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RESUMO

O escopo do presente artigo está assentado em analisar a crise hídrica como elemento de afetação para a concretização do direito à alimentação 
adequada (DHAA) e o direito à água potável (DAP), ambos considerados cruciais para o desenvolvimento do ser humano e a relação com o 
superprincípio da Dignidade da Pessoa Humana. O direito à alimentação e, por extensão, o direito à água potável configuram, na 
contemporaneidade, elementos imprescindíveis para a existência com um piso mínimo vital. Para tanto, a Constituição de 1988, de maneira 
expressa, no artigo 6º, reconhece que o direito à alimentação e o direito à saúde configuram direitos sociais e, portanto, vinculados diretamente 
ao ideário de piso mínimo vital e pilares de promoção da dignidade da pessoa humana. Além disso, em que pese a localização topográfica do 
direito à alimentação no artigo 6º, a doutrina mais contemporânea vem afirmando que aludido direito, em conjunto com o direito à água potável, 
materializam direitos interdimensionais, caminhando pelas mais distintas dimensões dos direitos humanos, pois sua efetivação culmina na 
promoção primária de todos os demais direitos, incluindo as presentes e as futuras gerações. Assim, subentende-se que a alimentação adequada 
e a água potável configuram requisitos básicos para a promoção e proteção a saúde, voltada para o crescimento e desenvolvimento humano, 
buscando assim, qualidade de vida e equidade cidadã, alcançando as condições sociais dissertadas na Constituição. Tecidas essas considerações, 
há, ainda, que se afirmar que a crise hídrica, em tal cenário, vem materializando robustas preocupações, porquanto o seu desenvolvimento afeta, 
de maneira direta, a promoção do DHAA e do DAP, substancializando, inclusive, ameaça para a dignidade da pessoa humana, porquanto os 
grupamentos sociais mais vulneráveis estão em situação ainda mais crítica, não tendo, por vezes, o acesso à água potável ou mesmo alimentação 
adequada para sua subsistência.  Dessa maneira, incumbe ao Estado, assegurar ao individuo o acesso a uma vida adequada e de condições 
favoráveis, rompendo com a vulnerabilidade social, e assim, visando o principio da Dignidade da Pessoa Humana, de forma fundamental que 
adeque o indivíduo a proteção, promoção e provimento de direitos. A metodologia empregada na construção do presente pautou-se no método 
indutivo, auxiliado de revisão de literatura e pesquisa bibliográfica como técnicas de pesquisa.
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