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Resumo

Este trabalho tem por objetivo avaliar o potencial do aproveitamento da água da chuva na
cidade de Belém, apresentando – se ao fim a case do Projeto Amana Katu, um negócio social,
criado pela Enactus UFPA, que busca universalizar o acesso à água através da captação de
água da chuva. Os resultados demonstram que, no mínimo 9% dos telhados pesquisados e até
66 % destes, nos meses com maior pluviosidade em residências com 5 habitantes, teriam a
demanda de água atendida. Isto mostra um potencial real e favorável da captação de água de
chuva, como forma alternativa de abastecimento, e a importância de projetos como o Amana
Katu  como  forma  de  contribuição  em oferecer  soluções  inovadoras  e  sustentável  para  a
problemática da falta de acesso à água na região amazônica.

Palavras-chave:  Aproveitamento  de  água  de  chuva;  empreendedorismo  social;  inovação;

acesso à água e Amazônia; Belém

Abstract

This study aims to evaluate the rainwater utilization potential in Bethlehem, with - if after the
case of Amana Katu Project,  a social  business, created by enactus  UFPA, which seeks to
provide universal access to water by capturing of rainwater. The results show that at least 9%
of the roofs surveyed and up to  66% of them, in the months  with the highest  rainfall  in
households  with  5  inhabitants,  would  have  the  demand  for  water.  This  shows  real  and
favorable  potential  for  rainwater  harvesting  as  an  alternative  form  of  supply  and  the
importance  of  projects  such  as  Amana  Katu  as  a  contribution  to  offer  innovative  and
sustainable solutions to the problem of lack of access to water in the region Amazon.

Palavras-chave:  Rainwater harvesting; social entrepreneurship; innovation; access to water

and the Amazon; Belém

III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL



¹Graduanda  em  Engenharia  Sanitária  e  Ambiental,  Universidade  Federal  do  Pará  -  UFPA

(samaracpsouza@gmail.com).  ²  Graduando em Engenharia  Civil,  Universidade  Federal  do  Pará  –

UFPA (edsonleao510@hotmail.com) ³ Graduanda em Oceanografia, Universidade Federal do Pará

– UFPA (brunacontato11@gmail.com)

INTRODUÇÃO

A Amazônia possui cerca de 12% de toda a água doce superficial do planeta (ANA,

2011). Ainda assim, o acesso à água potável é um sério problema na região.  O índice de

atendimento da rede de abastecimento de água na Região Norte é o menor do país: 57%. A

média brasileira é de mais de 83%. Os dados são do Diagnóstico dos Serviços de Água e

Esgotos 2015, divulgado este ano pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. 

Nesse contexto, a cidade de Belém (PA), possui 1.452.275 habitantes (IBGE, 2017) e

dois  sistemas  públicos  de  abastecimento,  e,  ainda  assim,  de  acordo  com  os  dados  do

Ministério das Cidades (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS), em

2016, ainda existiam cerca de 434 mil pessoas sem acesso à rede de abastecimento público de

água potável.

Por  isso,  é  importante  que  fontes  alternativas  possam  ser  pensadas  para  uso

complementar para viabilizar melhor o abastecimento de água da cidade. Neste sentido, no

Município de Belém/PA, a média mensal de pluviosidade varia de 130 a 478 mm, segundo

dados da ANA (2016).  No entanto,  essa água proveniente  das  chuvas  não é  aproveitada,

apesar  de  seu  grande potencial  para  o  abastecimento  de  água  aos  cidadãos  paraenses  na

região. 

Potencial de água da chuva para abastecimento na Amazônia

Os estudos sobre o potencial de uso da água da chuva na Amazônia visam a identificar,

com  segurança,  os  volumes  disponíveis  para  atendimento  às  demandas.  Neste  trabalho,

utilizou – se como base, estudos sobre o potencial de uso da água da chuva na Amazônia de

Lima et al. (2011) e Flores et al. (2012)

Estudo realizado por Lima et al. (2011) para avaliar o potencial de economia de água

potável pelo uso de água de chuva na Amazônia,  determinou que um potencial  médio de

economia  de  água  de  76%  nas  cidades  analisadas.  Esta  abordagem  expressa  o  enorme

potencial, ainda negligenciado dos centros urbanos amazônicos em aproveitar a água da chuva
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como fonte de abastecimento ou ainda como sistema complementar para fins não potáveis

como: em rega de jardim, lavagem de calçadas, descargas sanitárias, entre outros. Isso sem

tratamento. Se houver tratamento que torne a água potável, os usos se ampliam em muito.

Flores et al. (2012) analisaram o potencial de aproveitamento doméstico da água da

chuva na cidade de Belém, e concluiu que, no mínimo 18 % da população em 2012 (cerca de

200 mil pessoas) e no máximo para cerca de 37% da população (cerca de 420 mil pessoas),

poderiam ser atendidas, de forma a sanar uma grande parte do déficit de abastecimento em

Belém.

Empreendedorismo social como meio de desenvolvimento socioeconômico 

Dentre  as  alternativas,  se  destaca  o  empreendedorismo  social  como  meio  de

desenvolvimento social e econômico, na medida em que coloca a colaboração conjunta do

Estado e da Sociedade como necessária à diminuição das desigualdades sociais. 

Neste sentido, o empreendedor social é aquele que busca solucionar problemas sociais

por meio do empreendedorismo; isto é, constrói-se o conceito do empreendedor social a partir

da concepção tradicional de Say (apud GOMES) do empreendedor, como sendo aquele que

“inova  e  é  agente  de  mudanças”:  no  empreendedorismo  social,  as  mudanças  e  inovação

existem  para  oferecer  uma  solução  a  determinada  problemática  social,  ambiental  e

econômico.

OBJETIVOS

O objetivo deste artigo é apresentar o potencial de aproveitamento de água de chuva

no município de Belém, e ao fim apresentar a case do projeto Amana Katu, como forma de

contribuição  para  a  gestão  sustentável  dos  recursos  hídricos  da  região,  utilizando  do

empreendedorismo social para universalizar o acesso à água na Amazônia.

METODOLOGIA

Para  alcançar  o  objetivo  proposto,  este  trabalho  segue  os  mesmos  princípios  do

método de Ghisi et al. (2006) aplicados por Lima et al. (2011): (a) definir a disponibilidade de

água  pluvial  na  cidade  com  base  nos  dados  de  precipitação  com  séries  históricas;  (b)

identificar a infraestrutura de captação nos domicílios e os tamanhos médio dos telhados; e (c)

definir a demanda. 

Pluviosidade
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A disponibilidade de água foi obtida através das medidas de pluviosidade da região de

Belém.  Os  dados  pluviométricos  foram  obtidos  a  partir  do  banco  de  dados  históricos

disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA), por meio de estação de coleta no

município de Belém, com série histórica de 1990 a 2016. 

Captação 

Uma vez  obtidos  os  dados  pluviométricos  referentes  à  cidade  de  Belém,  o  passo

seguinte  foi  identificar  a  infraestrutura  de  captação  domiciliar,  ou  seja,  definir  a  área  de

telhado média dos domicílios que representam as coberturas do município.

Para isso, realizou-se um estudo estatístico no qual foi dividida a região urbana do

município de Belém em áreas que correspondem aos bairros da cidade, segundo o Anuário

Estatístico de Belém (Prefeitura Municipal de Belém, 2003). A amostra consistiu na escolha

de 8 bairros que representassem diversas habitações, infraestrutura e classes sociais. De posse

do  número  da  amostra,  foram  medidas  as  dimensões  de  telhados  em  cada  bairro,

aleatoriamente, com a ajuda da ferramenta Google Earth. 

Demanda

Para  o  levantamento  de  dados  sobre  a  demanda,  foi  realizada  uma  consulta

bibliográfica na instituição responsável pelo fornecimento de água na cidade de Belém e no

SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento-  mais recente.  O objetivo foi

determinar a média de consumo de água em um domicílio comum na cidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pluviosidade 

De acordo com o estudo de precipitação (figura 1), observa- se que entre os meses de

junho a novembro ocorrem as menores precipitações médias variando de 130 (novembro) a

197 (junho), enquanto nos meses de dezembro a maio ocorreram as maiores precipitações

variando de 270 (dezembro) a 478 (março). Como deve- se considerar a situação mais crítica,

foi usada a menor média mensal do primeiro período de 270 mm (mês de dezembro), o que

corresponde 8,99 litros por cada metro quadrado por dia. Já em novembro, no período de

estiagem, a disponibilidade cai para 130 mm, o que se traduz em 4,33 litros por cada metro

quadrado de área de captação.
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Figura 1: Dados Pluviométricos no Município de Belém de 1990 a 2016

Fonte: Autores,2018

Captação

A amostra  de  565 telhados  foi  obtida  considerando  a  população  de  domicílios  de

283.667  da  cidade,  excluindo  os  domicílios  pertencentes  aos  distritos  administrativos  de

Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro. 

Para a avaliação da área de captação, foi utilizada a menor área de cada intervalo para

tentar simular a situação mais desfavorável possível. Logo, se considerarmos o intervalo de 25

a 35 m² de área de captação, o cálculo da oferta será feito com o valor de 25 m² de área. Para

outras situações, utilizou- se intervalo de 30 m², até a maior área com telhados com mais de

325 m². Com o estudo das faixas de áreas de telhados definido, é possível obter respostas de

possibilidades de implantação de um sistema que capte e armazene a água proveniente da

chuva em variadas situações, de forma a disponibilizar em quais condições é possível atender

a demanda, de acordo com o número de pessoas na residência e a área de captação disponível.

Demanda

Segundo  o  Sistema  Nacional  de  Informações  sobre  Saneamento  (SNIS,  2016),  e

levantamento realizado junto à Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), o município

de Belém consome 164,5 e 122,2 litros de água por habitante por dia, respectivamente. O

Consumo médio de água per capita no Brasil é de 260 litros por habitante por dia (IBGE,

2010). A caracterização de consumo é importante para avaliar se captação de água de chuva

suprirá a necessidade dos habitantes de uma residência, ou se não suprir completamente, se

ainda será útil como complemento de abastecimento. 

Potencial de aproveitamento de água de chuva

III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL



As  condições  de  abastecimento  durante  os  dois  períodos  de  maior  e  menor

pluviosidade,  são  mostradas  nas  Tabelas  1  e  2  para  a  demanda  diária  de  165

litros/habitante/dia.  Foi  considerada  a  pior  situação  de  pluviosidade  e  a  menor  área  de

telhados para representar  o ano inteiro,  já que acima desses valores  o abastecimento será

garantido. 

Tabela 1. Interação de dados com a demanda de 165 litros/habitante/dia no período chuvoso (dez. a

maio)

Tabela 2. Interação de dados com a demanda de 165 litros/habitante/dia no resto do ano (junho a nov.)
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Os dados mostram que o potencial de captação para a cidade de Belém é considerável,

mas  varia  bastante  ao  longo  do  ano.  De  forma  sintética,  como  mostra  a  Tabela  1,  em

residências com apenas um morador, durante o período de dezembro a maio, a demanda será

atingida. Mesmo na situação mais desfavorável, onde se tem mais de 6 moradores, em 66 %

dos casos dos telhados pesquisados, se conseguiria abastecer seus moradores, atendendo cerca

de 2058 pessoas dentre a amostra estudada.

Em um contexto menos favorável, nos meses com menor pluviosidade, de acordo com

a Tabela 2, com apenas um morador, 94% dos telhados atenderiam sua demanda, e em caso

com mais  de  6 moradores,  9% da amostra  seria  atendida.  Considerando  que a  média  de

moradores por residência em Belém é de 5 habitantes, no pior caso, dentre a amostra de 565

residências, 30,7 % delas seriam abastecidas satisfatoriamente por um sistema de captação de

água de chuva.

CASE: AMANA KATU

O  projeto  Amana  Katu,  que  tem  como  missão  universalizar  o  acesso  à  água  de

qualidade  na  Amazônia,  por  meio  de  tecnologia  sustentável,  gerada  a  partir  do

empoderamento de comunidades. Como tal, trabalha o empreendedorismo social com jovens

em vulnerabilidade social por meio da capacitação e emprego na produção e comercialização

de sistemas de captação da água pluvial, sustentáveis e de preços acessíveis.

 O primeiro objetivo do Amana Katu reside no fornecimento de capacitações técnicas e

comportamentais  aos  jovens,  que  passarão  a  ser  os  produtores  e  montadores  dos  kits  de

captação de água da chuva, com geração de renda para eles, ampliando o impacto positivo do

Amana Katu no fomento à economia local. 

O segundo objetivo do Amana Katu consiste na comercialização dos kits, onde serão

firmadas  parcerias  junto a  lojas  de construção,  que revenderão ao consumidor  final.  Será

trabalhada também a venda direta, meio pelo qual se atingirá o consumidor de baixa renda,

sem acesso fácil às lojas de construção. E o comércio eletrônico, por meio de sites. 

No entanto, o mercado de abastecimento de água domiciliar por meio da captação de

água da  chuva ainda  é  incipiente  (MAY,S,  2004).  Neste  contexto,  o  terceiro  objetivo  do

Amana  Katu  é  fomentar  a  cultura  de  captação  de  água  da  chuva  por  meio  de  ações

sustentáveis em escolas, empresas e instituições parceiras, de modo a difundir a tecnologia. 

Por final, o quarto objetivo - e não menos importante - é a universalização do acesso a

água de qualidade por comunidades sem acesso ou com acesso prejudicado à água. Para tanto,
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serão fornecidos sistemas de captação de água da chuva à preço de custo às comunidades sem

acesso  à  água,  conforme o  modelo  “five-for-one”.  Já  as  comunidades  identificadas  como

detentoras de acesso prejudicado à água terão direito a descontos no preço de compra dos

sistemas.

O  projeto  ganhou  o  primeiro  lugar  no  desafio  Inove+,  a  maior  competição  de

empreendedorismo do estado do Pará, confirmando o sucesso do projeto e evidenciando a sua

contribuição e importância.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, investigou-se o potencial  de aproveitamento de água de chuva em 8

bairros do município de Belém, assim como, o potencial que a região possui para a captação

de água pluvial.  Os resultados  mostram que existe  um excelente  índice  pluviométrico  na

região, o qual favorece o aproveitamento de água de chuva, contribuindo para o uso racional

da água e a preservação dos recursos hídricos.

Para a captação, considerou-se a variabilidade das áreas de telhados da cidade entre 25

até 325 m². A demanda estimada foi de 167 l/hab.dia e a pluviosidade anual alcançando 2.880

mm, com médias mensais que variam entre 130 e 478 mm. Nesse contexto, estima-se que, em

condições mais pessimistas, seriam atendidas cerca de 9% da amostra de 565 residências em

meses  com menor  índice  pluviométrico  e  em 66 % dos casos nos  meses  de mais  chuva,

atendendo cerca de 2058 pessoas;

Neste sentido, conforme demonstra o estudo, projetos como o Amana Katu, tem um

alto potencial de atingir as necessidades da população e de grande crescimento em um cenário

que o acesso à água é  deficiente  ou ausente.  Assim,  através  do empreendedorismo social

podemos encontrar e oferecer soluções inovadoras e sustentáveis às comunidades e contribuir

para o crescimento econômico e desenvolvimento social da região, e, por fim, universaliza o

acesso à água na Amazônia.
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