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Simpósio: MEIO AMBIENTE COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

 

RESUMO: O presente estudo busca demonstrar a importância das águas para a manutenção e 

conservação da vida no planeta Terra e como é essencial a sua proteção jurídica no âmbito dos 

direitos fundamentais. Para tanto faz-se uma análise dos esforços paranaenses para manutenção 

e ampliação do direito a um meio ambiente sadio por meio da proteção das águas em especial 

a região banhada pelo lago de Itaipú. Tais propostas são baseadas no desenvolvimento das 

dimensões dos direitos fundamentais e na inter-relação entre a quantidade de água presente na 

superfície terrestre e a quantidade deste recurso disponível para o consumo humano. Assim 

como, evidenciar que não basta que o referido recurso hídrico seja encontrado em abundância 

na superfície da Terra, mas que deve se criar mecanismos para melhor administra-la e preservá-

la. Foi ainda, analisado as normas internas brasileiras a níveis constitucionais e 

infraconstitucionais, destacando a Emenda Constitucional n° 258 de 2016 que objetivou-se 

trazer a proteção das águas de modo expresso na Carta Magna brasileira, além de orientações 

jurisprudências que intenta reafirmar a importância deste recurso a ser protegido na forma de 

um direito fundamental. Bem como, apresenta-se normas internacionais que garantam à 

proteção as águas, ou seja, efetuou-se uma analise em que engloba desde as leis estaduais (no 

caso, do Estado do Paraná - Brasil) até mesmos as convenções internacionais. Visando buscar 

uma melhor compreensão sobre o problema da má administração dos recursos hídricos e 

apresentar os programas sociais criados no Estado do Paraná -Brasil para a conscientização, 

além de sua fundamentação legal. Deste modo, utilizamos na presente pesquisa a metodologia 

de dedução, onde a partir da analise das premissas (ou seja, dos enunciados básicos) 

objetivamos retirar a melhor conclusão possível sobre o problema. Destarte, usamos como 

instrumentos na produção deste trabalho, as pesquisas bibliográficas, documentais e 

legislativas, assim como artigos de internet e diversos outros meios e técnicas de pesquisas 

direitas e indiretas. Por fim, como um modo de mostrar provada a possibilidade de se recuperar 

as águas em estado de poluição e até mesmo evitar que se chegue a tal situação, apresentamos 

como resultado da pesquisa alguns programas realizados no Estado do Paraná – Brasil, que são 

direcionados não somente a preservação e conscientização do essencial papel das águas para a 

sobrevivência do planeta Terra, mas também demostrar as formas de prevenção contra os males, 

como a poluição hídrica causada por despejo de materiais poluentes nos rios e lagos. Resultados 

estes, que vem comprovar a importância do envolvimento dos governantes e da população, para 

reverter os problemas relacionados aos recursos hídricos; restando evidente ainda, a relevância 

do papel do poder judiciário na proteção das águas. 
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