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Simpósio: 15 - DIREITOS HUMANOS, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE 
 
RESUMO: A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2010 
reconheceu que o direito à água potável e o direito ao saneamento são direitos humanos 
essenciais para o pleno gozo da vida e dos outros direitos humanos. O acesso da população ao 
saneamento básico e à água potável mostra-se fundamental para que seja mantida a dignidade 
da pessoa humana, eis que o saneamento básico é imprescindível para que se mantenha a 
qualidade dos recursos hídricos, e tem também a finalidade de evitar que sejam transmitidas 
doenças às pessoas pelo uso da água contaminada. Contudo, em que pese o direito humano do 
acesso à água potável, a utilização dela não pode se dar sem limites, e nem de forma gratuita. 
Os custos deverão ser calculados conforme a capacidade econômica dos cidadãos, desde que 
consigam adquirir referidos serviços sem afetação do acesso a outros bens necessários, como 
alimentos, por exemplo, garantindo a dignidade da pessoa humana. Assim, tem-se que os 
direitos ao saneamento e à água potável são essenciais não somente para se assegurar o próprio 
âmbito de proteção e conteúdo, mas também para que sejam gozados e desfrutados os demais 
direitos humanos. Nesse contexto, é evidente a relação entre saneamento básico e proteção ao 
meio ambiente, eis que a ausência de tratamento do esgoto não viola somente os direitos ao 
saneamento e à água, mas também possui reflexos no direito à vida, no sentido de direito a viver 
em um ambiente equilibrado, seguro e sadio. Assim, a ausência desses direitos implica em 
violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Destaque-se, ainda, que o direito à água 
relaciona-se com o direito à vida, saúde, moradia, alimentação, condições de trabalho 
adequadas e higiênicas, ou seja, direitos fundamentais relacionados à vida e à dignidade da 
pessoa humana, motivo pelo qual possui o Estado a obrigação de garantir referido direito. E 
somente se consegue garantir o direito à água potável através do direito ao saneamento básico. 
Justifica-se a presente pesquisa porque o Brasil possui grande carência de saneamento básico, 
o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Para a realização da pesquisa, serão 
utilizadas doutrinas, artigos científicos, jurisprudências, além de pesquisas em sites fidedignos. 
Utilizar-se-á o método hipotético-dedutivo de abordagem, sendo a pesquisa descritiva e 
explicativa. 
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