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Simpósio: 15 - DIREITOS HUMANOS, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE 
 
RESUMO: A influência antrópica sobre o meio ambiente se intensificou após a Revolução 
Industrial, iniciada nos idos do século XIX. Em busca de crescimento econômico a qualquer 
preço, os países que se lançavam pioneiramente à atividade fabril não conheciam o impacto 
causado ao meio ambiente, até então pouco explorado, pelo exercício desenfreado da atividade 
produtiva das indústrias. Com o passar dos anos, a exploração dos recursos naturais se 
intensificou e foi agravada pelo avanço tecnológico que permitiu, e ainda permite, ampliar a 
velocidade e a eficácia da extração dos recursos ambientais. A rápida degradação do meio 
ambiente não dá à natureza tempo suficiente para se recompor e se reconstruir. Assim, surgiram 
os desequilíbrios ambientais, que alarmam os cientistas e a população do mundo em razão dos 
fenômenos acarretados pela exploração voraz do meio ambiente e com a ameaça que 
representam à sobrevivência das atuais e futuras gerações. No mesmo passo, o crescimento 
urbano rápido e desordenado, também ensejado pela Revolução Industrial, levou à ocupação de 
espaços periféricos de modo exponencial, sem que houvesse o alcance das mãos do Estado e 
das políticas públicas que dariam à população urbana, sobretudo, a garantia de acesso a direitos 
sociais como a saúde, o transporte e a moradia. A descontrolada exploração do meio ambiente, 
associada ao crescimento urbano e à falta de estrutura das cidades, ocasionaram conflitos inter-
relacionados concernentes aos direitos à saúde e ao meio ambiente equilibrado, que foram 
reconhecidos expressamente pela Constituição Federal de 1988. A partir dessa percepção, este 
trabalho se dedica à análise do desenvolvimento social do Brasil, no tocante ao acesso àqueles 
direitos. Para tanto, verifica, por meio de revisão de literatura, a disponibilização de ações 
sanitárias no território brasileiro, o impacto de tais ações na incidência de doenças preveníveis 
com medidas de saneamento básico e a relação entre o saneamento e a preservação ambiental 
para as presentes e futuras gerações. Os resultados obtidos ainda parcialmente indicam 
negligência estatal na criação e implementação de políticas públicas de saneamento básico, o 
que se dá em razão da enorme desigualdade social e de renda existente no Brasil. 
Consequentemente, o acesso amplo aos direitos à saúde e ao meio ambiente equilibrado restam 
prejudicados. 
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