
Indicativos para um marco jurídico legal de uso e conservação 
do Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral

Introdução
O Componente M4C1 compreende a elaboração de marco
jurídico legal, nacional e multinacional, de uso e conservação do
Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral, considerando
as legislações específicas de cada país da sua área de
ocorrência. Entre as questões mais importantes para sua
definição, figuram as consequências do Novo Constitucionalismo
Latinoamericano e da recente declaração expressa pela ONU,
da água como direito humano, que traz implicações no cenário
internacional e entra como princípio na legislação brasileira.

Em 28 de julho de 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma histórica resolução
reconhecendo o Direito Humano à água potável e ao saneamento, como “essencial para o pleno
gozo do direito à vida” ( http://www.right2water.eu/sites/water/files/righttowater-0611.pdf)
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Resultados
Nesse sentido, a constatação do paradoxo da tutela
internacional dos recursos hídricos, e das ambiguidades e
ambivalências que comporta, direcionou a atenção dos
estudos e pesquisas desenvolvidas no Componente 1 da
Meta 4 do Projeto Rede Guarani/Serra geral para uma
nova fundamentação que fosse além da visão
antropocêntrica e do paradigma desenvolvimentista
contemplado no plano internacional, o que exigiu uma
apreciação dos aportes doutrinários do emergente Novo
Constitucionalismo Emancipatório já que, no âmbito das
Nações Unidas, a declaração da água como um direito
humano não impede a sua privatização, ou mesmo, como
acontece no Brasil, as concessões que podem, de fato,
funcionar como privatizações indiretas.

Ministério da Ciência e Tecnologia
CTHidro

Dois meses depois, o Conselho de Direitos Humanos das
Nações Unidas aprovou uma segunda resolução afirmando que
a água e o saneamento são direitos humanos, e acrescentou
que por derivarem do direito a um nível de vida adequado estão
“indissoluvelmente associados ao mais alto nível de saúde física
e mental possível, assim como, ao direito à vida e à dignidade
humana”.

Metodologia
Como o reconhecimento das Nações Unidas do direito à água e
ao saneamento está agora estabelecido na lei internacional, o
Brasil, como um membro da ONU, é obrigado a estabelecer um
Plano Nacional de Ação para Efetivação do Direito à Água e ao
Saneamento e comunicá-lo ao Comitê das Nações Unidas sobre
os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
Precisa desenvolver ferramentas e mecanismos apropriados
para atingir a completa realização desses direitos.
Conforme a Obrigação de Respeitar, os serviços de água e
saneamento atualmente entregues ao público e relacionados
com seus direitos humanos fundamentais não podem ser
reduzidos ou cortados.
Conforme a Obrigação de Proteger, os Estados estão
obrigados a assegurar que terceiros não poderão interferir na
satisfação do direito à água e ao saneamento
Com relação à Obrigação de Cumprir, o governo se obriga a
tomar quaisquer medidas adicionais necessárias para efetivar o
cumprimento do direito recém reconhecido.
No decorrer da pesquisa e através de intensa participação ativa
em congressos na área do Direito Ambiental, foi detectada uma
mudança significativa da legislação internacional em relação ao
período do início do projeto RGSG, que aponta para novas
linhas de pesquisa, inclusive uma declaração da Assembleia
Geral das Nações Unidas de 2011 que define princípios e
direitos dos aquíferos transfronteiriços.

A premissa de que a preservação da água só ocorre se gerar lucros, ou que só
podemos conservar pagando por isso, fragiliza o Estado de Direito e o cumprimento da
lei. ( http://www.right2water.eu/sites/water/files/righttowater-0611.pdf)

Conclusões
Neste sentido coligam-se à noção de boa governança, os
seguintes princípios: Participação, transparência,
equidade, responsabilidade, coerência, sensibilidade, ética
e sustentabilidade.
Participação: de todos os cidadãos, diretamente ou através
de representantes em todas as etapas de formulação, bem
como, nos espaços de decisão. Isso requer que o governo
atue, em todos os níveis, a partir de um enfoque inclusivo;
Transparência: a informação deve fluir democraticamente
dentro da sociedade. Os diferentes processos e decisões
devem ser transparentes, e suscetíveis a criticas;
Equidade: todos os grupos da sociedade devem ter a
oportunidade de melhorar o acesso aos bens comuns;
Responsabilidade: as organizações do governo, o setor
privado e a sociedade civil devem ser responsáveis diante
dos interesses que representam;
Coerência: a crescente complexidade das questões
vinculadas aos recursos hídricos requer políticas
apropriadas e coerentes;
Sensibilidade: as instituições e processos devem atender a
todos, e responder apropriadamente às mudanças;
Integração: a governança da água deve promover
enfoques integrais e holísticos;
Ética: a governança da água devera estar assentada nos
princípios éticos que fundamentam as sociedades;
Sustentabilidade: Requer na sua aplicação uma visão
ecossistêmica, pois a manutenção dos ecossistemas
aquáticos é imprescindível para continuidade da vida


