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RESUMO: Há cerca de sessenta anos, com a aprovação da declaração 
Universal dos Direitos Humanos, não se imaginava que a água seria qualificativo 
de um direito humano. Apesar de se configurar por elemento indispensável à 
garantia da vida, falta ainda o reconhecimento do acesso à água potável como 
direito fundamental. Devido ao fenômeno da mercantilização desse recurso 
natural, uma parcela considerável da sociedade se encontra excluída da 
possibilidade de acesso à água potável, em quantidade e qualidade, impedindo 
a essas pessoas, que se encontram em situação de vulnerabilidade, de terem 
uma vida plena e digna. Diante desse cenário, é de fundamental importância a 
atuação estatal no sentido de regulamentar e de implementar políticas públicas 
para enfrentar o problema de acesso à água. O objetivo deste artigo é estudar o 
direito humano de acesso à água no âmbito das previsões internacionais desse 
direito e na análise da implementação de políticas públicas pelo Estado brasileiro 
para enfrentar o problema de acesso à água, de modo a verificar a possibilidade 
de afirmação da existência desse direito no ordenamento jurídico brasileiro. O 
método aplicado consistiu em pesquisa bibliográfica e documental, sendo que 
optou-se por uma análise de caráter qualitativo e quantitativo. Para tanto, fez-se 
uma divisão do trabalho em duas partes: a primeira é composta pela análise dos 
instrumentos e medidas produzidos no âmbito das relações internacionais, 
enquanto a segunda parte aborda a legislação brasileira e a implementação de 
políticas públicas no que diz respeito ao direito de acesso à água. De acordo 
com os dados obtidos, chegou-se à conclusão que até o presente momento não 
existe um documento formal que reconheça a água como direito humano que 
tenha sido ratificado por todos os países, e que não existe no ordenamento 
brasileiro esse mesmo reconhecimento; e que até mesmo as políticas públicas 
ainda são bastante incipientes. Nesse sentido, é com certa urgência que a 
positivação do direito de acesso à água potável como direito fundamental na 
Carta Magna Brasileira se faz necessária ao desdobramento de outras garantias 
fundamentais já previstas na mesma. Acrescenta-se ainda o fato de que a 
positivação desse direito no ordenamento trará as ferramentas adequadas para 
a garantia de que os interesses econômicos não se sobreponham ao direito 
humano de acesso à água, reiterando o reconhecimento da dignidade humana 
e do direito à vida, presentes no fundamento da própria Constituição Federal 
Brasileira. 
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