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INTRODUÇÃO

De acordo com a UNESCO, as alterações globais trazidas pelas mudan-
ças climáticas, pela urbanização crescente, pela degradação da camada de 
ozônio, pelo crescimento populacional, pela expansão das infraestruturas, 
pelas migrações e pela poluição estão alterando drasticamente a face do 
planeta e o funcionamento de seus sistemas. Todavia, a constatação de que 
o planeta passa por mudanças drásticas e, talvez, irreversíveis, não é fato 
que dependa do conhecimento técnico profundo das toneladas de relatórios 
especializados, produzidos por uma organização internacional ou grande 
centro de pesquisa, ou de grandes reportagens especializadas da mídia.

Ao contrário. Mesmo as comunidades mais isoladas do planeta – prova-
velmente antes do que quaisquer outras – já se deram conta de que algo de 
muito ruim está ocorrendo. Não que algum evento cataclísmico ou apoca-
líptico tenha ocorrido – como sugerem alguns neoprofetas do Apocalipse, 
ou certas películas hollywoodianas –, mas pela percepção cotidiana de que 
o planeta não lhes provê mais como antes. 

A cada seca sucessivamente mais intensa que a anterior, a cada cen-
tímetro de perda de fertilidade do solo pela desertificação ou poluição, a 
cada gota de diminuição de mananciais de água doce, a cada furacão de 
intensidade e letalidade maiores que o anterior, através de verões cada vez 
mais longos e mais quentes, de invernos cada vez mais extensos e mais 

1  Doutor em Direito Internacional, pela Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo. Membro da Fundación Andaluza de Derecho, Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible. Advogado do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados em São Paulo 
(2.007-2.010). Graduado em Estratégia e Política de Defesa, pelo Centre for Hemispheric 
Defense Studies (CHDS), da National Defense University (Washington/EUA). Professor 
Universitário.
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frios, a cada arrasto de rede cada vez mais vazio, as comunidades humanas 
em geral, sobretudo as mais pobres, têm sentido na própria carne, e de 
modo inquestionável, aquilo que as classes mais abastadas das sociedades 
industrializadas e do mundo artificializado teimam em ainda rotular como 
alarmismo, catastrofismo, externalidade ou, simplesmente, algo que não 
integra sua esfera particular de problemas ou preocupações.

A recusa de percepção da realidade de alterações profundas e negativas 
nos clima e nos sistemas naturais do planeta – com impactos profundos na 
vida econômica e social de todas sociedades humanas ao redor do planeta 
–, agrava a ameaça que ela representa para a estabilidade política e para o 
tecido socioeconômico da humanidade.

Migrações forçadas, diminuição do potencial de produtividade de ali-
mentos, escassez de água, desertificação e secas, aumento no alcance hu-
mano e geográfico da fome, surgimento ou ressurgimento de epidemias, 
escassez e disputas violentas por recursos vitais, representam apenas algu-
mas das consequências geradas pelas  mudanças climáticas e ambientais 
que podem impactar seriamente a segurança local e internacional.

Segundo o último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudan-
ças Climáticas – IPCC2, o aquecimento global cresce vertiginosa e inin-
terruptamente, tendo onze dos últimos doze anos anteriores à publicação 
do relatório (1.995-2.006), sido sucessivamente os mais quentes desde o 
início dos registros sistemáticos de temperatura3, e a elevação dos níveis 
dos oceanos – e o aquecimento de suas águas superficiais, com consequên-
cias desastrosas para toda a humanidade – é proporcional a esta elevação 
sucessiva na temperatura global. 

Em seu discurso de aceitação do prêmio Nobel da Paz de 2.009, o pre-
sidente dos Estados Unidos da América, Barack H. Obama, declarou que:

 “é uma verdade indubitável que o desenvolvimento raramente se con-
solida sem segurança e também é verdade que não pode haver segurança 
onde os seres humanos não possuam comida suficiente, ou água limpa, ou 
os medicamentos de que necessitem para sobreviver. Ela também não exis-
te onde as crianças não possam aspirar a uma educação de qualidade, ou 
onde não haja trabalho que dê sustento à família. A ausência de esperança 
corrói a sociedade por dentro”. 

2  International Panel on Climate Change – IPCC. 4th Assessment Report – Climate Chan-
ge 2.007.
3  Ocorrida em 1.850. A temperatura média do planeta continua a subir até os dias 
atuais.
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Concluiu seu raciocínio afirmando serem estas as razões pelas quais 
“o mundo deve se juntar para enfrentar as mudanças climáticas”, uma vez 
que existe pouca divergência científica no sentido de que, se não fizermos 
nada, o mundo enfrentará cada vez mais secas, mais fome, mais desloca-
mentos em massa, que gerarão mais conflitos por décadas, e que é justa-
mente por esta ligação entre as consequências das mudanças climáticas 
com a segurança que os líderes militares devem se juntar aos cientistas e 
aos ativistas nesta batalha4.

Uma das questões mais urgentes e delicadas associadas às mudanças 
globais – e às suas consequências para a sustentabilidade da vida no pla-
neta e para a segurança humana – está relacionada à água.  Por ser, junta-
mente com o oxigênio, a substância mais importante a todos os seres vivos 
do planeta5 e, também, por se tratar de recurso escasso, e mal distribuído, 
ao redor do mundo, a água doce sempre foi considerada, ao longo da his-
tória humana, como importante fonte de poder e, consequentemente, de 
conflito.

Em boa parte das sociedades ocidentais desenvolvidas – e, também, 
na maior parte dos países em desenvolvimento que ainda perseguem a vã 
ilusão de alcançarem o Olimpo econômico e social repercutindo à risca os 
velhos e tendenciosos modelos desenvolvimentistas, ditados por seus íco-
nes industrializados – esta potencialidade de conflitos, relacionada à pro-
priedade de fontes ou reservas de água, manteve-se distante do imaginário 
social por diversas gerações. Embaladas pelos mantras da abundância e da 
inesgotabilidade das fontes hídricas, entoados por discursos políticos, fór-
mulas econométricas ou por simplórios bordões de cientificismo popular 
que apregoam a sua fartura planetária, muitas sociedades acostumaram-se 

4  Cf. Barack Obama Nobel Prize Acceptance Text, as prepared for delivery and provided 
for the White House, “A Just and Lasting Peace”, disponível em http://latimesblogs.latimes.
com/washington/2009/12/barack-obama-nobel-peace-prize-speech-text.html, acessado em 
04.04.2.012. Em seu discurso, o presidente Obama ainda sustentou que “a paz não é apenas 
a mera ausência de conflito visível. Apenas uma paz justa, baseada nos direitos inerentes 
e na dignidade de cada indivíduo, pode verdadeiramente ser duradoura. Foi este pensa-
mento que conduziu os criadores da Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois 
da Segunda Guerra Mundial. Em meio à devastação, eles reconheceram que se os direitos 
humanos não estivessem protegidos, a paz não passaria de uma promessa. Uma paz justa 
inclui não apenas direitos civis e políticos, ela deve englobar segurança econômica e opor-
tunidade. Uma vez que a verdadeira paz não é somente a liberdade do medo, mas também 
a liberdade do querer”.
5  Obviamente, os microrganismos anaeróbios não dependem do oxigênio, mas, 
ainda assim, dependem da água para viver.
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ao esbanjamento e à cômoda situação de ter água em abundância, como se 
esta situação fosse uma realidade concreta e imutável.

Entretanto, já nas décadas finais do século XX, a constatação da dura e 
perigosa realidade relacionada à possibilidade do esgotamento das fontes 
de água doce do planeta, tanto superficiais quanto, sobretudo, subterrâneas 
– principalmente em decorrência da insustentabilidade das práticas ditadas 
pela mentalidade da sociedade industrial e pela visão unidimensional do 
pensamento da modernidade e dos ditames da razão instrumental – trouxe-
ram de volta à baila, dentre outras importantes questões, a potencialidade 
conflitiva em torno da escassez de água e os riscos para a viabilidade da 
vida humana.

No início deste século, o Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas (ONU), declarou que:

“ao olharmos para frente, podemos ver os riscos reais de que o esgota-
mento de recursos [naturais] – especialmente a água doce –, assim como 
formas graves de degradação ambiental, podem levar ao aumento das ten-
sões sociais e políticas em proporções imprevisíveis, mas potencialmente 
perigosas”6. 

As preocupações com a paz e com a segurança internacional marcam 
as disposições do tratado constitutivo da Organização das Nações Unidas 
(Carta da ONU), principalmente aquelas através das quais se estabeleceu 
o vigente sistema de segurança coletiva, que obriga a comunidade inter-
nacional a somar esforços e agir segundo normas, princípios e obrigações 
universais de direito internacional – principalmente, os direitos humanos –, 
e que tem no Conselho de Segurança seu órgão central e mais importante.

Além disso, a ONU tem como um de seus pilares fundamentais a valo-
rização e o respeito aos direitos humanos, constituindo-se, ao longo de sua 
história, no principal motor que conduziu à concretização e consolidação 
da internacionalização dos direitos e na principal gestora da gênese e orga-
nização do sistema internacional de proteção da pessoa humana.

6  Cf. UN Doc. A/54/2.000, de 03 de abril de 2.000, parágrafos 196-197.  A t r a v é s 
da Resolução 60/1, de 16 de setembro de 2.005, a Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU) adotou o resultado da Cúpula Mundial, onde os chefes de Estado 
e de Governo dos principais países do planeta reconheceram, dentre outras coisas, que “as 
mudanças climáticas são um desafio sério e de longo prazo com o potencial de atingir todas 
as partes do planeta” e enfatizam a necessidade de se alcançar todos os compromissos e 
obrigações adotados no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas.
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A questão da relação entre o meio ambiente, a paz e a segurança inter-
nacional, em especial em relação aos efeitos das mudanças climáticas, vem 
sendo tratada de modo difuso pelos diversos órgãos da ONU, sobretudo 
em função das características próprias pertinentes a este tema. Por ser uma 
questão transversal e multidisciplinar, infiltrada em todas as dimensões da 
vida humana, a relação da questão ambiental com a segurança é, obvia-
mente, abordada pelos órgãos da ONU de modo fragmentado, dentro dos 
seus respectivos mandatos, de modo a permitir que a organização como um 
todo aja de modo coerente e integrado em relação a ele.

De modo cauteloso, mas, marcante, a Assembleia Geral já iniciou a 
construção de seu posicionamento a respeito das possíveis implicações das 
mudanças climáticas para a paz e a segurança internacionais, principal-
mente através da Resolução 63/281, de 03 de junho de 2.009. A questão 
climática é abordada por este órgão também em relação à necessidade de 
proteção do clima para as presentes e futuras gerações da humanidade, 
segundo a perspectiva do desenvolvimento sustentável, conforme compro-
vam diversas resoluções já adotadas7 e a própria disposição temática da 

7  Vide, por exemplo, a Resolução 43/53 (A/RES/43/53), de 06 de dezembro de 1.988, in-
titulada “Proteção do Clima Global para as Presentes e Futuras Gerações da Humanidade”, 
que reconheceu as mudanças climáticas como uma preocupação comum da humanidade, 
uma vez que o clima é uma condição essencial que sustenta a vida na Terra e demandou 
aos governos, organizações internacionais, organizações não-governamentais e às insti-
tuições científicas que tratassem as mudanças climáticas como questão prioritária, vide 
também: a Resolução 54/222 (A/RES/54/222), de 22 de dezembro de 1.999, Resolução 
55/443 (A/RES/55/443), de 20 de dezembro de 2.000, Resolução 56/199 (A/RES/56/199), 
de 21 de dezembro de 2.001, Resolução 57/257 (A/RES/57/257), de 20 de dezembro de 
2.002, Resolução 58/243 (A/RES/58/243), de 23 de dezembro de 2.003, Resolução 59/234 
(A/RES/59/234), de 22 de dezembro de 2.004, Resolução 60/197 (A/RES/60/197), de 22 de 
dezembro de 2.005, Resolução 61/201 (A/RES/61/201), de 20 de dezembro de 2.006, Re-
solução 62/86 (A/RES/62/86), de 10 de dezembro de 2.007 (a última a ser intitulada “Pro-
teção do Clima Global para as Presentes e Futuras Gerações da Humanidade”), Resolução 
63/32 (A/RES/63/32), de 26 de novembro de 2.008, intitulada apenas “Proteção do Clima 
para as Presentes e Futuras Gerações” que reconheceu, dentre outras disposições, que as 
mudanças climáticas impõem sérios riscos e desafios a todos os países, particularmente 
os países em desenvolvimento, em especial os menos desenvolvidos, países sem acesso 
ao mar, pequenos países insulares em desenvolvimento e os países na África, a Resolução 
64/73 (A/RES/64/73), de 07 de dezembro de 2.009, onde reafirmou que os esforços para 
abordar as mudanças climáticas, de modo a englobar o desenvolvimento e o crescimento 
econômico sustentáveis dos países em desenvolvimento e a erradicação da pobreza, deve 
ser conduzida de modo a integrar os três componentes do desenvolvimento sustentável: o 
desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a proteção ambiental, e a Reso-
lução 65/159 (A/RES/65/159), de 20 de dezembro de 2.010, que voltou a ser intitulada de 
“Proteção do Clima Global para as Presentes e Futuras Gerações da Humanidade”, e onde 
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agenda de temas a serem discutidos dentro da Assembleia Geral8. 

Segundo o relatório World in Transition – Climate Change as a Security 

Risk, do Conselho Consultivo sobre Mudanças Globais alemão (WBGU)9, 
publicado em 2.007, são identificados quatro grandes grupos de confli-
tos resultantes das mudanças ambientais, decorrentes da conexão entre 
meio ambiente e sociedade, e que podem conduzir à instabilidade social 
e à violência: 1) Degradação de recursos hídricos induzida por mudanças 
climáticas10; 2) diminuição na produção de alimentos decorrente das mu-
danças climáticas11; 3) Aumento de intensidade de furacões, tempestades 
e enchentes decorrente das mudanças climáticas12; e, 4) Migração gerada 

reconheceu, dentre outras disposições a urgência de se abordar as questões relacionadas às 
mudanças climáticas e a seriedade de seu desafio, e conclama os Estados a demonstrarem 
vontade política forte em trabalhar cooperativamente, no sentido de se atingirem os objeti-
vos da Convenção-Quadro das nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
8  À época da conclusão deste artigo, estava em curso a 66.ª Reunião Ordinária da Assem-
bleia Geral da ONU, iniciada em 21 de setembro de 2.011, cuja agenda oficial, em seu item 
(d), do tópico 19 (Sustainable Development), elenca o tema da “proteção do clima global 
para as presentes e futuras gerações”, conforme UN Doc. A/66/250, de 14 de setembro de 
2.011.
9  Disponível em http://www.wbgu.de/wbgu_jg2007_kurz_engl.html, acessado em 21 de 
agosto de 2.008.
10  Aproximadamente, mais de um bilhão de pessoas não possuem acesso à água potável 
atualmente. Esta situação pode ser estendida para outros milhões de pessoas, pela variação 
da precipitação pluviométrica e pela alteração da quantidade de água doce disponível, de-
corrente das mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, a demanda por água tende a aumentar 
a pressão sobre os mananciais existentes, em função do aumento populacional e da neces-
sidade de utilização deste recurso em múltiplos usos. Esta dinâmica dispara conflitos sobre 
distribuição e acesso à água e impõe maior preocupação aos sistemas de gestão hidrológica 
dos Estados. Por exemplo, glaciares montanhosos e cordilheiras nevadas são o manancial 
de muitos dos principais rios e bacias hidrográficas do mundo. Com o desaparecimento 
destas geleiras, os Estados anteriormente abastecidos pelos rios gerados pelo seu degelo 
natural necessitarão buscar novas fontes de abastecimento de água, o que demandará novas 
estratégias de gestão e estruturas de captação e transporte, bem como grandes esforços 
políticos e institucionais necessários para prevenir ou resolver conflitos internos ou trans-
fronteiriços sobre a água.
11  Mais de 850 milhões de pessoas em todo o planeta encontram-se mal nutridas atual-
mente. Esta situação tende a se agravar, sobretudo em países em desenvolvimento, em fun-
ção da insegurança alimentar provocada pelo aumento da temperatura mundial – estimada 
entre 2ºC e 4ºC –, o que diminuirá a produção de alimentos e intensificará a desertificação, 
a salinização dos solos e a escassez de água. Esta situação pode deflagrar uma crise de 
escassez de alimentos e afetar, sobretudo, a economia dos Estados pobres ou instáveis, 
encorajando ou exacerbando sua desestabilização e a de suas respectivas regiões, o colapso 
dos seus sistemas sociais e a violência.
12  Um dos efeitos mais alarmantes associados às mudanças climáticas diz respeito à pos-
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por questões ambientais13. 

Além destes quatro grandes grupos, o estudo aponta ainda para seis 
ameaças relacionadas a eles: possibilidade de aumento de Estados institu-
cionalmente fracos ou frágeis, risco ao desenvolvimento econômico mun-
dial, aumento na amplitude geográfica de conflitos, risco de degradação ou 
violação de direitos humanos e da legitimidade dos países desenvolvidos 
como atores da governança global, migração e o desgaste das políticas 
tradicionais de segurança14.

sibilidade de aumento do nível dos oceanos e dos índices de precipitação pluviométrica. 
Estes efeitos terão impacto no aumento da frequência e da intensidade de desastres naturais, 
especialmente em áreas urbanas e industriais costeiras. Estes riscos poderão ser amplifi-
cados pelo desmatamento ao longo de rios importantes, degradação de solos em áreas de 
intensa concentração urbana e a formação de grandes conglomerados populacionais. Tais 
situações podem levar à degradação econômica de diversos Estados, bem como gerar gran-
des ondas de migração humana de difícil ou impossível controle.
13  A História tem mostrado que as migrações humanas podem aumentar as tensões em 
Estados de destino ou transição. Pode-se apontar como um dos efeitos mais prováveis e 
tangíveis das mudanças climáticas o aumento da intensidade e do número de migrações 
humanas. Nos países em desenvolvimento, em particular, o aumento na incidência de secas, 
degradação de solos, escassez de água doce, combinados com o aumento populacional, 
instabilidade institucional, pobreza ou um alto nível de dependência econômica na agricul-
tura pode resultar em um risco significativo de aumento da frequência e da intensidade de 
migrações humanas. Estas migrações vêm sendo previstas para ocorrer mais provavelmente 
em um contexto Sul-Sul, mas os países desenvolvidos também devem receber uma parte 
destas levas migratórias. O modo como os Estados se prepararão para suportar o peso das 
migrações decorrentes das mudanças climáticas também carrega consigo uma potenciali-
dade conflitiva.
14  Cf. GERMAN ADVISORY COUNCIL ON CLIMATE CHANGE. Climate Change 
as a Security Risk, Londres, Earthscan, 2.008, p. 5/6. Um painel de especialistas reunidos 
para um grupo de estudos em segurança ambiental pelo Millenium Project, uma organiza-
ção não-governamental sediada em Washington/EUA e que ostenta o status de Organização 
Consultiva de grau 1, perante o Conselho Econômico e Social da ONU, elegeu – apesar 
de reconhecer a necessidade de sua complementação e aprofundamento –, como uma das 
melhores definições de segurança ambiental a que estabelece ser esta “a relativa segurança 
pública contra perigos ambientais causados por processos naturais ou humanos em função 
de ignorância, acidente, problemas de gestão ou projeto e originados dentro ou através de 
fronteiras nacionais”. Cf. Environmental Security Study, Section 2, Definitions on Envi-
ronmental Security. 2001, State of the Future After 2.001, The Millenium Project. Dispo-
nível em http://www.millennium-project.org/millennium/es-2def.html, acessado em 20 de 
setembro de 2.008.  Christian Webersick, de modo mais cauteloso, estabelece apenas três 
efeitos das mudanças climáticas com implicações para a segurança: escassez de recursos, 
catástrofes metereológicas e migração em massa. (Cf. WEBERSICK, Christian. Climate 
Change and Security – A Gathering Storm of Global Challenges. Santa Barbara, Prae-
ger, 2.010, p. 19 e capítulos 2, 3 e 4.
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Muito se tem dito a respeito do formato e das razões dos conflitos que 
poderão ocorrer ao longo deste século. Porém, ao menos no Brasil, muito 
pouco ou quase nada de conhecimento técnico e especializado em relação 
ao preparo e à adequação das instituições e da moldura jurídicas existentes 
para lidar com estes novos desafios, ou, ainda, em relação à criação de 
instituições ou normas voltadas aos desafios que aquelas já existentes não 
conseguem resolver, tem sido produzido.

Este artigo buscará, em linhas gerais, discutir a plausibilidade da tutela 
de conflitos ambientais, dentre os quais aqueles relacionados à água ou ao 
direito humano de acesso à água limpa e segura, por parte da Organização 
das Nações Unidas e de seu Conselho de Segurança.

A ÁGUA RECONHECIDA COMO DIREITO HUMANO 
FUNDAMENTAL

Apesar das mudanças conceituais em relação à água doce – que re-
fletiram15 o câmbio da visão geral da sociedade internacional, em função 
principalmente do progresso da ciência e do nível de consciência associado 
a ela –, o direito internacional, até muito recentemente, ainda pecava pela 
ausência de reconhecimento expresso, no seu ordenamento convencional 
multilateral, do acesso à água como direito fundamental, como condicio-
nante direto da manutenção da vida humana, requisito primordial para a 
realização das infinitas atividades e dos direitos a elas correlatos. 

A exemplo do que aconteceu com a evolução do reconhecimento de 
direitos essenciais à manutenção e proteção das condições de exercício 
dos padrões mínimos de dignidade para a pessoa humana, e da consciên-
cia da necessidade de proteção do meio ambiente, o direito de acesso à 
água potável, em quantidades e qualidade suficientes para a manutenção 
de um padrão digno de vida, percorreu longo caminho antes de ter o re-
conhecimento expresso de sua existência pela Assembleia Geral da ONU 
– muito embora, na prática, sobretudo no campo da eficácia jurídica, não 
tenha ainda despertado a consciência dos sujeitos de direito internacional 
público para a necessidade de seu reconhecimento expresso e de sua ampla 
efetivação. 

15  Sobre esta mudança de pensamento e de perspectiva em relação à água doce, no di-
reito internacional e no direito brasileiro, vide AMORIM, João Alberto Alves. Direito das 
Águas – Regime Jurídico da Água Doce no Direito Internacional e no Brasil, São Pau-
lo, Lex Editora, 2.009.
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É bem verdade que alguns tratados e convenções, de forma isolada, já 
garantiam acesso à água a diversos grupos de pessoas, contudo, sem que 
isto lhes fosse reconhecido como direito fundamental. Até o ano de 2.009, 
não havia, no direito internacional público, disposição expressa acerca do 
reconhecimento erga omnes do acesso à água doce, em quantidades e qua-
lidade suficientes para a manutenção e satisfação das primeiras necessida-
des vitais, e ao saneamento como direitos humanos fundamentais. Quando 
muito, nas normas internacionais que o mencionavam, o acesso à água era 
tratado ou como forma de se viabilizar a concretização do direito à saúde 
ou como forma de se prevenir práticas discriminatórias a determinados 
grupos humanos. E aquelas que indiretamente o fazem, somente o fazem 
mediante condicionantes ligadas a situações extremas ou catastróficas16.

16  Por exemplo, vide o artigo 14, parágrafo 2, alínea h, da Convenção para a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, de 1.979, que estabelece que 
os Estados-parte deverão assegurar às mulheres, que vivam em zonas rurais, o direito de 
“gozar de condições adequadas de vida, particularmente em relação a (...) suprimento de 
água”, ainda que este direito de acesso à água é mencionado apenas em relação às mulheres 
em zonas rurais, como se as que vivem nas cidades não necessitassem de tal direito, nem 
tampouco de acesso à água. Também, o artigo 24, parágrafo 2, alínea c, da Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, de 1.989, determina aos Estados-parte que 
combatam doenças e má nutrição através da adoção de medidas apropriadas que visem a 
este objetivo pelo “fornecimento de alimentos nutritivos e de água potável”, contudo, ainda 
que tal direito fosse cumprido, principalmente nos países em desenvolvimento, o seria não 
em função de toda a criança, enquanto ser humano, ter direito de acesso à água potável 
como condição essencial de manutenção de sua vida e da dignidade a ela relacionada, mas, 
sim, como forma de viabilizar o direito à saúde e não o direito à vida em si, independente-
mente de qualquer condicionante prévia. Outro exemplo é o artigo 10, da Convenção das 
Nações Unidas sobre a Utilização de Cursos D’Água Internacionais para Usos que Não a 
Navegação, de 1.997, que estabelece que “na hipótese de conflito de interesses entre os di-
versos usos de um curso d’água internacional, atenção especial deve ser dada às exigências 
vitais básicas do ser humano”. Isto quer dizer, também, que as necessidades vitais humanas 
em relação à água somente deverão ser levadas em conta na hipótese de conflitos de inte-
resses em relação aos usos de determinado curso d’água. É dizer, enquanto as pessoas com 
competência internacional para o estabelecimento e a solução de controvérsias em relação 
a cursos d’água internacionais não estabelecerem o conflito, nem requisitarem sua solução, 
a atenção às necessidades vitais básicas do ser humano não precisam, obrigatoriamente, ser 
levadas em conta. O mesmo é reafirmado na Declaração de Entendimento da mencionada 
Convenção. O artigo 06, do Pacto de Direitos Civis e Políticos, estabelece expressamente o 
direito à vida como um direito inerente à pessoa humana, muito embora tenha se preocupa-
do com a garantia da manutenção desta, em função de seu escopo, perante o exercício do jus 

puniendi pelos Estados, através da adoção da pena capital. Obviamente, se o direito à vida é 
inerente ao ser humano, e à sua própria condição humana, as condições elementares de sua 
manutenção também o são, como o acesso água potável. Contudo, nada naquele tratado faz 
referência a tal interpretação. 
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Em 2.002, o Conselho Econômico e Social (ECOSOC), editou e apro-
vou, através do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Co-
mentário Geral n.º1517, especificamente sobre os artigos 11 e 12 do Pacto 
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, onde reconheceu os limites 
de disponibilidade da água e a sua característica essencial como bem pú-
blico essencial à vida e à saúde. Em sua interpretação, reconheceu – ainda 
que por vias indiretas –, a existência de um direito fundamental de acesso 
à água, indispensável para a condução de uma vida digna e para a realiza-
ção de todos os outros direitos fundamentais. O direito à água, reconheci-
do pelo General Comment, diz respeito à garantia de acesso à água doce 
em condições físicas e em qualidade adequadas, quantidades suficientes, e 
condições a todos acessíveis para usos pessoais e domésticos. 

O Comentário do ECOSOC vai mais além, minudenciando e estabele-
cendo os contornos das garantias, fundamentos e origem do direito funda-
mental de acesso à água doce. Além disso, ainda estabelece em seu texto 
que os Estados têm três tipos de obrigação em relação ao direito funda-
mental de acesso à água doce, como em qualquer outro direito humano: 
obrigação de respeitar, obrigação de proteger e obrigação de cumprir inte-
gralmente.

Foi este o primeiro reconhecimento explícito da existência o direito 
fundamental de acesso à água doce, um marco na história dos direitos hu-
manos. Como explica Ruana Rajepakse, os Comentários Gerais consti-
tuem um instrumento que tem sido usado de tempos em tempos pela ONU, 
através de seus órgãos e agências especializadas, para amplificar os di-
reitos estabelecidos em suas convenções. O Comentário Geral n.º 15, do 
ECOSOC, foi adotado num contexto global de medo crescente – vocali-
zado em 2.002, pelo então Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan –, de 
que a escassez das reservas de água doce pudesse vir a se tornar uma séria 
fonte de conflitos no novo século e numa época em que muitos países na 
Ásia, África e América Latina começavam a ser persuadidos a proceder a 

17  United Nations, Economic and Social Council, Committee on Economic, Social and 

Cultural Rights, Substantive Issues Arising on the Implementation of the Internatio-
nal Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, General Comment n. 15, The 
Right to Water. 29th Session, Geneva, 11-29 november 2002 (UN Doc. E/C.12/2002/11, 
Twenty-Ninth Session). Para uma melhor compreensão dos direitos conexos ao direito de 
acesso à água, há de se citar também outros comentários gerais do Comitê sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, tais como General Comment n.º 6 , sobre direitos dos ido-
sos (UN doc. E/C.12/1995/16/ver.1, 13.ª Sessão, 24.11.95),  General Comment n.º 4, sobre 
condições adequadas de moradia (UN Doc. HRI\GEN\1\Ver.1, 1.994), e General Comment 
n.º 14, sobre “o mais alto nível de saúde possível” (UN Doc. E/C.12/2000/4, 2.000)
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mudanças profundas em suas respectivas políticas de gestão e distribuição 
de água, onde esta teria um tratamento muito mais econômico e mercantil, 
do que como um direito fundamental18.

Depois da aprovação deste Comentário Geral, pela primeira vez existia 
base legal19 - porque proveniente de uma interpretação formal e oficial da 
disposição de norma convencional vigente – para se compelir os membros 
da sociedade internacional – pelo menos os cento e quarenta e cinco mem-
bros do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais –, 
a garantir universalmente o acesso à água potável, em quantidades e quali-
dades satisfatórias, para as necessidades elementares da vida, evitando-se 
assim a concretização dos anseios daqueles que almejem obter lucro com 
a mercantilização da água.

No ano seguinte, a Assembleia Geral da ONU, aprovou a Resolução 
64/292, em 28.07.2.01020, que expressamente reconhece como direitos hu-
manos fundamentais o acesso à água limpa e segura e ao saneamento. A 
Assembleia Geral fundamentou sua decisão, principalmente, no fato de 
mais de 884 milhões de pessoas não possuírem acesso à água limpa e se-
gura no mundo, de existirem 2,6 bilhões de pessoas sem acesso a qualquer 
tipo de saneamento e ao alarmante índice de mais de um milhão e meio de 

18  Cf. RAJEPAKSE, Ruana. Water as a Human Right, Legal, Social and Economic 
Implications. Disponível em http://www.elaw.org/resources/printable.asp?id=2019, aces-
sado em 10.07.2.005.
19  No sentido de que o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais recebeu man-
dato do ECOSOC para a implementação dos direitos estabelecidos no Pacto de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, sendo uma das formas de cumprir esta missão a adoção 
dos Comentários Gerais, que se constituem em interpretações oficiais de como os direitos 
estabelecidos naquela norma jurídica internacional devem ser interpretados e implementa-
dos pelos Estados membros. Ao ratificar o Pacto, os Estados assumem, inclusive, o com-
promisso, expresso em texto convencional, de implementar integralmente os direitos nele 
estabelecidos, regra de onde provém a cogência dos Comentários Gerais.
20  UN Doc. A/Res/64/292, de 28.07.2.010, aprovada por 122 votos a favor, nenhum con-
tra, 41 abstenções e 29 ausências. a Resolução apoia-se expressamente, dentre outras, na 
Resolução 54/175, de 17.12.1.999, sobre o direito ao desenvolvimento, no plano de ação 
de Mar del Plata, na agenda XXI, na Declaração do Rio, na Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos, no Pacto de Direitos Civis e Políticos e no Pacto de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, na Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial, na Convenção dos Direitos da Criança, na Convenção para a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres, na Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
Portadoras de Deficiência e na Convenção para a Proteção de Civis em Períodos de Guerra, 
bem como nas Resoluções 7/22, de 28.03.2.008, e 12/8, de 01.10.2.009, do Conselho de 
Direitos Humanos, sobre o direito humano de acesso à água limpa e segura e ao saneamento 
e no Comentário Geral n.º15, do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
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crianças, com idade inferior a cinco anos de idade, que morrem anualmente 
em decorrência de doenças transmitidas por água imprópria ao consumo e 
pela falta de saneamento. Portanto, o direito humano de acesso à água está 
reconhecido juridicamente pela ONU, com a garantia de eficácia de todos 
os seus órgãos, dentro de seus respectivos mandatos convencionais, em 
devendo ter eficácia observada por todos os seus membros.

A ONU E A RELAÇÃO ENTRE DIREITOS HUMANOS, MEIO 
AMBIENTE E SEGURANÇA INTERNACIONAL

Através da Resolução 62/163, de 18.12.2.007, intitulada “Promoção da 
Paz como Requisito Vital para o Pleno Gozo de Direitos Humanos por To-
dos”, a Assembleia Geral reconheceu que a paz e o desenvolvimento se re-
forçam mutuamente, inclusive em relação à prevenção de conflitos armados, 
e afirmou que os direitos humanos incluem direitos econômicos, sociais e 
culturais, bem como os direitos à paz, a um meio ambiente saudável e ao 
desenvolvimento – sendo este último entendido como a realização dos an-
teriores –, o que voltaria a ser reiterado pela Resolução 65/222, de 21 de 
dezembro de 2.01021. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, além de 
ser um direito fundamental em si22, também é condicionante essencial de ou-
tros direitos fundamentais do ser humano, como o direito à vida e à saúde. 

De fato, já em 1.972 o meio ambiente era proclamado como “essencial 
para o bem-estar e para o gozo de direitos humanos fundamentais, até mes-
mo o direito à própria vida”, pela a Declaração das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente Humano, que estabeleceu, como convicção comum da co-
munidade internacional, ter o todo ser humano “o direito fundamental à li-
berdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas, em um 
meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna”.

21  Cf. Resolução A/RES/62/163, de 18 de dezembro de 2.007, e Resolução A/RES/65/222, 
de 21 de Dezembro de 2.010. Vide também as Resoluções A/RES/60/163, de 16 de dezem-
bro de 2.005, A/RES/62/163, de 18 de dezembro de 2.007, bem como as Resoluções da 
Comissão de Direitos Humanos da ONU: 2.005/56, de 20 de abril de 2.005, intitulada 
“Promoção da Paz como Requisito Vital para o Pleno Gozo d Direitos Humanos por Todos” 
e 39/11, de 12 de novembro de 1.984, intitulada “Declaração sobre o Direito dos Povos à 
Paz”.
22  Malgosia Fitzmaurice, em seu curso perante a Academia de Direito Internacional da 
Haia, em 2001, aponta para o fato de que, apesar da existência de certa controvérsia a 
respeito da existência ou não de um direito fundamental ao meio ambiente equilibrado (ou 
limpo, como ela o refere), a sua existência pode ser comprovada de diversas maneiras, tanto 
em nível de direito substantivo, quanto procedimental e constitucional. (Cf. FITZMAURI-
CE, Malgosia A. International Protection of the Environment. RCADI, Volume 293, 2.001, 
p. 305).
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A Assembleia Geral da ONU, através da Resolução 45/9423, de 14 de 
dezembro de 1.990, intitulada “Necessidade de se Assegurar um Meio Am-
biente Saudável para o Bem-Estar dos Indivíduos”, ciente do fato de que a 
crescente degradação ambiental pode colocar em risco a base elementar da 
vida, reconheceu que todos têm o direito de viver em um meio ambiente 
adequado à sua saúde e bem-estar.

Em 16 de setembro de 2.005, a Resolução 60/1, contendo as conclusões 
e resultados da Cúpula do Milênio, reconheceu que as circunstâncias atuais 
do meio ambiente demandam o imediato estabelecimento de um consenso 
global sobre as ameaças e os desafios a elas referentes, e afirmou que a 
paz e a segurança, o desenvolvimento e os direitos humanos são os pilares 
fundamentais do sistema das Nações Unidas e o alicerce para o bem-estar 
e a segurança coletiva, bem como serem o desenvolvimento, a paz, a segu-
rança e os direitos humanos temas interligados e mutuamente dependen-
tes. Esta Resolução reafirmou ainda o entendimento de que a promoção e 
proteção integrais de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 
para todos é essencial para o avanço e a promoção da paz e da segurança 
internacionais24.

Na Resolução 64/157, de 18 de dezembro de 2.009, a Assembleia Geral 
reconheceu que as crises econômica, financeira, energética e de alimentos 
atuais, resultantes da combinação de muitos fatores – inclusive fatores ma-
croeconômicos degradação ambiental, desertificação, mudanças climáticas 
globais, desastres naturais e falta de recursos financeiros e tecnológicos ne-

23  Resolução A/RES/45/94, de 14 de dezembro de 1.990. Veja-se também a Resolução 
45/80 (A/RES/45/80), de 12 de dezembro de 1.990, onde, dentre outras disposições, a As-
sembleia Geral reconheceu que o respeito pelos direitos humanos constitui uma das bases 
para a paz e a segurança internacionais e que a proteção do meio ambiente surgia – já à 
época – como uma grande preocupação mundial, que dramaticamente enfatiza a interde-
pendência global e demanda medidas de cooperação urgentes
24  No final de 2.005, a Assembleia Geral aprovou a Resolução 60/197, sobre a Proteção 
do Clima para as Presentes e Futuras Gerações, onde conclamou seus membros a trabalha-
rem em cooperação uns com os outros, de modo a se atingir o objetivo principal da Con-
venção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e a viabilizar uma interação 
maior entre o secretariado desta e os da Convenção das Nações Unidas sobre o Combate à 
Desertificação Naqueles Países Gravemente Atingidos por Secas e/ou Desertificação, Par-
ticularmente na África, e  da Convenção da Diversidade Biológica O relatório do Comitê 
Econômico e Financeiro (Second Committee), da Assembleia Geral da ONU, aprovado em 
15 de dezembro, e que serviu de base para a proposta da Resolução, foi aprovado por 158 
votos a favor, tendo recebido 03 votos contrários (Estados Unidos da América, Japão e 
Somália) e contado com 02 abstenções (Israel e Cazaquistão). Cf. UN Doc. GA 10441, de 
22 de dezembro de 2.005.



310

Agua & derechos humanos

cessários para enfrenta-los em países em desenvolvimento –, “representa 
um cenário global que ameaça o adequado gozo de todos os direitos huma-
nos e amplia a distância entre países desenvolvidos e em desenvolvimento” 
e afirmou que todos têm o direito a uma ordem internacional democrática 
e equânime, que garanta a realização de todos os direitos humanos, dentre 
eles o direito de todas as pessoas e todos os povos ao desenvolvimento, 
o direito de todos os povos à paz, o direito de todas as pessoas e todos 
os povos a um meio ambiente saudável e à cooperação internacional que 
responda efetivamente às necessidades de auxílio dos esforços nacionais 
contra as mudanças climáticas.

Em 08 de dezembro de 2.010, a Assembleia Geral da ONU aprovou 
Resolução intitulada As Nações Unidas na Governança Global, reconhe-
cendo a necessidade de uma abordagem multilateral efetiva, transparente 
e inclusiva em relação às mudanças globais e reafirmando o papel central 
da organização, na condução dos esforços destinados a encontrar soluções 
comuns para os desafios apresentados por estas mesmas mudanças25.

Por dependerem diretamente de recursos ou serviços ambientais para 
sua sobrevivência, ou por viverem em áreas mais vulneráveis e com menos 
recursos ou estruturas de mitigação, ou, ainda, por não possuírem recur-
sos ou informação, as parcelas mais pobres das populações de países em 
desenvolvimento, sobretudo as dos países menos desenvolvidos, tendem a 
suportar o maior peso das mudanças climáticas e ambientais. Por exemplo, 
segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2.011 (HDR 2011)26, 
o impacto de doenças decorrentes da poluição em ambientes externos e 
internos, água não tratada e falta de saneamento é maior para as pessoas 
em países pobres, sendo a poluição do ar, ambientes internos, responsável 
por onze vezes mais mortes em países de IDH baixo do que em outros 

25  Resolução A/RES/65/94, de 08 de dezembro de 2.010, intitulada “The United Nations 
in Global Governance”. No Preâmbulo, a Assembleia Geral reafirmou seu compromisso 
com os princípios da Carta da ONU, reconheceu a importância fundamental de um sistema 
internacional multilateral inclusivo, transparente e efetivo como forma de melhor enfrentar 
os desafios urgentes apresentados pelas mudanças globais atualmente, bem como a uni-
versalidade da ONU e reafirmou seu compromisso com a promoção e o fortalecimento da 
efetividade e eficiência do sistema da ONU e a autoridade da Assembleia Geral sobre temas 
globais de interesse da comunidade internacional. A necessidade de um sistema multilateral 
efetivo, com papel central da ONU e com base o respeito ao direito internacional já havia 
sido anteriormente mencionado em outras resoluções, como, por exemplo, na Resolução 
A/RES/60/1.
26  Editado anualmente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD).
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lugares. O HDR 2.011 destacou ainda que o estresse ambiental tem sido 
relacionado ao aumento da probabilidade e da ocorrência de conflitos, ain-
da que influenciado por uma ampla gama de fatores contextuais de ordem 
econômica e política, e alerta para a altíssima probabilidade de aumento 
de pessoas afetadas por eventos climáticos e desastres naturais extremos, 
destacando o fato de que a cada 10% de aumento no número de pessoas 
afetadas por eventos climáticos extremos, o IDH do país diminui 2%.

O CONSELHO DE SEGURANÇA E O EXERCÍCIO DE SEUS 
PODERES CONTRA VIOLAÇÕES DE DIREITOS FUNDAMEN-
TAIS

Como já dito anteriormente, a Carta da ONU é permeada pela preocu-
pação com a manutenção da paz e da segurança internacionais. O órgão ao 
qual foi conferida a competência primária para gerir a segurança interna-
cional é o Conselho de Segurança, inclusive, com a delegação expressa do 
poder de ação em nome de todos os membros da organização27. 

Em termos dos poderes que lhe são conferidos pelo Capítulo VII28, o 
Conselho de Segurança detém a prerrogativa para determinar a existência 
de qualquer ato que constitua ruptura da paz, ameaça à paz ou ato de agres-
são, assim como a competência para estabelecer sanções que impliquem, 
ou não, no uso da força. Dessa forma, o novo sistema de segurança coleti-
va – erguido, sobretudo, a partir da amarga experiência da Sociedade das 
Nações –, confere ao Conselho de Segurança uma espécie de monopólio29 

relativo ao uso da força internacional – no sentido de ser o único legitima-
do a decidir sobre seus contornos e sua utilização – e a responsabilidade 
principal referente à tutela da paz e da segurança internacionais30. 

Atualmente, a Carta da ONU é um tratado ao qual está obrigada a maio-

27  Art. 24, da Carta da ONU.
28  Para uma minuciosa análise jurídica dos termos e disposições da Carta da ONU nos 
capítulos VI e VII, vide, KELSEN, Hans. The Law of the United Nations, New York, The 
Lawbook Exchange Ltd., 2nd edition, 2.011, p. 359/462, principalmente a partir da pág. 437, 
e DE WET, Érika. The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council. 
Portland, Hart Publishing, 2.004, onde são discutidos limites à atuação do Conselho de 
Segurança em relação à determinação de sanções e ao uso da força.
29  Cf. BLOKKER, Niels. The Security Council and the Use of Force in Recent Practice. 
In BLOKKER, Niels, SCHRIJVER, Nico. The Security Council and the Use of Force 
– Theory and Reality – A Need for a Change? Brill Academic Publishers, 2.005, p. 8.
30  Mesmo o direito à legítima defesa, assegurado expressamente pela Carta, em seu art. 
51, só poderá ser exercido nos limites expressos conferidos por ela, e até que o Conselho de 
Segurança delibere sobre a questão.
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ria quase que absoluta dos Estados do planeta31, e é esta universalidade que 
lhe confere características distintivas em relação aos demais tratados32 e 
permite que se dê caráter “quase-constitucional” às suas disposições, prin-
cipalmente em relação à importância e relevância de seus objetivos prin-
cipais, à supremacia de suas disposições ante quaisquer outros tratados e à 
adaptabilidade que lhe foi conferida pela construção prática de seus órgãos 
ao longo dos anos – sobretudo diante de circunstâncias inéditas quando de 
sua elaboração33. Como aponta Thomas Franck, “o que emerge do amplo 
legado de debates registrados e de decisões dos principais órgãos políticos 
[da organização] é que eles tendem a tratar a Carta não como uma fórmula 

31  Dos 196 Estados do mundo, 193 são membros da ONU. O Sudão do Sul é o membro 
mais recente da organização, tendo ingressado em 14 de julho de 2.011, após separar-se do 
Sudão através de um referendo, monitorado pela ONU, em janeiro de 2.011. O departamen-
to de Estado dos Estados Unidos da América lista 195 estados independentes no mundo, o 
que reflete sua política externa. Situação curiosa – e que espelha bem os reflexos da guerra 
fria nas atividades da organização – é a da China. O Estado chinês é membro originário 
da ONU, estando presente desde as primeiras declarações de aliados e os mais incipientes 
esboços da Carta. Após a revolução comunista, em 1.949, o governo da República da China, 
exercido pelo líder do partido nacionalista chinês (Kuomitang), Chiang Kai-shek, refugiou-
se em Taiwan, surgindo, na porção continental do país, a República Popular da China. Até a 
década de 1.970, o governo representativo da China, reconhecido pela ONU, era o da Repú-
blica da China, sediado em Taipé. Em 25 de outubro de 1.971, através da Resolução 2.758 
(XXVI) (A/RES/2.758), a Assembleia Geral da ONU reconheceu o governo da República 
Popular da China, sediado em Pequim, como o único representante legal do país perante a 
ONU (inclusive como membro permanente do Conselho de Segurança), e decidiu “restau-
rar todos os direitos da República Popular da China e reconhecer que os representantes de 
seu governo são os únicos representantes legítimos da China na ONU”. Na parte final da 
Resolução 2.758 (XXVI), a Assembleia Geral decidiu ainda “expulsar os representantes de 
Chiang Kai-Shek dos lugares que ilegalmente ocupam na ONU e em todas as organizações 
a ela relacionadas”. O recém independente Kosovo e a Santa Sé também não são membros 
da ONU. A Santa Sé ingressou na ONU como observadora permanente em 1.964 e é parte 
em vários tratados, como a Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados, de 1.969, e a 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças. Os seus direitos como mem-
bro observador permanente, tais como o de participar do debate geral da Assembleia Geral, 
de fazer intervenções, direito a voz, direito de resposta, dentre outros, exceto o direito a 
voto, foram explicitados pela Resolução 58/314, da Assembleia Geral, de 16 de julho de 
2.004 (UN Doc. A/RES/58/314).
32  O Art. 103, da Carta da ONU, estabelece que “no caso de conflito entre as obrigações 
dos membros das Nações Unidas em virtude da presente Carta e as obrigações resultantes 
de qualquer outro acordo internacional, prevalecerão as obrigações assumidas em virtude 
da presente Carta”, o que, no ensinamento de Thomas Franck, claramente demonstra que 
os criadores da organização desejavam estabelecer um tratado diferente de todos os demais 
(op. cit., p. 5). 
33  Cf. FRANCK, Thomas M. Recourse to Force – State Action Against Threats and 
Armed Attacks.  London, Cambridge University Press, 2.009., p. 5. 
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estática, mas como um instrumento constitutivo capaz de crescimento or-
gânico”34.

Como tratado constitutivo de uma organização internacional, a Carta da 
ONU é, de um lado, obviamente, uma norma internacional convencional, 
destinada à criação de uma pessoa jurídica de direito internacional – sem 
qualquer desígnio de tornar-se o documento fundamental de criação de 
uma federação global, ou de um superestado ou de um governo mundial 
suprapartes.35Por outro lado, a Carta também se distingue dos demais textos 
normativos de direito internacional não apenas pelos direitos e obrigações 
que estabelece, mas pela criação de órgãos vocacionados à implementação 
destes direitos, com mandato específico para tal36. Além disso, as pecu-
liaridades de seus propósitos e as razões e o contexto de sua elaboração, 
conferem à Carta da ONU caráter único em relação aos demais tratados, 
atribuindo-lhe assim um caráter “quase-constitucional”.

Conforme escreve Christian Tomuschat, apesar de os Estados, como 
principais atores internacionais, jamais terem estabelecido, de modo cons-
ciente e voluntário, um rol de princípios e normas “constitucionais” para 
reger a governança global, a ideia da existência de um quadro normativo 
comum mínimo – estabelecendo valores e princípios comuns para a co-
munidade internacional – acabou sendo moldado ao longo do tempo e, 
neste contexto, a Carta da ONU, em larga medida, é a norma constitutiva 
comum da sociedade internacional, principalmente ao estabelecer meca-
nismos para a manutenção da paz e da segurança internacionais37. 

Desde a década de 1.990, o Conselho de Segurança das Nações Unidas 
vem ampliando sua compreensão acerca de que tipo de fato constitui uma 
ameaça à paz e à segurança internacionais. Desde violações de direitos 
humanos e de questões econômicas e sociais, passando por questões en-
volvendo doenças infectocontagiosas e epidemias38, o órgão tem ampliado, 

34  Idem.

35  Cf. DE WET, Érika. The Chapter VII Powers of the United Nations Security 
Council. op. cit., p. 93. Também, TOMUSCHAT, Christian. Obligations Arising for States 

Without or Against Their Will, RCADI, Volume 235, 1.993, pp. 195/374, e FRANCK, 
Thomas. The Emerging Right to Democratic Governance, The American Journal of In-
ternational Law, Volume 86, n.º 1, jan. 1.992, pp. 46/91, sobre as mudanças no cenário 
sócio-político internacional e o papel da ONU neste contexto; FASSBENDER, Bardo. The 

United Nations Charter as a Constitution, in  Columbia Journal of Transnational Law, 
Volume 36, 1.998, pp. 531/619.
36  Cf. FRANCK, Thomas.  op. cit., p. 7.
37  Cf. TOMUSCHAT, Christian. Obligations..., op. cit., p. 219.
38  No dia 07 de junho de 2.011, o Conselho de Segurança adotou, por unanimidade, a 
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por sua prática reiterada, o escopo convencional de abrangência dos seus 
poderes. Nesta construção, o manejo dos poderes constantes de seu man-
dato, para intervir em questões relacionadas à violação flagrante de direitos 
fundamentais tem sido uma constante39. 

O Conselho de Segurança da ONU já reconheceu estes vínculos, como, 
por exemplo, nos casos da Somália e do Haiti. Na Resolução 814 (1.993), 
sobre a Somália, o Conselho manifestou expressamente sua preocupação 
em relação às consequências da fome e da seca, aliadas às da guerra civil 
– principalmente a destruição massiva dos meios de produção e do capital 
natural e humano do país – e reconheceu que o restabelecimento de estru-
turas administrativas locais e regionais é essencial para a reconstrução da 
tranquilidade social doméstica.40.

Resolução 1.983, sobre o impacto da epidemia de AIDS para a paz e a segurança interna-
cionais, onde defendeu formalmente a necessidade de se continuar com os esforços globais 
para eliminar os impactos da AIDS em situações de conflito e de pós-conflito, e reconheceu 
o papel fundamental das operações de paz das Nações Unidas no combate a esta epidemia. 
Em sua declaração o Conselho de Segurança reconheceu que o vírus HIV representa “um 
dos mais formidáveis desafios” à estabilidade, progresso e desenvolvimento das sociedades 
e demanda uma resposta global “excepcional e abrangente”. Esta foi a segunda vez que o 
Conselho pronunciou-se em relação à AIDS. A primeira ocasião foi através da Resolução 
1.308, de 17.07.2.000, onde reconheceu que a epidemia de AIDS poderia, se não controla-
da, representar um risco à paz, à segurança e à estabilidade internacionais. Cf. UN DOCS 
SC/10.272, disponível em http://www.un.org/News/Press/docs//2011/sc10272.doc.htm, 
acessado em 07 de junho de 2.011.
39  Em 21.09.2.011, na abertura da 66.ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral da ONU, a 
presidente do Brasil, Dilma Roussef, ao exercer a função que tradicionalmente cabe ao che-
fe de Estado brasileiro desde a criação da ONU, tornou-se a primeira mulher na história da 
organização a abrir uma Sessão Ordinária da Assembleia Geral. Em seu discurso, a presi-
dente brasileira reafirmou a posição do país em relação ao reconhecimento da “inter-relação 
entre desenvolvimento, paz e segurança”, bem a de que esta relação deva ser cada vez mais 
“associada às estratégias do Conselho de Segurança na busca de uma paz sustentável” (Cf. 
Discurso da Presidente, Dilma Roussef, na Abertura do Debate Geral da 66.ª Assem-
bleia Geral da ONU, Nova Iorque, 21 de setembro de 2.011, disponível em http://www2.
planalto.gov.br/imprensa/discursos/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-
na-abertura-do-debate-geral-da-66a-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-nova-iorque-eua/
view, acessado em 21 de setembro de 2.011).
40  Esta preocupação continuou a permear as resoluções seguintes em relação ao país, 
inclusive a mais recente, adotada em 30.09.2.011, onde o Conselho de Segurança, “expres-

sando grave preocupação com a terrível e cada vez pior situação humanitária na Somália e 
com o impacto da seca e da fome no povo da Somália, em particular mulheres e crianças” 
decidiu ampliar a duração do mandato da Missão de Paz da União africana na Somália 
(AMISOM) até 31 de dezembro de 2.012. Na Declaração Presidencial 43/2.008, de 19 de 
novembro de 2.008, o Presidente do Conselho de Segurança firmou que “o Conselho de 
Segurança destaca (sic) a importância de um sistema multilateral efetivo, para melhor abor-
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A Carta da ONU não menciona, em momento algum, qualquer tipo de 
atribuição ao Conselho de Segurança relacionada à tutela dos direitos hu-
manos – ou que violações de direitos humanos o legitimariam a exercer 
seus poderes contra determinado Estado41.

Não apenas em relação ao peso dado ao tema, a mudança de posiciona-
mento do Conselho de Segurança em relação à tutela dos direitos humanos, 
fica evidente na análise dos termos através dos quais se exprimiu ao longo 
de sua existência. Por exemplo, ao longo das décadas de sessenta, setenta 
e oitenta, do século XX, nas resoluções relacionadas ao regime racista do 
apartheid, na África do Sul, o Conselho, ao abordar, avaliar e criticar as 
ações do governo daquele país, teve a cautela de estabelecer que tais ações 
poderiam constituir uma ameaça à paz e à segurança internacionais. Já no 
texto da Resolução 688 (1.991) – e a partir dela – o Conselho abandonou 
a cautela diplomática em seu discurso e afirmou que a violação de direitos 
humanos ameaçava a paz e a segurança internacionais. 

Ou seja, afirmou sua competência para imiscuir-se em assuntos internos 
dos Estados, sobretudo aqueles relacionados à violação de direitos humanos. 
Após esta mudança de posicionamento, o Conselho de Segurança consolidou 
e aprimorou sua visão sobre a ligação entre violação de direitos humanos e 
ameaça à paz e à segurança internacionais, especialmente nos casos da disso-
lução da Iugoslávia42 – em especial em situações envolvendo, por exemplo, 

dar, de acordo com o direito internacional, os desafios e ameaças multifacetados e interco-
nexos que o nosso mundo enfrenta e para alcançar progresso em áreas relacionadas à paz 
e à segurança, ao desenvolvimento e aos direitos humanos, que são os pilares do sistema 
das Nações Unidas e os fundamentos da segurança coletiva e do bem estar”. (Cf. UN Doc. 
S/PRST/2.008/43, de 19 de Novembro de 2.008)
41  Muito embora esta relação já fosse perceptível para alguns membros da sociedade in-
ternacional. Por exemplo, vide a proposta feita pela França, para que se incluísse disposição 
expressa no texto da Carta da ONU, elencando como possibilidade de intervenção da or-
ganização nos assuntos internos dos Estados, a violação de direitos humanos, referenciada 
acima.
42  A Resolução 713 (1.991), de 25 de setembro de 1.991, estabeleceu que “O Conselho de 
Segurança, (...) Profundamente preocupado com o combate na Iugoslávia, que tem causado 
enormes perdas de vida humana e danos materiais, e pelas consequências para os países 
da região, em particular nas fronteiras destes países; Preocupado que a continuidade des-
ta situação constitui ameaça à paz e à segurança internacionais; (...)”. Na Resolução 770 
(1.992), de 13 de agosto de 1.992, o Conselho se declarou profundamente preocupado com 
“os relatos de abusos contra prisioneiros em campos [de concentração], prisões e centros 
de detenção”, além de reconhecer que a situação na Bósnia e Herzegovina constitui uma 
ameaça à paz e à segurança internacionais. Na Resolução 808 (1.993), de 22 de fevereiro 
de 1.993, o Conselho expressou “uma vez mais [sua] grave preocupação com a continuida-
de de relatos sobre violações generalizadas de direitos humanitário ocorridas no território 
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Croácia43, Bósnia e Herzegovina44 e Kosovo45 –, Liberia46, Angola47 e Repú-

da antiga Iugoslávia, inclusive relatos de assassinatos em massa e ‘limpeza étnica’”, bem 

como que esta situação “constitui uma ameaça à paz e à segurança internacionais” (grifei). 

Além disto, esta resolução é a responsável por criar o Tribunal para os Crimes de Guerra da 

Ex-Iugoslávia (Tribunal Internacional para o Julgamento das Pessoas Responsáveis por 

Sérias Violações de Direito Internacional Humanitário Praticadas no Território da antiga 

Iugoslávia).

43  Por exemplo, a Resolução 743 (1.992), de 21 de fevereiro de 1.992, onde o Conselho 

se declarou preocupado com o fato de a situação na Iugoslávia continua a constituir uma 

ameaça à paz e à segurança internacionais, e a Resolução 779 (1.992), de 06 de outubro de 

1.992, onde o Conselho expressou grave alarme com a continuidade de relatos de “limpeza 

étnica” e expulsão forçada de civis e a negação de direitos de propriedade e residência. 

Nesta resolução também o Conselho apoiou os esforços da Conferência Internacional da 

Ex-Iugoslávia para assegurar a restauração do fornecimento da energia e água antes do 

inverno, e determina a todas as partes a cooperarem com tais esforços.

44  Por exemplo, a Resolução 780, de 06 de outubro de 1.992, onde o Conselho expressou 

sua grave preocupação uma vez mais em relação aos contínuos relatórios de generalizada 

violação de direito humanitário, em curso no território da antiga Iugoslávia e especialmente 

na Bósnia e Herzegovina, inclusive relatórios de assassinatos em massa e a continuida-

de da prática de ‘limpeza étnica’; (...)”. As resoluções relacionadas às Repúblicas que se 

fragmentaram da antiga Iugoslávia, em geral, começam por reafirmar a Resolução 713 

(1.991) e, portanto, a ameaça à paz e a à segurança internacionais que tais conflitos internos 

representavam (vide, por exemplo, o texto da Resolução 743 (1.992), de 21 de fevereiro de 

1.992). Na Resolução 900 (1.994), de 04 de março de 1.994, recordando todas as resoluções 

prévias relacionadas com os conflitos na República da Bósnia e Herzegovina, enfatizando 

a importância do restabelecimento da completa liberdade de circulação da população e de 

bens humanitários e da restauração da vida normal em Sarajevo, o Conselho se declarou 

determinado a restaurar os serviços públicos essenciais em Sarajevo.

45  Por exemplo, pela Resolução 1.199 (1.998), de 23 de setembro de 1.998, o Conselho 

de Segurança, gravemente preocupado com os conflitos intensos na região da província do 

Kosovo, que resultaram em inúmeras baixas civis e no deslocamento de mais de 230.000 

pessoas, profundamente preocupado com o fluxo de refugiados para o norte da Albânia, 

Bósnia e Herzegovina e outros países europeus como resultado do uso da força na provín-

cia do Kosovo, também profundamente preocupado com relatos de crescentes violações 

de direito humanitário e direitos humanos e enfatizando a necessidade de se assegurar que 

todos os direitos dos cidadãos kosovares sejam respeitados, afirmou, com base no capítulo 

VII da Carta da ONU, que a deterioração da situação no Kosovo constituía ameaça à paz e 

à segurança internacionais. 

46  Por exemplo, a Resolução 813 (1.993), de 26 de maço de 1.993, onde o Conselho, re-

conhecendo a necessidade de se ampliar a assistência humanitária às vítimas da guerra civil 

liberiana, determinou que a degradação da situação na Libéria constituía uma ameaça à paz 

e à segurança internacionais. Sobre a crise na Libéria, sobretudo em relação à intervenção 

vestibular da Comunidade Econômica dos Estados Africanos Ocidentais (em inglês ECO-

WAS), vide CHESTERMAN, Simon. op. cit., p. 134/137.

47  Por exemplo, a Resolução 811 (1.993), de 12 de março de 1.993, onde o Conselho de 

Segurança se declarou gravemente perturbado pela eclosão de conflitos pesados em várias 
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blica Centro-Africana48.

Em 26 de fevereiro de 2.011, na Resolução 1.970 (2.011)49, o Conselho 
de Segurança deplorou a grave e sistemática violação de direitos humanos 
na Líbia, inclusive com a repressão de manifestações pacíficas, expressou 
profunda preocupação com as mortes de civis e considerou que a grave e 
sistemática violação de direitos humanos naquele país poderia caracterizar 
crimes contra a humanidade. Além disso, a resolução relembrou à Líbia 
sua responsabilidade na proteção de sua população e, agindo expressamen-
te sob mandato do Capítulo VII da Carta da ONU, ordenou a interrupção 
imediata da violência e a adoção de medidas para o atendimento das de-
mandas da população.

De acordo com a Nota Conceitual emitida pelo Working Group on Les-

sons Learn, da Peacebuilding Comission50, os recursos naturais frequen-
temente são o ponto central de guerras e conflitos civis. Desde 1.990, ao 
menos dezessete grandes conflitos – nove dos quais no continente africa-
no – foram motivados pela exploração de recursos naturais. Guerras civis 
como as da Libéria, Angola e da República Democrática do Congo foram 
focadas em recursos de alto valor econômico como madeira, diamantes e 
petróleo. 

partes do território angolano, e pelo grande número de baixas e pela perda massiva de vidas 
humanas, bem como pela deterioração de uma situação política e militar já perigosa, o que 
poderia levar o país ao retorno da guerra civil, além de ter observado, com preocupação 
particular, que uma tragédia humana de grandes proporções estava se desenvolvendo em 
Angola. Pela Resolução 864 (1.993), de 15 de setembro de 1.993, o Conselho de Segurança 
manifestou grave preocupação com a contínua deterioração da situação política e militar em 
Angola e, consternado, notou que esta deterioração já havia se constituído em uma grave si-
tuação humanitária. Além disso, nesta resolução, o Conselho de Segurança determinou que, 
como resultado das ações militares da UNITA (União Nacional para Independência Total de 
Angola), a situação em Angola constituía “uma ameaça à paz e à segurança internacionais”. 
A situação em Angola também demandaria a atenção do Conselho de Segurança em relação 
à questão do financiamento de grupos e conflitos armados, através da exploração ilegal de 
recursos naturais, em especial os chamados diamantes de sangue, o que será analisado no 
item 3.1.2.3, adiante.
48  Vide, por exemplo, a Resolução 1.125 (1.997), de 06 de agosto de 1.997.
49  Resolução S/RES/1.970 (2.011), de 26 de fevereiro de 2.011.
50  Environment, Conflict and Peacebuilding. Conceptual Note, Working Group on 
Lessons Learned, Peacebuilding Commission, disponível em http://www.un.org/peace/pe-
acebuilding/docsandres.shtml, acessado em 19 de Agosto de 2.008. A comissão foi criada 
pelas Resoluções 1.645(2.005) (S/RES/1.645(2.005)), do Conselho de Segurança da ONU, 
e 60/180 (A/RES/60/180), da Assembleia Geral, ambas de 20 de dezembro de 2.005, e a 
Nota Conceitual foi publicada na reunião da Peacebuilding Commission, realizada em 08 
de maio de 2.008, na Câmara do ECOSOC.
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Outros conflitos, como os que ocorrem no Sudão, Nepal e no Orien-
te Médio, também giram em torno do controle sobre recursos escassos 
como terra, petróleo e água. Angola e Serra Leoa tiveram na base de 
suas respectivas guerras civis, a disputa pelo controle do comércio de 
diamantes. A guerra civil na República Democrática do Congo tem, den-
tre outros fatores, a disputa pelo controle da exploração de diamantes, 
madeira e Coltan51. Conflitos na Etiópia, na região de Darfur52, no Sudão, 
e na Somália53 tiveram início em disputas por terras agrícolas e direitos 

51  Coltan é a combinação do nome de dois minerais, Columbita e Tantalita, dos quais se 
extraem metais mais valiosos que o ouro. Oitenta por cento das reservas mundiais destes 
dois minerais encontram-se em território congolês, razão pela qual o país possui parte de 
seu território ocupado por Ruanda e por Uganda, e uma das razões também pela qual passa 
por uma sangrenta guerra civil desde 02 de agosto de 1.998. O Coltan é uma liga metálica 
amplamente utilizada em telefones celulares e altas tecnologias, como as empregadas na 
estação espacial e nas armas mais sofisticadas. O exército ruandês, por exemplo, “translada 
os minerais em caminhões até Kigali, capital de Ruanda, onde é tratado nas instalações da 
Somirwa (Sociedade Minera de Ruanda), antes de ser exportado. Os destinatários finais são 
os Estados Unidos da América, Alemanha, Holanda, Bélgica e Cazaquistão. A companhia 
Somigi (Sociedade Mineira dos Grandes Lagos) tem o monopólio do setor; é uma empresa 
mista de três sociedades: Africom (belga), Promeco (ruandesa) e Congecom (sul-africana). 
Entrega 10 dólares por cada quilo de coltan exportado ao movimento rebelde Reagrupação 
Congolesa para a Democracia (RCD), que conta com cerca de 40.000 soldados, apoiados 
por Ruanda”. Antes, os rebeldes lucravam até duzentos mil dólares por mês, com a venda 
de diamantes, atualmente chegam a faturar mais de um milhão de dólares por mês, com o 
Coltan. (Cf. Agenda Latino Americana, disponível em http://latinoamericana.org/2003/tex-
tos/portugues/Coltan.htm, acessado em 05 de junho de 2.011.)
52  Segundo dados da ONU, estima-se que mais de trezentas mil pessoas tenham morrido 
e mais de dois milhões de pessoas tenham sido forçadas a deixar seus lares, desde que os 
conflitos e a violência eclodiram na região de Darfur, no Sudão, desde 2.003. O Secretário-
Geral da ONU, em pronunciamento oficial, durante a cerimônia do dia internacional para a 
prevenção da exploração do meio ambiente na guerra e em conflitos armados, declarou que 
“o meio ambiente e os recursos naturais são cruciais para a consolidação da paz em socie-
dades devastadas pela guerra (...)Uma paz duradoura em Darfur dependerá, em parte, de se 
resolver a competição jacente por água e terra fértil”(Cf. Secretary General’s Message on 
the International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and 
armed Conflict, Nova Iorque, 06 de novembro de 2.008). Vide também, SUNSTEIN. Cass 
R. Worst-Case Scenarios. Cambridge, Harvard University Press, 2.007.
53  Em 03.08.2011, a ONU declarou oficialmente estado de fome, em função do longo 
período de seca, em três regiões da Somália, fazendo chegar a cinco o número de províncias 
em tal estado (a ONU já havia declarado estado de fome em duas regiões da Somália, em 
20 de julho de 2.011). O estado de fome só é declarado oficialmente pela ONU quando de-
terminadas condições são atingidas, tais como índices de mortalidade, desnutrição e fome 
(São eles: ao menos 20% de todas as moradias da região enfrentando falta de alimento, com 
chances reduzidas de reverter esta situação, índices de desnutrição aguda acima de 30% e a 
morte diária de duas pessoas para cada 10.000).
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sobre fontes de água doce54.

O relatório publicado pelo Secretário-Geral, em 2.004, sob o título A 

More Secure World: Our Shared Responsability55, parte do entendimento 
de que a ameaça a um Estado constitui uma ameaça a todos os Estados, e 
de que, em um mundo globalizado, um ataque terrorista a qualquer país 
desenvolvido pode gerar efeitos desastrosos ao bem-estar de milhões em 
países em desenvolvimento, e reúne as ameaças à paz e à segurança inter-
nacionais – com as quais os países do mundo deveria se preocupar dali em 
diante –, em seis grupos temáticos, dentre eles: a) violência interna nos Es-
tados, inclusive guerras civis, genocídio e violação de direitos humanos em 
larga escala; e b) pobreza, doenças infecciosas e degradação ambiental;

Em 03 de junho de 2.009, a Assembleia Geral da ONU, manifestando 
sua profunda preocupação com as implicações das mudanças climáticas 
para a paz e a segurança internacional, conclamou56 os demais órgãos da 
organização, inclusive o Conselho de Segurança, a intensificar esforços 
para enfrentar este desafio, dentro das possibilidades e nos limites de seus 
respectivos mandatos.

No dia 20 de julho de 2.011, o Conselho de Segurança reuniu-se oficial-
mente, convocado pela Alemanha57, que exercia a presidência rotativa do 

54 A Carta Mundial da Natureza, adotada pela Resolução 37/7, da Assembleia Geral da 
ONU (Resolução A/RES/37/7, Anexo, consideranda, de 28 de outubro de 1.982.), já re-
conhecia a potencialidade de conflitos que podem advir da disputa por recursos naturais, 
ao estabelecer que “a competição por recursos escassos cria conflitos, enquanto a conser-
vação da natureza e dos recursos naturais contribui para a justiça e a manutenção da paz”. 
Como mencionado naquele texto, muitos dos conflitos tidos como de causas religiosas ou 
étnicas foram, na verdade, deflagrados por razões relacionadas à distribuição e alocação de 
recursos naturais, tais como nascentes e cursos d’água, terras agrícolas, madeira, ou outras 

commodities valiosas. Por exemplo, vide também, as Resoluções 55/48 (A/RES/55/48), 

de 29 de novembro de 2.000, 57/12 (A/RES/57/12), de 14 de novembro de 2.002, 62/213 

(A/RES/62/213), de 21 de dezembro de 2.007, e 65/120 (A/RES/65/120), de 10 de dezem-

bro de 2.010, todas intituladas, e versando sobre, “O Papel da ONU na Promoção de uma 
Ordem Humana Global”.
55  A More Secure World: Our Shared Responsibility. Report to the Secretary General of 
the UN by the High Level Panel on Threats, Challenges and Change.

56  Documento GA/10.830, do Departamento de Informação Pública.
57  Na página oficial da missão permanente da República da Alemanha junto às Nações 
Unidas há a declaração oficial da posição de seu governo em relação à questão da relação 
entre mudanças climáticas e segurança internacional, bem como de sua pertinência à agen-
da atual do Conselho de Segurança, onde se lê, em inglês “Climate policy is not generally 
seen as the traditional domain of the Security Council. Nevertheless, Germany is convinced 
that the Council should take up this topic: Even today, the effects of climate change are 
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órgão para o mês de Julho, para discutir novamente a questão das possíveis 
implicações das mudanças climáticas para a paz e a segurança internacio-
nais58. 

A posição oficial do governo alemão, manifestada através de sua mis-
são permanente junto à ONU é a de que “as mudanças climáticas estão 
entre os desafios chave para a comunidade internacional. Os impactos das 
mudanças climáticas sobre a paz e a segurança internacionais já são tan-
gíveis e se agravarão nos próximos anos. Isto está a ocorrer em uma épo-
ca de rápidas mudanças globais causadas pelo crescimento populacional, 
aumento da demanda por recursos naturais e degradação da fertilidade de 
solos e reservas de água doce. Elas carregam a potencialidade de condução 
a tensões sociais, insegurança política e conflitos violentos”59.

leading to security policy questions, for instance through the increasing scarcity of drinking 
water and food crises on the island states of the Pacific and in other regions. Some of these 
– already affected – countries are seriously concerned that a further marked rise in the 
sea level would call into question the very existence of these states. Those in the group of 
Pacific island states that have united as the ‘Pacific Small Island Developing States’ have 
already appealed in writing to the Security Council that the topics of climate and security 
be put on the agenda: Conflicts over dwindling land and resources as well as the resultant 
increasing number of refugees and displaced persons could pose a serious threat to world 
peace. Germany shares these concerns and sees itself, in its leading role on many issues 
of international climate protection, as a suitable partner for introducing this topic to the 
Security Council. From the Federal Government’s perspective, the traditional instruments 
of security policy alone are no longer suitable for the global problems and challenges of 
today. Rather, it is now imperative to promote a comprehensive understanding of the secu-
rity concepts – and thereby also expressly incorporate an ecological component. Germany 
moreover supports the pursuit of international efforts for climate protection, above all wi-
thin the framework of the United Nations, in order to provide the greatest possible support 
for future agreements. In this way, concurrently, the United Nations’ profile and clout in 
the environmental field should be further strengthened.”. Disponível em http://www.new-
york-un.diplo.de/Vertretung/newyorkvn/en/05/Environment_20and_20Climate_20Chan-
ge.html, acessado em 12 de setembro de 2.011.
58  Documento SC/10.332, 6587.ª reunião, de 20 de julho de 2.011.
59  No original, “Climate change is among the key challenges for the international com-
munity. The impacts of climate change on peace and security are already tangible and will 
increasingly unfold in the years to come. This is happening at a time of rapid global change 
signified by growing populations, increasing demand for natural resources and depletion 
of fertile soils and freshwater. They bear the potential of driving social tensions, political 
unrest and violent conflict. The effects of climate change thus go beyond the mandate of the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) which is the UN 
body for international climate negotiations” (Cf. Missão Permanente do Governo Alemã 
Junto à Organização das Nações Unidas, disponível em http://www.new-york-un.diplo.de/
Vertretung/newyorkvn/en/06/The_20impact_20of_20Climate_20Change.html, acessado 
em 12 de Setembro de 2.011).
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Em Nota Conceitual60, divulgada em 19 de julho de 2.011, o governo 
alemão, além de reafirmar sua posição sobre o tema, destacou que só re-
centemente o Conselho havia reconhecido oficialmente que, em temas re-
lacionados à manutenção da paz e da segurança internacionais, a análise de 
conflitos e questões contextuais sobre temas de natureza socioeconômica 
eram importantes, quando estes temas forem causas de conflitos61, além 
do fato de o Conselho de Segurança também já ter se debruçado sobre a 
questão da relação entre energia, segurança e clima62, e a Assembleia Geral 
ter aprovado a Resolução 63/281 e o Secretário-Geral ter apresentado o 
relatório por ela solicitado, sobre as possíveis implicações das mudanças 
climáticas para a segurança internacional63, que claramente estabelece uma 
ligação entre as mudanças climáticas, como multiplicadoras de ameaças, e 
a segurança internacional, inclusive em relação a conflitos armados.

Dentro deste contexto normativo institucional, afirma a nota conceitual 
da representação alemã, era chegado o momento de se trazer as implica-
ções das mudanças climáticas para a segurança internacional novamente 
à atenção do Conselho de Segurança, consistente com seu mandato para 
a manutenção da paz e da segurança internacionais e de modo a oferecer 
uma oportunidade de se avançar o intenso debate sobre este assunto sob a 
sua perspectiva específica relacionada à segurança internacional. 

Naquela ocasião, o Presidente do Conselho de Segurança emitiu uma 
declaração oficial64 na qual o Conselho reafirmou sua responsabilidade 
primária em relação à manutenção da paz e da segurança internacionais, 
conferida pela Carta da ONU, destacou a importância da prevenção de 
conflitos e reconheceu a competência da Assembleia Geral e do Conselho 
Econômico e Social para lidar com questões relacionadas ao desenvolvi-

60  Maintenance of International Peace and Security – The Impact of Climate Change. 

Concept Note for the Open Debate of the Security Council, 19.07.2011. Disponível em 
http://www.new-york-un.diplo.de/Vertretung/newyorkvn/en/__pr/Press_20releases/PM__
2011/110719_20Impact_20of_20Climate_20Change.html, acessado em 12 de setembro de 
2.011.
61  Documento S/PRST/2011/14, de 11 de abril de 2.011. “in order to support a country 
to emerge sustainably from conflict, there is a need for a comprehensive and integrated 
approach that incorporates and strengthens coherence between political, security, develop-
ment, human rights and rule of law  activities, and addresses the underlying causes of each 
conflict. In this regard, the Council affirms the necessity to consider relevant economic, 
political and social dimensions of conflict”.
62  Documento S/PV. 5663, de 17 de abril de 2.007.
63  UN Doc. A/64/350, de 11 de setembro de 2.009.
64  Documento S/PRST/2011/15, de 20 de julho de 2.011 (reeditado, por razões técnicas 
em 22 de julho de 2.011).
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mento sustentável. Além disso, de modo a contextualizar e a reafirmar a 
coordenação de seus atos com os dos demais órgãos principais da organiza-
ção, o Conselho de Segurança deixou clara a sua subscrição às disposições 
da Resolução da Assembleia Geral 63/281, de 03 de junho de 2.00965.

Após estas contextualizações, o Conselho expressou sua preocupação 
de que “os possíveis efeitos adversos das mudanças climáticas podem, a 
longo prazo, agravar certas ameaças à paz e à segurança internacionais já 
existentes”66. Além disso, notou que: 

“em temas relacionados à manutenção da paz e da segurança interna-
cionais sob sua apreciação, a análise de conflitos e informações contex-
tuais, sobre, dentre outros temas, as possíveis implicâncias das mudanças 
climáticas para a segurança internacional são importantes, quando tais as-
suntos são fontes de conflitos, representam um desafio à implementação 
dos mandatos do Conselho ou põe em perigo os processos de consolidação 
da paz”67. 

Com relação a este último ponto, a declaração do Conselho de Segurança 
solicitou ao Secretário-Geral da ONU que seu relatório anual ao Conselho 
contenha tais informações contextuais. Ou seja, o Conselho de Segurança 
solicitou ao Secretário-Geral que o mantivesse informado sobre situações e 
fatos relacionados às mudanças climáticas, numa clara – ainda que cautelosa 
– manifestação de que se considera também responsável para apreciar ques-
tões referentes a este tema no futuro e em bases mais concretas.

Desta forma, o Conselho de Segurança da ONU, que já possui consoli-
dado o entendimento de que seu mandato e o exercício dos poderes que lhe 
são conferidos pelas Carta da ONU englobam questões relacionadas à vio-
lação e ao desrespeito aos direitos humanos, caminha na direção de conso-
lidar tal posição em relação ao meio ambiente e às questões ambientais.

Aliás, outro não poderia ser o entendimento, posto ser o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, direito humano essencial e primário.

65  Intitulada “Mudanças Climáticas e suas Possíveis Implicações para a Segurança Inter-
nacional”. O Conselho reconheceu também a Resolução da Assembleia Geral 65/159, de 
20 de dezembro de 2.009, intitulada “Proteção Global do Clima para as Presentes e Futuras 
Gerações da Humanidade”, bem como o relatório elaborado pelo Secretário-Geral da ONU 
sobre as possíveis implicações das mudanças climáticas para a segurança internacional.
66  No original: “The Security Council expresses its concern that possible adverse effects 
of climate change may, in the long run, aggravate certain existing threats to international 
peace and security” (Documento S/PRST/2.011/15, tradução livre).
67  Documento SC/10.332, 6587.ª reunião, de 20 de julho de 2.011. O grifo não consta do 
original.
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CONCLUSÃO

Como visto acima, nas breves referências documentais realizadas ao 
longo do texto, as questões ambientais estão solidamente colocadas den-
tro da agenda da ONU, mas ainda sofrem com certa falta de coordenação 
eficiente entre as diversas agências e organizações do sistema institucional 
por ela encabeçado, bem como com a falta de vontade política e a priori-
zação de determinados interesses econômicos por parte de alguns Estados-
membros68. 

O Conselho de Segurança dá os primeiros passos – ainda que tímidos 
– rumo à concretização da pertinência da temática ambiental, sobretudo os 
efeitos decorrentes das mudanças no clima, no âmbito de seu mandato. 

Em relação especificamente à possibilidade de o Conselho de Segu-
rança agir em questões e conflitos em que o mote central seja a água, a 
pertinência jurídica destas questões dentro do mandato do Conselho de Se-
gurança decorre de um silogismo simples: uma vez o órgão possui, como 
prática consolidada, a possibilidade do manejo do seu ferramental jurídico 
diante de flagrante e maciça violação de direitos humanos, e sendo o aces-
so à água limpa e segura um direito humano expressamente reconhecido 
pela ONU, inegável a conclusão de que graves e generalizadas violações a 
este direito, por parte de um Estado-membro da ONU, ensejariam, em tese, 
a sua apreciação pelo Conselho e, no limite, o uso de seus poderes.

Além disto, importante notar que a organização como um todo, e em 
especial seus dois principais órgãos, a Assembleia Geral e o Conselho de 
Segurança, movimentam-se, tanto jurídica quanto politicamente, para es-
tabelecer e consolidar suas respectivas competências relativas às questões 

68  Cf. UN Policy Brief , ECSP Report, Issue 10, 2.004. No dia 01 de dezembro de 2.011, 
durante a 17.ª reunião da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas (COP-17), em Durban, na África do Sul, foi divulgado um 
relatório que aponta que mais da metade das emissões de gases do efeito estufa é originada 
em apenas cinco países. O ranking dos maiores poluentes do planeta, e principais responsá-
veis pela alteração antrópica do efeito estufa e do aquecimento global, são: China, Estados 
Unidos da América, Índia, Rússia e Japão. O Brasil é o sexto país da lista. Muito embora 
não seja um grande emissor de gases do efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis 
(fato que deve se alterar nas próximas décadas, em função das projeções de crescimento e 
investimento da matriz energética nacional), o país é um grande emissor através de quei-
madas, decomposição de material orgânico nos lagos de grandes represas hidrelétricas, 
resíduos sólidos, uso de pesticidas e, também, em função do constante desmatamento. No 
dia 11 de dezembro de 2011, em decisão histórica, a COP-17 foi encerrada com um acordo, 
ao qual aderiram EUA e China, para a redução de emissões de gases do efeito estufa, a ser 
implementado até 2.020.



324

Agua & derechos humanos

ambientais ou com conexão com as mudanças ambientais em curso, sobre-
tudo face aos gigantescos desafios já existentes e aqueles, talvez de maior 
gravidade ainda, que se avizinham neste século XXI, e que demandarão 
postura firme, rápida, e cada vez mais voltada à proteção do ser humano, 
por parte da instituição, inclusive com a possibilidade de manejo de uso da 
força, monopólio exclusivo do seu Conselho de Segurança desde a metade 
do século passado. 
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