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Resumo

A situação da água na Amazônia consiste em um paradoxo: apesar de possuir quantidade
considerável de recursos hídricos, o acesso à água potável na região persiste prejudicado. No
entanto, acesso à água constitui dever público, ante a caracterização do direito à água como
direito  humano  fundamental.  Ocorre  que,  ante  a  ineficácia  e  insuficiência  das  ações
governamentais voltadas à universalização da água, tal direito não tem sido garantido pelo
Poder Público, a tornar-se norma programática. Portanto, devemos buscar fontes alternativas
de universalização do acesso à água, inclusive por meio da ampliação da atuação de empresas
sociais e de ONG, que, com ferramentas e modelos de negócio sustentáveis e ecoinovadores,
podem solucionar os problemas de acesso à água na Amazônia. 

Palavras-chave:  Amazônia,  acesso  à  água,  direitos  humanos,  políticas  públicas,

empreendedorismo social. 

Abstract

The situation of water in the Amazon is a paradox: despite having a considerable amount of
water resources, access to drinking water in the region remains hampered. However, access to
water is a public duty, given the characterization of the right to water as a fundamental human
right. However, given the inefficiency and insufficiency of governmental actions aimed at the
universalization  of  water,  this  right  has  not  been  guaranteed  by  the  Public  Power,  thus
becoming  a  programmatic  norm.  Therefore,  we  must  seek  alternative  sources  of
universalization of access to water, including through the expansion of the activities of social
enterprises and NGOs, which, with sustainable and eco-innovative tools and business models,
can solve the problems of access to water in the Amazon.

Palavras-chave:  Amazon,  access  to  water,  human  rights,  public  policies,  social

entrepreneurship. 
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Segundo a Agência Nacional da Água - ANA (2011), a Amazônia concentra cerca de

12% de toda a água doce superficial do planeta. Além de possuir tamanha quantidade de água

superficial, somente no Município de Belém/PA, a média mensal de pluviosidade varia de 110

a 450 mm – esta média chega a ser até maior em outras cidades e microrregiões da Amazônia.

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, eis que, de acordo

com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, o consumo médio de água

por habitante na capital paraense é estimado em 141,6 litros por dia, parte do qual poderia ser

suprida pela água pluvial.

Neste sentido, Becker (apud TRINDADE et al,  2015) argumenta que nosso país, e

especificamente, a Amazônia, é caracterizado por um paradoxo no tocante à questão da água e

de seu fornecimento à população: apesar de possui uma vasta disponibilidade de recursos

hídricos  (superficial,  subterrâneo  e  pluvial),  persiste  uma  “inacessibilidade  social  à  água

potável,  tudo isso ameaçado pela  poluição  dos  corpos hídricos  e  a  gestão  inadequada do

recurso natural”.

A  considerar  o  ordenamento  jurídico  brasileiro,  tal  situação  se  demonstra

insustentável, ante a importância concedida pela Carta Magna à concretização dos direitos

fundamentais. Então, questiona-se: como garantir o acesso universal à água na Amazônia? Por

quais caminhos devemos seguir, uma vez que o panorama atual apresenta problemas graves e

endêmicos?

OBJETIVO

O objetivo geral do presente artigo é apresentar a universalização do acesso à água

enquanto  ação  necessária  à  concretização  dos  direitos  humanos  e  direitos  fundamentais

garantidos  pela  Constituição  de  1988,  e,  em especial,  o  direito  à  água  no  contexto  dos

Objetivos  de  Desenvolvimento  Sustentável  das  Nações  Unidas1 para  2030.  Para  tanto,

analisará  o  contexto  socioeconômico  e  histórico  da  Amazônia  quanto  ao  acesso  à  água

potável, a fim de argumentar que a inacessibilidade social à água atualmente constitui direito

1 Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são, em suma, objetivos criados e
adotados pela Organização das Nações Unidas para nortear as decisões e ações de governos,
entidades civis e indivíduos, com a finalidade de promover o desenvolvimento sustentável
global e erradicar diversos problemas globais – como a pobreza, a fome e a desigualdade – até
o ano de 2030. Para saber mais sobre os ODS, consulte a página eletrônica dos ODS da
Agenda 2030 em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030



III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL

ENACTUS BRASIL
meramente programático, ante os

obstáculos enfrentados pelo governo brasileiro para criar e  implementar políticas  públicas

voltadas  ao  fornecimento  público  e  universal  de  água  potável  na  Amazônia.  Por  fim,

constatada a necessidade de buscar caminhos alternativos para solucionar o problema da água,

o trabalho busca apresentar casos reais de novos modelos organizacionais e de negócios que

empregam soluções ecoinovadoras para universalizar o acesso sustentável à água de qualidade

na Amazônia. 

METODOLOGIA

A metodologia empregada neste trabalho constitui-se em levantamento bibliográfico

acerca do tema, complementado por uma análise lógica-qualitativa acerca do acesso à água na

Amazônia  enquanto  direito  humano  e  norma  programática.  Por  fim,  são  levantadas

alternativas  a  serem tomadas  pelo  Poder  Público,  pela  sociedade  civil  organizada  e  pelo

cidadãos, que possam contribuir para a concretização do direito à água.

PROBLEMÁTICA DA ÁGUA NA AMAZÔNIA

A região Amazônia, com mais de 40% dos seus 7,8 milhões de quilômetros quadrados

são território protegido sob forma de áreas de conservação, ou territórios indígenas, tem a

maior  reserva de água doce do planeta,  mas o acesso ao abastecimento de água nos 771

municípios da região está entre os piores do país.

Para exemplificar a extensão desse problema, destacamos que, em 2016, o Instituto

Trata Brasil apurou, com base em dados colhidos pelo SNIS em 2014, que, dentre as cem

maiores  cidades  brasileiras,  diversos  Municípios  da  Amazõnia  Legal  Brasileira  estão  em

posíções  bastante  negativas  do  ranking  de  índices  de  abastecimento  total  de  água  e

saneamento básico, a exemplo das cidades paraenses de Belém - 87ª e Ananindeua - 100ª.

A  Amazônia  tem  4.196.943  milhões  de  quilômetros  quadrados  e  a  maior  bacia

hidrográfica  do  mundo,  que  cobre  6  milhões  de  quilômetros  quadrados  com seus  1.100

afluentes, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente. Além dos índices pluviométricos

serem em torno dos 2300 mm/ano, em média, e de até 5000 mm/ano na porção ocidental

(MARENGO e NOBRE, 2009), apesar de termos uma grande disponibilidade de recursos

hídricos e pluviais, persiste uma inacessibilidade social à água potável.

Esse paradoxo é mais afirmativo ao mostrar os dados, no qual, as condições de água e

saneamento  da  região  são  consideradas  problemáticas.  Segundo  o  Sistema  Nacional  de
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Saneamento  (SNIS,  2014)  na

Amazônia são cerca de 10 milhões de pessoas não atendidas entre áreas urbanas e rurais.

De acordo com a pesquisa nacional de saneamento básico,  realizada pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), mostra que, mesmo com a evolução do

país no primeiro período de 2000-2008, com o crescimento da ordem de 23% no numero de

residências sendo abastecida de água na rede geral, a situação de serviço no norte do Brasil

ainda é muito visível, tendo como base o discreto crescimento de 44,3% em 2000, para 45,3%

em 2008 o número de residências abastecidas pela companhia pública de água da Região

Norte.

DIREITO HUMANO À ÁGUA

Os direitos humanos tem crescido em importância nos últimos tempos, especialmente

enquanto marco conceitual de desenvolvimento humano. Para tanto, criam-se normas e leis

voltadas para garantir tais direitos, uma vez que, com sua concretização, são mitigadas as

desigualdades socioeconomicas, praticas discriminatórias e distribuições desiguais e injustas

de poder, que impediriam o pleno desenvolvimento da sociedade global (ZORZI et al, 2016). 

Desde sua consolidação legal, os direitos humanos possuem relação umbilical com a

Organização das Nações Unidas, que, no âmbito das atividades da Comissão dos Direitos

Econômicos, Sociais e Culturais (CESCR), reconheceu o direito humano à água como um

direito econômico. Descreve o Comentário Geral nº 15: 

“O direito humano à água habilita todas as pessoas à água suficiente, segura,

aceitável, fisicamente acessível e disponível para uso pessoal e doméstico.

Uma quantidade adequada de água segura é necessária para evitar a morte

por desidratação, para reduzir o risco de doenças relacionadas com a água e

para fornecer água suficiente para o consumo, cocção, higiene pessoal (UN,

2003).”  

Em suma, entendemos que “negar às pessoas o acesso à água potável é negar-lhes o

direito à vida. Além disso, a água deve estar disponível e cumprir certos níveis de qualidade.”

(ZORZI et al, 2016).

Por sua vez, Aith e Rothbarth (2015, p. 165) afirmam que foi somente em julho de

2010  que  a  Organização  Mundial  das  Nações  Unidas  reconheceu  a  água  como  direito

humano. Neste sentido, a Resolução A/RES/64/292 declarou que “a água limpa e segura e o

saneamento (como) um direito humano essencial para gozar plenamente a vida e todos os
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outros direitos humanos” (ONU,

2010 apud AITH e ROTHBARTH, 2015, p. 165).

De todo modo, é nítida a atenção especial que a ONU tem dado à temática da água,

incentivando  os  Estados  a  reconhecerem o  acesso  à  água  como direito  humano.  É  neste

contexto  jurídico  internacional  que  o  Brasil  vem  regulamentando  a  proteção  à  água,  a

começar pelo texto constitucional.

DIREITO À ÁGUA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

No Brasil, a proteção à água se divide em dois: de um lado, temos a proteção dos

direitos humanos e, de outro, temos a “proteção do meio ambiente e dos recursos hídricos e

naturais.” (AITH; ROTHBARTH, 2015, p. 165). Castro (2010, p. 30) afirma que o direito à

água enquanto direito  humano é decorrência  lógica do reconhecimento constitucional  dos

direitos fundamentais à vida, à segurança, à dignidade, à alimentação e à cidadania. Portanto,

na medida em que o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 coloca a inviolabilidade do

direito à vida, por exemplo, como direito fundamental, entende-se que a proteção conferida ao

direito à vida se estende à água, dada sua essencialidade para a vida humana. 

Portanto,  percebe-se  que,  por  mais  que  a  CF/88  não  contenha  reconhecimento

expresso do direito  à  água  como direito  humano fundamental,  as  regras  da  hermenêutica

aplicadas à leitura do texto constitucional resultam na clara proteção deste bem jurídico, dada

o arcabouço de dispositivos que conferem a ele tutela especial.

Passemos a discutir, então se tal tutela tem sido aplicado, na prática.

ÁGUA: UMA NORMA PROGRAMÁTICA 

Na doutrina jurídica, costuma-se classificar as normas jurídicas conforme sua origem,

sua finalidade e mais uma série  de critérios. Dentre tais classificações, se sobressaem as

chamadas  normas  programáticas,  ante  sua  aplicação  ao  presente  trabalho.  As  normas

programáticas:

“podem ser definidas, de maneira sintética, como regras constitucionais que

buscam  conciliar  interesses  de  grupos  políticos  e  sociais  antagônicos,

apresentando conteú- do econômico-social e função eficacial de programa,

obrigando os órgãos públicos, mediante a determinação das diretrizes que

estes devem cumprir (PIMENTA, 1999, p. 173).”
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Ou  seja,  são  normas  que:  mencionam  uma  legislação  futura  (sentido  estrito);

estabelecem um programa, mas sem destacar se existe necessidade de atuação do legislador

ou não (meramente definidora de programa); enunciam direitos, “geralmente econômicos ou

sociais” (declaratórias de direitos), e; fixam os fins organizacionais do Estado (PIMENTA,

2012, p. 10). 

Percebe-se,  pelo  exposto  anteriormente,  que  o  direito  à  água,  apesar  de  ser

constitucionalmente  protegido,  por  ter  uma  concretização  deficitária,  especialmente  na

Amazônia e no Norte do país, passa a ser mera norma programática. Isto é, como a Carta

Magna não estabeleceu as diretrizes por meio das quais tal direito deverá ser implementado, a

previsão meramente formal enfraquece a garantia de tal direito e a efetiva acessibilização da

água.

Na ausência da atuação legislativa e da efetiva proteção estatal, cabe à sociedade civil

organizada  e  aos  indivíduos  assumir  a  responsabilidade  e  encontrar  meios  diversos  para

universalizar a água na Amazônia.

ALTERNATIVAS  E  FERRAMENTAS  PARA  UNIVERSALIZAR  A  ÁGUA:

EMPREENDEDORISMO SOCIAL E PROJETO AMANA KATU 

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. Isto é, no

empreendedorismo social, o objetivo: 

“[...]  é  obter  resultados  sociais  significativos,  produzir  mudanças  para

melhorar a vida das pessoas, fortalecer o auto-conceito e a descoberta das

próprias capacidades, clarificar valores genuínos, preservar a riqueza da vida

humana  e  renovar  as  razões  de  esperança  no  futuro  do  mundo  (MELO

NETO; FRÓES apud OLIVEIRA, 2003).”

Esse objetivo é alcançado por meio do uso de mecanismos de mercado, próprios de

empreendedorismo tradicional.  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 do empreendedor, como sendo

um agente de mudanças: no empreendedorismo social, as mudanças e inovação existem para

oferecer uma solução a determinada problemática social.
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O Time  Enactus  UFPA,  observando  essa  problemática,  criou,  em 2017,  o  projeto

Amana Katu, que tem como missão universalizar o acesso à água de qualidade na Amazônia,

por meio de tecnologia sustentável de captação e purificação da água pluvial. Atualmente, a

água  pluvial  não  é  aproveitada  em  larga  escala,  apesar  do  potencial  da  Amazônia  para

empregar tal fonte como meio para complementar o acesso à água potável. 

Para ser ecoinovador, no entanto, o projeto busca trabalhar o empreendedorismo social

com jovens em vulnerabilidade social  por meio da capacitação e emprego na produção e

comercialização dos  sistemas  de  captação da  água pluvial.  Tais  sistemas  também contém

peças  reaproveitadas  da  indústria  alimentícia,  de  modo  a  aumentar  seu  impacto

socioambiental. sustentáveis e de preços acessíveis.

Por final,   o projeto objetiva a universalização do acesso a água de qualidade por

comunidades sem acesso ou com acesso prejudicado à água.  Para tanto,  serão fornecidos

sistemas de captação de água da chuva à preço de custo às comunidades sem acesso à água,

conforme o modelo “5-por-1”: a cada cinco sistemas vendidos, um sistema é doado à uma

família de baixa renda e com acesso prejudicado ou inexistente à água.

Com isso, é possível ampliar o acesso à água na Amazônia, de forma sustentável e de

baixo custo, a garantir o direito humano fundamental à água. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se, portanto, que a água na Amazônia tem sido historicamente um problema, a

ocasionar a inaplicação do direito humano à água àqueles que mais carecem do recurso: as

comunidades de baixa renda. Mesmo com a existência de normas internacionais de proteção à

água e com a inserção do direito à água como direito humano fundamental na Constituição de

1988, a ausência de direcionamentos para implementar tal direito tornou o mesmo uma norma

meramente programática. Como tal, é necessário investir em outras formas de universalização

do acesso  à  água,  a  exemplo  do  empreendedorismo social,  que  vem sendo  testado,  com

sucesso pelo Time Enactus UFPA, por meio do Projeto Amana Katu.

Dessa forma, com a ampliação de atividades ecoinovadoras, é possível que o acesso à

água  deixe  de  ser  mera  promessa  vazia,  e  passe  a  ser  direito  universal  e  efetivamente

garantida.
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