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RESUMO
O debate em torno do direito humano à água potável  transita na essencialidade
desse  patrimônio  natural  para  a  promoção  da  saúde  e  para  a  dignidade  das
pessoas, e na compreensão de que ele se insere na dimensão dos direitos sociais.
Assim,  é  necessário  a  responsabilização  do  Estado  em  promover,  de  forma
progressiva,  por  meio  de  políticas  públicas,  o  acesso  à  água  potável  de  forma
adequada, atendendo aos critérios normativos dos direitos humanos. Este artigo tem
como objetivo apresentar uma discussão sobre o acesso à água como um direito
humano fundamental  promotor de saúde e os cenários de desigualdades. Nesse
sentido, diante da pouca reflexão sobre essa questão no Brasil, foi realizada uma
revisão de literatura sendo aludidas questões em torno da relevância de garantir o
acesso  à  água  por  meio  de  políticas  públicas  sociais,  dos  contextos  das
desigualdades no acesso à água, e do entendimento dos serviços de abastecimento
de água potável como um determinante da promoção de saúde. Observou-se que
ainda são parcos os estudos sobre o acesso à agua como um determinante da
promoção  de  saúde  e  que  deficiências  no  acesso  à  água  potável  no  Brasil  se
relacionam com as desigualdades sociais, considerando que as populações mais
impactadas são as que vivem em situação de vulnerabilidade.  
PALAVRAS-CHAVE:  Abastecimento  de  água;  Direitos  humanos;  Promoção  de
saúde. 

HUMAN RIGHT TO WATER, HEALTH PROMOTION AND INEQUALITIES OF
ACCESS: CONTRIBUTIONS TO THE DEBATE

ABSTRACT
The debate around the human right to drinking water transits through the essentiality
of this natural heritage for the promotion of health and the dignity of people, and the
understanding that it is part of the dimension of social rights. Thus, it is necessary for
the  State  to  be  responsible  for  promoting,  progressively,  through  public  policies,
access to drinking water in an adequate way, meeting the normative criteria of human
rights.  The  article  aims  to  present  a  discussion  about  access  to  water  as  a
fundamental human right that promotes health and the scenarios of inequalities. In
this sense, given the little reflection on this issue in Brazil, a literature review was
carried out, alluding to issues around the relevance of guaranteeing access to water
through social public policies, the contexts of inequalities in access to water, and the
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understanding  of  drinking  water  supply  services  as  a  determinant  of  health
promotion. It was observed that there are still few studies on access to water as a
determinant of health promotion and that deficiencies in access to drinking water in
Brazil  are  related  to  social  inequalities,  considering  that  the  most  impacted
populations are those who live in of vulnerability.
KEYWORDS: Water supply; Health promotion; Human rights

INTRODUÇÃO
Os direitos  humanos  ao  longo  da  história  alcançaram algumas  conquistas,

dentre  elas  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  em  1948,  principal
documento que é base para tratados e pactos internacionais (NEVES-SILVA et al.,
2019).  Esse  marco  insere  a  concepção  contemporânea  da  universalidade  e
indivisibilidade dos direitos humanos, em que o fundamento da liberdade, da justiça
e da paz é o reconhecimento da dignidade inerente aos seres humanos e de seus
direitos  iguais  que  são  inalienáveis  (PIOVESAN,  2018).  A  declaração  aborda
matérias que se tornaram conquistas históricas, e que, em muitos Estados, ainda
são pautas de lutas, como o direito à segurança; à igualdade; à liberdade; à justiça;
à saúde e bem-estar, incluindo alimentação, habitação e água potável.  

Há uma diversidade de expressões que compreendem os direitos humanos,
dentre elas os direitos fundamentais, que, na visão contemporânea, são os direitos
que  já  foram  reconhecidos  e  positivados,  institucionalmente,  pelo  direito
constitucional  interno  de  cada  Estado  (SARLET,  2018),  enquanto  que  direitos
humanos estariam ligados a todos os direitos que protejam, diretamente, quaisquer
das esferas da  dignidade da pessoa humana, mesmo que sua proteção ainda não
seja prevista expressamente pelo ordenamento jurídico do Estado (BELTRAMELLI
NETO,  2021).  Destarte,  há  linhas  de  pensamentos  que  consideram  os  direitos
fundamentais  como  sendo  os  direitos  humanos  positivados  nos  ordenamentos
jurídicos das Nações.

Outros aspectos  de relevância  para  essa discussão são as  dimensões dos
direitos humanos que permeiam a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que dizem
respeito, respectivamente, às dimensões dos direitos civil e político, como primeira
dimensão; dos direitos econômicos, sociais e culturais, segunda dimensão; e dos
direitos  de  solidariedade,  terceira  dimensão  (CASTILHO,  2019).  Ao  tratar  da
segunda  dimensão  dos  direitos  humanos,  a  qual  teve  como  marco  para  o  seu
surgimento a revolução industrial, destacam-se os conteúdos sociais que tangem os
direitos à educação, à saúde, à moradia, ao transporte, e que é necessária uma
atuação positiva do Estado para efetivá-los (OLIVEIRA, 2016; CASTILHO, 2019).

Nessa  ótica,  o  acesso  à  água  para  consumo  humano,  como  um  serviço
promotor  de  saúde,  se  estabelece  na  dimensão  dos  direitos  sociais,  e  assim,
necessita  ser  provido  pelo  Estado,  de  forma  progressiva,  por  meio  de  políticas
públicas,  sendo  inegavelmente  compreendidos  como  um  direito  humano
fundamental.  Esse  entendimento  vem  sendo  consolidado  internacionalmente,
assumindo a relevância do acesso à água para a dignidade da pessoa humana e
passando por transformações graduais na seara jurídica, a exemplo da Assembleia
Geral das Nações Unidas e do Conselho de Direitos Humanos, que reconhece o
acesso à água como um direito humano fundamental. Esse reconhecimento, mesmo
sendo reputado como uma vitória dos movimentos sociais, coloca os Estados no
centro de lutas pelo acesso justo à água potável (ANGEL; LOFTUS, 2019).

Ainda,  na  mesma  direção,  baseada  na  Declaração  Universal  dos  Direitos
Humanos  e  com  vistas  a  combater  iniquidades,  a  ONU  propõe  que  os  países
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assegurem a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para
todos até 2030, atendendo ao Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável, ODS
06 – Água e Saneamento,  que no Brasil  é  traduzido para  Água e  Esgotamento
Sanitário. As metas que são postas para esse objetivo são de muita relevância, pois
os aspectos relacionados ao saneamento são primordiais para o alcance de outras
metas, como as relacionadas à saúde, pobreza e cidades inclusivas (CARVALHO et
al., 2020), sendo o ODS 06 um compromisso renovado dos Estados de implementar
o direito humano à água e ao esgotamento sanitário (BROWN; HELLER, 2017).   

Saneamento  básico  é  um  conjunto  de  serviços  públicos,  infraestruturas  e
instalações operacionais de abastecimento de água potável; esgotamento sanitário;
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;  e drenagem e manejo das águas
pluviais  urbanas  (BRASIL,  2020).  Esses  são  compreendidos  como  ações  de
engenharia  que visam afastar  agentes  infecciosos e  prevenir  doenças.  Tomando
como pressuposto que essas ações são também promotoras de saúde, é que se faz
necessário  ampliar  os  referenciais  para  além  do  preventista,  considerando  a
multidimensionalidade do saneamento básico, o qual se constitui uma meta coletiva,
por ser essencial à vida (SOUZA et al., 2015)

O País enfrenta muitos desafios para a universalização desses serviços, os
quais impactam em maior grau uma parte da população, tais como as rurais, as
periféricas, as mulheres, a população negra, e as pessoas em situação de rua e em
assentamentos  informais.  Nas  cidades,  por  exemplo,  os  espaços  precários  são
produzidos  pelas  desigualdades  sociais,  com  disputa  pela  terra  urbana,
adensamento populacional e precariedade de infraestrutura (BORJA et al.,  2021),
incluindo as de abastecimento de água potável.

Mesmo havendo, a partir  do ano de 2003, a retomada de investimentos na
esfera federal para a área de saneamento básico, demonstrando novas estratégias
para enfrentamento do  déficit,  são reveladas contradições e tensões, próprias da
estrutura de poder e das relações sociais capitalistas, que dificultam o avanço de
projetos universais e inclusivos (BORJA, 2014). Isso tem se intensificado nos últimos
anos com o fomento à privatização dos serviços públicos de abastecimento de água,
por meio de projetos políticos,  de caráter  neoliberal,  em que o coloca como um
serviço que pode ser regulado pelo mercado (BORJA, 2014), desconsiderando o seu
caráter de direito humano fundamental e seu papel social de promoção da saúde. 

Critérios normativos dos direitos humanos à água precisam ser incorporados
para que de fato o direito à água para consumo humano seja atendido plenamente,
como disponibilidade; acessibilidade física; qualidade e segurança; e acessibilidade
econômica  (ALBUQUERQUE,  2014).  Esses  critérios  são  fundamentais  no
estabelecimento  das ações de abastecimento  de água para  consumo humano e
precisam ser  constantes  nas  políticas  públicas,  assim como é  imperativo  que  o
acesso  à  água  seja  um  direito  previsto  na  constituição,  e  que  se  fortaleça  a
participação social para assegurar processos democráticos de decisão e o controle
social  da ação pública, com vistas a promover esse direito a todos e superar as
desigualdades (BROWN et al., 2016).

O critério da disponibilidade versa sobre a quantidade de água, que precisa ser
suficiente para atendimento das necessidades e a regularidade no fornecimento.
Sendo a sociedade heterogênea, as necessidades das pessoas são diversas; assim,
a  equidade  no  atendimento  é  uma  meta  para  que,  sem  distinção,  as  pessoas
possam ter acessibilidade física aos sistemas de abastecimento de água. Referente
à segurança e qualidade, a água precisa atender aos padrões de potabilidade, que
no caso do Brasil, segue a Portaria do Ministério da Saúde nº 888, de maio de 2021
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(BRASIL,  2021).  Outro critério  imprescindível  a ser respeitado é a acessibilidade
econômica, dado que as pessoas, independentemente da capacidade de pagamento
pelo  serviço,  não  podem  ser  privadas  de  um  bem  essencial  à  vida
(ALBUQUERQUE, 2014). 

Assim, este artigo tem como objetivo apresentar uma discussão sobre o acesso
à água como um direito humano fundamental promotor de saúde e os cenários de
desigualdades. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura com abordagens
em torno da relevância em garantir o acesso à água por meio de políticas públicas
sociais,  dos contextos das desigualdades no acesso à água,  e  do entendimento
desses serviços como um determinante da promoção de saúde e um direito humano
fundamental.

O DIREITO HUMANO À ÁGUA E A GARANTIA DO ACESSO POR MEIO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS

Em 2010 a Assembleia Geral  das Nações Unidas e o Conselho de Direitos
Humanos,  declararam,  por  meio  da  edição  da  Resolução  nº  64/292,  o  direito
humano fundamental à água e ao esgotamento sanitário (DHAES)  (NOSCHANG;
SCHELEDER,  2018),  marco  que  visa  garantir  o  acesso  a  todos,  sem distinção.
Neves-Silva e Heller (2016), trazem no bojo das suas discussões a importância dos
DHAES para o reconhecimento de que assegurar o acesso a esses serviços é uma
obrigação do Estado, e por isso não deve ser visto como caridade. Nessa assertiva
é  importante  compreender  o  alcance  dessa  declaração  e  como  ela  pode  ter
resultado prático para as pessoas, de forma a auxiliar na redução das desigualdades
no acesso.

No ordenamento jurídico brasileiro, por meio da Constituição Federal de 1988,
o extenso artigo 5º estabelece que todos são iguais perante a lei e que é inviolável o
direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade e à segurança.  O artigo 6ª define como
direitos sociais a saúde, a alimentação e a moradia, os quais possuem uma estreita
ligação com a água e são direitos fundamentais interdependentes (RIBEIRO, 2015).
Entretanto, o direito à água ainda não foi expresso na constituição, e mesmo sendo
inquestionável  a dependência desses serviços para assegurar a saúde e a vida,
mostra-se importante que seja previsto constitucionalmente como um direito social,
não apenas implícito, pois assim, presume-se maior respaldo para reivindicação em
caso de violação. Para Brown et al. (2016), o reconhecimento do acesso à água e ao
esgotamento sanitário como um direito humano é uma oportunidade para imprimir
valores democráticos, de modo que os cidadãos possam se organizar para exigir a
garantia dos seus direitos.

Após o reconhecimento da ONU despontaram movimentos para a inclusão da
água como um direito na constituição brasileira, culminando na Proposta de Emenda
Constitucional – PEC nº 4/2018, que foi aprovada no Senado Federal em março de
2021, e encaminhada para discussão e votação na Câmara dos Deputados. A PEC
inclui no artigo 5º que “é garantido a todos o acesso à água potável em quantidade
adequada  para  possibilitar  meios  de  vida,  bem-estar  e  desenvolvimento
socioeconômico”  (BRASIL,  2018).  Um  avanço  importante,  mas  que  merece  um
debate em torno da necessidade da inserção constitucional como um direito social
no  artigo  6º,  na  mesma  categoria  da  saúde,  alimentação,  moradia,  educação  e
transporte.

Sabe-se  que  o  estabelecimento  constitucional  de  um direito  não  garante  a
concretização, principalmente no contexto dos impactos de ideais neoliberais que
dominam muitas práticas governamentais,  e  que,  consequentemente,  reverberam
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nas  políticas  públicas  e  potencializam  os  desafios,  sejam  eles  nas  dimensões
institucionais, de financiamento, da matriz tecnológica, da participação social, entre
outras  (BORJA,  2014).  No  entanto,  ter  no  ordenamento  jurídico  do  Estado  a
determinação da garantia do direito ao acesso à água potável representa um valor
político,  legal  e  simbólico  importante  na  busca  por  sua  efetivação,  em especial
países signatários da declaração internacional do direito humano à água, como é o
caso do Brasil.

A luta para que os acordos internacionais sejam respeitados pelos Estados
inclui a busca pela inserção do direito ao acesso à água no ordenamento jurídico, e
os  obstáculos  se  tornam  maiores  quando  se  deparam  com  contextos  de
desigualdades  e  fragilidades  no  processo  democrático.  Uma  das  dimensões  de
desafios relevante para debater o direito humano fundamental à água na redução
das desigualdades é a da participação social, sendo importante observar, conforme
discute  Dagnino (2005),  a  forma de assegurá-la,  sem perder  a  visão crítica dos
projetos políticos que definem o papel do Estado e da sociedade civil. Para Dagnino
(2005),  há no Brasil  um dilema no processo de construção democrática que diz
respeito  aos  distintos  projetos  políticos,  onde  de  um  lado  está  o  processo  de
aprofundamento da democracia, com a criação de espaços públicos e instâncias de
participação, e do outro a emergência de um projeto de Estado mínimo, embalado
pela  visão  neoliberal  que  isenta  progressivamente  do  seu  papel  de  garantia  de
direitos.

Nesse mesmo sentido, Borja (2014) aborda que os desafios do direito social ao
saneamento básico configura-se em muitas dimensões, contudo, a questão central é
o próprio caráter do Estado brasileiro, em que a natureza das ações está ligada a
dois projetos em disputa, um que considera o saneamento básico como um direito
social,  sendo  parte  de  políticas  sociais  que  provem  justiça  socioambiental,  de
responsabilidade do Estado; e outro projeto,  de cunho neoliberal,  que o entende
como  uma  ação  de  infraestrutura  ou  um  serviço  de  engenharia,  submetido  ao
mercado.

No cenário brasileiro, a ótica da política atual para o saneamento básico tem
mostrado o incentivo à privatização dos serviços públicos de abastecimento de água
com a  recente  sanção  da  Lei  nº  14.026/2020,  a  qual  alterou  o  marco  legal  do
saneamento  básico,  Lei  nº  11.445/2007,  e  tem  a  pretensão  de  acelerar  a
mercantilização dos serviços de água e esgoto no País, ampliando a atuação da
participação  privada  na  área.  Isso  pode  representar  um  retrocesso  no  alcance
progressivo  da  universalização,  considerando  também a  existência  de  riscos  na
realização dos direitos humanos à água potável  por prestação privada, conforme
relatório  especial  da  ONU  sobre  os  direitos  humanos  à  água  potável  e  ao
esgotamento sanitário (HELLER, 2020).

  Dentre os riscos da privatização dos serviços de abastecimento de água, que
são elencados pelo relator da ONU em 2020, estão a acessibilidade financeira, pois
os preços cobrados dos usuários elevam e as pessoas mais vulnerabilizadas podem
ser  fortemente  afetadas,  particularmente  se  não  existir  mecanismos  de  apoio
financeiro; a sustentabilidade, quando o setor privado busca a maior lucratividade e
reduz os investimentos; e o acesso à informação, participação e responsabilidade, já
que pelo próprio caráter das empresas privadas, estas prestam contas aos seus
acionistas, não às pessoas que atendem, e, em muitos casos, restringem o acesso
público às informações (BARLOW, 2019; HELLER, 2020).

Acrescente-se  a  isso  a  preocupação,  exposta  no  relatório  apresentado  em
2021,  na  76ª  Assembleia  Geral  da  ONU,  pelo  relator  especial  sobre  os  direitos
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humanos para a água potável e o esgotamento sanitário, com a mercantilização dos
direitos  de  uso  da  água  e  como  isso  pode  ameaçar  o  exercício  dos  direitos
humanos,  especialmente  para  os  que  vivem  em  situação  socialmente  e
economicamente  desfavorável  (AGUDO,  2021).  Assim,  o  relator  declarou  que  a
partir  de  uma  visão,  baseada  nos  direitos  humanos,  é  necessário  o  combate  à
mercantilização da água e promoção da gestão integrada.

OS CONTEXTOS DAS DESIGUALDADES NO ACESSO À ÁGUA POTÁVEL
Nos contextos do acesso à água, o debate da disponibilidade hídrica e das

demandas mostra-se necessário, pois se somam aos desafios das desigualdades no
acesso aos sistemas de abastecimento de água potável, e impactam na realização
dos direitos humanos à água. Nesse aspecto, há, por um lado, a distribuição de
água  no  mundo  geograficamente  desigual,  que  acrescido  ao  modelo  de
desenvolvimento, baseado na destruição ambiental, tem aumentado ainda mais a
crise hídrica (AUGUSTO et al., 2012; OLIVEIRA, 2017), e por outro, os desafios de
dimensões  políticas,  tecnológicas,  sociais,  dentre  outras,  que  acentuam  as
desigualdades no acesso à água para consumo humano (BORJA, 2014).   

As desigualdades na disponibilidade de água para consumo humano
A água, um patrimônio natural  e essencial  à vida, não está equitativamente

acessível para o atendimento às necessidades de todas as pessoas, e mesmo que
aparentemente  possa  parecer  abundante,  esse  recurso  vital,  que  poderia  ser
utilizado para beber, higiene, agricultura e indústria, é limitado a 0,003% de toda
água doce existente no planeta (FAO, 2017). Fatores como mudanças no clima, uso
e ocupação do solo e desmatamentos têm interferido não só na disponibilidade, mas
também na qualidade das águas no mundo (NOSCHANG; SCHELEDER, 2018). 

Com o crescimento populacional, as mudanças nos modelos de consumo e a
expansão  da  agricultura  irrigada,  há  constantemente  aumento  significativo  nas
demandas pelos  usos da água,  e,  considerando o  estresse hídrico  em diversas
partes do mundo, cresce as preocupações globais com a disponibilidade.  Estima-se
que dois bilhões de pessoas habitem em países com experiências de escassez de
água (UNESCO, 2021) e que quatro bilhões de pessoas, dois terços da população
mundial,  em  pelo  menos  um  mês  por  ano,  passem  por  situações  graves  de
escassez (MEKONNEN; HOEKSTRA, 2016). Os estudos de Mekonnen e Hoekstra
(2016),  mostram que a escassez  tem prevalência em áreas com alta  densidade
populacional,  como  a  região  metropolitana  de  Londres,  ou  com  a  presença  de
intensa agricultura irrigada, como em algumas regiões dos Estados Unidos, ou ainda
com ambos, a exemplo da Índia e do leste da China. Contudo, ocorrem também
altos níveis de escassez em locais sem populações muito densas ou sem agricultura
irrigada, mas com disponibilidade de água muito baixa.

A distribuição da água no mundo é geograficamente desigual se comparada a
quantidade  de  água  disponível  e  a  população  (AUGUSTO  et  al.,  2012).  Essas
disparidades  acentuam a inquietude  com o aumento  da  demanda por  água  em
quantidade e qualidade, e com a escassez hídrica, que se relaciona tanto com as
desigualdades na distribuição, quanto com o modelo de desenvolvimento que segue
trajetórias insustentáveis na gestão das águas. A distribuição desigual também pode
ser  vista  no  Brasil,  que  detém  12%  de  toda  água  doce  mundial.  Entretanto,
aproximadamente, 80% dessa água está na região hidrográfica amazônica, a qual
tem uma baixa densidade populacional (ANA, 2020).
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Somado às desigualdades geográficas na distribuição,  há ainda os conflitos
dos usos múltiplos, já que a água disponível precisa atender diversas demandas,
como  agricultura,  indústria,  mineração,  geração  de  energia  e  o  abastecimento
humano.  Entretanto,  a  apropriação  desse  patrimônio  natural  é  feita  de  maneira
desigual, e nem sempre a relação disponibilidade e demanda é pautada na equidade
(AUGUSTO, 2012), o que no caso do abastecimento para suporte às necessidades
humanas pode impactar na saúde e na qualidade de vida das pessoas.   Diante
desses conflitos, percebe-se que o abastecimento de água potável, para suprimento
de  demandas  básicas  do  ser  humano,  em  muitas  situações,  concorre  com
interesses de mercado (BORJA, 2014).  

Neste sentido,  Augusto et al., (2012) chamam atenção para alguns privilégios
na oferta de água para empreendimentos de interesses sociais duvidosos, que em
geral  são  subsidiados  com  recursos  públicos  e  geram  impactos  negativos
substanciais  na  qualidade  ambiental,  como  é  o  exemplo  de  empresas  do
agronegócio  que  irrigam  intensivamente  em  regiões  semiáridas;  avançam  com
monoculturas no cerrado brasileiro, desmatando e destruindo nascentes; e utilizam
agrotóxicos em áreas próximas a mananciais. Esses casos são emblemáticos pois
os  impactos  são  diretos  na  quantidade  e  na  qualidade  de  água,  por  isso  a
importância de reconhecer a necessidade de uma gestão das águas que reduza as
iniquidades  no  atendimento  às  demandas,  especialmente  para  o  abastecimento
humano, considerando este como um direito humano fundamental.

Mesmo com a evolução no acesso aos serviços de abastecimento de água
para consumo humano no mundo, apenas 60% da população global, em 2017, tinha
disponíveis instalações básicas para lavar as mãos com água e sabão (UNICEF,
2019),  isso  mostra  desigualdades  e  contradições  que  implicam  diretamente  na
saúde das populações, tendo em vista que o fornecimento de água, independente
da solução tecnológica, se não atender aos aspectos quantitativos e qualitativos,
pode ser um fator preponderante para disseminação de doenças. Assim, para ter
acesso adequado a esses serviços,  é  necessário  a garantia  da regularidade,  da
segurança, do atendimento aos padrões de potabilidade e possuir preço módico,
para que sejam financeiramente acessíveis a todas as pessoas (ALBUQUERQUE,
2014).

Contudo,  ter  disponibilidade  hídrica  não  significa  garantia  de  acesso  aos
serviços de abastecimento de água potável, principalmente, em locais onde imperam
desigualdades e injustiças. No Brasil, por exemplo, mesmo a região Norte, onde está
localizada a bacia amazônica, com maior potencial hídrico, as condições de acesso
à água potável  para  consumo humano são precárias,  apresentando o índice  de
atendimento total de água, em 2020, de apenas 58,9% (SNIS, 2021). Nesse caso,
apesar da disponibilidade, muitas habitações localizadas na área rural são isoladas,
em algumas áreas o único meio de transporte é fluvial, e, além disso, há frequentes
inundações, o que interfere no abastecimento de água (SILVA et al., 2020).

As desigualdades no acesso aos serviços públicos de abastecimento de água
e os impactos na saúde da população

A desigualdade no acesso à água potável é marcante em muitos lugares do
mundo, e a cobertura dos serviços gerenciados de forma segura muda notadamente
entre regiões, a exemplo da África Subsaariana com apenas 24%, da América Latina
e Caribe com 65% e da Europa e da América do Norte com 94% (UNESCO, 2021).
No  Brasil,  dados  do  Sistema  Nacional  de  Informação  em  Saneamento  (SNIS)
mostram que, em 2021, o índice de atendimento de água para consumo humano era
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de  84,1%.  Esses  dados  retratam  desigualdades  regionais  existentes  no  País  e
mostram o déficit significativo no acesso aos serviços públicos de abastecimento de
água, sendo que as regiões com menores índices de atendimento são o Norte e o
Nordeste,  com 58,9% e 74,9%, respectivamente,  seguidos do Centro-Oeste com
90,9%, Sul com 91,0% e, por fim, o Sudeste com 91,3% (SNIS, 2021).  

Os serviços públicos de abastecimento de água constituem uma das maneiras
de intervenção e interação entre os padrões de desenvolvimento e a situação do
ambiente, sendo uma resposta social aos problemas de saúde, já que refletem na
qualidade de vida  e na saúde das populações  (SOUZA  et  al.,  2015).   O que é
notório,  pois  nos  locais  em  que  apresentam  piores  indicadores  sociais  e  de
desenvolvimento, também são os que têm os piores indicadores de saneamento e
saúde, e além disso, as diferenças entre grupos estão muito relacionadas a fatores
como o grau de equidade na distribuição de renda (SOUZA et al., 2015).  

A desigualdade no acesso à água potável pode ser identificada pelo déficit, que
é  distribuído  de  forma  diferenciada  consonante  com  as  condições  sociais  e  de
desenvolvimento. O  déficit nos serviços de abastecimento de água abarca tanto a
não existência de atendimento, quanto a prestação do serviço de forma precária,
como por exemplo, receber água fora dos padrões de potabilidade e ter intermitência
no  fornecimento.  De  acordo  com  o  Plano  Nacional  de  Saneamento  Básico
(PANSAB), atualizado em 2019, o  déficit de abastecimento de água no Brasil, em
2017,  foi  de  42,3%,  mostrando  que  a  precariedade  no  acesso  a  esse  serviço,
essencial à vida, ainda está em patamares elevados e com disparidades regionais e
sociais (PLANSAB, 2019). Essa realidade expõe as desigualdades, e, considerando
os aspectos políticos e sociais do País,  a universalização desses serviços ainda
encontra  enormes  desafios,  do  ponto  de  vista  técnico,  político  e  social,
principalmente para as populações mais vulnerabilizadas (BORJA, 2014).

Não  ter  acesso  à  água  de  forma  apropriada  para  o  consumo  implica  nas
condições de higiene, e motiva a busca por outras fontes, que pode ter a qualidade
sanitária arriscada, além do uso de recipientes inapropriados para armazenamento e
condições  inadequadas  de  transporte.  O  acesso  inadequado  à  água  potável
compromete a quantidade e a qualidade sanitária para o consumo, evidenciando os
impactos na saúde e na qualidade de vida das pessoas (RAZZOLINI;GÜNTHER,
2008).

São vários os problemas relacionados à desigualdade e à precariedade no
acesso à água potável, dentre estes estão as doenças ligadas à falta de higiene
pessoal  e  doméstica,  em  decorrência  do  déficit no  acesso;  as  causadas  pela
ingestão de água com qualidade sanitária insatisfatória; as relacionadas ao contato
com a água contaminada; e as transmitidas por meio de transmissores aquáticos.
Nessa conjuntura,  está a pandemia da Covid-19, que surgiu em 2020, com uma
significativa desigualdade social, onde pessoas sobrevivem em condições precárias
de habitação ou não a tem, e sem acesso a serviço de abastecimento de água
adequado,  o  que  intensifica  os  problemas  e  dificulta  o  enfrentamento  da  crise
sanitária. Com a crise da Covid-19 reforça-se a ideia de utilizar a lente dos direitos
humanos  nas  abordagens  de  desigualdade  e  discriminação  no  acesso  à  água
(HELLER et al., 2020)

A abordagem  no  campo  da  saúde  coletiva  abrange  dimensões  sociais  e
ambientais, e são muito vastas e relevantes na promoção do bem-estar individual e
coletivo,  podendo  inserir  nesse  contexto  o  acesso  à  água,  enfatizando  que  a
violação desse direito gera grandes efeitos para a saúde. Um fator importante nesse
debate é o impacto da falta de acesso a esse serviço na desigualdade de gênero,
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pois afeta especialmente as mulheres (SILVA et al., 2020),  principalmente nas áreas
rurais, haja vista que em muitos países, incluindo o Brasil, a responsabilidade pela
coleta de água e higiene das moradias é das mulheres, e nessa relação há muitos
aspectos que são importantes para o bem-estar,  como a distância das fontes de
captação  para  as  atividades  diárias,  a  localização  isolada  dessas  fontes,  a
indisponibilidade  e  a  qualidade  inadequada  da  água  (CAMPBELL  et  al.,  2015;
NEVES-SILVA; HELLER, 2016).

Para Campbell  et al. (2015), a distância do local de coleta da água propicia
impactos na condição de vida, destacando o transporte de peso excessivo que pode
ocasionar dores e problemas diversos; e o tempo gasto para esse trajeto, que em
muitos casos é realizado várias vezes por dia, reduzindo o tempo que poderia ser
utilizado  em  outras  tarefas  como  lazer,  cuidado  com  os  filhos  e  em  atividades
geradoras de renda. Ainda tratando das desigualdades de gênero no acesso aos
serviços  de  abastecimento  de  água,  outro  elemento  importante  é  a  localização
isolada das fontes de captação, podendo gerar insegurança e violência. Além disso,
as mulheres gastam mais tempo no trabalho doméstico quando a infraestrutura de
água é inadequada (SORENSON et al., 2011).

As deficiências no acesso aos serviços de abastecimento de água traduzem
também desigualdades  raciais,  tendo  em vista  o  perfil  das  populações  que  são
alijadas  de  políticas  públicas  socais.  A população  negra  está  submetida  a  uma
exposição maior a situações de vulnerabilidade, ocasionadas por iniquidades, como
a  instabilidade  socioeconômica,  não  ter  acesso  à  educação,  à  habitação  com
condições sanitárias adequadas, e residir em ambientes insalubres (SANTOS, 2013;
SANTOS et al., 2021), o que interfere na saúde e constitui um problema social, ainda
negligenciado sob o ponto vista sociológico e epidemiológico (JESUS, 2020).

Assim, a exposição de populações a níveis elevados de desigualdades tem
efeitos diretos nas condições de habitação ou na falta desta, com comprometimento
do abastecimento de água potável, e com a privação de uma parcela significativa da
população  brasileira,  constituída  de  pretos  em  sua  maioria,  a  desfrutar  de  um
ambiente saudável  (SANTOS, 2013). No Brasil ainda são poucos os estudos que
aprofundam as questões étnico-raciais no que tange às desigualdades de acesso ao
saneamento básico, mostrando-se importante e necessário debater o direito humano
à água na perspectiva das relações étnico-raciais, colaborando com uma nova visão
na perspectiva de reduzir assimetrias sociais (SANTOS et al., 2021).   

Dessa  forma,  entende-se  que  a  redução  das  desigualdades  sociais,  tem
consequências positivas na melhoria do acesso à água potável, um fator primordial
para  a  qualidade  de  vida  e  para  a  saúde  das  populações,  e  isso  de  forma
contundente contribui para o bem-estar, a redução da desigualdade de gênero, de
raça/etnia  e  a  redução  da  pobreza  (NEVES-SILVA;  HELLER,  2016).  Assim,  é
importante reconhecer que esse serviço deve ser pautado no referencial dos direitos
humanos, e considerar que é um dever do Estado por se tratar de um determinante
da promoção da saúde.

O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL: DETERMINANTE DA PROMOÇÃO DE
SAÚDE

A ideia de promoção da saúde, que permeia o debate no campo da saúde
coletiva,  vem  sendo  construída  há  mais  de  três  décadas,  desde  1986  na  I
Conferência Internacional sobre a Promoção de Saúde, no Canadá, a partir da visão
ampliada  do  conceito  de  saúde,  permitindo  diferentes  maneiras  de  pensar  suas
práticas.  Posteriormente,  outras  importantes  conferências  deram  continuidade  à
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proposição  das  bases  conceituais  e  políticas  da  promoção  da  saúde,  as  quais
constituem-se um novo paradigma, com a inserção de conteúdos sociais e com a
concepção associada a um conjunto de valores como vida, saúde, solidariedade,
equidade, democracia, desenvolvimento sustentável e participação (RABELLO, 2010
BUSS et al., 2020).

Na  formulação  conceitual  da  promoção  da  saúde  está  a  valorização  do
conhecimento popular e da participação social, o que vai ao encontro da visão do
desenvolvimento sustentável, da justiça social, do saneamento básico, do direito à
cidade  e  à  moradia.  Nesse  aspecto,  para  o  enfrentamento  dos  problemas  no
processo saúde-doença é necessário partir da concepção de seus determinantes, e
requer ações intersetoriais, com uma articulação de saberes técnicos e diálogo entre
o setor saúde e os setores sociais, políticos, econômicos e ambientais (BUSS et al.,
2020).  Assim,  é  irrefutável  que  as  condições  de  saúde  das  populações  sejam
influenciáveis pelas condições econômicas, sociais e ambientais  (CARRAPATO  et
al., 2017).

A  dimensão  do  discurso  da  promoção  da  saúde  na  ótica  ampliada  e
progressista, fundamentado nessa nova base conceitual, que ressalta a elaboração
de políticas  públicas  intersetoriais  voltadas à  melhoria  da qualidade de vida das
populações, alcança uma abrangência maior do que a da visão que compreende o
campo específico biomédico, pois a ideia de promoção envolve o fortalecimento da
capacidade individual e coletiva para lidar com a multiplicidade dos condicionantes
da saúde  (CZERESNIA; FREITAS, 2009).  Dessa maneira, na complexidade e na
amplitude do campo da saúde é importante considerar os seus determinantes, haja
vista  que  o  equilíbrio  da  saúde-doença  é  determinado  por  múltiplos  fatores
(CARRAPATO et al., 2017).

Esse discurso da promoção da saúde, que resgatou a relação entre saúde e
condições  de  vida,  é  inserida  e  trabalhada  no  contexto  da  discussão  dos
Determinantes Sociais da Saúde -  DSS (CZERESNIA  et  al.,  2013).  A agregação
desse debate ao arcabouço teórico e prático na formulação de políticas de saúde
tem impulso após a criação da Comissão Global sobre Determinantes Sociais da
Saúde,  em 2003,  com o início  do  processo  de  sistematização  do conhecimento
disponível, o qual representa o fortalecimento de abordagens intersetoriais para as
políticas e ações de saúde (CARVALHO, 2013).

Outro aspecto, relacionado aos determinantes sociais da saúde, que tem sido
estudado de forma cada vez mais crescente, são as desigualdades nas condições
de vida das populações, mostrando que a maneira como se distribui a riqueza de um
país é o elemento mais importante para explicar a situação geral da saúde, e que a
desigualdade  na  distribuição  de  renda  é  nociva  não  apenas  à  saúde  dos  mais
pobres, mas também da sociedade em seu conjunto (CARVALHO; BUSS, 2012).
Assim sendo, as iniquidades de renda incidem na qualidade de vida das populações,
visto que também influenciam nas condições de pobreza e acesso mínimo a bens
essenciais à saúde, dentre eles aos serviços de habitação e saneamento básico.

Para Souza et al. (2015), o referencial da promoção da saúde auxilia a área de
saneamento básico a ocupar o seu lugar nas agendas intersetoriais,  de forma a
contribuir na construção de ações que podem responder às necessidades sociais
em saúde. Com essa visão, pode-se entender que há também um novo paradigma
no saneamento  básico,  pois,  passa a valer-se  da ótica  da promoção da saúde,
atualizando e incrementando a concepção preventista que por muito foi hegemônica.
Dando enfoque ao abastecimento de água potável, é imprescindível lançar mão do
debate  em torno dessa multidimensionalidade e  da essencialidade deste  serviço
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como um determinante da promoção de saúde, considerando sua capacidade de
combater iniquidades.

Os  serviços  públicos  de  abastecimento  de  água  são,  inquestionavelmente,
essenciais  à  vida  humana  e  importantes  para  a  prevenção  de  doenças.  Se
prestados de forma inadequada impactam negativamente na segurança alimentar,
nas questões educacionais e, diretamente, na saúde das populações, principalmente
as mais vulnerabilizadas, as quais já sofrem por terem outros direitos fundamentais
violados  (NEVES-SILVA;HELLER,  2016).  Percebe-se,  nesse  contexto,  um
deslocamento conceitual do abastecimento de água potável, de um serviço e medida
de infraestrutura para um direito humano fundamental, determinante da promoção
da saúde. 

Nesse contexto, é significativo considerar que um dos determinantes sociais
para a promoção da saúde de grande relevância é o acesso à água potável, que
também  é  um  direito  e  sua  violação  está  ligada  às  desigualdades  sociais,
especialmente as desigualdades de gênero, raça e classe. Na América Latina e no
Caribe são apontadas grandes disparidades no acesso à água, consequência das
desigualdades sociais, e que na concepção dos determinantes sociais impactam na
saúde das populações (MÚJICA et al., 2015). Mesmo com a pertinência desse tema
para a saúde, ainda há negligência com o assunto, e os estudos que visam avaliar o
acesso a esse serviço são parcos (COSWOSK et al., 2019).

Por isso, fazem-se necessários estudos dessa natureza que contribuam para o
debate, expondo o papel fundamental que o acesso à água tem como determinante
social  para  prover  saúde.  Contudo,  mesmo  crescendo  a  preocupação  com  a
desigualdade  em  saúde,  o  interesse  focado  na  investigação  da  água  como
determinantes da promoção de saúde tem sido bastante limitado  (MÚJICA et al.,
2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O reconhecimento de que a água potável é um direito humano fundamental e

que se  insere  na  dimensão  dos direitos  sociais  é  um ponto  essencial,  de  valor
político e legal, para consciência da necessidade de redução das desigualdades no
acesso, e de busca pela universalização, tendo a água um papel social de promoção
da saúde importante para melhoria da qualidade de vida.

Entretanto, há desafios que contrapõem o saneamento básico como campo do
direito social, tendo em vista o projeto neoliberal em disputa no País, que considera
a  água  como  um  serviço  que  pode  ser  submetido  ao  mercado,  esquivando  a
responsabilização do Estado na redução das iniquidades e na promoção da justiça
socioambiental. Além disso, observa-se que são parcos os estudos sobre o acesso à
água como um determinante da promoção de saúde.   

As  deficiências  no  acesso  à  água  potável  no  Brasil  têm  relação  com  as
desigualdades  sociais,  na  medida  em  que  impactam  as  populações  mais
vulnerabilizadas.  Assim, defender a água enquanto direito social é refletir sobre as
condições  de  vida  das  pessoas  e  sobre  o  dever  do  Estado  em  prover  saúde,
incluindo os serviços públicos de abastecimento de água potável.
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