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Introdução 

“Nosso mundo está perplexo com tantas 

mentiras; no entanto, pontilhados por 

toda parte, como flashes, surpreendentes 

pontos de luz aparecem quando os justos 

trocam as suas mensagens”. 

- W. H. Auden 

 

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”. A atmosfera 

estava tensa para aqueles que, como 

nós, se encontravam nas galerias da 

Assembleia Geral. Vários países 

poderosos uniram-se contra a resolução, 

de modo que foi necessário submetê-la à 

votação. O Embaixador da Bolívia na 

ONU, Pablo Solón, ao apresentar a 

resolução à Assembleia, lembrou no seu 

discurso que quase dois terços do corpo 

humano são constituídos por água, e que 

o sangue flui em nosso corpo como uma 

rede de rios para o transporte de 

nutrientes e energia. “A Água é Vida”, 

disse ele. 

No entanto, em seguida, advertiu para o 

trágico e crescente número de pessoas 

que morrem no mundo por falta de 

acesso à água potável. Fez referência a 

uma recente pesquisa da Organização 

Mundial de Saúde sobre a ocorrência da 

diarreia, cujos resultados mostram que 

no terceiro mundo, a cada três segundos 

e meio, uma criança morre devido a 

doenças transmitidas pela água. Logo 

após, o Embaixador estalou os dedos 

três vezes e levantou o dedo mínimo  por 

meio segundo. A Assembleia ficou em 

silêncio e, minutos depois, uma 

esmagadora maioria votou reconhecendo 

o direito humano à água e ao 

saneamento básico. As pessoas que 

estavam presentes irromperam em 

aplausos. 

 

 Transcorridos dois meses, 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”. Em 

conjunto, as duas resoluções 

representam um grande avanço na luta 

internacional por esse direito, bem como 

são um marco decisivo na luta pela 

justiça da água. Além disso, as 

resoluções complementam as promessas 

da Cúpula da Terra, celebradas no Rio 

em 1992, onde foram definidos como 

objetivos de ação a água, as mudanças 
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climáticas, a biodiversidade e a 

desertificação. Até agora, todas estas 

metas, exceto a água, tinham sido 

tratadas pelas Nações Unidas através de 

um convênio e um plano de ação. Com o 

reconhecimento da água, finalmente, o 

círculo se fechava.  

O propósito deste artigo é apresentar um 

documento que sirva de referência, 

auxiliando os grupos da sociedade civil 

que lutam pela justiça da água e os 

governos a colocarem em prática estas 

duas históricas resoluções. Assim, 

analisa passo a passo a luta pelo direito 

à água e expõe os argumentos do porque 

é necessário o reconhecimento deste 

direito humano. Também esclarece qual 

a expectativa que se tem dos governos 

sob este novo regime de direitos e, 

sobretudo, o que podem fazer as 

comunidades, os grupos de direitos 

humanos, de desenvolvimento, indígenas 

e outros, para tornar realidade o grande 

potencial deste novo marco jurídico. 

É importante destacar que as duas 

resoluções não conferem novos direitos. 

O direito à água potável e ao 

saneamento é inerente a cada pessoa 

em nosso planeta, e continuará a ser nas 

futuras gerações.  Neste sentido, as 

novas resoluções reconhecem direitos 

que são inerentes aos seres humanos e 

estabelecem as obrigações que têm 

agora os Estados em relação à água 

potável e ao saneamento. Embora este 

artigo aborde, sobretudo, um direito 

humano, é evidente que não é possível 

proteger o direito humano à água e ao 

saneamento sem reconhecer os direitos 

inerentes da natureza e outras espécies. 

Inserir os direitos da natureza na 

interpretação do direito à água é 

essencial para uma transformação 

autêntica. Por tudo isso, a efetivação 

destes novos direitos requer também o 

reconhecimento e aceitação de diferentes 

culturas que, entre outros aspectos, têm 

priorizado a visão comunitária de direitos, 

ao contrário da noção mais “ocidental”, 

que sempre priorizou os direitos 

individuais. Desta forma, promover o 

respeito aos valores tradicionais e 

comunitários de diferentes culturas 

reforçará não só a possibilidade de 

implementar o direito humano à água e 

ao saneamento no âmbito internacional, 

mas também, ampliará as possibilidades 

de sua aplicação.  

 

As duas novas resoluções da ONU sobre 

o direito à água constituem uma grande 

oportunidade para as comunidades e 

povos de todo mundo. É bom lembrar 

que não é habitual o reconhecimento de 

um novo direito nas Nações Unidas, 

especialmente sobre uma questão que é 

cada vez mais política e urgente como a 

crise mundial da água. As resoluções 
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sobre o direito à água e ao saneamento 

são documentos vivos aguardando para 

serem usados em todo mundo, com um 

potencial de transformação 

revolucionário. No entanto, somente 

terão a importância que as pessoas e as 

comunidades lhes derem.  Agora o 

desafio é nosso. 
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A água não foi incluída na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948 

por que, naquele momento, ninguém 

poderia imaginar um mundo sem água 

potável. Todos nós temos aprendido que 

há uma quantidade limitada e específica 

de água que percorre o ciclo hidrológico 

e que não a devemos destruir, mas 

proteger. Apesar disso, os seres 

humanos têm administrado muito mal a 

água, não só contaminando, mas 

também transferindo-a de um lugar para 

o outro como se fosse indestrutível, 

despejando-a nos oceanos como 

resíduo, ou ainda, extraindo-a 

abusivamente das bacias hidrográficas 

na forma de exportações virtuais para 

sustentar uma economia de mercado 

mundial. 

Ainda mais, através do uso de 

tecnologias de perfurações de poços, que 

não existiam cem anos atrás, estamos 

extraindo sem cessar, e a uma 

velocidade alarmante, a água 

subterrânea. Em todo mundo a extração 

de água subterrânea aumentou mais que 

o dobro, entre 1960 e 2000, sendo 

responsável por aproximadamente 25 por 

cento do aumento do nível do mar2. Um 

estudo recente patrocinado por indústrias 

que são grandes consumidoras de água 

e coordenado pelo Banco Mundial estima 

que, em 2030, a demanda mundial de 

água superará em 40 por cento a 

capacidade de abastecimento3. Os rios 

de todo o mundo, os recursos hídricos 

mais importantes para os seres humanos 

e ambientes aquáticos, estão ameaçados 

por essa crise gravíssima. A revista 

Nature informa que quase 80 por cento 

da população humana mundial vive em 

áreas onde as águas dos rios estão muito 

ameaçadas, o que põe em risco a 

segurança hídrica dos seres humanos. 

Da mesma forma que os seres humanos 

roubam maciçamente a água das bacias 

hidrográficas, eles, também, a 

contaminam sem cessar. Em muitos 

lugares do mundo, as águas superficiais 

Por que necessitamos do direito à água e ao saneame nto?  

“Sem água, jamais poderemos lutar contra a fome, sem instalações sanitárias nas 

escolas, as meninas continuarão desistindo antes de completar sua educação e, sem 

saneamento e higiene apropriada, as enfermidades continuarão a propagar-se, 

aumentando a mortalidade infantil e debilitando a saúde materna”. 1 

-  Anders Berntell, Instituto Internacional da Água de Estocolmo 
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e subterrâneas estão poluídas e 

completamente impróprias para beber, 

cozinhar ou pescar. No Sul Global, mais 

de 90 por cento dos esgotos e 70 por 

cento das águas residuais, produzidas 

pela indústria, são despejadas sem 

tratamento nas águas superficiais. A 

cada dia, dois milhões de toneladas (ou 

dois bilhões de kg!) de esgoto e dejetos 

industriais são despejados na água em 

todo o mundo, o equivalente ao peso de 

toda população humana de 6,8 bilhões 

de pessoas. Como consequência, a 

quantidade de água residual produzida 

por ano é cerca de seis vezes maior que 

a quantidade existente em todos os rios 

do mundo. 5  

 

Estas duas crises, de escassez da água 

e de poluição das fontes de água, são 

uma preocupação em si, mas tornam-se 

letais quando somadas a um mundo com 

crescentes desigualdades sociais e de 

renda entre as pessoas. 

Independentemente da metodologia que 

adotarmos, a desigualdade de renda é 

hoje a mais grave dos últimos cem anos. 

Uma pequena porcentagem da elite 

mundial é proprietária da grande maioria 

dos bens e recursos. Em todo o mundo, 

bilhões de pessoas vivem na pobreza, 

em meio à riqueza, e isso afeta o seu 

acesso à água. Uma criança nascida no 

mundo desenvolvido consome de 30 a 50 

vezes mais água do que uma criança do 

terceiro mundo. Nas favelas periféricas, 

que circundam as grandes cidades do 

primeiro mundo, estão chegando, em 

massa, refugiados por problemas 

climáticos e alimentares. Em seus 

países, por não poderem acessar suas 

fontes de água tradicionais, seja porque 

desapareceram ou porque estão 

contaminadas, e incapazes de pagar 

altas taxas fixadas pelos serviços de 

água ultimamente privatizados, estes 

refugiados dependem para beber de 

água sem tratamento, advinda de fontes 

contaminadas por seus próprios dejetos e 

por venenos industriais.  

 

A crescente mercantilização da água no 

mundo tornou-a cada vez mais 

inacessível para aqueles que não 

possuem dinheiro. O Banco Mundial tem 

recomendado de forma incisiva a muitos 

países pobres que contratem os serviços 

de água das empresas privadas, com fins 

lucrativos, uma prática que tem gerado 

uma grande resistência de milhões de 

excluídos em função da pobreza.  

Neste cenário, alguns movimentos 

também têm enfrentado as companhias 

de água engarrafadas, na tentativa de 

impedir que essa atividade, 

frequentemente localizada em 

comunidades pobres e indígenas, acabe 

exaurindo os suprimentos de água locais.  
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 Tem ocorrido, também, uma verdadeira 

“apropriação de terras” por parte de 

países e fundos de investimentos, ao 

comprarem quantidades enormes de 

terra, no Sul Global, com finalidade 

estratégica, para terem agora, e no 

futuro, acesso à água e à terra.  

Diversos países têm leiloado sua água 

para investidores mundiais, como as 

empresas de mineração, que passam a 

ser, literalmente, proprietários da água 

que pertencia aos agricultores locais e 

comunidades tradicionais.  Outros 

países, por sua vez, estão criando 

mercados e comércio da água, por meio 

de “licenças de água” que, com 

frequência, estão nas mãos de empresas 

privadas, ou das indústrias de 

agronegócios, convertendo-se, assim, em 

uma propriedade que pode ser 

acumulada, comprada, vendida e trocada 

a quem pode pagá-la, muitas vezes, no 

mercado aberto internacional. Em todos 

estes casos, a água converte-se em 

propriedade privada daqueles que 

possuem meios para comprá-la, e tem 

sido negada, cada vez mais, àqueles que 

não podem pagar. Em todo mundo, os 

pequenos agricultores, camponeses, 

povos indígenas e os pobres não têm 

conseguido enfrentar, de forma efetiva, 

esses interesses privados. As empresas 

de água atuam globalmente, graças ao 

apoio de instituições financeiras 

internacionais, o que tem evidenciado a 

fragilidade dos instrumentos nacionais e 

estatais na defesa de seus cidadãos. 

Houve tentativas importantes para 

solucionar esta crise, mas, infelizmente, 

não foram suficientes para alterar este 

quadro. Em 2000, a Assembleia Geral 

aprovou os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) das 

Nações Unidas, comprometendo-se com 

o enfrentamento dos aspectos mais 

chocantes da persistente desigualdade e 

pobreza. Estabeleceram como meta 

reduzir pela metade, até o ano 2015, o 

número de pessoas sem acesso 

permanente à água potável e ao 

saneamento básico. Mesmo admitindo 

que está muito longe de cumprir este 

objetivo em relação ao saneamento, a 

ONU tem afirmado que, ao contrário, está 

muito perto de alcançar esta meta no que 

diz respeito ao acesso à água potável. 

Neste sentido, a Organização Mundial da 

Saúde informa que, desde 1990, 1,3 

bilhões de pessoas passaram a ter 

acesso à água potável e que a ONU vai 

cumprir ou superar o patamar 

estabelecido pelos Objetivos do Milênio.  

Essas afirmações, entretanto, têm sido 

questionadas por muitos, tendo em vista 

que a ONU adota como metodologia para 

chegar a estes resultados a simples 

soma da quantidade de canos instalados 

num determinado país. Cabe ressaltar 
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que, por si só, a mera instalação dos 

tubos não implica que haja água potável 

ou, se há, ela pode estar indo para muito 

longe. Embora os governos se 

movimentem para cumprir os ODM, é 

bom lembrar que as reservas hídricas no 

mundo estão diminuindo, e aumenta o 

número de pessoas sem acesso à água.  

Em função disso, o Professor Asit 

Biswas, presidente do Centro do Terceiro 

Mundo para a Gestão da Água, afirma 

que o prognóstico da ONU não tem 

sentido, chamando a essa afirmação de 

êxito de “conversa fiada” e prevendo, por 

sua vez, que na data limite estabelecida 

pela ONU em 2015, mais pessoas no 

mundo serão atingidas pela crise da 

água, superando o número das que havia 

quando os objetivos foram delineados. 6 

Neste sentido, disse Catarina 

Albuquerque, ex-especialista 

independente da ONU e relatora especial 

do Conselho de Direitos Humanos sobre 

o Direito à Água e ao Saneamento: 

“tenho testemunhado o efeito perverso, 

embora não intencional, que os Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 

podem ter, quando os governos sentem-

se orgulhosos de suas realizações, 

enquanto que lamentavelmente 

esquecem os pobres, os migrantes, os 

habitantes dos bairros marginais e as 

minorias étnicas que continuam sem 

acesso”7. Além disso, as afirmações de 

êxito omitem outros relatórios da ONU 

que sugerem que a crise está se 

agravando. Por exemplo, a ONU/Habitat 

informa que em 2030 mais da metade da 

população, nos grandes centros urbanos, 

serão moradores de favelas, sem 

nenhum tipo de acesso à água ou 

saneamento. Um novo e abrangente 

relatório sobre a África mostra que a 

disponibilidade de água local por pessoa 

está diminuindo ininterruptamente, e que 

apenas 26 dos 53 países do continente 

estão hoje empenhados nas realizações 

das metas estabelecidas pelos ODM no 

que tange à água. 8  

 

Para cumprir verdadeiramente as 

promessas dos ODM, especialistas 

avaliam que seria necessário um 

investimento muito maior de recursos 

financeiros. Peter Gleik, no seu relatório 

bienal 2008/2009 sobre o estado da água 

no mundo, ressalta a necessidade de 

aumentarmos o valor atual dos fundos 

destinados ao cumprimento das 

promessas, de 14 bilhões para 72 

bilhões. Com os valores atuais, diz não 

ser possível alcançar estes objetivos e 

assinala que, além do financiamento 

inadequado da ONU, a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) relatou um declínio 

constante da ajuda financeira 

internacional por parte das nações ricas 



11 

 

para água e saneamento, o que, somado 

ao já insuficiente financiamento feito pela 

ONU, acaba tornando a crise ainda mais 

grave. 9 Assim está claro, desde algum 

tempo, que os ODM não representam um 

verdadeiro compromisso da comunidade 

internacional , no sentido de disponibilizar 

água e saneamento para bilhões de 

afetados pela crise.  

  

Enquanto isso não acontecer, em todo 

Sul Global, e cada vez mais em 

comunidades pobres do Norte Global, as 

pessoas que não podem pagar pelo 

fornecimento de água potável acabam 

adoecendo ou morrendo. Segundo 

informou o Embaixador Solón quando 

falou na Assembleia Geral da ONU, 3,5 

milhões de pessoas morrem a cada ano 

de enfermidades transmitidas pela água; 

mais da metade dos leitos dos hospitais 

no planeta estão ocupados por pessoas 

que padecem de enfermidades 

transmitidas pela água; mais de um 

bilhão de pessoas carecem de acesso à 

água potável, e 2,6 milhões de pessoas 

não têm acesso digno ao saneamento 

básico. Aaron Wolf, diretor do Programa 

de Gestão e Transformação de Conflitos 

Hídricos da Universidade do Estado de 

Oregon, afirma que: “A atual crise hídrica 

é maior que as crises causadas pela 

HIV/AIDS, a malária, os tsunamis, os 

terremotos e todas as guerras juntas, 

num determinado ano”. 

 

As mulheres e as crianças são as mais 

afetadas por essa situação. Uma 

pesquisa das Nações Unidas realizada 

em 2006, em 177 países, revelou que as 

mulheres passam 40 bilhões de horas ao 

ano na coleta de água. Em alguns 

países, as mulheres gastam de cinco a 

seis horas por dia buscando água, 

acompanhadas muitas vezes por suas 

filhas, impossibilitando-as de ir à escola. 

Em todos esses casos, se as famílias 

tivessem recursos, as crianças não 

morreriam em função dessas doenças e 

poderiam frequentar as aulas. A falta de 

acesso à água potável e ao saneamento, 

se levarmos em conta o número de 

pessoas afetadas, é possivelmente o 

maior problema relacionado à 

concretização dos direitos humanos. Sem 

o reconhecimento efetivo desse direito, e 

o comprometimento dos governos, 

intensificando os esforços na busca de 

soluções, com aporte financeiro 

suficiente, lamentavelmente, o sofrimento 

das pessoas somente se aprofundará. 
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O desafio de concretizar o 

reconhecimento do direito à água e ao 

saneamento básico, através de uma 

declaração, nasceu da luta contra o 

sofrimento de milhares de comunidades 

ao redor do mundo, que queriam o 

respeito à sua dignidade e ao 

atendimento de suas necessidades 

básicas; mas também, da luta para 

protegerem as suas fontes locais de água 

das agressões patrocinadas por 

governos e grandes corporações.  

Embora possa parecer, à primeira vista, 

que não haja dúvidas quanto ao fato da 

água ser um direito humano, muitas 

forças se uniram, por muitos anos, para 

evitar que esse direito fosse reconhecido 

oficialmente.  

 

Um dos fortes adversários foi o Conselho 

Mundial da Água, constituído por experts 

em políticas internacionais de recursos 

hídricos, sendo que a maior parte dos 

seus mais de 300 membros são 

corporações relacionadas com a água e 

engenharia, associações do setor da 

água, e bancos de investimentos. Seu 

presidente é Loic Fochon, que é també 

ex-presidente do Groupe des Eaux de 

Marseilles, propriedade de Suez e Veolia, 

as duas maiores corporações da água no 

mundo. A cada três anos, o Conselho 

Mundial da Água realiza uma grande e 

importante reunião, da qual participam 

experts, empresas privadas e 

autoridades governamentais, no intuito 

de definirem as formas de financiamento 

e orientarem as políticas globais relativas 

ao setor da água. O Fórum Mundial da 

Água, como é chamada esta reunião, 

tornou-se o mais importante simpósio 

mundial desta temática, superando em 

importância qualquer reunião realizada 

pela ONU. As diretrizes definidas neste 

fórum são levadas em conta pelos 

governos e os funcionários que formulam 

suas políticas, assim como por 

Por que demorou tanto tempo para obtermos o direito  à água e ao 

saneamento? 

O acesso à água é um direito humano ou uma necessidade? A água é um bem 

comum como o ar ou uma mercadoria como a coca-cola? A quem é dado o direito ou o 

poder de abrir ou fechar a torneira: às pessoas, aos governos ou à mão invisível do 

mercado? Quem estabelece o preço da água para um distrito pobre de Manila ou La Paz: 

a comissão dedicada à questão da água eleita localmente ou o CEO de uma corporação 

transnacional em outro país? 

Rosemarie Bar, Alliance Sud 
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funcionários do Banco Mundial e também 

pelas Nações Unidas. No entanto, em 

todas as reuniões que foram realizadas, 

desde seu início em 1997, o Fórum 

mundial da Água recusou-se a 

reconhecer, na “Declaração Ministerial” 

proferida ao final do encontro, o direito 

humano à água. No último Fórum, 

realizado em março de 200, em Istambul 

na Turquia, e que contou com a 

participação de mais de 25.000 

delegados de 150 países, novamente os 

líderes se recusaram a incluir 

oficialmente o direito à água na 

Declaração Ministerial oficial, o que foi 

duramente criticado pelo então 

presidente da Assembléia Geral da ONU, 

Miguel d’Escoto Brockmann, em discurso 

proferido na ocasião. 

 

No centro do debate para o Conselho 

Mundial da Água, bem como para muitos 

líderes do Banco Mundial e mesmo das 

Nações Unidas naquele momento, estava 

a distinção entre a água ser considerada 

uma necessidade ou um direito humano. 

Cumpre ressaltar, que não se trata de 

uma mera distinção semântica, tendo em 

vista que um direito humano não pode 

ser trocado ou vendido, nem tampouco, 

pode ser negado a quem não possa 

pagar por ele. Na verdade, o Conselho 

Mundial da Água, assim como o Banco 

Mundial, defendem os sistemas de 

distribuição da água privados, com fins 

lucrativos, e por isso defendem o 

conceito da água como uma necessidade 

que pode ser satisfeita por operadores 

privados, tanto como pelos públicos. 

Contudo, o direito à água é um direito 

essencial, independente da capacidade 

de pagar por ele, e deve ser 

disponibilizado como um serviço público, 

reafirmando os argumentos da sociedade 

civil que sempre defenderam o 

abastecimento como um serviço público. 

Os outros oponentes principais à  

declararação da água como um direito 

humano são alguns governantes de 

países do primeiro mundo. Estes 

governos estão preocupados com a 

extensão de novos direitos, pois isto 

implicaria em novas responsabilidades e 

gastos. Para justificar por que os Estados 

Unidos não apoiou o direito à água na 

Declaração Ministerial de Istambul, 

Daniel Reifsnyder, chefe da delegação 

americana, disse: “Estabelecer um novo 

direito em relação a algo, aumenta a 

complexidade das questões envolvidas 

com a natureza desse direito, como 

torná-lo efetivo e quem teria a 

responsabilidade de assegurar que este 

direito seria atingido”. 10 

 

 É bom lembrar que os Estados Unidos e 

o Canadá, historicamente dois fortes 

adversários do direito à água, têm se 
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recusado também a reconhecer os 

chamados direitos humanos “de segunda 

e terceira geração”. Apesar de apoiarem 

os direitos humanos de primeira geração, 

como a liberdade de expressão, o direito 

a um julgamento justo, a liberdade de 

religião e o direito ao voto (muitas vezes 

denominados “direitos negativos”, sendo 

que todos são garantidos pela 

Declaração Universal de Direitos 

Humanos de 1948), no entanto, são 

menos propensos a fomentar os direitos 

de segunda geração, que exigem 

esforços mais efetivos, como o direito ao 

trabalho, moradia, assistência médica e 

previdência social (muitas vezes 

denominados “direitos positivos”, sendo 

que alguns deles foram contemplados na 

Declaração Universal de Direitos 

Humanos e, de forma mais abrangente, 

no Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais).  Eles 

são ainda menos receptivos ao 

reconhecimento dos direitos da terceira 

geração, como o direito à livre 

determinação e ao desenvolvimento 

econômico e social, os direitos de 

minorias e coletivos, bem como o direito 

aos recursos naturais. Para estes países, 

o direito à água, especialmente, e ao 

saneamento, são objetivos políticos, 

dissimulados como direitos humanos, 

que criam uma sobrecarga de novas 

responsabilidades indesejadas.  

 

É importante destacar que os países que 

mais fortemente se opuseram à 

resolução da Assembleia Geral (Canadá, 

Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia 

e o Reino Unido) promovem uma 

economia de mercado e adotam 

diferentes formas de privatização e 

mercantilizarão, para o abastecimento de 

água em seus países. Além disso, todos 

favorecem o mercado aberto de capitais, 

um regime que, segundo o jurista 

canadense Steven Shrybman, dotou as 

empresas privadas comerciais com 

poderosas ferramentas para fazerem 

valer seus interesses, na privatização da 

água e serviços no setor hídrico 

“Infelizmente, os avanços mais 

importantes no direito internacional que 

tratam do direito humano à água, não 

estão ocorrendo sob o patrocínio das 

Nações Unidas”, escreveu Steven 

Shrybman antes que as resoluções 

fossem adotadas, “mas subordinados à 

Organização Mundial do Comércio e, 

sobretudo, aos milhares de contratos 

feitos com investidores estrangeiros. No 

âmbito destes regimes, a água é 

considerada uma mercadoria, um 

investimento e, um serviço”. Como 

resultado, os governos veem-se 

severamente limitados no sentido de 

definir e programar as políticas públicas 

necessárias para proteger os Direitos. 
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Humanos, o meio ambiente e outros 

objetivos sociais não comerciais.11 É 

provável que grande parte da resistência 

ao direito à água nas Nações Unidas 

advinda destes países, decorre do fato 

de terem incluído a água como uma 

mercadoria comercializável, em vários 

acordos internacionais, regionais e 

bilaterais de comércio e investimento, e 

por saberem que os dois modelos são 

incompatíveis.  

 

No entanto, apesar da forte resistência, a 

demanda pelo reconhecimento do direito 

à água e ao saneamento cresceu sem 

cessar, liderada por um dinâmico 

movimento internacional pela justiça da 

água, apoiado por vários países do Sul 

Global, em particular da América do Sul, 

e alguns países do Norte Global. O 

argumento central deste movimento foi 

que a falta de acesso seguro à água 

potável e ao saneamento estava 

obstaculizando o exercício de várias 

obrigações fundamentais já adotadas 

pela ONU, relacionadas aos Direitos 

Humanos. O Direito à água foi 

reconhecido em várias resoluções e 

declarações internacionais, das quais a 

mais importante é a Observação Geral 

n.°15, aprovada em 2002 e considerada 

a “interpretação fidedigna” do Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais. Nela o direito à água 

é tido como um pré-requisito para o 

exercício dos direitos humanos, sendo 

essencial para uma vida digna. Porém, a 

interpretação de um convênio vigente 

não tinha a mesma força que um 

instrumento independente. Dessa forma, 

em 2006, o recém formado Conselho de 

Direitos Humanos, liderado pela Espanha 

e Alemanha, solicitou que Louise Arbour, 

a Alta Comissária para Direitos Humanos 

das Nações Unidas, realizasse um 

estudo detalhado sobre o alcance e o 

teor das obrigações pertinentes em 

matéria de  direitos humanos, e 

formulasse recomendações para uma 

futura atuação. O movimento mundial 

pela justiça da água interveio duramente 

nesta etapa. Anil Naidoo, do Projeto 

Planeta Azul, enviou uma declaração 

veemente para a Alta Comissária, 

assinada por 185 organizações de 48 

países, exigindo a nomeação de um 

Relator Especial sobre questões da água, 

observando que o fracasso dos 

instrumentos existentes acabou 

permitindo que, injustamente, várias 

nações negassem o direito à água aos 

seus cidadãos. 

 

O relatório que a Alta Comissária 

apresentou em 2007, deixou claro que, 

“atualmente nenhum cuidado específico 

está direcionado à sustentabilidade da 

água potável e ao saneamento no plano 
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internacional”, e recomendou o 

reconhecimento do acesso à água e ao 

saneamento como um direito humano.12 

Em setembro de 2008, o Conselho de 

Direitos Humanos nomeou Catarina de 

Albuquerque como perita independente 

sobre a questão das  obrigações 

derivadas dos direitos humanos 

relacionadas com o acesso à água 

potável e ao saneamento por um período 

de três anos. Quando assumiu a 

presidência da Assembleia Geral em 

2008, Miguel d’Escoto Brockmann 

declarou publicamente seu apoio ao 

direito à água, nomeando Maude Barlow 

sua Assessora Superior sobre questões 

relativas à água. Rapidamente, uma 

equipe foi formada no âmbito das Nações 

Unidas, com a intenção de fazer o 

programa avançar. Nenhum país deu-

lhes mais apoio na defesa deste direito 

do que a Bolívia e seu presidente Evo 

Morales. A Bolívia era um dos 20 países 

que questionavam a Declaração 

Ministerial do Fórum Mundial da Água de 

Istambul, em função de sua recusa em 

reconhecer a direito à água. Em junho de 

2010, o Embaixador Solón apresentou 

um projeto de resolução para a 

Assembleia Geral e, em três meses, as 

Nações Unidas reconheceram o direito à 

água e ao saneamento não uma, mas 

duas vezes. Embora alguns países 

discordassem da resolução, mesmo 

assim, não votaram contra, mas 

abstiveram-se de votar.  Entretanto, ficou 

evidente que o debate ainda não acabou, 

pois não se chegou a um consenso em 

relação aos direitos contemplados na 

resolução. 
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Em 28 de julho de 2010, a resolução da 

Assembleia Geral reconheceu “o direito 

ao acesso à água potável e ao 

saneamento como um direito humano  

essencial para o pleno desfrute do direito 

à vida”. Além de reconhecer o direito à 

água e ao saneamento, a resolução 

apela aos Estados e às organizações 

internacionais para que “ofereçam ajuda 

financeira, fomentem a capacitação e 

transferência tecnológica, através da 

assistência e cooperação internacionais, 

em particular, aos países em 

desenvolvimento, a fim de que se 

intensifiquem os esforços para oferecer 

água potável segura, limpa, acessível, 

com preço justo, e saneamento para 

todos”. A Assembleia Geral também 

convidou uma relatora especial para lhe 

apresentar um relatório anual. A 

resolução foi proposta por 39 países, a 

maioria do Sul Global, e recebeu 122 

votos a favor, nenhum contra e 41 

abstenções.  

 

Embora, naquele momento, a resolução 

da Assembleia Geral não fosse 

vinculante, representou um marco 

fundamental na luta pela justiça da água. 

Por um lado, a redação era simples, mas 

por outro, era clara e inequívoca.  Alguns 

países que foram contrários a sua 

aprovação tentaram tirar-lhe a força 

pressionando os proponentes para 

excluírem o saneamento. Os 

proponentes da resolução não 

concordaram e mencionaram que a falta 

de saneamento era o principal problema 

e, por isso, deveria ser mantido.  Outros 

exigiram que fossem acrescentadas as 

palavras “acesso à” água e ao 

saneamento, porém novamente os 

proponentes não concordaram, e 

observaram que se fosse incluída essa 

expressão, os Estados poderiam 

argumentar que as empresas privadas já 

estavam proporcionando esses serviços 

e, assim, suas obrigações já tinham sido 

cumpridas. Apesar da abstenção de 

Que significam as duas resoluções sobre o direito à  água e ao saneamento? 

“O direito à água e ao saneamento são hoje direitos humanos; da mesma forma 

que todos os demais direitos humanos, são de aplicação obrigatória, podendo ser 

interpostos judicialmente. Portanto, a partir de hoje, temos a responsabilidade ainda 

maior de concentrar todos os nossos esforços na aplicação e pleno exercício deste 

direito essencial”. 

- Catarina de Albuquerque, Relatora Especial. 
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vários países poderosos, outros incluindo 

a China, Rússia, Alemanha, França, 

Espanha e Brasil, apoiaram a resolução, 

e muitos dos que se abstiveram disseram 

que reconsiderariam sua decisão se o 

Conselho de Direitos Humanos 

apresentasse uma resolução semelhante. 

A resolução também demonstrou o firme 

propósito do mundo mover-se nessa 

direção. 

 

Os países que votaram a favor 

representam 5,4 bilhões de pessoas; os 

que se abstiveram representam 1,1 

bilhão.13 Finalmente, como se refere ao 

“direito à vida”, cabe considerar que a 

resolução da Assembleia Geral abrange 

direitos de primeira geração, os mesmos 

direitos que alguns países que se 

abstiveram de votar afirmam apoiar. 

 

Em 30 de setembro de 2010, os 47 

membros do Conselho de Direitos 

Humanos da ONU aprovaram a sua 

própria resolução, reconhecendo o direito 

humano à água potável e ao 

saneamento, e afirmaram que este direito 

decorre do direito a um padrão de vida 

adequado, e está indissoluvelmente 

ligado ao direito ao mais alto nível de 

saúde física e mental, bem como ao 

direito à vida e à dignidade humana. O 

Conselho foi mais além do que a 

Assembleia Geral, especificando que o 

direito à água potável e ao saneamento 

faz parte do direito internacional, e 

reafirmou que os governos são os 

principais responsáveis pelo exercício de 

todos os direitos humanos, incluindo este 

direito. Recomendou que os governos 

dessem especial atenção aos grupos 

vulneráveis e marginalizados, adotando 

um marco normativo eficaz para todos os 

prestadores de serviço e garantindo 

medidas eficazes contra violações. 

 

A resolução do Conselho de Direitos 

Humanos foi outro marco crucial, na 

busca pela justiça mundial da água. 

Primeiro, foi aprovada por consenso 

(embora a Grã-Bretanha tenha “se 

desvinculando do consenso”, por não 

querer forçar uma votação, porém 

registrando a sua posição, mencionando 

que não havia nenhum acordo 

internacional quanto à definição de 

saneamento). Os Estados Unidos, novo 

membro do Conselho de Direitos 

Humanos, declarou de forma inesperada, 

mas bem recebida, que estava 

“orgulhoso” de tomar o importante passo 

de aderir ao consenso sobre a resolução. 

Por outro lado, segundo ressaltou o 

Centro de Notícias da ONU, o Conselho 

foi além da Assembleia Geral ao 

especificar que a lei implica obrigações 

juridicamente vinculantes: “O direito à 

água e ao saneamento é um direito 
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humano, igual a todos os demais direitos 

humanos, é de aplicação obrigatória e 

pode ser cobrado judicialmente”. 

 

Além disso, a resolução do Conselho de 

Direitos Humanos adverte que o direito à 

água e ao saneamento está incluído em 

dois tratados de direitos humanos 

vigentes, qual seja, o Pacto Internacional 

de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, com 160 estados membros, e a 

Convenção sobre os Direitos da Criança, 

que quase alcançou a ratificação 

universal com 192 estados membros. Isto 

significa, como afirmou Ashfaq Khalfan 

da Anistia Internacional, ex integrante do 

Conselho de Direitos à Habitação e 

Contra os Desalojados, que a resolução 

do Conselho de Direitos Humanos 

esclarece que o direito à água potável e 

ao saneamento reconhecido pela 

resolução da Assembleia Geral é 

juridicamente vinculante no Direito 

Internacional.14 “A resolução do Conselho 

de Direitos Humanos referindo-se à 

resolução da Assembleia Geral dá um 

passo além ao especificar que o direito à 

água e ao saneamento é juridicamente 

vinculante”. Por sua vez, a Relatora 

Especial acrescentou “que os Estados 

reconheceram que têm a obrigação legal 

de garantir progressivamente e, dentro 

dos recursos disponíveis, que todos 

tenham acesso à água e ao saneamento, 

respeitando os direitos humanos”. A 

Relatora Especial apelou à ONU para 

fazer cumprir esta resolução tornando os 

direitos humanos relacionados à água e 

ao saneamento a meta mais importante 

dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio. Por último, como é uma 

interpretação do Pacto de Direito 

Econômico, Social e Cultural, cabe 

considerar que a resolução do Conselho 

de Direitos Humanos abrange os direitos 

de segunda geração, tendo em vista que, 

como o direito à alimentação e a uma 

moradia digna, também provém do direito 

a um “nível de vida adequado” que está 

incluído naquele Pacto.  

 

Neste sentido, uma questão polêmica 

que foi levantada, gerando preocupação, 

dizia respeito à dúvida, se a resolução 

referia-se ao direito à água potável, ou se 

ela se referia ao direito à “água”, o que 

possibilitaria que alguns países, ao 

interpretarem dessa forma, alegassem 

não serem responsáveis pelo provimento 

de água para consumo pessoal. Não 

obstante, a Anistia Internacional 

esclarece que a definição de água 

potável, segundo o dicionário, faz 

referencia a água que está apta para 

consumo, independente do uso a que for 

destinada, como por exemplo, para lavar-

se ou na produção de alimentos. Além 

disso houve certa preocupação, e 
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continua a existir, com relação a um dos 

dispositivos da resolução do Conselho de 

Direito Humanos. O parágrafo operativo 

sete (PO7) estabelece que o Conselho 

“reconhece que os Estados são livres 

para envolver atores não estatais, na 

prestação dos serviços de água e 

saneamento”, o que significa que eles 

estão autorizados a contratar os serviços 

do setor privado. Grupos da sociedade 

civil argumentam que se este dispositivo 

foi adicionado para neutralizar a 

resolução da Assembleia Geral 

(tornando-a mais aceitável para países 

como os Estados Unidos), era 

desnecessário, na medida em que nesta 

última, não foram especificados os 

processos de abastecimento e não foi 

descartado, de forma específica, o 

abastecimento privado. Além disso, 

argumentam que o PO7 contradiz o PO6 

que reconhece claramente como 

obrigação dos Estados garantir o direito à 

água e ao saneamento incluindo os 

casos nos quais as prestações poderiam 

ser delegadas a terceiros. Numa carta, 

dirigida ao Conselho de Direitos 

Humanos, escrita pela organização 

Corporate Accountability International, 

com sede nos Estados Unidos e apoiada 

por diversos grupos ao redor do mundo, 

a sociedade civil manifestou suas 

inquietações:  “Preocupa-nos que o 

sentido do PO7 seja mal interpretado, 

encorajando os Estados a buscar 

preferencialmente a participação de 

atores não governamentais que, como se 

sabe, defendem a neutralidade dos 

direitos humanos e o não fornecimento 

da prestação de serviços essenciais pelo 

poder público. Independente disso, o 

setor privado  imediatamente  apoiou o 

direito à água. “Os operadores privados 

da água, de todo mundo, comemoraram 

o reconhecimento  do direito humano à 

água e ao saneamento, por parte da 

Assembleia Geral das Nações Unidas”.  

A Federação Internacional de 

Operadores Privados da Água, a 

AquaFed, declarou num comunicado à 

imprensa, um dia após a adoção da 

primeira resolução, que agora era o 

momento de “exercer esse direito”.15 Da 

mesma forma, no boletim informativo de 

fevereiro de 2011, a empresa Veolia,  

corporação privada transnacional da 

água,  de origem francesa, frisou que as 

duas resoluções da ONU refletem as 

duas motivações que a levaram  

participar desse negócio: “A prestação de 

serviços essenciais aos que dele 

carecem constitui-se numa das 

responsabilidades mais importantes da 

Veolia Environment”.  

A cínica intenção de se apropriar da luta 

pelo direito à água, por parte daqueles 

que a ele sempre se opuseram, fez soar 

o alarme em alguns círculos. 
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No entanto, Ashfaq Khalfan, assinala que 

o PO7 deve ser interpretado juntamente 

com os outros dispositivos da resolução 

aprovada pelo Conselho de Direitos 

Humanos contribuindo, assim, para a 

efetiva proteção de um direito público.  O 

PO8 propõe a total transparência, bem 

como a participação livre e significativa 

das comunidades locais afetadas, no 

planejamento das prestações de 

serviços; também em função disso é que 

propõe a incorporação dos direitos 

humanos, em todas as avaliações sobre 

o impacto ambiental em função das 

prestações de serviços e a adoção de um 

marco normativo eficaz para todos os 

prestadores de serviços, em 

conformidade com as obrigações 

assumidas em relação aos direitos 

humanos, pelos Estados que devem, 

também, controlar e aplicar 

adequadamente essas normas. A Anistia 

Internacional assinalou que a resolução 

do Conselho de Direitos Humanos 

reafirma que os Estados são os principais 

responsáveis em garantir o pleno gozo 

de todos os direitos humanos e que a 

delegação da água potável/segura e do 

saneamento a um terceiro não os 

isentam destas obrigações. Por fim, 

Ashfaq Khalfan adverte que: “Além disso, 

o PO9 estabelece normas com 

responsabilidades específicas para os 

provedores de serviços “não estatais” 

que antes não existiam”. Não obstante, é 

evidente que a sociedade civil deve 

monitorar a atuação dos governos 

garantindo que os propósitos dessas 

históricas resoluções não sejam 

prejudicados por interesses privados. Isto 

significa que devem utilizar os critérios 

legais estabelecidos no Comentário Geral 

número 15 e na Declaração sobre o 

Direito ao Saneamento (2010), para 

mostrar o abismo que existe entre o 

discurso e as ações das grandes 

corporações. 
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 Todos os Estados membros da ONU, 

independente de terem votado a favor 

das duas resoluções, estão agora 

obrigados a acatar e reconhecer o direito 

à água e ao saneamento. Cada Estado 

membro deve intensificar os esforços no 

sentido de disponibilizar água e 

saneamento para todos, o mais 

rapidamente possível, ressalvado o 

princípio da “implantação progressiva”, 

que reconhece que alguns necessitarão 

de mais tempo e assistência que outros 

para cumprir estes objetivos. Embora não 

se exija de nenhum país que compartilhe 

seus recursos hídricos com outro, há 

uma obrigação implícita para que os 

Estados mais ricos aportem assistência 

internacional, ajudando a viabilizar os 

esforços feitos pelos países em 

desenvolvimento. Neste sentido, também 

se exige que cada Estado membro 

elabore um Plano de Ação Nacional  para 

o Exercício do Direito à Água e ao 

Saneamento, e informe ao Comitê de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

da ONU sobre seu desempenho nessa 

área.  

Como descrito na resolução do Conselho 

de Direitos Humanos, espera-se que 

cada Estado membro desenvolva 

instrumentos e mecanismos eficientes,  

incluindo legislações, estratégias e 

planos exaustivos , incluindo os de 

caráter financeiro, para assumir 

progressivamente  o exercício das novas 

obrigações. Espera-se que cada Estado-

membro ofereça serviços nas áreas que 

atualmente não têm nenhum, como 

também naquelas áreas em que os 

serviços são inadequados. Os Estados 

devem garantir a total transparência do 

processo de planejamento e 

implementação, bem como garantir a 

participação ativa, livre e significativa das 

comunidades locais afetadas e de todos 

os interessados, dando especial atenção 

aos grupos vulneráveis e marginalizados. 

Que obrigações as resoluções sobre o direito à água  e ao saneamento 

conferem aos governos? 

“Através de uma abordagem baseada em direitos, as vítimas da poluição da água e 

aqueles sem água suficiente para satisfazer suas necessidades podem ter acesso às 

soluções. Em contraste com outros sistemas de direito internacional, o sistema de direitos 

humanos garante o acesso de indivíduos e de organizações não governamentais a ele.” 

-Unión Mundial para la Conservación 
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Esta participação deve respeitar os 

princípios da não discriminação e 

equidade de gênero. Os Estados devem 

incorporar os direitos humanos nos 

estudos de impacto ambiental e em todo 

processo de prestação dos serviços de 

água. Por outro lado, devem adotar e 

implementar marcos regulatórios para 

todos os prestadores de serviços, 

buscando a  realização dos  direitos 

humanos, permitindo que instituições 

publicas normativas capacitadas para 

isso, controlem o cumprimento dessas 

normas e garantam recursos eficazes em 

caso de violações, mediante  a adoção 

de mecanismos de prestação de contas 

que sejam acessíveis. 

Do reconhecimento de um direito 

humano decorrem três obrigações  que 

os Estados devem cumprir. A primeira é 

a obrigação de respeitar , segundo a qual 

o Estado deve abster-se de qualquer 

ação ou política que interfira no gozo de 

um direito humano. No caso da água, isto 

significaria, por exemplo, que os serviços 

essenciais de água não podem ser 

negados a ninguém por falta de 

pagamento. A segunda é a obrigação de 

proteger , segundo a qual o Estado está 

obrigado a impedir que terceiros 

interfiram no gozo do direito humano. Isto 

significaria, por exemplo, proteger as 

comunidades locais da contaminação e 

exploração não equitativa da água por 

parte de corporações ou governos. A 

terceira é a obrigação de cumprir , 

segundo a qual se exige que o Estado 

adote medidas adicionais que permitam o 

exercício desse direito. Isto significaria, 

por exemplo, ampliar os serviços públicos 

e investir na infraestrutura hídrica.   

O Centro pelo Direito à Moradia e Contra 

os Despejos (COHRE), que liderou a luta 

pelo direito à água e ao saneamento na 

ONU durante muitos anos, apontou as 

várias maneiras pelas quais esse direito 

é importante para os excluídos. 

Ressaltou a importância de dar prioridade 

para as pessoas sem acesso à água, 

fazendo recair sobre os governos a 

responsabilidade de garantir os serviços 

de água para todos, especialmente para 

os mais pobres. Em muitos casos, os 

Estados fazem um alto investimento para 

fornecer serviços que abastecem uma 

pequena parcela da população, ao invés 

de investir em alternativas de baixo custo 

que abasteceriam com água um número 

muito maior de pessoas. Além disso, o 

acesso à água sendo agora um direito 

legal, ao invés de uma mera caridade ou 

uma mercadoria, permite que as pessoas 

e os grupos responsabilizem o Estado e 

todos aqueles que violarem esse direito. 

O direito humano à água impede a 

discriminação intencional e a negligência 

para com as comunidades 

marginalizadas e vulneráveis (como os 
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assentamentos provisórios) por parte dos 

governos ou autoridades locais, com o 

intuito de excluí-las por considerá-las 

indesejáveis. As comunidades que vivem 

na pobreza devem ter, em função disso, 

um peso maior nos processos decisórios. 

O direito humano à água exige uma 

consulta genuína e a participação das 

comunidades afetadas pela falta de 

abastecimento dos serviços de água, 

assim como, a conservação dos recursos 

hídricos locais. Por último, disse o 

COHRE que agora os governos e a 

comunidade internacional são 

responsáveis por garantir o direito à 

água, e as instituições de recursos 

humanos da ONU podem verificar se os 

Estados estão cumprindo seus 

compromissos, e tornar público quando 

não estiverem. 

 

A concretização do direito ao 

saneamento, por sua vez, apresenta 

seus próprios desafios. A Anistia 

Internacional declarou que o exercício 

deste direito “significa que não deve ser 

permitido que, por falta de alternativas, 

as pessoas defequem ao ar livre, num 

balde, ou saco plástico. Não deve ser 

permitido, também, que mulheres e 

meninas fiquem expostas ao risco de 

violência sexual ao usarem um banheiro 

comunitário. Da mesma forma, não 

deveriam ser forçadas a escolher entre a 

educação e a dignidade, devido à falta de 

instalações sanitárias nas escolas. As 

crianças  não devem ser expostas a uma 

situação onde a ausência de um banheiro 

apropriado ou a falta de informações em 

matéria de saúde e segurança coloquem-

nas em risco de  morrer por diarréia”. A 

Relatora Especial definiu o saneamento 

como “um sistema de coleta, transporte, 

tratamento e eliminação ou reutilização 

de excrementos humanos e a higiene 

relacionada”. Segundo o COHRE, para 

satisfazer os requisitos dos direitos 

humanos, o saneamento deve ser 

seguro, garantindo de maneira eficaz que 

não haja contato de excrementos com os 

seres humanos, animais e insetos, e os 

banheiros e sanitários devem 

proporcionar privacidade num ambiente 

seguro e digno para todos; deve ser 

fisicamente acessível, em cada 

habitação, instituição educativa ou lugar 

de trabalho, ou arredores próximos; 

disponíveis para utilização, durante o dia 

e a noite, juntamente com serviços 

relacionados, tais como, eliminação de 

resíduos e drenagem de latrinas; deve 

ser acessível, sem comprometer a 

capacidade do individuo adquirir outros 

bens e serviços essenciais, como 

alimentação, educação, serviços 

médicos; e deve respeitar as questões 

culturais, utilizando tecnologia adequada 

e levando em conta as questões de 
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gênero, como, por exemplo, a 

necessidade de instalações públicas 

separadas para homens e mulheres.  

 

Os governos têm obrigação contratual 

em relação ao saneamento, como 

também em relação à água. Segundo a 

obrigação de respeitar , os governos 

não devem impedir que as pessoas 

tenham acesso ao saneamento, 

interferindo de forma arbitrária nos 

acordos consuetudinários ou tradicionais 

de saneamento, sem oferecer 

alternativas aceitáveis. Segundo a 

obrigação de proteger , os governos 

devem garantir que nenhum indivíduo ou 

grupo impeça que alguém tenha acesso 

ao saneamento seguro, por exemplo, 

cobrando somas excessivas pelo uso dos 

banheiros. Segundo a obrigação de 

cumprir , os governos devem facilitar o 

acesso, garantindo que existam normas e 

regulamentações adequadas, para ajudar 

as pessoas na construção e manutenção  

dos banheiros. Quando os indivíduos ou 

grupos não conseguem garantir os 

serviços de saneamento por si próprios, 

os governos devem prestar a assistência 

necessária, incluindo informação, 

formação e acesso ao lugar. 

 

Por último, é crucial que cada Estado 

reconheça o direito à água e ao 

saneamento em sua própria Constituição. 

A aceitação do direito à água e ao 

saneamento por parte dos governos dos 

Estados membros não estará completa 

até que sejam reconhecidos na 

legislação e nas Constituições com essa 

finalidade. A África do Sul incluiu a água 

como um direito humano em sua nova 

Constituição quando Nelson Mandela 

formou o governo do CNA, e depois foi 

seguida por outros países, como a 

Etiópia, Equador, Kênia, Bolívia e a 

Republica Dominicana. Em 2004, o 

Uruguai foi a primeira nação no mundo a 

votar pelo direito à água através de um 

plebiscito, conduzido por cidadãos depois 

de um exitoso referendum em que 

exigiam a alteração da Constituição. O 

novo texto, que resultou do plebiscito, 

define a água como um direito humano e, 

além disso, afirma que as considerações 

de ordem social devem prevalecer sobre 

considerações de ordem econômica 

quando os governos definirem políticas 

relacionadas à água, e que esta é um 

serviço público que deve ser abastecido 

por uma agência estatal, sem fins 

lucrativos. Movimentos sociais em países 

como México e Colômbia estão seguindo 

seu exemplo, com petições populares 

para um referendum. 

 

Outros países, como os Países Baixos, o 

Reino Unido e a França, adotaram 

resoluções estatais que reconhecem o 
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direito das pessoas em relação à água. 

Até mesmo alguns governos sub- 

nacionais, como o da Califórnia, 

introduziram uma legislação relativa ao 

direito à água, e alguns blocos regionais, 

também estão se movimentando, em 

direção a uma legislação. Em janeiro de 

2011, o Subcomitê de Direitos Humanos 

do Parlamento Europeu realizou uma 

audiência sobre as ações e medidas que 

os Estados membros deveriam adotar 

para garantir a aplicação das novas 

resoluções sobre o direito à água e 

saneamento, e no Dia Mundial da Água, 

em março de 2011, divulgou um 

comunicado reafirmando seu apoio a 

este Direito, como “parte do direito 

humano a um nível de vida adequado”. 

Recentemente, o Vaticano reconheceu o 

direito humano à água afirmando que a 

água “não é um produto comercial, mas 

um bem comum que pertence a todos”. 

 

Percebe-se, claramente, que alguns 

governos estão começando a abordar o 

direito humano à água e ao saneamento, 

enquanto outros estão demorando ou 

evitando essa questão. Em função disso, 

fica o desafio para as comunidades, 

grupos e os movimentos que lutam pela 

justiça da água para, nos próximos 

meses e anos, conseguirem o 

reconhecimento desse direito, em nível 

constitucional, abrangendo todos os 

países.  
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As resoluções da ONU que reconhecem 

o direito à água e ao saneamento tiveram 

seu primeiro teste e se saíram muito 

bem. Durante várias décadas, o governo 

de Botswana expulsou, à força e com 

violência, os bosquímanos do Kalahari de 

suas terras tradicionais, na Reserva de 

Caça do Kalahari Central. Em 2001, 

destruiu o único poço de água dos 

bosquímanos, para garantir o despejo 

dos que ainda estavam alojados. Como 

haviam sido descobertos diamantes 

nessas terras, o governo queria dar 

acesso prioritário, tanto à terra quanto à 

água, para empresas de mineração e 

turismo. Os bosquímanos (trabalhando 

com a organização Survival 

Internacional) processaram o governo e, 

em 2006, obtiveram uma vitória 

importante que lhes permitiu retornar à 

terra natal de seus antepassados. Foi 

uma vitória parcial, pois não 

recuperaram, com essa decisão, o direito 

a suas fontes de água. Assim, 

resolveram apelar, para poderem acessar 

o seu poço destruído. Uma semana antes 

da Assembleia Geral da ONU votar pelo 

reconhecimento do direito à água e ao 

saneamento, uma sentença do Tribunal 

Superior do país voltou a negar seu 

direito à água.  

Contudo, em janeiro de 2011, num 

julgamento extraordinário, o Tribunal de 

Apelação de Botswana anulou a decisão 

anterior por unanimidade, mencionando o 

reconhecimento do novo direito à água e 

ao saneamento da ONU, determinando 

que os bosquímanos recuperassem o 

direito de usar o velho poço, assim como, 

pudessem perfurar novos poços, e 

considerou “degradante” a forma com 

que o governo os tinha tratado. Na 

sentença, o Tribunal lembrou que lhe é 

facultado levar em conta o consenso 

internacional sobre a importância do 

acesso à água, fazendo referência às 

resoluções da ONU. Um dos 

bosquímanos disse em relação à 

decisão: “Estamos muito felizes por 

finalmente termos nossos direitos 

reconhecidos. Esperamos muito tempo 

Como deve o movimento mundial pela justiça da água promover o direito á 

água e ao saneamento? 

“Nós somos os ancestrais dos filhos dos nossos netos. Cuidamos deles assim como 

nossos antepassados nos cuidaram. Não estamos aqui por nós mesmos. Estamos aqui 

para todos e para os filhos de nossos netos”. 

-Roy Sesana, líder dos bosquímanos do Kalahari 
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por isto. Como qualquer ser humano, 

necessitamos de água para viver”. 

 

Da mesma forma que os governos, o 

movimento mundial pela justiça da água 

tem sua atuação pautada pelos critérios 

que definem as etapas elaboradas pela 

ONU em relação a um novo direito. A 

principal diferença consiste em que o 

nosso movimento visa ampliar o escopo 

de cada uma dessas obrigações, 

enquanto muitos governos, ao 

colocarem-nas em prática, tentarão 

limitar o alcance das mudanças. Desta 

forma, em primeiro lugar, é urgente que o 

movimento mundial pela justiça da água, 

em cada país, apele aos seus governos 

para elaborarem um plano de ação, como 

este acima descrito, assumindo o 

compromisso de realizarem as propostas 

contidas nessas resoluções. Para 

começar, uma atitude simples, como 

escrever ao governo ressaltando os seus 

deveres e cobrando um plano de ação. É 

importante buscar o apoio, não só dos 

meios de comunicação para divulgar o 

envio desta correspondência, mas 

também, das redes sociais, incluindo 

nossos sistemas de comunicação 

internacionais, para que possamos 

recrutar outras pessoas levando os 

governos que resistem a uma situação 

embaraçosa. Além disso, devemos 

considerar a possibilidade de ações 

judiciais similares às dos bosquímanos 

do Kalahari, uma vez que a maior parte 

dos países tem como princípio interpretar 

o direito nacional de acordo com as 

obrigações internacionais. 

Nosso movimento deve, pois, fomentar o 

direito à água e ao saneamento de 

acordo com a interpretação mais ampla 

possível das três obrigações. Fazendo 

uso da obrigação de respeitar , 

devemos afirmar que nenhum governo 

tem o direito de retirar os serviços 

existentes, como o governo do Botsuana 

fez com os bosquímanos de Kalahari, ou 

como as autoridades de Detroit, em 

Michigan, nos Estados Unidos, fizeram 

com milhares de moradores cortando o 

fornecimento de água por falta de 

pagamento; ou como o governo na 

cidade de Johanesburgo, quando nega 

fornecimento de água aos moradores que 

não podem arcar com a instalação dos 

contadores de água. Tendo em vista a 

obrigação de proteger , devemos 

questionar as leis ou práticas que 

eliminem ou mesmo poluam as fontes de 

água locais, como uma violação do 

direito à água. Alguns exemplos são 

ilustrativos: os leilões públicos dos 

direitos da água no Chile para empresas 

estrangeiras, que deixou os agricultores 

locais e povos indígenas sem água; a 

extração de areia dos rios para 

construção, em Tamil Nadu na Índia, que 
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está destruindo as bacias hidrográficas; a 

construção de represas na Turquia, que 

está inundando as comunidades rurais, 

suas terras e sua água, ou ainda, a 

destruição de fontes de águas locais por 

empresas mineradoras. 

 

Em relação à obrigação de cumprir , nós 

devemos exigir a ampliação dos serviços 

públicos da água e saneamento para 

pessoas e comunidades, 

independentemente de sua capacidade 

de pagamento. Isso implicará em uma 

reorganização das prioridades nos 

orçamentos nacionais e internacionais. 

Em muitas comunidades do Sul Global, 

por exemplo, os turistas têm muito mais 

acesso à água potável e ao saneamento 

que os residentes locais. 

Frequentemente, muitos governos 

favorecem mais o orçamento militar e a 

exploração industrial e de recursos do 

que a oferta de serviços básicos aos 

seus cidadãos. Nnimmo Bassey, ativista 

ambiental nigeriano, observa que seu 

governo obtém receitas substanciais da 

exploração de petróleo; no entanto, em 

vez de fornecer água para os seus 

cidadãos, recorre a agências de ajuda 

internacionais e ao Banco Mundial para 

buscar apoio no abastecimento de água, 

as quais, por sua vez, contratam para 

isso corporações do setor privado. Nosso 

movimento deve seguir questionando a 

prática do Banco Mundial e seus 

equivalentes regionais que promovem a 

privatização dos serviços da água no Sul 

Global, e exigir que todas as agências da 

ONU e a Assembleia Geral apóiem os 

serviços públicos de água e saneamento.  

Isto implicaria apoiar firmemente a 

intenção já declarada pela Bolívia, de 

propor uma resolução à Assembleia 

Geral que proíba a venda dos serviços 

públicos de água às empresas privadas. 

Também envolve continuar desafiando o 

papel preponderante das grandes 

empresas de água que participam na 

ONU, em iniciativas como o Pacto 

Mundial e The CEO Water Mandate 

(Mandato de Água dos Diretores Gerais 

de Empresas). Recentemente, o próprio 

organismo de controle da ONU, a 

Dependência Comum de Inspeção (DCI), 

advertiu que algumas grandes 

corporações estão usando a marca ONU 

para beneficiar o seu negócio ampliando 

parcerias público-privadas sem 

observância dos princípios e valores 

defendidos pela ONU. A DCI apelou à 

Assembleia Geral para que essas ações 

fossem suspensas. A sociedade civil, por 

sua vez, deverá encontrar formas de 

promover o direito à água e ao 

saneamento em outros espaços e 

conferências da ONU, como a Rio+20 

(Cúpula da Terra 2012); utilizar outros 

organismos internacionais, como a Corte 
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Penal Internacional, onde se pode 

argumentar que negar o acesso à água 

para a população civil durante um conflito 

é um crime de guerra, e promover a 

menção da resolução, em tratados e 

declarações, convertendo-a num conceito 

operante. Além disso, recentemente 

autorizou-se ao Comitê sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, o órgão 

que controla a execução do Pacto dos 

Convenentes, a receber e analisar as 

petições de indivíduos relacionadas ao 

Pacto, incluindo agora as violações do 

direito humano à água e ao saneamento. 

 

À medida que avançamos na 

implementação destes novos direitos, 

devemos prestar atenção a determinados 

grupos. Nesse sentido, as mulheres são 

desproporcionalmente responsáveis pela 

água em suas famílias e nas 

comunidades, e são as mais afetadas 

pela falta de água potável, como também 

pela falta de instalações sanitárias 

privativas. No entanto, como aponta a 

Organização de Mulheres para Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, as 

mulheres são muitas vezes excluídas dos 

espaços públicos de tomada de decisão. 

Do mesmo modo, os povos indígenas 

são vítimas, de maneira desproporcional, 

da usurpação da água, da contaminação 

da água em seus territórios, e pelo 

deslocamento forçado de suas terras e 

de suas bacias hidrográficas. A 

Declaração da ONU sobre o Direito dos 

Povos Indígenas reconhece claramente o 

direito das Primeiras Nações a controlar 

seus recursos hídricos tradicionais, assim 

como, participar em qualquer tomada de 

decisão sobre assuntos que afetem seus 

direitos, e a não serem deslocados sem o 

consentimento prévio, livre e informado. 

Os direitos das mulheres e comunidades 

indígenas e a solidariedade com suas 

lutas devem ser uma prioridade em 

nosso movimento.  

Os trabalhadores são outro componente 

desta rede. Quando se privatizam os 

serviços de água, os sindicatos do setor 

público perdem integrantes e os 

trabalhadores são inevitavelmente 

demitidos, enquanto as empresas 

privadas buscam aumentar seus lucros. 

A Internacional de Serviços Públicos, 

federação mundial de sindicatos do setor 

público, tem lutado incansavelmente 

pelos direitos dos trabalhadores e seus 

familiares, e pelo direito ao fornecimento 

público de água potável e acessível a 

todos. Nesse contexto é crucial que os 

sindicatos e os trabalhadores estejam na 

vanguarda da luta pelo direito à água e 

ao saneamento, e que os demais grupos 

também, solidariamente apóiem seus 

direitos, frente às instituições públicas, 

em relação às condições de trabalho. 
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As comunidades rurais, da mesma forma 

que as comunidades tradicionais e 

indígenas, estão cada vez mais 

vulneráveis, na medida em que os 

grandes centros urbanos têm ampliado a 

busca de novas fontes de água. Um 

elemento imprescindível do direito à água 

e ao saneamento é o controle e a 

soberania que possuem as comunidades 

locais sobre o seu patrimônio natural e, 

portanto, sobre o manejo das fontes de 

água e bacias hidrográficas. O uso 

sustentável e equitativo dos recursos 

hídricos depende da colaboração entre 

os membros da comunidade; as fontes 

de água locais devem ser administradas 

com a total participação da comunidade. 

O governo local é o melhor guardião dos 

princípios do desenvolvimento 

sustentável e justo, e as fontes de água 

locais devem ser administradas levando 

em conta a experiência das comunidades 

locais. 

 

 Todas as etapas do nosso movimento 

visando o cumprimento das resoluções 

devem estar baseadas na justiça para 

todos os grupos envolvidos. 
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Quando as Nações Unidas 

reconheceram o direito humano à água e 

ao saneamento, a humanidade deu um 

passo coletivo na sua evolução. Mas 

isso, por si só, não é suficiente. O 

sistema econômico dominante, um 

capitalismo de mercado desenfreado, 

desregulamentado e com o crescimento 

econômico ilimitado, levou o planeta à 

beira de uma crise ecológica. Por outro 

lado, as desigualdades de renda geram 

injustiças sociais e econômicas sem 

precedentes na história recente.  

Estamos diante de uma situação de 

extrema concentração do poder 

econômico e dos recursos, o que tem 

levado tanto à degradação ambiental 

como à exclusão social, econômica e 

ambiental da maioria das pessoas em 

todo mundo. Nenhum reconhecimento do 

direito à água e ao saneamento será 

suficiente para prover bilhões de pessoas 

que vivem sem eles, enquanto não 

houver uma mudança no modelo 

econômico. 

 

Para realizarmos verdadeiramente as 

dimensões do direito à água e ao 

saneamento para todos, devemos 

enfrentar o sistema econômico atual e 

criar novas políticas econômicas, sociais 

e de recursos, fundamentadas nos 

princípios da inclusão, equidade, 

diversidade, sustentabilidade e 

democracia. Devemos promover práticas 

sustentáveis de produção local de 

alimentos, de produção local sustentável 

de mercadorias, e a substituição dos 

combustíveis fósseis por fontes de 

energia seguras e alternativas. As 

estruturas econômicas devem ser 

concebidas para transferir o poder 

econômico e político ao nível local, ao 

invés do mundial. Os poderes das 

corporações, bem como os do capital 

financeiro, devem estar submetidos ao 

CONCLUSÃO 

 

“Chegará o dia em que qualquer omissão das nossas leis, em reconhecer o direito 

de um rio a fluir, em proibir os atos que desestabilizam o clima do planeta, de não impor o 

dever de respeitar o valor intrínseco e o direito de todo ser vivo a existir, será tão 

reprovável, como permitir a compra e venda dos seres humanos. Só poderemos prosperar 

se mudarmos estes sistemas e recuperarmos nossa identidade, assumindo nossas 

responsabilidades, como membros da comunidade da Terra.” 

- Cormac Cullinan 
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Estado de Direito. A febre da privatização 

de todas as áreas, que antes eram 

consideradas patrimônio comum, não 

deve continuar.  

Para usufruirmos, de forma justa e 

responsável, as fontes de água do 

mundo, devemos reconhecer a água 

como um patrimônio comum que tem de 

ser protegido com rigor, administrado 

com cuidado, e compartilhado de forma 

equitativa. Ainda mais, por ser um 

recurso indispensável na manutenção da 

vida e saúde dos ecossistemas, e que 

não pode ser substituída, deve ser 

considerada um patrimônio comum e um 

bem público, e como tal, protegida tanto 

na lei quanto na prática. A água doce é 

essencial para nossa existência, e as leis 

públicas devem protegê-la para o bem 

comum, não para o lucro individual. 

Mesmo que se reconheça uma dimensão 

econômica na água, esta deve ser 

protegida pelo poder público, garantindo 

o acesso de toda população, e não só de 

alguns poucos privilegiados. Seria 

importante que se excluísse a água de 

todos os acordos comerciais e de 

investimentos, retirando o poder das 

corporações para processar os governos 

em virtude desses acordos, quando estes 

adotassem medidas limitando as 

atividades corporativas com o objetivo de 

proteger as bacias hidrográficas e as 

fontes de água. 

 

Outro imperativo para garantir o direito à 

água e ao saneamento é desafiar o 

paradigma de desenvolvimento baseado 

no mercado, e concentrar todos os 

esforços num desenvolvimento baseado 

em abordagens fundamentadas nos 

direitos humanos que sejam refratárias à 

ideologia de livre mercado. Ellen Dorsey, 

da Wallace Foundation, assinala que isto 

asseguraria uma significativa participação 

das pessoas afetadas pelos programas 

de desenvolvimento, combatendo as 

causas profundas da pobreza, 

discriminação e exclusão, e favorecendo 

as comunidades marginalizadas, na 

teoria e na prática.  Nesse sentido, 

sugere a alteração do nome de Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio para 

Direitos de Desenvolvimento do Milênio. 

 

À medida que avançamos na definição e 

ampliação do direito à água e ao 

saneamento, devemos explorar as 

possibilidades de ampliar uma noção de 

direitos que inclua os de terceira geração, 

como o direito à livre determinação, os 

direitos de grupos e coletivos, e o direito 

aos recursos naturais locais. Assim, 

estaríamos reconhecendo as críticas de 

muitas comunidades culturais e 

tradicionais na medida em que o sistema 

de direitos humanos da ONU restringe-se 

a uma noção “ocidental” de direito 
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individual, em detrimento de outra 

perspectiva mais comunitária na 

promoção dos direitos humanos. A 

Declaração das Nações Unidas sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas é um 

exemplo excelente de direitos de terceira 

geração, incluindo entre os direitos que 

lhes são reconhecidos: a livre 

determinação; o direito a diferentes 

instituições políticas, jurídicas, 

econômicas, sociais, culturais e 

espirituais; o respeito ao conhecimento 

tradicional, à dignidade e ao bem estar; o 

direito à conservação dos recursos 

naturais em territórios indígenas, e o 

direito a dar (ou não) o seu 

consentimento livre e informado sobre 

qualquer projeto que os afetem, 

envolvendo seus recursos. A definição de 

Direitos Humanos não é estática, por 

mais que algumas pessoas gostariam 

que fosse. A questão da água e do 

saneamento nos oferece uma excelente 

oportunidade para explorar essa noção 

de direitos que algum dia repercutirá na 

própria noção da água. 

 

Para garantir que haverá um 

abastecimento adequado de água 

potável e acessível a todos, com o tempo 

será necessário elaborar um corpo de 

leis para a natureza. Na maior parte do 

mundo ocidental, as maiorias dos seres 

vivos na Terra continuam a ser uma mera 

propriedade, e a água é considerada, 

cada vez mais, como uma mercadoria 

que pode ser explorada. Os seres 

humanos modernos tendem a ver a água 

como um recurso para o seu prazer, 

comodidade e beneficio, e não como um 

elemento essencial de um ecossistema 

vivo, que nos dá a vida. Devemos 

desenvolver leis e práticas para protegê-

la, além de sua utilidade para os seres 

humanos, restaurando e protegendo as 

bacias hidrográficas e as fontes de água. 

Devemos adotar leis, como fez o 

Equador, afirmando que os ecossistemas 

e comunidades naturais possuem o 

direito inalienável a existir, crescer e 

desenvolver-se e, se possível, deixar a 

água onde está, compreendendo seu 

papel vital na nutrição e proteção dos 

ecossistemas e para o funcionamento 

saudável do ciclo hidrológico. Não 

podemos desenvolver um corpo de 

direitos para os seres humanos sem o 

correspondente corpo de direitos para a 

Terra e outras espécies. Para esta 

finalidade é crucial apoiar a campanha 

para que a ONU adote a Declaração 

Universal dos Direitos da Mãe Terra, a 

fim de que, com os tempos, seja um 

aporte indispensável na concretização 

dos direitos humanos, elencados e 

protegidos na Declaração Universal de 

Direitos Humanos. 
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