da habitação, 

dos serviços sanitários, da eletricidade e do abastecimento de água, do transporte e 

das comunicações.61 

 

 

Assim, a Convenção reconhece expressamente o direito à água como essencial para 

vida adequada e digna, devendo ser assegurado às mulheres pelos Estados partes. 

 

4.6.2 Convenção sobre os Direitos da Criança 

 

Considerando que a infância e adolescência são fases do desenvolvimento humano 

que requerem especial atenção e, portanto, tutela no contexto internacional e nacional, a 

Convenção sobre Direitos da Criança foi adotada pela ONU em 1989. 

A Convenção define como criança toda pessoa com menos de 18 anos de idade, 

salvo se, de acordo com a legislação aplicável à criança, a maioridade seja atingida antes 

(artigo 1º)62. 

Assim, a Convenção traz diversos direitos que devem ser garantidos à criança, a fim 

de que haja o pleno e harmônico desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social. 

São abordados o direito à vida (artigo 6); à nacionalidade (artigo 7º); à educação (artigo 18), à 

saúde (artigos 24); ao lazer e divertimento (artigo 31), entre outros. 

Sobre o direito à saúde, o artigo 24 traz como devedor dos Estados partes a adoção 

de medidas que visem assegurar às crianças o direito a serviços de saúde, visando o 

tratamento de doenças e a recuperação saudável. In verbis 

 

 

Art. 24.  

1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de gozar do melhor padrão 

possível de saúde e dos serviços destinados ao tratamento das doenças e à 

recuperação da saúde. Os Estados Partes envidarão esforços no sentido de assegurar 

que nenhuma criança se veja privada de seu direito de usufruir desses serviços 

sanitários.  

2. Os Estados Partes garantirão a plena aplicação desse direito e, em especial, 

adotarão as medidas apropriadas com vistas a:  

                                                           
61 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres. 1979. 
62 “ARTIGO 1º Para efeitos da presente Convenção considera--se como criança todo ser humano com menos de 

dezoito anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada 

ante”. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção sobre os Direitos da Criança. 1989). 
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a) reduzir a mortalidade infantil; 

b) assegurar a prestação de assistência médica e cuidados sanitários necessários a 

todas as crianças, dando ênfase aos cuidados básicos de saúde;  

c) combater as doenças e a desnutrição dentro do contexto dos cuidados básicos de 

saúde mediante, inter alia, a aplicação de tecnologia disponível e o fornecimento de 

alimentos nutritivos e de água potável, tendo em vista os perigos e riscos da 

poluição ambiental;  

d) assegurar às mães adequada assistência pré--natal e pós-natal; 

e) assegurar que todos os setores da sociedade, e em especial os pais e as crianças, 

conheçam os princípios básicos de saúde e nutrição das crianças, as vantagens da 

amamentação, da higiene e do saneamento ambiental e das medidasde prevenção de 

acidentes, e tenham acesso à educação pertinente e recebam apoio para a aplicação 

desses conhecimentos;  

f) desenvolver a assistência médica preventiva, a orientação aos pais e a educação e 

serviços de planejamento familiar.  

3. Os Estados Partes adotarão todas as medidas eficazes e adequadas para abolir 

práticas tradicionais que sejam prejudicais à saúde da criança.  

4. Os Estados Partes se comprometem a promover e incentivar a cooperação 

internacional com vistas a lograr, progressivamente, a plena efetivação do direito 

reconhecido no presente artigo. Nesse sentido, será dada atenção especial às 

necessidades dos países em desenvolvimento.63 

 

 

O citado artigo traz como dever dos Estados a implementação de iniciativas que 

visem a redução da mortalidade infantil e garantia a assistência médica e serviços sanitários.  

Devem os Estados, ainda, adotar mecanismos de combate a doenças e à desnutrição no 

contexto dos cuidados básico com a saúde, devendo, neste caso, aplicar todas as tecnologias 

disponíveis para tanto, além prover o fornecimento de alimentos saudáveis e nutritivos e de 

água potável. 

Portanto, garantia à água aparece expressa na Convenção sobre os Direitos da 

Criança, reconhecendo a água como direito básico e fundamental para a concretização da vida 

saudável, estando, portanto, conectado com o direito à saúde. 

A Convenção demonstra também a preocupação com a ingestão de água imprópria 

para consumo, considerando ser esta uma das causas de doenças, razão pela qual a água 

fornecida ser de qualidade e adequada. 

 

4.6.3 Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

 

Visando a integração e a tutela das pessoas com deficiência a nível internacional, foi 

elaborada em 2006 a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Nos termos 

do artigo I, item 1 do referido diploma; “O termo “deficiência” significa uma restrição física, 

mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer 

                                                           
63ibid.  
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uma ou mais atividades essenciais da  vida diária, causada ou agravada pelo ambiente 

econômico e social”. 

De forma a prevenir e extinguir todas as formas de discriminação contra pessoas 

portadoras de deficiência e, com o intuito de promover a integração social (artigo II), a 

Convenção em tela trata dos direitos destinados às pessoas com deficiência, bem como dos 

deveres estatais para que tais direitos sejam efetivados. 

No que se refere à questão da garantia do acesso à água, o artigo 28, item 2, aliena a, 

afirma que 

 

 

Article 28 – Adequate standard of living and social protection:  1. States Parties 

recognize the right of persons with disabilities to an adequate standard of living for 

themselves and their families, including adequate food, clothing and housing, and to 

the continuous improvement of living conditions, and shall take appropriate steps to 

safeguard and promote the realization of this right without discrimination on the 

basis of disability; 2. States Parties recognize the right of persons with disabilities to 

social protection and to the enjoyment of that right without discrimination on the 

basis of disability, and shall take appropriate steps to safeguard and promote the 

realization of this right, including measures: a) To ensure equal access by persons 

with disabilities to clean water services, and to ensure access to appropriate and 

affordable services, devices and other assistance for disability-related needs;
64 

 

 

Assim, ao versar sobre o adequado padrão de vida e proteção social, o dispositivo 

insere como devedor dos Estados assegurarem a igualdade de acesso às pessoas com 

deficiência à água potável, além de outros serviços, e assistência, todos de forma acessível e 

apropriada de acordo com as necessidades relacionadas à deficiência. 

 

4.7AS RESOLUÇÕES 64/292, 68/157 E 70/169 DA ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES 

UNIDAS 

 

A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou, em 2010, a Resolução 64/292, sobre 

o Direito Humano à Água e ao Saneamento Básico. Na resolução, a Assembleia mostra-se 

                                                           
64“Artigo 28 - Padrão de vida e proteção social adequados 1. Os Estados- Partes reconhecem o direito das 

pessoas com deficiência a um padrão de vida adequado para si e para suas famílias, inclusive alimentação 

adequada, roupas e moradia, e para a melhoria contínua das condições de vida. e tomará as medidas apropriadas 

para salvaguardar e promover a realização deste direito sem discriminação com base na deficiência; 2. Os 

Estados-Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à proteção social e ao gozo desse direito, sem 

discriminação baseada na deficiência, e tomarão as medidas apropriadas para salvaguardar e promover a 

realização desse direito, incluindo medidas para: a) garantir a igualdade de acesso das pessoas com deficiência a 

serviços de água limpa e garantir o acesso a serviços, dispositivos e outros serviços adequados e acessíveis para 

necessidades relacionadas à deficiência”. (tradução livre). UNITED NATIONS. Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities. 2006. 
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ciente de que o acesso quantitativo e qualitativo à água é condição necessária para a integral 

realização de todos os direitos humanos. 

Conforme o texto da Resolução, 

 

 

1. Recognizes the right to safe and clean drinking water and sanitation as a human 

right that is essential for the full enjoyment of life and all human rights; 

 

2.Calls upon States and international organizations to provide financial resources, 

capacity-building and technology transfer, through international assistance and 

cooperation, in particular to developing countries, in order to scale up efforts to 

provide safe, clean, accessible and affordable drinking water and sanitation for 

all;65 

 

 

Diante de tal passagem, é possível constatar que a Assembléia Geral da ONU 

reconheceu de modo expresso e formal a água como direito humano, devendo os Estados 

atuarem nacional e internacionalmente, em cooperação,  

Ressalta-se que o documento reafirma o dever dos Estados em garantir a plena 

efetividade de todos os direitos humanos, devendo ser considerados de forma integral, como 

um conjunto, havendo relação de dependência entre todos os direitos e sendo todos de mesma 

exigibilidade, sem hierarquia. 

Por fim, cumpre destacar que a Resolução 64/292 foi relembrada na Resolução 

68/157, do ano de 2013, e na Resolução 70/169, datada de 2015, ambas elaboradas pela 

Assembléia Geral das ONU, sobre o Direito Humano á Água e ao Saneamento Básico. 

As referidas Resoluções reforçam as afirmações e determinações trazidas na 

Resolução 64/292, servindo esta como marco inicial do reconhecimento da água como direito 

humano pela Assembléia Geral. 

Assim, as Resoluções 68/157 e 70/169 trazem o reconhecimento da água como 

direito humano e enfatizam a necessidade dos em garantir de modo progressivo a 

concretização deste direito. 

 

 

                                                           
65“1. Reconhece o direito à água potável e segura e ao saneamento como um direito humano que é essencial para 

o pleno desfrute da vida e de todos os direitos humanos; 2. Solicita aos Estados e organizações internacionais 

que forneçam recursos financeiros, capacitação e transferência de tecnologia, por meio de assistência 

internacional e cooperação, especialmente aos países em desenvolvimento, a fim de ampliar os esforços para 

fornecer água potável segura, limpa, acessível e acessível; saneamento para todos”. (tradução livre) UNITED 

NATIONS. General Assembly. Resolution 64/292. The Human Right to Water and Sanitation. 108th Plenary 

meeting. 28 july 2010.  
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5 O DIREITO À ÁGUA NO SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO DOS 

DIREITOS HUMANOS 

 

5.1 A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE OS DIREITOS HUMANOS E O 

PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS 

HUMANOS EM MATÉRIA DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS 

 

O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos tem a Convenção 

Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto San José da Costa Rica, 

como principal diploma internacional norteador. 

Fruto da Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, 

realizada em 1969, em San José, Costa Rica, a Convenção Americana entrou em vigor em 

1978, época em que diversos países da América Latina encontravam-se dominados por 

ditaduras66. 

No que se refere aos direitos de primeira geração, ou seja, os direitos políticos e 

civis, a Convenção proclama no capítulo II do texto, de forma específica, diversos direitos 

previstos no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, dedicando vinte e três artigos 

ao tema. 

A CADH anuncia os seguintes direito: o direito ao reconhecimento da personalidade 

jurídica (art. 3); à vida (art.4); à integridade pessoal (art.5); à proibição da escravidão e da 

servidão (art.6); à liberdade pessoal (art.7); direito às garantias judiciais (art. 8); ao princípio 

da legalidade e da retroatividade (art.9); à indenização (art. 10); à proteção da honra da 

dignidade (art. 11); às liberdades de consciência e de religião (art.12) e de pensamento e de 

expressão (art. 13); direito de retificação ou resposta (art. 14); de reunião (art. 15); à liberdade 

de associação (art. 16); à proteção da família (art. 17); ao nome (art. 18); os direitos da criança 

(19); à nacionalidade (art. 20); à propriedade privada (art. 21); de circulação e de residência 

                                                           
66  Sobre a questão: “Em 1978, quando a Convenção Americana de Direitos Humanos entrou em vigor, muitos 

dos Estados da Americana Central e do Sul eram governados por ditaduras. Dos 11 Estados-partes da Convenção 

à época, menos que a metade tinha governos eleitos democraticamente, ao passo que hoje quase a totalidade dos 

Estados latino-americanos na região tem governos eleitos democraticamente”. (PIOVESAN, Flávia. Força 

Integradora e Catalizadora do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos: Desafios para a 

Pavimentação de um Constitucionalismo Regional. In:ANNONI, Danielle (org.). Direito Internacional dos 

Direitos Humanos. Homenagem à Convenção Americana de Direitos Humanos. São Paulo. Editora Conceito. 

2012, p. 16) 
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(art. 22); direitos políticos (art.23); igualdade perante a lei (art. 24) e, por fim, de proteção 

judicial (art. 25). 

Já em relação aos direitos sociais, culturais e econômicos, o diploma em questão a 

dedica apenas um artigo ao tema, presente no capitulo III, nos seguintes termos, 

 

 

CAPÍTULO III 

DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS 

Artigo 26.  Desenvolvimento progressivo 

Os Estados Partes comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno 

como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim 

de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das 

normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da 

apropriados.67  

 

 

Assim, sobre os direitos humanos de segunda geração, a CADH limita-se a afirmar a 

o comprometimento na realização progressiva de tais direitos, até que haja a efetivação 

completa dos mesmos. 

Posteriormente, em 1999, foi adotado o Protocolo Adicional à Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também 

denominado Protocolo de San Salvador. 

Conforme o preâmbulo do Protocolo, houve o reconhecimento, por parte dos Estados 

Partes da CADH, da conexão entre os direitos econômicos, sociais e culturais e os direitos 

civis e políticos, formando um todo indissolúvel baseado na dignidade da pessoa humana. A 

partir de tal reconhecimento, ambas as gerações devem ser tuteladas, não se admitindo a 

concretização de um direito humano em detrimento do outro68. 

O Protocolo de San Salvador enuncia diversos direitos sociais, econômicos e 

culturais que devem ser desenvolvidos e protegidos nacional e internacionalmente, afirmando 

o dever dos Estados partes do Protocolo em promoverem as medidas necessárias para garantir 

tais direitos.  

Entre os direitos anunciados pelo Protocolo Adicional, cumpre destacar o direito a 

um meio ambiente sadio (art. 11). In verbis 

                                                           
67 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana sobre Direitos Humanos. San 

José, 1969. 
68 Nos termos do Protocolo: “Considerando a estreita relação que existe entre a vigência dos direitos 

econômicos, sociais e culturais e a dos direitos civis e políticos, porquanto as diferentes categorias de direito 

constituem um todo indissolúvel que encontra sua base no reconhecimento da dignidade da pessoa humana, pelo 

qual exigem uma tutela e promoção permanente, com o objetivo de conseguir sua vigência plena, sem que jamais 

possa justificar-se a violação de uns a pretexto da realização de outros” (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

AMERICANOS. Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. 1992). 
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Artigo 11 

Direito a um meio ambiente sadio 

1.Toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente sadio e a contar com os serviços 

públicos básicos. 

2. Os Estados Partes promoverão a proteção, preservação e melhoramento do meio 

ambiente.69 

 

 

Por fim, o artigo 2270 do diploma, esclarece que o rol de direitos trazido pelo 

documento não é taxativo, sendo plenamente possível a ampliação dos direitos elencados, a 

fim de que outros sejam reconhecidos e acrescentados. 

 

5.1.1 A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos 

 

A parte II da CADH é dedicada aos meios de proteção aos direitos anunciados no 

documento. Assim, são trazidos ao diploma internacional a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) como órgãos do 

sistema interamericano competentes para monitorar e garantir o cumprimento dos deveres dos 

Estados partes. 

O artigo 4171da Convenção dispõe sobre a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos. Segundo este dispositivo, a Comissão tem como principal função garantir o 

cumprimento e a proteção aos direitos humanos. Para tal, pode elaborar recomendações aos 

                                                           
69 ibid. 
70 “Artigo 22: Incorporação de outros direitos e ampliação dos reconhecidos;  1. Qualquer Estado Parte e a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos poderão submeter à consideração dos Estados Partes, reunidos 

por ocasião da Assembléia Geral, propostas de emendas com o fim de incluir o reconhecimento de outros 

direitos e liberdades, ou outras destinadas a estender ou ampliar os direitos e liberdades reconhecidos neste 

Protocolo;  2.  As emendas entrarão em vigor para os Estados ratificantes das mesmas na data em que tiverem 

depositado o respectivo instrumento de ratificação que corresponda a dois terços do número de Estados Partes 

neste Protocolo.  Quanto aos demais Estados Partes, entrarão em vigor na data em que depositarem seus 

respectivos instrumentos de ratificação”.(ibid). 
71 “Artigo 41 - A Comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos e, 

no exercício de seu mandato, tem as seguintes funções e atribuições: a) estimular a consciência dos direitos 

humanos nos povos da América; b) formular recomendações aos governos dos Estados-membros, quando 

considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito 

de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido 

respeito a esses direitos; c) preparar estudos ou relatórios que considerar convenientes para o desempenho de 

suas funções; d) solicitar aos governos dos Estados-membros que lhe proporcionem informações sobre as 

medidas que adotarem em matéria de direitos humanos; e) atender às consultas que, por meio da Secretaria Geral 

da Organização dos Estados Americanos, lhe formularem os Estados-membros sobre questões relacionadas com 

os direitos humanos e, dentro de suas possibilidades, prestar-lhes o assessoramento que lhes solicitarem; f) atuar 

com respeito às petições e outras comunicações, no exercício de sua autoridade, de conformidade com o disposto 

nos artigos 44 a 51 desta Convenção; e, g) apresentar um relatório anual à Assembléia Geral da Organização dos 

Estados Americanos” (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, op. cit., 1969). 
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governos dos Estados-partes da Convenção, a fim de que estes adotem, em âmbito nacional, 

leis que possam tutelar e garantir o respeito aos direitos humanos, elaborar relatórios 

pertinentes ao tema e às suas funções, e solicitar aos governos dos Estados-membros 

informações sobre a promoção dos direitos humanos no âmbito interno. 

Posteriormente, no artigo 4472, fica estabelecido que qualquer indivíduo, grupo ou 

entidade não governamental reconhecida por, no mínimo, um dos Estados membros da OEA 

pode peticionar à Comissão, a fim de denunciar violação à CADH praticada por um Estado-

parte. 

Assim, cabe a Comissão avaliar as denúncias ou queixas de violação de direitos 

humanos protegidos pela Convenção. Tal competência não depende de qualquer aceite 

específico por parte dos Estados-membros da Convenção, visto que estes, ao tornarem-se 

parte da CADH, aceitam automaticamente o monitoramento da Comissão73. 

No que se refere à competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, pode-

se dizer que está é consultiva e contenciosa. Em relação à competência contenciosa, esta se 

limita aos Estados-membros da Convenção Interamericana de Direitos Humanos que 

reconhecem expressamente a jurisdição da CIDH, nos moldes do art. 62 da CADH74. A 

decisão emitida pela Corte tem força jurídica vinculante e obrigatória em relação ao Estado 

que reconheceu sua jurisdição75. 

Sobre as decisões da CIDH, o art. 63 da Convenção traz o seguinte: 

 

 

Artigo 63 

1.  Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos nesta 

Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito 

ou liberdade violados.  Determinará também, se isso for procedente, que sejam 

                                                           
72 “Artigo 44: Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-governamental legalmente reconhecida em 

um ou mais Estados-membros da Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham denúncias 

ou queixas de violação desta Convenção por um Estado-parte” (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

AMERICANOS, op. cit., 1969). 
73 PIOVESAN, op. cit., 2016, p. 106. 
74 “Artigo 62: 1.  Todo Estado Parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta 

Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de 

pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou 

aplicação desta Convenção; 2.  A declaração pode ser feita incondicionalmente, ou sob condição de reciprocidade, 

por prazo determinado ou para casos específicos.  Deverá ser apresentada ao Secretário-Geral da Organização, que 

encaminhará cópias da mesma aos outros Estados membros da Organização e ao Secretário da Corte; 3. A Corte tem 

competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições desta Convenção 

que lhe seja submetido, desde que os Estados Partes no caso tenham reconhecido ou reconheçam a referida 

competência, seja por declaração especial, como prevêem os incisos anteriores, seja por convenção especial.” 

(ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, op. cit., 1969). 
75 BELTRÃO, J. F.; BEGOT, M.; LIBARDI, E. Povos Indígenas e o Direito à Diferença: Colonialismo Jurídico 

Versus Pluralidade de Direitos. In:ANNONI, Danielle (org.). Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Homenagem à Convenção Americana de Direitos Humanos. São Paulo. Editora Conceito. 2012, p. 136. 
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reparadas as conseqüências da medida ou situação que haja configurado a violação 

desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. 
2.  Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos 

irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar 

as medidas provisórias que considerar pertinentes.  Se se tratar de assuntos que ainda 

não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da Comissão.76 

 

 

Portanto, a Corte é firmada como órgão protetor da CADH, sendo determinado que, 

quando a CIDH decidir, em caso submetido à sua apreciação, que houve violação de um 

direito protegido pela Convenção, a CIDH decidirá pela defesa e restauração do direito 

violado. 

Sobre a competência consultiva, é possível afirmar que qualquer membro da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) pode solicitar à CIDH um parecer sobre a 

interpretação da CADH ou, ainda, de qualquer outro tratado sobre direitos humanos nos 

Estados americanos, nos termos do art. 64 da CADH. 

Também conforme o art. 64, segunda parte, o Estado membro da OEA pode solicitar 

à Corte Interamericana de Direitos Humanos que emita parecer sobre a compatibilidade entre 

uma legislação nacional (dos Estados membros) com os diplomas internacionais de proteção 

aos direitos humanos. 

 

5.2 DECISÕES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS QUE 

RECONHECEM O DIREITO ÁGUA 

 

5.2.1 Caso Comunidade indígena Yakye Axa versus Paraguai 

 

Julgado em 17 de junho de 2005, o caso Comunidade indígena Yakye Axa verus 

Paraguai, apresentado perante a Comissão Interamericana no dia 10 de janeiro de 2000,versou 

sobre a violação, por parte do Estado paraguaio, a direitos judiciais e ao direito à propriedade 

ancestral e comunitária, parte de interesse para o presente trabalho.  

Conforme a denúncia encaminhada à Comissão, a Comunidade Yakye Axa se 

localizava tradicionalmente em área vendida no final do século XIX a empresários britânicos. 

Com a instalação de indústrias na localidade, a comunidade se estabeleceu em região 

próxima, sem acesso a alimentos e água, resultando em vulnerabilidades alimentícias, 

médicas e sanitárias dos seus membros, com ameaça à sua sobrevivência e lesão à integridade 

da comunidade. 

                                                           
76 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, op. cit., 1969. 
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Sobre a falta de água potável, alegações dos representantes que instruem a decisão da 

CIDH afirmam que os membros da comunidade não possuíam acesso à água, sendo a chuva a 

maior fonte de água para consumo da comunidade. 

Na decisão, a Corte Interamericana decidiu pela condenação do Estado do Paraguai, 

reconhecendo o direito dos povos indígenas à propriedade coletiva de terras ancestrais. 

Conforme a Corte, o direito à propriedade privada, anunciado no artigo 2177da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos não deve ser interpretado de forma isolada. 

A CIDH apontou que a terra, para os povos indígenas, não é apenas um meio de 

subsistência, mas um elemento integrante de sua identidade cultural, estando a terra 

estreitamente relacionada com suas tradições e rituais, bem como com a sua relação com a 

natureza. 

No que se refere à água, a CIDH reconheceu, no parágrafo 164 da decisão, que o 

assentamento da comunidade não tinha acesso ao mínimo básico para uma moradia adequada, 

como água potável e saneamento básico. Assim, a CIDH reconheceu expressamente a ligação 

entre o direito à água e o direito à moradia. 

No parágrafo 167 da decisão, o direito à água foi diretamente ligado ao direito à 

saúde. Conforme o trecho, 

 

 

167. Special detriment to the right to health, and closely tied to this, detriment to the 

right to food and access to clean water, have a major impact on the right to a decent 

existence and basic conditions to exercise other human rights, such as the right to 

education or the right to cultural identity. In the case of indigenous peoples, access 

to their ancestral lands and to the use and enjoyment of the natural resources found 

on them is closely linked to obtaining food and access to clean water. In this regard, 

said Committee on Economic, Social and Cultural Rights has highlighted the special 

vulnerability of many groups of indigenous peoples whose access to ancestral lands 

has been threatened and, therefore, their possibility of access to means of obtaining 

food and clean water.78 

 

 

                                                           
77 “Artigo 21.  Direito à propriedade privada: 1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos seus bens.  A lei pode 

subordinar esse uso e gozo ao interesse social; 2.  Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo 

mediante o pagamento de indenização justa, por motivo de utilidade pública ou de interesse social e nos casos e 

na forma estabelecidos pela lei;  3. Tanto a usura como qualquer outra forma de exploração do homem pelo 

homem devem ser reprimidas pela lei”. (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, op. cit., 1969). 
78“167. Um prejuízo especial ao direito à saúde, e intimamente ligado a isso, prejudica o direito à alimentação e 

o acesso à água potável, tem um grande impacto no direito a uma existência decente e condições básicas para o 

exercício de outros direitos humanos, como o direito à educação ou o direito à identidade cultural. No caso dos 

povos indígenas, o acesso às suas terras ancestrais e ao uso e aproveitamento dos recursos naturais encontrados 

neles está intimamente ligado à obtenção de alimentos e acesso a água potável. Neste sentido, o referido Comitê 

sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais destacou a vulnerabilidade especial de muitos grupos de povos 

indígenas, cujo acesso a terras ancestrais foi ameaçado e, portanto, sua possibilidade de acesso a meios de 

obtenção de alimentos e água potável” (tradução livre). CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS. Case of Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguai. 17 de junho de 2005. p.85. 
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Assim, a CIDH reconheceu que a violação ao direito á água afeta a concretização de 

diversos outros direitos, como o direito à educação e à identidade cultural, demonstrando a 

interdependência e interrelação entre os direitos. 

A Corte reafirma, ainda, a relação das terras ancestrais com a identidade cultural dos 

povos indígenas, considerando os recursos naturais da propriedade comunitária indígena 

como fonte de alimentos e de água da comunidade. 

 

5.2.2 Caso López Álvarez versus Honduras 

 

O caso López Álvarez contra Honduras foi submetido à Corte Interamericana de 

Direitos Humanos pela Comissão 07 de julho de 2003, sob denúncia de que o Estado de 

Honduras teria incidido em violações a direitos humanos do Sr. Alfredo López Álvarez.  

Segundo a denúncia, López Álvarez foi preso em 27 de abril de 1997 por tráfico 

ilícito de drogas. Após a sentença condenatória do caso ter sido anulada e retornado ao juízo, 

este proferiu nova sentença no dia 13 de janeiro de 2003, desta vez, absolutória, decisão 

confirmada pelo Tribunal de Apelação. Em que pese tal decisão, o Sr. López Álvarez 

permaneceu preso até dia 26 de agosto de 2003. 

Questionou-se perante à CIDH se o Estado hondurenho teria violado os seguintes 

direitos definidos na Convenção Americana: direito à integridade pessoal (art.5), direito à 

liberdade pessoal (art. 7), direito às garantias judiciais (art. 8), direito à proteção judicial (art. 

25) e direito de igualdade perante à lei (art.24). 

Na petição, além de outras acusações, consta que os centros prisionais no qual se 

encontrava o Sr. López não possuíam água potável e que em muitas ocasiões, o referido 

detento tinha como meio de higiene a chuva79. 

Assim, em decisão preferida em 01 de fevereiro de 2006, a CIDH reconheceu que 

durante o período da detenção, o Sr. López não usufruiu de água potável e condições básicas 

de higiene, sendo violada a dignidade humana do detendo. 

A partir das condições às quais o Sr. López foi submetido durante o período de 

reclusão, a CIDH decidiu pela violação ao art. 5 da CADH80, considerando que houve 

violação à integridade pessoal do detento (art. 5.1). 

 

                                                           
79 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso López Álvarez Vs. Honduras. 01 de 

fevereiro de 2016, p. 34.  
80 “Artigo 5.  Direito à integridade pessoal: 1.  Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade 

física, psíquica e moral”. (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, op. cit., 1969). 
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5.2.3 Caso Comunidade indígena Sawhoyamaxa versus Paraguai 

 

Em 29 de março de 2006, a Corte Interamericana de Direitos Humanos publicou a 

sentença para o caso Sawhoyamaxa versus Paraguai, encaminhado pela Comissão 

Interamericana em 03 de fevereiro de 2005. O caso teve como por finalidade a verificação das 

violações do Paraguai aos direitos às garantias e proteções judiciais, à vida, à integridade 

pessoal, à propriedade privada. 

A temática da água aparece diversas vezes ao longo da sentença. Conforme um dos 

depoimentos que instruíram o caso, 

 

 

Otras de lãs necesidades más frecuentes y agobiantes que padecen los miembros de 

La Comunidad es la falta de agua limpiaen la zona, sobre todo cuando hay una 

sequía prolongada. La Comunidad solo cuenta com um tajama rubicado a unos 

1.500 metros de distancia de la sentamiento, pero el agua que recoge no es apta 

para el consumo, ya que es utilizada por losanimales de la zona. En cambio, cuando 

es época de lluvias se inundan los alrededores de las casas de La aldea.81 

 

 

Conforme o trecho citado e conforme se depreende da análise dos depoimentos 

colhidos pela CIDH82, a negativa do direito à propriedade ancestral causava, também, a 

violação do acesso à água potável e em quantidade suficientes para uma vida plena e digna83. 

A falta de água própria para consumo foi reconhecida como devidamente provada 

pela CIDH, ao informar que, de fato, a água utilizada pela comunidade indígena para 

consumo e uso pessoal era também utilizada pelos animais. A Corte ainda reconheceu que a 

falta de água, agravada pelos períodos de seca na região, impossibilitaram a realização de 

cultivo para subsistência84. 

                                                           
81 “Outra das necessidades mais freqüentes e esmagadoras sofridas pelos membros da Comunidade é a falta de 

água limpa na área, especialmente quando há uma seca prolongada. A Comunidade tem apenas um tajamar 

localizado a cerca de 1.500 metros de distância do assentamento, mas a água que coleta não é adequada ao 

consumo, já que é utilizada pelos animais da região. Por outro lado, quando é a estação chuvosa, em volta das 

casas da aldeia é inundado”. (tradução livre). CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso 

Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. 29 de março de 2006, p. 13.  
82 Ibid, p. 9-21. 
83Posteriormente, ao trazer suas considerações, a Corte reafirmou a relação entre o direito à propriedade e direito 

à água, além de outros direitos, conforme se extrai do seguinte trecho: “En el presente caso, junto con la 

carencia de tierra, la vida de los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa se caracteriza por el desempleo, el 

analfabetismo, las tasas de morbilidad por enfermedades evitables, la desnutrición, las precarias condiciones de 

su vivienda y entorno, las limitaciones de acceso y uso de los servicios de salud y agua potable, así como la 

marginalización por causas económicas, geográficas y culturales (supra párr. 73.61 a 74)” .(Ibid.  p. 82) 
84 Ibid., p. 47-49. 
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Assim, em decisão85, a CIDH firmou o entendimento que as condições as quais a 

comunidade era submetida pelo Estado paraguaio de fato violavam o direito à vida e o direito 

à integridade pessoal e à propriedade privada, presentes na Convenção Americana de Direitos 

Humanos, arts. 4, 5 e 2186, respectivamente. 

 

5.2.4 Caso Comunidade indígena Xákmok Kásek versus Paraguai 

 

Com decisão datada de 24 de agosto de 2010, o caso Comunidade indígena Xákmok 

Kásek contra Paraguai também versa sobre a violação do Estado paraguaio ao direito à 

propriedade ancestral, e, consequentemente, a negativa à acesso à alimentos, assistência 

médica, à água e ao saneamento. 

Ao tratar sobre o direito à vida, estabelecido no artigo 4.1 da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos, a Corte trouxe o entendimento de que o direito à vida deve ser 

interpretado em sentido amplo, devendo ser garantidas as condições que garantem uma 

existência digna. 

                                                           
85 “Consideraciones de la Corte 148. La Comisión y los representantes alegan que las condiciones físicas en las 

que han vivido y continúan viviendo los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa, así como las muertes de 

varias personas a causa de tales condiciones, constituyen una violación del artículo 4 de la Convención, el cual 

en lo pertinente dispone que: [t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente”.(Ibid., p. 78) 
86“Artigo 4.  Direito à vida: 1.Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida.  Esse direito deve ser 

protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção.  Ninguém pode ser privado da vida 

arbitrariamente; 2.  Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos 

delitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com lei que 

estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido.  Tampouco se estenderá sua aplicação a 

delitos aos quais não se aplique atualmente;  3.  Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a 

hajam abolido; 4.   Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos 

comuns conexos com delitos políticos; 5.  Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento da 

perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de setenta, nem aplicá-la a mulher em estado de 

gravidez;  6.  Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os 

quais podem ser concedidos em todos os casos.  Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver 

pendente de decisão ante a autoridade competente; 

Artigo 5.  Direito à integridade pessoal:  1.  Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, 

psíquica e moral.; 2.  Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou 

degradantes.  Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao 

ser humano; 3.  A pena não pode passar da pessoa do delinqüente.; 4.       Os processados devem ficar separados 

dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e ser submetidos a tratamento adequado à sua condição 

de pessoas não condenadas; 5. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e 

conduzidos a tribunal especializado, com a maior rapidez possível, para seu tratamento.; 6. As penas privativas 

da liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados; 

Artigo 21.  Direito à propriedade privada: 1.  Toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos seus bens.  A lei pode 

subordinar esse uso e gozo ao interesse social.; 2.  Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante o 

pagamento de indenização justa, por motivo de utilidade pública ou de interesse social e nos casos e na forma 

estabelecidos pela lei; 3.  Tanto a usura como qualquer outra forma de exploração do homem pelo homem devem ser 

reprimidas pela lei” (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, op. cit., 1969). 
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Conforme a CIDH, o direito humano à vida é um direito humano fundamental, “(...) 

cuyo goce pleno es um prer requisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. 

De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. Em razón de dicho carácter, no 

son admisibles enfoques restrictivos del mismo.”87 

Assim, na decisão sobre o caso, a corte dedicou tópico específico para tratar sobre o 

acesso e qualidade da água. A temática do acesso à água foi questionada pelos representantes 

da denúncia. Em defesa, o Estado do Paraguai alegou que, em determinados períodos, 

forneceu água à comunidade. 

Ocorre que, conforme constatado pela CIDH, a água fornecida pelo Estado foi em 

quantidade inferior aos padrões internacionais, não sendo suficiente para atender as demandas 

básicas do ser humano, como alimentação e higiene. A CIDH afirma, ainda, que a água 

provida pelo Estado Paraguai não era de qualidade adequada, expondo os membros da 

comunidade a diversos riscos e doenças88. 

No caso Xákmok Kásek contra Paraguai, novamente a CIDH decidiu pela violação 

aos artigos 4, 21 e 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que versam sobre o 

direito à vida, à propriedade e à proteção judicial, respectivamente. 

 

5.2.5 Caso Vélez Loor versus Panamá 

 

O caso decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 23 de novembro 

de 2010 versou sobre a detenção do Sr. Jésus Tranquilino Vélez Loor. Nacional do Equador, o 

Sr. Vélez Loor foi detido pelo Estado do Panamá e julgado no referido país por crimes 

relacionados à imigração. 

Na petição, alegou-se a violação aos direitos e garantias judiciais, além de submissão 

a condições desumanas enquanto detento nas prisões do Panamá, incluindo a falta de acesso à 

água de qualidade e em quantidade suficiente para consumo e uso. 

A CIDH considerou como comprovada a falha no fornecimento de água ao Centro 

Penitenciário La Joyita durante período prolongado no mês de junho de 2003. Assim, em sua 

decisão, a CIDH afirmou que 

 

 

                                                           
87 “(...) cujo pleno gozo é um pré-requisito para o gozo de todos os demais direitos humanos. Se não for 

respeitado, todos os direitos não têm sentido. Devido a este caráter, abordagens restritivas não são admissíveis". 

(tradução livre). CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Comunidad Indígena 

Xákmok Kásek vs. Paraguai. 24 de agosto de 2010, p. 46.  
88 Ibid. p. 49-50. 
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El Tribunal observa que la falta de suministro de agua para el consumo humano es 

un aspecto particularmente importante de las condiciones de detención. Em 

relación com el derecho al agua potable, el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de lãs Naciones Unidas ha señalado que los Estados Partes 

deben adoptar medidas para velar por que ―[l]os presos y detenidos tengan agua 

suficiente y salubre para atender a sus necesidades individuales cotidianas, 

teniendo encuentalas prescripciones del derecho internacional humanitario y lãs 

Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Asi mismo, lãs Reglas Mínimas 

establecen que ―[s]e exigirá de los reclusos ase o personal y a tal efecto 

dispondrán de agua y de los artículos de aseoindispensables para susalud y 

limpieza, así como que ―[t]odo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de 

agua potable cuando La necesite. Em consecuencia, los Estados deben adoptar 

medidas para velar porque las personas privadas de libertad tengan acceso a agua 

suficiente y salubre para atender sus necesidades individuales cotidianas, entre 

ellas, el consumo de agua potable cuando lo requiera, así como para su higiene 

personal.89 

 

 

A CIDH reafirmou o dever do Estado em garantir o acesso à água a todos e em todas 

as circunstâncias, inclusive nos estabelecimentos de detenção, no qual os presos encontram-se 

em sob a custódia do Estado e que, em razão da privação da liberdade, encontram-se em 

maior situação de vulnerabilidade. 

O entendimento da Corte sobre o tema teve como fundamento o Comentário Geral nº 

15 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que considerou a água como 

direito humano, além da Resolução 64/292 da Assembléia das Nações Unidas, que considerou 

o direito à água como condição fundamental para a dignidade humana e para a concretização 

dos demais direitos humanos90. 

 

5.2.6 Considerações sobre as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

 

A partir da análise dos casos citados, pode-se afirmar que a Corte Interamericana 

considera o direito à água como direito fundamental e humano, apesar de tal direito não estar 

                                                           
89 “O Tribunal observa que a falta de abastecimento de água para consumo humano é um aspecto particularmente 

importante das condições de detenção. Em relação ao direito à água, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais das Nações Unidas indicou que os Estados-Partes devem tomar medidas para garantir que - [o] 

prisioneiros e detidos são fornecidos com água suficiente e segura para atender às suas necessidades diárias 

individuais, levando em conta as prescrições do Direito Internacional Humanitário e as Regras Mínimas Padrão 

para o Tratamento de Presos. Além disso, o estado as Regras Mínimas que - [s] e necessitam de higiene pessoal 

dos presos e para esse fim equipados com água e produtos de higiene pessoal essencial para a sua saúde e 

limpeza ‖ e que - [e] muito prisioneiro terá o possibilidade de fornecer água potável quando você precisar. 

Assim, os Estados devem tomar medidas para assegurar que as pessoas privadas de liberdade têm acesso a água 

suficiente e seguro para atender às suas necessidades individuais diárias, incluindo o consumo de água potável, 

quando necessário, bem como para a higiene pessoal” (tradução livre).CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS. Caso Vélez Loor vs. Panamá. 23 de agosto de 2010, p. 69-70.  
90 Ibid. 
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expressamente anunciado na Convenção Americana de Direitos Humanos, diploma jurídico 

regional base da CIDH. 

A CIDH confirma nos julgados que os direitos humanos devem ser interpretados de 

forma expansiva, não limitativa, devendo buscar a tutela do máximo de direitos. Tais direitos 

devem, ainda, ser considerados de modo interdependente e interrelacionados, devendo ser 

considerados e concretizados como um conjunto, e não individualmente. 

Portanto, a CIDH associa o direito à água ora ao direito à vida, ora ao direito à 

integridade pessoal, considerando-o ora associado a direitos civis, ora a direitos sociais. O 

entendimento da Corte sobre o direito firmou-se sobre uma interpretação dinâmica e 

evolutiva91, adequando-se às situações e demandas dos direitos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 PIOVESAN, op. cit. 2016, p.195. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A água é tema complexo, visto que se relaciona a questões ambientais, civis e 

sociais, podendo, portanto, ser abordada em diversos aspectos que estão interligados. Assim, é 

possível falar em água como recurso natural, integrante e indispensável para o equilíbrio do 

meio ambiente. 

A água é, também, elemento indispensável para a sobrevivência, bem estar e 

continuidade geracional dos seres humanos, sendo o acesso a este recurso requisito para a 

plena dignidade da pessoa humana, devendo, portanto, ser garantido a todos, a fim de atender 

de forma satisfatória e saudável as necessidades do homem. 

Devido à relevância dos recursos hídricos e ante o consenso dos Estados sobre tal 

importância, a água tornou-se tema de discussão do cenário global e matéria tutelada nos 

documentos jurídicos internacionais. Inicialmente a água foi mencionada na Declaração de 

Estocolmo, considerada o grande marco do Direito Internacional Ambiental. Apesar da 

referência no diploma, não houve grande destaque a água, sendo considerada apenas como 

elemento componente da natureza. 

Posteriormente, passou-se a dedicar atenção especial à água no cenário mundial, 

sendo objeto do Plano de Ação de Mar del Plata, que discutiu a questão dos recursos hídricos 

de forma detalhada. Podem-se citar também a Declaração de Dublin, a Agenda 21, elaborada 

na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável 

e a Declaração de Joanesburgo como instrumentos normativos internacionais sobre o meio 

ambiente que dedicaram especial atenção à água. 

A partir de tais documentos, a água passou a ser expressamente reconhecida como 

recurso natural que deve ser protegido, devendo ser adotada pelos Estados uma postura 

sustentável. Foi ainda, definido que o acesso à água deve ser garantido a todos os povos, 

afirmando-se, deste modo, a qualidade de elemento essencial para a vida e desenvolvimento 

do ser humano. 

O reconhecimento da água como fundamental para a dignidade humana mostra-se 

também como um dos maiores avanços na tutela jurídica da água. Este reconhecimento pode 

ser observado nos entendimentos de órgãos internacionais, como as Resoluções da 

Assembléia das Nações Unidas, o Comentário Geral nº15, elaborado pelo Comitê nas Nações 

Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, além de estar expressamente 

reconhecido em alguns dos tratados internacionais de proteção aos direitos humanos de 

grupos específicos, como na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
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Discriminação contra as Mulheres, na Convenção sobre os Direitos da Criança e na 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

No que se refere ao sistema americano de proteção aos direitos humanos, a partir dos 

casos analisados no presente trabalho, é possível concluir que, apesar de o direito água não ser 

anunciado expressamente na Convenção Americana de Direitos Humanos, a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos entende a água como elemento essencial para a plena 

concretização da dignidade humana, sendo o acesso a tal recurso condição necessária para 

efetivação dos direitos humanos expressos na CADH, como os direitos a saúde, a educação, à 

integridade pessoal. 

Conclui-se, portanto, que a modulação da proteção jurídica à água nos diplomas 

internacionais conjuga direitos civis, direitos sociais e direitos ambientais (portanto, direitos 

de primeira, segunda e terceira geração, respectivamente), de forma a proteger o meio 

ambiente e a dignidade da pessoa humana, considerando os direitos humanos como direitos 

integrais e indivisíveis e interrelacionados. 
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