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RESUMO: A região do Semiárido Brasileiro ocupa uma área superior a um 1,1 
milhão de km² e abriga 27,8 milhões de habitantes, ou seja, cerca de 16% da 
população do país. Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA, 2017) quase 
um terço dessa população segue vivendo na zona rural. Ainda segundo a 
agência, esta é a maior área vegetativa em condições de estresse hídrico, ou 
seja, situação na qual a água armazenada no solo é insuficiente para sustentar 
o crescimento vegetal, fenômeno que ocorre em cerca de 30% da região 
Nordeste do Brasil. A área depende essencialmente do armazenamento de água 
em açudes para manter famílias, animais e plantações, especialmente a 
produção de alimentos básicos, numa situação de necessidade perene, dadas 
às características geográficas e naturais do solo da região. Entretanto, as 
políticas públicas para assegurar o abastecimento dos açudes têm sido 
insuficientes para atender às necessidades. Essa deficiência provoca graves 
prejuízos anualmente. Exemplo disso é dado pela Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), segundo a qual, entre 2012 e 2015 houve um prejuízo 
acumulado de 104 bilhões de reais, o equivalente a quase 70% das perdas em 
razão desse fenômeno em todo o Brasil. Analisada a situação diante do princípio 
da complementariedade solidária que se depreende da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário – tendo contemplado na 
Constituição de 1988 o direito à alimentação, o qual encerra também o direito ao 
abastecimento de água – percebe-se a ausência de efetividade de alguns dos 
direitos consagrados no documento internacional, considerados universais, 
indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados. Este trabalho pretende 
analisar a realidade do semiárido e as políticas públicas que o governo brasileiro 
tem empreendido na região, como forma de avaliar os impactos da escassez 
hídrica na garantia do direito humano à alimentação adequada aos habitantes 
da região. A pesquisa tem natureza bibliográfica, servindo-se do método 
dedutivo. Serão avaliadas a doutrina e a legislação brasileiras sobre o tema, 
assim como dados e informações constantes das bases técnicas de organismos 
oficiais do país. 
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