
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E READEQUAÇÃO DA 

TUTELA JURÍDICA AO DIREITO FUNDAMENTAL À ÁGUA 
 

Humberto Luis Versola 

Mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). 

Professor Adjunto do curso de Direito do Centro Universitário da Fundação Educacional 

Guaxupé - UNIFEG. Vice-Coordenador do curso de Direito e Coordenador do Núcleo de 

Prática Jurídica e Assistência Jurídica do UNIFEG 

humberto.versola@yahoo.com.br 

 

Simpósio: MEIO AMBIENTE COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

 

RESUMO: A partir da segunda metade do século XX, a tutela do meio ambiente tornou-se um 

dos principais desafios da humanidade, considerando-se o agravamento da crise ambiental em 

função da exploração econômica, guerras e mudanças climáticas. Neste contexto, a crise da 

água tornou-se um dos principais desafios sociais contemporâneos dos Estados internacionais 

na regulamentação do seu acesso e distribuição frente ao desenvolvimento econômico 

sustentável. Observe-se que, do total de água disponível apenas 2,5% é de água doce, e desse 

percentual, 30,5% encontra-se em rios, lagos e água subterrânea, enquanto 69,5% localiza-se 

em geleiras e calotas polares. Assim, estatisticamente, o percentual de água doce disponível 

representa cerca de 0,76% do total de água encontrada em todo o globo, a qual encontra-se 

constantemente ameaçada por fatores relacionados acima, além do aumento da demanda, pois, 

atualmente, cerca de 1,8 bilhão de pessoas não têm acesso à água em condições para consumo 

e saneamento básico. Contudo, a eficácia de uma política pública internacional eficiente exige 

a adoção de um sistema internacional constitucionalmente conformado no princípio da 

solidariedade, destacando a água como um direito humano. O presente trabalho tem por 

objetivo geral realizar um breve estudo sobre a implantação de um sistema político 

internacional de natureza jurídico-ambiental que estabeleça a água como instrumento de  justiça 

social no contexto ecológico, envidando esforços para que o direito à água transforme-se em 

direito natural e não em uma commodity internacional de interesse para grandes grupos do 

mercado, visto que sua distribuição natural globalizadora  é incompatível com uma distribuição 

política excludente por tratar-se de um direito fundamental. Dentre as inúmeras questões a 

serem enfrentadas, destaca-se a delimitação de uma quantidade mínima de água por ser 

humano, uma vez que água potável e o saneamento são essenciais para a concretização dos 

demais direitos humanos, evitando-se a discriminação de comunidades vulneráveis e 

marginalizadas. Outro enfrentamento é a controvérsia a respeito da eficácia vinculante aos 

Estados da Resolução 15/9 (A/HRC/RES/15/9) firmada em sua 15ª sessão, em setembro de 

2010, pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, que atrela o acesso à água potável e ao 

saneamento básico ao direito à vida e à dignidade humana e, consequentemente, seus efeitos 

judiciais e executivos, uma vez que foi adotada sem votação. Resta ainda, superar o debate das 

políticas públicas de incentivo à privatização dos serviços de água e de saneamento, os quais 

permitem a exploração destes serviços por corporações do setor privado. Em resposta às 

questões apresentadas, propõe-se a adoção do conceito de Estado assentado em soberania 

transnacional, com a criação de uma Constituição Continental Ambiental assentada em políticas 

públicas que reformulem a perspectiva lógico-estrutural das relações ambientais internacionais 

assegurando o direito humano à agua, e fortalecendo os instrumentos normativos e mecanismos 

fiscalizatórios para a plena efetivação de um ordenamento jurídico-ambiental internacional 

capaz de promover o desenvolvimento humano, social e econômico. Evidentemente, há muitos 

obstáculos de cunho político e econômico a serem enfrentados e superados na efetiva 

implantação de uma política de água como um direito humano. Adota-se, para fundamentar o 



conteúdo do tema em debate, o método jurídico-dedutivo, através da análise qualitativa 

consolidada pelo levantamento legislativo, bibliográfico e estatístico. 
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