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INTRODUÇÃO:
Hodiernamente a discussão sobre os recursos hídricos no âmbito internacional é muito estereotipada. O consumo de água
pelos seres humanos é de apenas 10% e os que têm acesso abundante representam apenas 15%. Desse modo,
demonstrando que existem fatores exponenciais que contribuem para a vulnerabilidade dos recursos hídricos, destaca-se o
caso do Lago Chade localizado no centro do continente Áfricano, na região do deserto Sahel perto do Sahara, que já foi
considerado um dos maiores lagos do planeta. Atualmente o lago abastece cerca de 30 milhões de pessoas, com grande
importância econômica aos quatro países que o cerca (Chade, Camarões, Níger e Nigéria). No entanto, segundo a ONU,
poderá desaparecer dentro de 20 anos devido a poluição proveniente da Europa e do restante da África, produzida
principalmente pelas usinas de carvão. Assim, considera- se um fator agravante à escassez de água.
METODOLOGIA:
O presente trabalho está associado ao grupo de pesquisa que discorre sobre a soberania em recursos naturais
transfronteiriços: a transnacionalidade e a proteção ao meio ambiente. Para realizar esta pesquisa utilizamos o método
dedutivo, inquirimos fatos concretos relativos à escassez da água e o panorama global que abrange o presente fato.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Ao analisar os principais causadores e agravantes da escassez dos recursos naturais, no que diz respeito à água no âmbito
mundial, emerge a importância de estudar especificamente uma das regiões- foco a qual possui potencial hídrico
ameaçado. Em função disso, o Lago Chade não representa apenas uma região hídrica comprometida, mas também, um
espaço aonde os direitos humanos dos habitantes da respectiva região encontram- se em declínio. Isso porquê, apesar de
a África constituir um continente que abriga inúmeros recursos hídricos, mais de metade da população não dispõe de água
potável nem de saneamento adequado.
O direito à água enquadra-se nos direitos de segunda geração, isto é, nos direitos econômicos, sociais e culturais. A cerca
disso, o acesso à água sempre foi considerado uma necessidade humana, condição necessária para o exercício de outros
direitos, como à vida, à alimentação, à saúde e a um meio ambiente saudável. Não obstante, realidades como a dos que
habitam às margens do Lago Chade encontram- se distantes de satisfazer os direitos de proteção tanto humana quanto
ambiental. Ratificações disso, estão os fatos alarmantes como relatos de que até pouco tempo, o Lago Chade era o sexto
maior do mundo e, porém, nas últimas décadas, obteve seu tamanho reduzido em 90%. Além disso, houve tempos em que
viviam da pesca grande parte dos moradores do respectivo lago. Em contrapartida, hoje, as populações autóctones viramse obrigadas a procurar fontes alternativas de alimentação e de subsistência ou, ainda, de migrar para as grandes cidades.

CONCLUSÃO:
Tendo em vista as ameaças ambientais que principalmente os recursos hídricos vêm sofrendo é mister reaver uma
conscientização no panorama mundial quanto à proteção da desses, tal qual um direito humano, pois é inviável a vida
perante sua escassez.
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