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Resumo: Devido a água tratar-se de um recurso natural indispensável, a gestão dos recursos
hídricos tem levado ao desenvolvimento de formas e à criação de tratados internacionais visando a
um modelo mais adequado. A garantia da disponibilidade hídrica na qualidade requerida para a
manutenção das diversas atividades econômicas gera tensões, principalmente, no que se refere às
bacias hidrográficas compartilhadas. Diferenças culturais e modelos econômicos ou políticos
divergentes podem ser citados como pontos críticos na construção de acordos em larga escala,
necessários hodiernamente. São discutidos diferentes acordos ao longo da história. O direito à água
é apresentado como um direito humano fundamental. Observou-se que a falta de uma regulação
universal permite que países firmem acordos bilaterais, por vezes, sem equilíbrio, equidade ou
razoabilidade.
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Abstract: Due the water be an essential natural resource, water resources management has led to
means development and the creation of international treaties aimed at a more appropriate model.
Ensuring the availability of water quality required for the maintenance of various economic activities
generates tensions, especially with regard to shared watersheds. Cultural differences and divergent
political or economic models can be cited as critical in building large-scale agreements, needed
nowadays. Different arrangements throughout history were discussed. Right to water is presented as
a fundamental right. It was noted the absence of a universal regulation allows countries consolidate
bilateral agreements, sometimes without balance, fairness or reasonableness.
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1 Introdução

Os países, no âmbito da Organização das Nações Unidas, têm realizado encontros e firmado
tratados internacionais com o objetivo de chegar a um modelo mais adequado de gestão de recursos
hídricos, por se tratar de um recurso natural de interesse coletivo, particularmente daqueles que
detêm grande estoque hídrico. E ainda por existirem muitas bacias hidrográficas compartilhadas,
podendo gerar um clima de tensão nas relações entre os Estados no momento de decidir sobre os
usos pretendidos, podendo, inclusive, levar a conflitos (OLIVEIRA; ALMEIDA, 2003).

Diante dos possíveis conflitos na utilização da água, Vianna(2002) aposta em um novo tipo de
política entre os países, a chamada hidropolítica ou, mesmo, hidrodiplomacia, principalmente para
aqueles países que compartilham os recursos hídricos. Aponta, ainda, que "esses cursos de água
precisam ser objeto de acordos em larga escala, que ajudem a viabilizar seu uso adequado e seu
controle pela sociedade".

São dois os modelos normalmente utilizados no cenário internacional de sistemas de gestão dos
recursos hídricos:
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a) O sistema de mercado das águas, baseado no direito real de propriedade, uso e gozo, em que o
proprietário pode obter lucro e, principalmente, tem o direito de transmitir esse bem a outrem. Por
esse sistema de gestão, a água é considerada uma mercadoria de domínio particular, limitando-se
os Estados a disciplinar sua utilização para que não haja uso inadequado do bem, como no caso de
poluição. Este sistema não tem encontrado muitos defensores, principalmente por recomendação da
Organização das Nações Unidas, que vem envidando esforços no sentido de considerar o acesso à
água um direito fundamental da pessoa humana.

b) O sistema de gestão e regulação, que considera a água como bem público, mas com delegação
do poder de gestão aos comitês de bacias, que conta com a participação não só do Poder Público,
mas também da sociedade organizada e daqueles que utilizam água com finalidade econômica. Com
isso há atuação maior do Estado sobre um recurso natural finito, e sua regulação vai além de
simplesmente punir casos de poluição hídrica, estabelecendo, por conseguinte, instrumentos
eficientes de gestão, como, por exemplo, o enquadramento dos corpos d´água em classes, a outorga
do direito de uso da água, os planos de recursos hídricos, dentre outros. Neste sistema de gestão
adota-se o princípio poluidor-pagador e usuário-pagador, cobrando-se tanto de quem usa quanto de
quem polui a água. O montante arrecadado é aplicado em programas de recuperação, preservação
ou melhoria daquele recurso natural, podendo ser considerada, na visão do usuário, a internalização
dos custos externos do uso da água (VIANNA, 2002).

Ambos os modelos de sistema de gestão de recursos hídricos objetivam uma gestão das águas
respeitando os diversos usos, de forma compartilhada. Inúmeros são os acordos em escala
internacional relacionados aos recursos hídricos. Passaremos a abordá-los com o escopo de
compreender o que já foi feito nesse sentido, bem como o que ainda pode ser melhorado. O estudo
da disponibilidade hídrica em escala mundial, em relação às suas diversas demandas, justifica e
serve de base para a análise das principais normas jurídicas internacionais sobre recursos hídricos.

A sociedade internacional tem promovido diversos encontros em que a água doce é o ponto central
das discussões, uma vez que esse recurso natural é essencial para o desenvolvimento sustentável,
bem como para a vida, e tem dimensões sociais, econômicas e ambientais interdependentes e
complementares. Diante da preocupação com os sérios problemas, tanto qualitativos como
quantitativos, das águas doces, esses países vêm firmando tratados internacionais baseados no
enfoque integrado que vincule o desenvolvimento à proteção do meio ambiente natural, com a
participação democrática e o reconhecimento da importância social e econômica da água.

Abordaremos a evolução dos principais tratados internacionais firmados no domínio das águas
doces, bem como alguns fóruns no âmbito das Nações Unidas, com a finalidade de identificar as
principais normas jurídicas já adotadas. Serão vistos os princípios, fundamentos e objetivos
acordados pelos Estados soberanos nos diversos tratados internacionais firmados, com o objetivo de
traçar relações entre esses tratados internacionais no sentido de verificar se existe uma política
internacional no domínio das águas doces.
2 Acordos internacionais sobre recursos hídricos

2.1 Regulamento de uso da água de rios internacionais (Helsinque, Finlândia, 1966)

O regulamento de uso da água de rios internacionais, aprovado em Helsinque, em 1966, pode ser
considerado como o primeiro regulamento internacional nesse domínio. Ele estabeleceu, em seu art.
2.º, o conceito de bacia de drenagem internacional, ao considerar que: "Uma bacia de drenagem
internacional é uma área geográfica que cobre dois ou mais Estados, determinada pelos limites
fixados pelos divisores de água, inclusive as águas de superfície e as subterrâneas, que
desembocam num ponto final comum". Segundo esse conceito, uma bacia de drenagem
internacional abrange tanto as águas superficiais quanto as subterrâneas.

Segundo Sette-Camara (1984, p. 128), a bacia de drenagem internacional abrange toda a porção de
terra contínua no divortium aquarum (todo o terreno situado dentro da área de abrangência da bacia
hidrográfica), levando em conta as águas subterrâneas e os sistemas lênticos, não somente o leito
dos rios. Portanto, toda a bacia deve ser considerada internacional, inclusive aqueles rios que
estejam exclusivamente em território de um Estado, mas que pertençam à bacia.

O tratado estabeleceu, ainda, normas sobre a utilização das águas, devendo ocorrer na forma
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estabelecida no art. 4.º da seguinte maneira: "Each basin State is entitled, within its territory, to a
reasonable and equitable share in the beneficial uses of the waters of an international drainage
basin".

Diversos fatores devem ser considerados para o compartilhamento razoável e equitativo em cada
caso.1 Percebe-se que, entre os fatores relevantes, deve-se incluir a geografia da área de drenagem,
hidrologia, clima, histórico de uso, necessidades econômicas e sociais, existência de populações
dependentes da água daquela bacia, custo comparativo das formas alternativas de satisfazer as
necessidades por água, disponibilidade de outras fontes, eliminação de resíduos desnecessários,
viabilidade de compensação como meio de ajuste aos conflitos, grau de satisfação que cada
necessidade pode alcançar sem causar danos substanciais aos demais usuários (Estados), bem
como o peso a ser atribuído a cada um desses fatores. Todos esses fatores são importantes e
devem ser considerados, mas não são limitantes ao compartilhamento das águas.

De forma também inovadora, foram estabelecidos critérios para determinar a poluição hídrica em
uma bacia internacional, e descritos no Capítulo 32 da referida Convenção internacional.

Como a poluição das águas foi definida por qualquer alteração prejudicial da composição, conteúdo
ou qualidade das águas por ações humanas, os Estados devem prevenir qualquer nova forma de
poluição ou aumento do grau de degradação que já exista na área de drenagem que poderia
prejudicar aos demais Estados usuários da bacia. É responsabilidade do Estado tomar qualquer
medida razoável para extinguir qualquer poluição da água que possa causar dano nos territórios dos
demais Estados daquela bacia. Esta responsabilidade se aplica a qualquer poluição originada no
território de um Estado ou fora dele, quando causada por sua conduta. Em caso de violação, o
Estado poderá ser obrigado a cessar a conduta errada e compensar as perdas causadas a outros
Estados. No caso de um Estado falhar na tomada de medidas razoáveis, poderá ser obrigado a
prontamente entrar em negociações com os Estados em prejuízo para alcançar uma condição
equilibrada sob essas circunstâncias.

Embora tenham sido válidos os esforços dos Estados soberanos nas negociações do texto da
Convenção, o momento em que foi realizado não era propício, assim, o acordo não logrou todos os
êxitos almejados.
2.2 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (Estocolmo, Suécia, 1972)

O encontro pode ser classificado como um marco para a regulação internacional no domínio do meio
ambiente, principalmente por ter sido marcado pelo confronto entre as perspectivas dos países
desenvolvidos e dos países em desenvolvimento.

Os países desenvolvidos, preocupados com os efeitos da devastação ambiental, propuseram um
programa internacional voltado para a conservação dos recursos naturais e genéticos do planeta, e
medidas preventivas teriam de ser encontradas urgentemente. No entanto, com graves problemas
socioeconômicos, os países em desenvolvimento defendiam a necessidade da promoção de um
rápido desenvolvimento. Assim, questionavam a legitimidade dessas recomendações, já que os
países desenvolvidos, mesmo utilizando de forma predatória seus recursos naturais, impunham-lhes
complexas exigências de controle ambiental, que poderiam encarecer e até retardar sua
industrialização.

Embora esse Tratado não tenha sido especificamente sobre águas, a adoção de seus princípios foi
determinante para direcionar os encontros posteriores e específicos sobre recursos hídricos,
especialmente o art. 2.º, ao estabelecer que os recursos naturais da terra, incluídos o ar, a água, a
terra, a flora, a fauna e, especialmente, amostras representativas dos ecossistemas naturais, devem
ser preservados em benefício das gerações presentes e futuras, mediante cuidadosa planificação ou
ordenamento. Outro exemplo é o comprometimento de pôr fim à descarga de substâncias tóxicas ou
de outros materiais que liberam calor, em quantidades ou concentrações tais que o meio ambiente
não possa neutralizá-los, para que não causem danos graves ou irreparáveis aos ecossistemas, ou
seja, que não haja poluição hídrica (art. 6.º). Merece menção, ainda, o princípio 24, que estabelece
um compromisso de todos os Estados soberanos em ocupar-se com espírito e cooperação e em pé
de igualdade das questões internacionais relativas à proteção e melhoramento do meio ambiente,
por meio de acordos multilaterais ou bilaterais, ou por outros meios apropriados, respeitados a
soberania e os interesses de todos os Estados.
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2.3 Conferência de Mar Del Plata (Argentina, 1977)

Esta reunião internacional no âmbito da ONU ocorreu na cidade argentina de Mar Del Plata, entre 14
e 25.03.1977. Na década de 1970, os países integrantes da ONU já haviam despertado para o
problema da falta de água, e o principal objetivo desta Conferência foi o de estabelecer meios para
evitar uma crise da água, buscando um reforço à cooperação internacional para a resolução dos
problemas envolvendo os recursos hídricos.

Foi aprovado um Plano de Ação contendo recomendações como: a busca da eficiência no uso da
água; o controle da poluição dos recursos hídricos e suas implicações para a saúde humana;
planejamento para o uso da água; educação e pesquisa sobre o emprego e destino dos recursos
hídricos; e estímulo à cooperação regional e internacional. Acordou-se que caberia a cada Estado
soberano a promoção de políticas públicas de acesso à água de boa qualidade e saneamento básico
para a totalidade da população até 1990. Este último objetivo não foi cumprido pelos Estados
soberanos, mas representou um primeiro esforço dos países nesse sentido.

A meta que deveria ter sido alcançada até 1990 foi prorrogada para 2015, pela Declaração do
Milênio, estabelecendo-se ainda garantia desses serviços essenciais de fornecimento de água e
saneamento à metade da população sem acesso. Voltaremos a essa discussão quando falarmos da
água como um direito fundamental da pessoa humana.

Outro ponto favorável desse encontro foi a criação, pela Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura (Unesco), do Programa Hidrológico Internacional, com o objetivo de
padronizar a coleta de dados sobre água no mundo.
2.4 Conferência Internacional de Água e Meio Ambiente (Dublin, Irlanda, 1992)

A Conferência ocorreu em um momento em que os países da sociedade internacional
preparavam-se para a grande Conferência Rio-1992. Sua principal proposta foi a solicitação de
novas estratégias fundamentais de avaliação, desenvolvimento e gerenciamento de recursos
hídricos (água doce) (OLIVEIRA e ALMEIDA, 2003). Naquele momento os países já haviam
despertado para o problema da escassez hídrica e do uso abusivo de água doce como séria ameaça
ao desenvolvimento sustentável e à proteção do meio ambiente.

Em relação à avaliação dos recursos hídricos, a Conferência fez as seguintes recomendações:

- Marco institucional financeiro em apoio à avaliação dos recursos hídricos: (a) definição das
necessidades de informação dos usuários e estabelecimento de uma política nacional, um marco
legal, eficientes estruturas institucionais e instrumentos econômicos apropriados para a avaliação de
recursos hídricos; (b) estabelecimento e manutenção efetiva de cooperação na avaliação de
recursos hídricos e das atividades de prognósticos hidrológicos entre agências nacionais dentro do
país, e entre países, com relação aos recursos hídricos transfronteiriços; (c) garantia de que os
responsáveis pela compilação e armazenamento de dados apliquem as metodologias desenvolvidas
e ratificadas em nível internacional ao analisar suas atividades de avaliação de recursos hídricos; (d)
desenvolvimento e disseminação de informação sobre meios de apreciar benefícios e custos de
atividades de avaliação de recursos hídricos e assistência a serviços nacionais para demonstrar os
benefícios da avaliação dos recursos hídricos; e (e) previsões práticas e legislativas para a
sustentabilidade no longo prazo da avaliação de recursos hídricos e atividades de prognóstico e a
concessão dos recursos financeiros necessários, especialmente no caso de países em
desenvolvimento.

- Compilação e armazenamento de informação relacionada com a água: (a) instalação de sistemas
de monitores desenhados para prover informação hidrorrelacionada válida e comparável; (b) garantia
de operação continuada de tais sistemas em apoio a estudos que requeiram dados em longo prazo,
como aqueles relacionados a mudanças climáticas; (c) melhoria de instalações e procedimentos para
o armazenamento, validação e salvaguarda de tais dados; (d) implementação de técnicas para o
processamento de tais dados e assimilação de informação relacionada; (e) comparação, seleção e
aplicação de tecnologia apropriada às necessidades de cada país e garantia de transferência de
tecnologia adequada, especialmente entre serviços hidrológicos.

- Avaliação dos recursos e disseminação de informação hídrica: (a) identificação da necessidade de
dados hidrorrelacionados e análise e apresentação de tais dados de forma apropriada para
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planejamento e administração do desenvolvimento de recursos hídricos e outros propósitos, como
estudos de impacto de projetos de desenvolvimento hídrico sobre o meio ambiente; (b) compilação e
disseminação, para bacias em geral, do conjunto de dados regionais e globais hidrorrelacionados e
informação, entre outras, sobre a administração de recursos hídricos dentro das bacias
internacionais e em estudos de mudanças climáticas; (c) avaliação de recursos de água superficial e
subterrânea e as interassociações entre a água superficial e a subterrânea; (d) avaliação do risco
crescente de chuva, fusão de neve, mares de tormenta e deslizamento de terra e instalação de
sistemas de prognósticos hidrológicos e sistemas de alerta para áreas sujeitas a tais riscos; (e)
avaliação do risco de secas e instalação de sistemas de alerta de secas em apoio a esquemas para
mitigar os efeitos das secas; e (f) disseminação dessas avaliações a todos os que requererem a
informação, assegurando a incorporação de informação sobre recursos hídricos em processo de
tomada de decisão.

- Investigação e desenvolvimento em ciências hídricas: (a) estabelecimento e fortalecimento de
programas de investigação e desenvolvimento apropriados às necessidades dos países, de maneira
a aumentar a compreensão do processo fundamental inserido no ciclo hídrico, incluindo as
interações entre água, terra e atmosfera, e apoio às atividades de avaliação de recursos hídricos e
prognósticos hidrológicos; (b) promoção do desenvolvimento de novas tecnologias para avaliação de
recursos hídricos e prognósticos hidrológicos, fazendo amplo uso dos especialistas locais; (c)
transferência de tecnologia apropriada a usuários; e (d) fortalecimento de programas relevantes
internacionais e regionais (nacional e global) (OMM e Unesco, 1998, p. 118-119).

Tendo em vista os objetivos desse Tratado, Oliveirae Almeida (2003, p. 36) concluem que:

"(...) o consenso dos participantes foi de que estratégias passíveis de sucesso somente seriam
viabilizadas por meio de comprometimento político e envolvimento dos níveis mais altos dos
governos até as menores comunidades. Ainda de acordo com o conselho, esse comprometimento
necessitaria ser estruturado por imediatos e substanciais investimentos; campanhas de
conscientização para o público; mudanças legislativas e institucionais; desenvolvimento tecnológico
e programas de capacitação. Destacando todos estes itens, um maior reconhecimento da
interdependência de todos os povos e de seu espaço no mundo natural".

Foi estabelecido pelos Estados participantes da Conferência um Plano de Ação em níveis locais,
nacionais e internacionais, com base em quatro princípios de orientação: (a) O primeiro estabeleceu
que a água doce é um recurso finito e vulnerável, essencial para sustentar a vida, o desenvolvimento
e o meio ambiente. Reconheceu-se que a água é indispensável para a vida, sendo que para sua
gestão eficaz faz-se necessário um enfoque integrado que concilie o desenvolvimento econômico e
social e a proteção dos ecossistemas naturais. A gestão eficaz estabelece uma relação entre o uso
do solo e o aproveitamento da água na totalidade da bacia hidrográfica ou do Aquífero. (b) O
segundo determinou que o aproveitamento e o gerenciamento da água devem basear-se numa
abordagem participativa, envolvendo usuários, planejadores e os responsáveis pelas decisões em
todos os níveis. Este princípio, da participação, estabelece também a realização de consultas
públicas e a participação dos usuários no planejamento e execução dos projetos sobre a água. (c) O
terceiro princípio considerou que as mulheres desempenham papel fundamental no abastecimento,
gerenciamento e proteção da água. A execução deste princípio exige políticas efetivas que abordem
as necessidades da mulher e a preparem e a dotem de capacidade de participar, em todos os níveis,
em programas de recursos hídricos, incluindo decisões e implantações por meios definidos para
elas. (d) O quarto reconheceu que a água tem valor econômico em todos os seus diversos usos e
deve ser reconhecida como um bem econômico. Ao se estabelecer que a água tem valor econômico,
é preciso garantir o direito fundamental de todo ser humano a ter acesso à água pura e ao
saneamento por um preço acessível. A partir do momento em que se reconhece a água como um
bem econômico, sua gestão torna-se um meio importante de conseguir aproveitamento eficaz e
equitativo e de favorecer a conservação e a proteção dos recursos hídricos.

No cenário internacional, o discurso da água como bem dotado de valor econômico parece estar
mais associado a interesses financeiros que à necessidade de proporcionar seu acesso às pessoas,
principalmente aos mais necessitados, como leciona Irigaray(2003, p. 385-386):

"(...) as discussões, na atualidade, estão centradas no reconhecimento do valor econômico da água
e não em sua dimensão social. Nos últimos eventos internacionais, organizados para abordar a crise
mundial da água, ficou nítida a polarização nesses debates; de um lado, se alinham os interesses do
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capital financeiro internacional e das grandes empresas multinacionais, que exploram a água,
insistindo no reconhecimento da água como um bem econômico e reivindicando que sua
administração seja confiada ao mercado; de outro, organizações sociais se posicionam contrárias à
privatização dos serviços de água, postulando o reconhecimento do direito à água e a
democratização da sua gestão".

Com base nesses quatro princípios de orientação, os participantes da Conferência de Dublin de 1992
desenvolveram recomendações que possibilitam aos países abordarem seus problemas de recursos
hídricos numa ampla variedade de frentes. Alguns dos benefícios principais da implantação das
recomendações de Dublin são as seguintes: (a) Combate à pobreza e às doenças oriundas do uso
de água de má qualidade. (b) Reuso e conservação da água. A aplicação do princípio
"poluidor-pagador" e a cobrança justa pela água, a fim de encorajar sua conservação e o reuso.
Melhorias na gestão poderiam reduzir prejuízos e maior economia surgiria dos múltiplos usos da
água. (c) Desenvolvimento urbano sustentável. Após uma geração ou mais de uso excessivo de
água e descarga sem tratamento de esgoto industrial e municipal, a situação na maioria das grandes
cidades é ruim e tende a piorar. A contaminação residual do solo e da água por resíduos resultantes
do crescimento industrial não pode mais ser vista como um preço razoável a ser pago pelos
empregos gerados e pela prosperidade. (d) Produção agrícola e abastecimento de água rural. O
desafio é desenvolver e aplicar tecnologias de economia de água e métodos de gerenciamento e,
por meio da capacitação, prover meios de as comunidades criarem instituições e incentivos para as
populações rurais adotarem novas estratégias, tanto para agricultura irrigada como para a
abastecida pelas chuvas. (e) Proteção dos ecossistemas aquáticos. O gerenciamento integrado de
bacias hidrográficas oferece a oportunidade de preservação de ecossistemas aquáticos e
disponibiliza esses benefícios à sociedade de forma sustentável. (f) Resolução de conflitos da água.
Nas próximas décadas, a importância do gerenciamento de bacias internacionais será muito maior.
Portanto, grande prioridade deverá ser dada à preparação e implementação de planos integrados de
gestão, endossados por todos os governos envolvidos e respaldados por acordos internacionais. (g)
Execução dos programas de ação sobre a água e o desenvolvimento sustentável. Isto exigirá
investimentos financeiros, mas também o investimento em capacitação de pessoas e instituições
encarregadas de projetar e executar os projetos.

Entre os benefícios advindos da Conferência de Dublin pode-se apontar o reconhecimento da água
como um bem finito e dotado de valor econômico e sua gestão exigir a participação de todos os
interessados, inclusive das mulheres, em escala da bacia hidrográfica. Merece destaque, ainda, o
fato de o Relatório final dessa Conferência ser um referencial às resoluções das Conferências e
Fóruns posteriores.
2.5 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio de
Janeiro, 1992)

Esse grande encontro mundial ocorreu no Rio de Janeiro entre 3 e 14.06.1992. Tinha como
principais objetivos: (a) examinar a situação ambiental mundial desde 1972 e suas relações com o
estilo de desenvolvimento vigente; (b) estabelecer mecanismos de transferência de tecnologias não
poluentes aos países subdesenvolvidos; (c) examinar estratégias nacionais e internacionais para
incorporação de critérios ambientais ao processo de desenvolvimento; (d) estabelecer um sistema de
cooperação internacional para prever ameaças ambientais e prestar socorro em casos emergenciais;
e (e) reavaliar o sistema de organismos da ONU, eventualmente criando novas instituições para
implementar as decisões da Conferência.

Um dos resultados mais importantes da Rio-92 foi a Agenda 21, entretanto, sua implementação em
nível global ainda é muito incipiente. No que diz respeito aos recursos hídricos, a Agenda 21
contempla em seu Capítulo 18 - Proteção da Qualidade e do Abastecimento dos Recursos Hídricos:
aplicação de critérios integrados no desenvolvimento, manejo e uso dos recursos hídricos -, amplo
leque de medidas a serem mundialmente observadas.

O Capítulo 18 indica o caráter essencial da água, in verbis:

"18.2 A água é necessária em todos os aspectos da vida. O objetivo geral é assegurar que se
mantenha uma oferta adequada de água de boa qualidade para toda a população do planeta, ao
mesmo tempo em que se preservem as funções hidrológicas, biológicas e químicas dos
ecossistemas, adaptando as atividades humanas aos limites da capacidade da natureza".
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Sugeriram-se o planejamento e o manejo integrado dos recursos após ter considerado o quadro de
escassez hídrica associada à poluição dos recursos hídricos, ao lado da implantação progressiva de
atividades incompatíveis (Capítulo 18.3 da Agenda 21).

Para que se garanta o acesso de todos à água de boa qualidade, foram recomendados sete
programas para implantação de políticas públicas: (a) desenvolvimento e manejo integrado dos
recursos hídricos - isso tendo recursos hídricos compartilhados entre dois ou mais países. A solução
apontada é da gestão integrada dos países envolvidos, nas bacias internacionais, para que se
garantam os diversos usos da água; (b) avaliação dos recursos hídricos - na forma de avaliação da
oferta e demanda atual, com o planejamento para as demandas futuras; (c) proteção dos recursos
hídricos, da qualidade da água e dos ecossistemas aquáticos - na forma de redução da
contaminação urbana e industrial; (d) abastecimento de água potável e saneamento - sem ser
estabelecida uma meta como aconteceu em encontros anteriores; (e) água e desenvolvimento
sustentável - a Agenda 21 alertou para o crescimento da urbanização como sendo um dos fatores
que agrava a crise da água; (f) água para produção sustentável de alimentos e desenvolvimento rural
sustentável - principalmente na forma de condução das técnicas agrícolas, como a irrigação, para
que se possa garantir a produção agrícola em escala suficiente, mas procurando também um uso
equilibrado dos recursos hídricos, para que não se esgotem as reservas hídricas; e a necessidade de
revisão da pesca comercial, para que algumas espécies não desapareçam; (g) impactos da mudança
do clima sobre os recursos hídricos - o documento recomenda a adoção de técnicas de prevenção a
enchentes em ambientes urbanos e rurais.
2.6 Conferência Ministerial de Água Potável e Saneamento (Noordwijk, Holanda, 1994)

Este encontro, ocorrido logo após a Rio-92, teve por objetivo viabilizar a implementação da Agenda
21 referente à gestão dos recursos hídricos. Chegou-se a um Plano de Ação contendo cinco
aspectos, a saber: (a) Água e população: enfatizou-se o que já havia sido acordado anteriormente
sobre a necessidade de participação na gestão da água de todos os interessados, principalmente da
população. (b) Água, saúde e ambiente: sugeriu-se que os Estados elaborem relatórios que apontem
registros de doenças causadas pelo uso de água contaminada ou pela ausência de saneamento
básico. Quanto às bacias e aquíferos recomendou-se a gestão compartilhada para que seja possível
conservar a qualidade da água. Para que essa gestão compartilhada seja possível, sugeriu-se a
adoção do princípio poluidor-pagador. (c) Água e instituições: enfatizou-se no que as instituições
locais devem agir mais incisivamente na gestão, devendo, ainda, regular a ação do capital privado
nos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. (d) Água e mobilização de
recursos financeiros: mais uma vez reforçou-se a necessidade de adotar o princípio
poluidor-pagador, sempre buscando um preço justo para toda a população, tendo por parâmetro o
desenvolvimento de cada país. (e) Água no mundo: apontou-se a necessidade de ampliar o
intercâmbio de técnicas de gestão dos recursos hídricos entre países ricos e pobres.

Optou-se, ainda, pela realização do Primeiro Fórum Mundial da Água, que ocorreria em março de
1997 em Marrakech, Marrocos. Este encontro deu-se no âmbito do Conselho Mundial da Água, e
teve por tema geral a "Água: Patrimônio Comum da Humanidade", com o objetivo de ampliar a
"consciência de lideranças políticas sobre os problemas da falta de água e definir estratégias para o
seu uso no século XXI" (RIBEIRO, 2004, p. 163).

O Segundo Fórum ocorreu na cidade de Haia, Holanda, em março de 2000, com o tema "Da Visão à
Ação". Deste encontro originou-se a Declaração Ministerial sobre Segurança Hídrica no Século XXI,
em que o objetivo de fornecer água boa para o século XXI está refletido no processo imprescindível
de ampla participação e discussão entre especialistas, usuários e representantes de governo em
várias regiões do mundo. Essa discussão recebeu importantes contribuições do Conselho Mundial
da Água, que lançou o processo da "Visão Mundial da Água" no I Fórum Mundial da Água em
Marrakech, bem como a formação da Comissão Mundial da Água no século XXI e o desenvolvimento
do Marco de Ação pela Global Water Partnership (GWP).

O terceiro Fórum Mundial da Água ocorreu em Kyoto, Japão, em março de 2003, quando entrou em
pauta, mais uma vez, a necessidade de cobrar pelo uso da água.

Já o quarto Fórum Mundial da Água, que ocorreu na Cidade do México, em março de 2006, teve por
lema "Ações Locais para um Desafio Global" e privilegiou os seguintes aspectos: (a) Reafirmou-se a
importância crítica da água, em particular a água doce, para todos os aspectos do desenvolvimento
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sustentável, incluindo a erradicação da pobreza e da fome, a redução de desastres relacionados com
a água, a saúde, o desenvolvimento agrícola e rural, a hidroenergia, a segurança alimentar, a
igualdade de gênero, assim como o alcance da sustentabilidade e proteção ambiental. (b)
Acentuou-se a necessidade de incluir a água e o saneamento como prioridades nos processos
nacionais, especialmente nas estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável e redução da
pobreza. (c) Reafirmaram-se os compromissos assumidos em acordos anteriores, bem como o de
reduzir à metade, para o ano de 2015, o percentual de pessoas que carecem de acesso à água
potável.3

O quinto Fórum Mundial da Água, sob o tema "Bridging Divides for Water" (Unindo as Divisões da
Água), ocorreu em março de 2009 na cidade de Istambul, Turquia, chegando à assinatura de um
documento soft law que estabelece uma série de recomendações, como a cooperação maior para
acabar com as disputas sobre a água, medidas para evitar inundações e a escassez de água,
administração melhor dos recursos e ações para impedir a poluição de rios, lagos e lençóis freáticos.

O sexto Fórum Mundial ocorreu em Marselha, França, em março de 2012, onde chegaram ao
compromisso não jurídico de aumentar o acesso à água potável, tratamento de esgoto e promoção
do uso inteligente da água. Isso será feito por cada país por intermédio de uma normatização mais
rigorosa de proteção dos recursos hídricos.

Com relação às resoluções e/ou diretrizes propostas pelas Conferências e Fóruns Internacionais,
principalmente no que diz respeito aos recursos hídricos, constatamos que existe uma conjunção de
interesses e disposição dos governos participantes na preservação e gestão adequada desse
recurso. Todas as resoluções salientam o caráter essencial e integrador da água e a necessidade
imediata de adoção de medidas urgentes, com vistas à qualidade de vida das presentes e futuras
gerações.
2.7 Convenção sobre o Direito de Uso dos Cursos D´Água Internacionais para Fins Distintos
da Navegação (ONU, 1997)

Essa Convenção foi muito importante principalmente pelo fato de existirem muitos rios
transfronteiriços,4 necessitando, portanto, de regulação específica.

No estudo tradicional do direito internacional público, os países se comprometeram, por meio de
costumes e tratados internacionais, a respeitar mutuamente suas soberanias, o que pode ser causa
de diversos problemas ambientais no momento da utilização dos recursos hídricos existentes dentro
do espaço territorial de cada país. Com isso, um país a montante poderia utilizar irracionalmente os
recursos hídricos, causando danos, assim, ao país a jusante, que não poderia impedir.

Esta Convenção estabeleceu a teoria da soberania territorial limitada, em que cada Estado tem o
direito de utilizar a água, porém, sem prejudicar os vizinhos. Esta teoria se adapta à gestão
compartilhada de uma bacia hidrográfica, tão importante quando se fala em bacias compartilhadas
por dois ou mais Estados.

Com o art. 5.º da Convenção5 aquele conceito tradicional de soberania estatal foi afastado, pelo
menos no que tange aos recursos hídricos compartilhados. Alguns fatores têm de ser observados
para que ocorra o uso equitativo e razoável da água e a gestão compartilhada, os quais são
apontados no art. 6.º: "(a) geografia, hidrografia, hidrologia, clima, ecologia e outros fatores de
caráter natural; (b) as necessidades sociais e econômicas dos Estados; (c) a população dependente
do curso d'água em cada Estado; (d) os efeitos do uso dos cursos d'água em um Estado sobre um
outro; (e) usos existentes e potenciais do curso d'água; (f) conservação, proteção, desenvolvimento e
economia do uso dos recursos hídricos do curso d'água e os custos das medidas tomadas para
aquele efeito; (g) a disponibilidade de alternativas, de valor comparável, para um uso particular
planejado ou existente".6

A utilização de um curso d´água transfronteiriço deve ocorrer sem causar danos graves aos vizinhos.
Foi o que se estabeleceu no art. 7.º da Convenção.7 Caso os países, na utilização de um curso
d´água transfronteiriço venham a causar danos graves ao seu vizinho, este poderá valer-se do art.
33 da Convenção e submeter o caso à Corte Internacional de Justiça, se ambos forem partes dessa
Convenção.

Os princípios básicos dessa lei internacional podem ser assim resumidos: (a) os recursos hídricos de
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uma bacia fluvial internacional devem ser utilizados pelos países que compartilham a bacia de
maneira igualitária e racional, de modo que não criem danos a outros Estados da bacia; (b) cada
Estado tem o dever de trocar regularmente os dados e as informações disponíveis sobre as
condições da bacia, especialmente aqueles de natureza hidrometereológica, hidrogeológica e
ecológica; (c) em relação aos aspectos internacionais de administração de recursos hídricos, a lei
busca a coordenação entre políticas e administrações hídricas nacionais que afetam os recursos
hídricos internacionais; (d) as instituições responsáveis pela administração dos recursos hídricos
internacionais, estabelecidas entre dois ou mais Estados que compartilham uma bacia ou aquífero
comum, podem usar distintas formas, tais como comissões, agência de comitês etc.; (e) a
administração de recursos hídricos internacionais formula algumas perguntas e problemas que
necessitam ser examinados e conduzidos; (f) um tema se refere à coordenação entre os processos
regulatórios estabelecidos pelos acordos internacionais que fixam as comissões e aqueles das
legislações nacionais. Como forma de solucionar isso, pode ser necessário incorporar as obrigações
derivadas da lei internacional dentro de uma legislação nacional. É também necessário desenvolver
um mecanismo institucional competente para enfrentar os problemas das águas subterrâneas. Os
direitos e obrigações dos Estados vizinhos em relação à água subterrânea compartilhada necessitam
ser esclarecidos. A resposta a essas perguntas encontra-se nos acordos que tais Estados podem ter
celebrado com outros países da bacia ou, em caso de inexistirem, no princípio geral da lei de
recursos hídricos internacionais (OMM e UNESCO, 1998, p. 33).
2.8 Conferência Internacional sobre Água e Desenvolvimento Sustentável (Paris, 1998)

Esta Conferência ocorreu no âmbito da Unesco, entre 19 e 21.03.1998. Os países participantes,
levando em consideração a situação concreta de cada um deles, comprometeram-se a: (a) fomentar
a integração de todos os aspectos do aproveitamento, a gestão e a proteção dos recursos hídricos
com a elaboração de planos destinados a satisfazer as necessidades essenciais e promover uma
distribuição eficiente e equitativa dos recursos hídricos, a proteção dos ecossistemas e a
preservação do ciclo hidrológico; (b) mobilizar recursos financeiros adequados, de origem pública e
privada, mediante esforços direcionados a melhorar o uso efetivo dos recursos disponíveis. Os
Estados se comprometeram a adotar medidas para facilitar a participação do setor privado no
financiamento de projetos relativos à água e saneamento, levando em conta a situação específica de
cada país e região. Estabeleceu-se, ainda, o dever de promover o princípio poluidor-pagador e os
sistemas do princípio usuário-pagador nos planos locais e nacionais; (c) melhorar o conhecimento, a
capacitação e o intercâmbio de informação, fomentando um incremento das transferências de
tecnologias e perícia, a criação de sistemas de observação e informação sobre os recursos hídricos
e seus diversos usos e a organização de programas de apoio à formação profissional inicial e
permanente.

Esta Conferência aponta, mais uma vez, a importância da participação das mulheres na definição
dos projetos e em sua execução. Também foi destacada a necessidade de assegurar que os
obstáculos para alcançar o desenvolvimento sustentável, gerenciamento, proteção e uso equitativo
dos recursos de água doce sejam mantidos em revisão, para melhor coordenação entre as Agências
e os Programas das Nações Unidas e outros organismos internacionais. Essas medidas pretendem
assegurar um exame periódico pelo Sistema das Nações Unidas, particularmente pela Comissão de
Desenvolvimento Sustentável, das ações prioritárias propostas pelos governos e enfatizar o papel do
PNUMA na área de meio ambiente.
2.9 Conferência Internacional da Água (Bonn, Alemanha, 2001)

A Conferência Internacional da Água de Bonn ocorreu entre 03 e 07.12.2001 e recebeu o título
"Água: chave para o desenvolvimento sustentável". Na ocasião foram apontados três aspectos para
ação: governança - devendo contar com a participação de todos na tomada de decisão em relação
aos recursos hídricos; recursos financeiros - incluindo o capital privado, implicando o princípio do
poluidor-pagador e usuário-pagador; e capacidade de construir conhecimento compartilhado - na
forma de educação ambiental, coleta de dados e disponibilização de informações, instituições mais
efetivas, conhecimentos compartilhados e tecnologias inovadoras.
2.10 Conferência Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (Johannesburgo, África do Sul,
2002)

Nesta Conferência, ocorrida entre 2608 e 04.09.2002, optou-se por reforçar as metas do milênio,
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seguindo o objetivo anteriormente planejado, ou seja, reduzir pela metade, até 2015, a população
sem acesso à água e ao saneamento básico.

Como forma de alcançar os objetivos da ONU nesse domínio, foi declarado pela ONU o "Decênio da
Água" (2005-2015), a partir de 22.03.2005, período no qual os Estados se comprometeram a cumprir
a meta de reduzir à metade o percentual de pessoas que não têm acesso à água potável e que
necessitam de saneamento básico.
2.11 Direito à água - Um direito fundamental

O reconhecimento aos direitos humanos está presente em grande parte das normas e legislações
nacionais, assim como em nível internacional, ressaltando assim sua importância no cenário mundial.
Contudo, quando se trata do direito humano à água, a situação não está totalmente consolidada em
grande parte das nações. Apesar de ser comprovada a mortalidade de milhões de pessoas em
decorrência do fornecimento de água de má qualidade, ou mesmo pela falta de acesso, este recurso
essencial para o ser humano somente foi considerado como um direito humano fundamental pelas
Nações Unidas, em 2010, por meio da Res. 64/292-2010 e, posteriormente, pela Res. 18/1-2011 do
Conselho de Direitos Humanos. Tal reconhecimento implica que a água constitui um elemento básico
não somente ao ser humano, mas também para a democracia de um Estado (CANOTILHO, 2003).

A Organização das Nações Unidas evoluiu gradativamente rumo ao reconhecimento do acesso à
água e ao saneamento como direito humano. É possível identificar esse direito em diversos diplomas
legais internacionais, direta e indiretamente relacionados à água, como:

- Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948).8

- Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966).9

- Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966).10

- Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial (1966).11

- Conferências das Nações Unidas sobre a Água, Mar del Plata (1977).12

- Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres (1979).13

- Convenção sobre os Direitos da Criança (1990).14

- Conferência Internacional sobre a Água e o Desenvolvimento Sustentável - Conferência de Dublin
(1992).15

- Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento (1992). O Capítulo 18 da
Agenda 2116 subscreveu a Resolução da Conferência sobre a Água de Mar da Prata, segundo a qual
todos os povos têm direito a ter acesso à água potável, tendo chamado "a premissa acordada em
comum".

- Conferência Internacional das Nações Unidas sobre População e Desenvolvimento (1994).17

- Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (2002).

- Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência (2006).18

Além de previsões em acordos internacionais, ainda é possível identificar alguns outros diplomas
internacionais, tais como:

- Resolução 54/175, de 17.12.1999, relativa ao direito ao desenvolvimento.19

- Resolução 55/196, de 20.12.2000, em que proclamou 2003 o Ano Internacional da Água Doce.

- Comentário Geral número 15 (2002) do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais relativo
ao direito à água.20

- Resolução 58/217, de 23.12,2003, em que proclamou o Decênio Internacional para a Ação "A água,
fonte de vida" (2005-2015).
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- Resoluções 59/228, de 22.12.2004, 61/192, de 20.12.2006, em que proclamou 2008 o Ano
Internacional do Saneamento.

- Informe do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (2007) sobre o alcance
e o conteúdo das obrigações em matéria de direitos humanos relacionadas com o acesso equitativo
à água potável e ao saneamento que impõem os instrumentos internacionais de direitos humanos.21

- Resoluções do Conselho de Direitos Humanos 7/22, de 28.03.2008,22 e 12/8, de 01.10.200923,
relativas ao direito humano à água potável e ao saneamento.24

- Resolução 64/198, de 21.12.2009, relativa ao exame amplo da metade do período das atividades
do Decênio Internacional para a Ação "A água, fonte de vida".

- Resolução 15/9 do Conselho dos Direitos Humanos (2010).25

- Informe da expert independente sobre a questão das obrigações de direitos humanos relacionadas
com o acesso à água potável e o saneamento.26

Após essa evolução normativa, e profundos debates, a Organização das Nações Unidas chegou à
Resolução 64/292, de 03.08.2010, reconhecendo o direito à água potável e o saneamento como
direitos humanos essenciais para o pleno gozo da vida e de todos os direitos humanos.27 Importante
frisar que esta Resolução das Nações Unidas não se limita a reconhecer o acesso à água potável e
saneamento como um direito humano, mas avança no sentido de reconhecer que referido direito é
essencial para o pleno gozo da vida e de todos os direitos humanos. Houve a convocação aos
sujeitos de direito internacional público a proporcionarem recursos financeiros e o aumento da
capacidade e a transferência de tecnologia por meio da assistência e cooperação internacionais, em
especial aos países em desenvolvimento, com o fim de intensificar os esforços de proporcionar, a
toda à população, acesso econômico à água potável e ao saneamento.

O recente esforço da comunidade internacional no sentido de sedimentar o acesso à água e ao
saneamento como direito humano ocorreu com a Declaração de Budapeste, de 11.10.2013, com o
principal objetivo de fazer um balanço dos vários desenvolvimentos na preparação da meta
relacionada com a água para a agenda de desenvolvimento pós-2015. Ficou consolidado que o
acesso à água potável e ao saneamento é um direito humano e deve ser garantido a todos.

Embora seja uma norma internacional desprovida de sanções, como normalmente ocorre nesse
domínio, a Res. 64/292 representa um significativo avanço dos direitos humanos e, diante do acesso
à água e saneamento estarem intimamente ligados à vida, e à saúde, deve-se considerá-lo implícito
nestes direitos humanos.

Considera-se que o gozo dos demais direitos humanos somente é possível por meio de um ambiente
equilibrado, especialmente com o acesso à água de boa qualidade e a serviços de saneamento
básico e de forma adequados. Essa é uma obrigação direta dos Estados soberanos, ou seja, de
promover e proteger todos os direitos humanos, universais, indivisíveis, interdependentes e
entrelaçados, devendo ser tratados de forma global e de maneira justa e equitativa.

Embora tenhamos essas Resoluções que reconhecem o direito à água e saneamento como direito
fundamental da pessoa humana, consideramos que a normatização mais adequada deve ser por
intermédio de uma Convenção Internacional, específica sobre Direito à Água e Saneamento, de
maneira que estabeleça a publicização da água, gestão participativa e democrática, e a obrigação
dos Estados de incluírem expressamente em suas Constituições, entre os direitos fundamentais.
3 Considerações finais

Podemos considerar que as referidas normas internacionais no domínio dos recursos hídricos podem
ser classificadas de softlaw,28 por constituírem obrigações não imediatistas, mas futuras. Mesmo não
podendo ser consideradas hard law, mas constituem obrigações futuras incorporando normas de
conduta ou de comportamento a serem seguidas pelos Estados soberanos, em princípios de caráter
ético como instrumento essencial de pressão para as ONGS e outros sujeitos não estatais,
transformando-se em orientações em matéria de Direito Internacional (MEIRELLES, 2005).

Oferecer o acesso à água para toda população é inegavelmente uma obrigação dos Estados, porém,
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exige vontade política. Essa falta de vontade política e de consciência da população foi apontada
pelo Sistema das Nações Unidas, na primeira avaliação dos recursos hídricos mundiais, e publicada
no Terceiro Fórum Mundial da Água em 2003, em Kyoto, quando foi constatado que não houve
melhora na gestão dos recursos hídricos, em virtude de dois fatores: (a) inércia dos dirigentes; (b)
falta de consciência da população mundial sobre o tema (Centro de Informação das Nações Unidas,
2009).

Nessa avaliação alertou-se para o fato de que, se a inércia persistir, a crise mundial da água
alcançará nos próximos anos proporções sem precedentes e aumentará a crescente penúria de
água por habitante em muitos países em desenvolvimento. Isto se tornou um problema global, pois
nenhuma região do mundo poderá evitar as repercussões dessa crise que afeta todos os aspectos
da vida, desde a saúde das crianças até a capacidade dos Estados de alimentar seus cidadãos.
Além disso, enquanto o abastecimento diminui a procura por água cresce a um ritmo insustentável.

Os acordos multilaterais sobre recursos hídricos buscam tratar a água como um recurso natural
limitado, essencial principalmente para a vida humana, porém, não chegam a uma regulação incisiva
nesse domínio, ou seja, com um tratamento legal direcionado aos Estados soberanos do planeta.
Encontra sempre o obstáculo da soberania dos Estados, o que dificulta o elemento coercitivo que
toda norma jurídica deve ter. Sendo assim, as normas jurídicas no domínio das águas até o presente
momento adotadas não têm a característica imperativa que deveriam ter. Servem mais como pontos
direcionadores do que mandamentos que devem obrigatoriamente ser seguidos.

A falta de uma regulação universal sobre gestão dos recursos hídricos possibilita que os Estados
soberanos firmem acordos bilaterais, a partir de seus interesses particulares, e nem sempre em
condições igualitárias, podendo prevalecer às necessidades hídricas do país mais influente. Por este
motivo é que advogamos no sentido de uma regulação internacional nos moldes de um grande
tratado internacional de natureza hard law, fazendo com que metas sejam estabelecidas e sanções
previstas para os Estados descumpridores, diante da grande importância que deve ser atribuído o
direito ao acesso à água e ao saneamento para a vida de todas as pessoas.
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1 Descritos no art. 5.º:

"I. What is a reasonable and equitable share within the meaning of article IV to be determined in the
light of all the relevant factors in each particular case.

II. Relevant factors which are to be considered include, but are not limited to:

1. The geography of the basin, including in particular the extent of the drainage

area in the territory of each basin State;

2. The hydrology of the basin, including in particular the contribution of water byeach basin State;

3. The climate affecting the basin;

4. The past utilization of the waters of the basin, including in particular existing utilization;

5. The economic and social needs of each basin State;

6. The population dependent on the waters of the basin in each basin State;

7. The comparative costs of alternative means of satisfying the economic and social needs of each
basin State;

8. The availability of other resources;

9. The avoidance of unnecessary waste in the utilization of waters of the basin;

10. The practicability of compensation to one or more of the co-basin States as a means of adjusting
conflicts among uses; and

11. The degree to which the needs of a basin State may be satisfied, without causing substantial
injury to a co-basin State.

III. The weight to be given to each factor is to be determined by its importance in comparison with that
of other relevant factors. In determining what is reasonable and equitable share, all relevant factors
are to be considered together and a conclusion reached on the basis of the whole."

2 "Article IX - As used in this chapter, the term 'water pollution' refers to any detrimental change
resulting from human conduct in the natural composition, content, or quality of the waters of an
international drainage basin.

Article X - 1. Consistent with the principle of equitable utilization of the waters of an international
drainage basin, a State:

(a) Must prevent any new form of water pollution or any increase in the degree of existing water
pollution in an international drainage basin which would cause substantial injury in the territory of a
co-basin State;
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(b) Should take all reasonable measures to abate existing water pollution in an international drainage
basin to such an extent that no substantial damage is caused in the territory of a co-basin State.

2. The rule stated in paragraph 1 of this article applies to water pollution originating:

(a) Within a territory of the State, or

(b) Outside the territory of the State, if it is caused by the State's conduct.

Article XI - 1. In the case of a violation of the rule stated in paragraph 1 (a) of article X of this chapter,
the State responsible shall be required to cease the wrongful conduct and compensate the injured
co-basin State for the injury that has been caused to it.

2. In a case falling under the rule stated in paragraph 1 (b) of article X, if a State fails to take
reasonable measures, it shall be required promptly to enter into negotiations with the injured State
with a view towards reaching a settlement equitable under the circumstances."

3 Segundo Relatório da ONU sobre avaliação dos recursos hídricos, publicado em 2003, para
alcançar esses objetivos supõe-se que, no mais tardar em 2015, terá melhorado o abastecimento de
água para mais 1.500 milhões de pessoas. O saneamento estabelece um desafio ainda maior, ou
seja, até 2015 será facilitado o acesso a serviços higiênicos a mais 1.900 milhões de pessoas
(CENTRO DE INFORMAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2009).

4 Foram identificadas mais de 260 bacias hidrográficas compartilhadas por dois ou mais países,
sendo: África com 60 bacias; América do Norte com 39 bacias; América do Sul com 38 bacias; Ásia
com 53 bacias; e Europa com 71 bacias. Assim, a maior parte dos rios é partilhada por dois ou mais
Estados soberanos, tendo, portanto, um caráter internacional (WOLF et al., 2009).

5 Esta teoria pode ser vista no art. 5.º da Convenção, in verbis:

"Equitable and Reasonable Utilization and Participation

1. Watercourse States shall in their respective territories utilize an international watercourse in an
equitable and reasonable manner. In particular, an international watercourse shall be used and
developed by watercourse States with a view to attaining optimal and sustainable utilization thereof
and benefits therefrom, taking into account the interests of the watercourse States concerned,
consistent with adequate protection of the watercourse.

2. Watercourse States shall participate in the use, development and protection of an international
watercourse in an equitable and reasonable manner. Such participation includes both the right to
utilize the watercourse and the duty to cooperate in the protection and development thereof, as
provided in the present Convention."

6 E continua: "2. In the application of article 5 or paragraph 1 of this article, watercourse States
concerned shall, when the need arises, enter into consultations in a spirit of cooperation.

3. The weight to be given to each factor is to be determined by its importance in comparison with that
of other relevant factors. In determining what is a reasonable and equitable use, all relevant factors
are to be considered together and a conclusion reached on the basis of the whole".

7 "Obligation Not to Cause Significant Harm

1. Watercourse States shall, in utilizing an international watercourse in their territories, take all
appropriate measures to prevent the causing of significant harm to other watercourse States.

2. Where significant harm nevertheless is caused to another watercourse State, the States whose use
causes such harm shall, in the absence of agreement to such use, take all appropriate measures,
having due regard for the provisions of articles 5 and 6, in consultation with the affected State, to
eliminate or mitigate such harm and, where appropriate, to discuss the question of compensation."

8 Res. 217 A (III). Especialmente princípio terceiro ao estabelecer o direito à vida. Sem água de boa
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qualidade não se pode falar em direito à vida, já que é um recurso indispensável à sua manutenção,
e quando se encontra contaminada é veículo de diversas doenças;

9 Res. 2.200 A (XXI). Em seu princípio onze reconhece "o direito de toda pessoa a nível de vida
adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas,
assim como a uma melhoria contínua de suas condições de vida", combinado com princípio décimo
segundo, reconhecendo que toda pessoa deve desfrutar o mais elevado nível possível de saúde
física e mental", devendo os Estados-partes adotar medidas para diminuir a mortalidade infantil,
melhorar todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente, prevenir e tratar as doenças
epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras.

10 Em seu artigo sexto afirma que o direito à vida é inerente à pessoa humana.

11 Nações Unidas, Treaty Series, vol. 660, n. 9.464. Em seu art. 1.º: Nesta Convenção, a expressão
"discriminação racial" significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em
raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou
restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano (em igualdade de condição), de
direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político econômico, social, cultural ou em
qualquer outro domínio de sua vida.

12 Informe da Conferência das Nações Unidas sobre a Água, Mar del Plata, 14 a 25.03.1977. O
Plano de Ação declara que: "Todos os povos, seja qual for o seu estágio de desenvolvimento e as
suas condições sociais e econômicas, têm direito a ter acesso à água potável em quantidade e
qualidade igual às suas necessidades básicas", aprovado pela Conferência das Nações Unidas
sobre Água.

13 Nações Unidas, Treaty Series, vol. 1.249, n. 20.378. Além de estabelecer um conjunto de
objetivos para acabar com a discriminação contra as mulheres, refere-se explicitamente à água e ao
saneamento. Art. 14: "2. Os Estados-partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a
discriminação contra a mulher nas zonas rurais, a fim de assegurar, em condições de igualdade
entre homens e mulheres, que elas participem no desenvolvimento rural e dele se beneficiem, e em
particular assegurar-lhes-ão o direito a: (...) h) gozar de condições de vida adequadas,
particularmente nas esferas da habitação, dos serviços sanitários, da eletricidade e do
abastecimento de água, do transporte e das comunicações".

14 Nações Unidas, Treaty Series, vol. 1.577, n. 27.531. Referindo-se à água, saneamento e higiene
de forma explícita no art. 24. "1. Os Estados-Partes reconhecem o direito da criança de gozar do
melhor padrão possível de saúde e dos serviços destinados ao tratamento das doenças e à
recuperação da saúde. Os Estados-Partes envidarão esforços no sentido de assegurar que nenhuma
criança se veja privada de seu direito de usufruir desses serviços sanitários.

2. Os Estados-Partes garantirão a plena aplicação desse direito e, em especial, adotarão as medidas
apropriadas com vistas a:

a) reduzir a mortalidade infantil;

b) assegurar a prestação de assistência médica e cuidados sanitários necessários a todas as
crianças, dando ênfase aos cuidados básicos de saúde;

c) combater as doenças e a desnutrição dentro do contexto dos cuidados básicos de saúde
mediante, inter alia, a aplicação de tecnologia disponível e o fornecimento de alimentos nutritivos e
de água potável, tendo em vista os perigos e riscos da poluição ambiental;

d) assegurar às mães adequada assistência pré-natal e pós-natal;

e) assegurar que todos os setores da sociedade, e em especial os pais e as crianças, conheçam os
princípios básicos de saúde e nutrição das crianças, as vantagens da amamentação, da higiene e do
saneamento ambiental e das medidas de prevenção de acidentes, e tenham acesso à educação
pertinente e recebam apoio para a aplicação desses conhecimentos;

f) desenvolver a assistência médica preventiva, a orientação aos pais e a educação e serviços de
planejamento familiar.
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3. Os Estados-Partes adotarão todas as medidas eficazes e adequadas para abolir práticas
tradicionais que sejam prejudicais à saúde da criança.

4. Os Estados-Partes se comprometem a promover e incentivar a cooperação internacional com
vistas a lograr, progressivamente, a plena efetivação do direito reconhecido no presente artigo.
Nesse sentido, será dada atenção especial às necessidades dos países em desenvolvimento."

15 Em seu art. 4.º reconhece: "(...) é vital reconhecer primeiro o direito básico de todos os seres
humanos a terem acesso à água limpa e saneamento a um preço acessível".

16 Informe da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, Rio de
Janeiro, 3 a 14.06.1992.

17 O Programa de Ação da Conferência Internacional ONU sobre População e Desenvolvimento
afirma que todos os indivíduo: "Têm direito a um nível de vida adequado para si próprios e para as
suas famílias, incluindo alimentação, agasalhos, habitação, água e saneamento adequados". Merece
destaque a Declaração política do encontro (Johanesburgo): "Congratulamo-nos com a incidência da
Conferência de Johanesburgo sobre a indivisibilidade da dignidade humana e estamos
determinados, através de decisões sobre metas, calendários e parcerias, a acelerar o acesso aos
requisitos básicos, tais como água limpa, saneamento, energia, cuidados de saúde, segurança
alimentar e proteção da biodiversidade".

18 Res. 61/106, anexo I. Define o direito das pessoas a um nível de vida adequado e afirma em seu
art. 28. "2. Os Estados Signatários reconhecem o direito das pessoas com deficiência à proteção
social e a usufruírem desse direito sem discriminação com base na sua deficiência, e deverão dar os
passos necessários para salvaguardar e promover a realização deste direito, incluindo medidas:

(a) Para assegurar o acesso igual às pessoas com deficiência a serviços de água limpa, e para
assegurar o acesso a serviços, dispositivos e outros apoios às necessidades próprias da deficiência
adequados e a preços razoáveis".

19 O art. 12 da Resolução afirma que "na concretização total do direito ao desenvolvimento, inter alia
: (a) Os direitos a alimentação e água limpa são direitos fundamentais e a sua promoção constitui um
imperativo moral tanto para os Governos nacionais como para a comunidade internacional".

20 Documentos Oficiais do Conselho Econômico e Social, 2003, Suplemento n. 2 (E/2003/22), anexo
IV. Os arts. 11 e 12 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais). O
Comentário estipula claramente as obrigações dos Estados signatários para com o direito e define
que ações constituiriam uma violação. E o art. I. 1: "O direito humano à água é indispensável para se
viver uma vida com dignidade humana. É um requisito para a realização de outros direitos humanos".
O art. 11 - o direito a um nível de vida adequado, e o art. 12 - o direito ao grau de saúde mais
elevado possível.

21 A/HRC/6/3. Na sequência da Decisão 2/104 do Conselho dos Direitos Humanos, o relatório do
Alto Comissário para os Direitos Humanos refere que: "É chegada a altura de considerar o acesso a
água potável segura e ao saneamento como um direito humano, definido como o direito a acesso
igual e não discriminatório a uma quantidade suficiente de água potável por pessoa e para os usos
domésticos (...) de forma a assegurar a vida e a saúde".

22 Documentos Oficiais da Assembleia-Geral, sexagésimo terceiro período de sessões, Suplemento
n. 53 (A/63/53), cap. II.

23 A/HRC/12/50, primeira parte, cap. 1.

24 Nesta Resolução, o Conselho dos Direitos Humanos pela primeira vez reconhece que os Estados
têm obrigação de resolver e acabar com a discriminação em termos de acesso ao saneamento, e
apela a que resolvam eficazmente as desigualdades nesta matéria

25 A/HRC/RES/15/9. Afirma que os direitos à água e ao saneamento fazem parte do direito
internacional existente, e confirma que esses direitos são legalmente vinculativos para os Estados.
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Também apela aos Estados que desenvolvam as ferramentas e mecanismos adequados para
alcançarem, gradualmente, a concretização integral das obrigações em termos de direitos humanos
relacionadas com o acesso à água potável segura e saneamento, incluindo em áreas atualmente não
servidas ou insuficientemente servidas

26 A/HRC/12/24 e Corr.1.

27 A fundamentação da proposta de Resolução apresentada, e aceita pelas Nações Unidas,
baseava-se no fato de que mais de 3,5 milhões de pessoas morrerem de doenças transmitidas por
água contaminada; a falta de acesso à água matou mais crianças por ano do que a AIDS, malária e
sarampo juntos. Uma em cada oito pessoas não tem acesso à água potável e, a cada dia, as
mulheres gastaram mais de 200 milhões de horas com o transporte de água; a falta de saneamento
afeta 2,6 bilhões de pessoas, ou 40 por cento da população mundial; saneamento adequado pode
reduzir em mais de um terço o número de mortes de crianças por diarreia; metade de todos os leitos
hospitalares são ocupados por pessoas que sofrem de doenças causadas pela falta de água e
saneamento.

28 Esta também é a opinião de Clément (2009): "Frecuentemente, se señalado que buena parte de
los acuerdos ambientales multilaterales constituye soft law (derecho blando, derecho en agraz, droit
douce, droit vert, lege ferenda), de fuerza jurídica similar a las meras declaraciones o a las
resoluciones recomendatorias de organizaciones internacionales, con más fuerza estimulativa que
legal. Sin embargo, ello no impide que estos actos enuncien o devengan normas consuetudinarias (
hard law, droit dur, droit mur, derecho en sentido estricto, lege lata)".

Evolução das regras jurídicas internacionais aplicáveis
aos recursos hídricos

Página 17


