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Resumo 

A região Norte do Brasil concentra 68% da água disponível para apenas 7,6% da população, 

enquanto que o Sudeste abriga 6% desse recurso para atender mais de 42,6% dos brasileiros. 

Apesar do índice pluviométrico do Norte ser superior ao do Sudeste, o segundo tem um maior 

histórico de aproveitamento desse potencial. O objetivo do trabalho foi apresentar e comparar 

o potencial de mercado de captação de água da chuva das regiões Norte e Sudeste do país e 

compartilhar o case de escalabilidade do negócio social Amana Katu. Foi avaliada a 

pluviosidade das cidades de Belém e São Paulo e a demanda por sistemas de captação. Os 

resultados demonstraram maior potencial de precipitação em São Paulo de dezembro a março 

e uma maior aderência do público alvo em comparação a Belém. 

 

Palavras-chave: Água da chuva; empreendedorismo social; estudo de mercado; negócio de 

impacto; região sudeste.  

 

Abstract 

The North region of Brazil concentrates 68% of the water available to only 7.6% of the 

population, while the Southeast holds 6% of this resource to serve more than 42.6% of 

Brazilians. Although the rainfall in the North is higher than in the Southeast, the second one 

has a greater background of utilizing this potential. The aim of this work was to present and 

compare the market potential of rainwater harvesting in the North and Southeast regions of 

the country and to share the scalability case of the Amana Katu social business. The rainfall of 

the cities of Belém and São Paulo and the demand for catchment systems were evaluated. The 

results showed a greater precipitation potential in São Paulo from December to March and a 

greater adherence of the target public compared to Belém. 
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INTRODUÇÃO 

 Segundo a Cartilha sobre Água elaborada pela Companhia Vale do Rio Doce, o Brasil 

possui 12% de toda a água doce disponível no planeta e é o país de maior potencial hídrico, 

no entanto, 60% do recurso são destinados ao agronegócio, 17% ao consumo industrial e 

apenas 9% para o uso doméstico. 

 Aliado a isso, a distribuição, manejo e consumo da água é bastante desigual entre as 

regiões do país. A região Norte, por exemplo, concentra cerca de 68% da água disponível e 

corresponde a somente 7,6% da população. Já a região Sudeste abriga 42,6% da população 

total do país e possui apenas 6% dos recursos hídricos disponíveis (ANA 2010 e GEO Brasil 

2007). 

O Município de Belém, capital do Estado do Pará, possui 1.452.275 habitantes (IBGE, 

2017) e dois sistemas públicos de abastecimento, e, ainda assim, de acordo com dados do 

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

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

água potável. Já no Estado de São Paulo, o índice de abastecimento total de água é de 96,25%. 

 Diante desse cenário, a captação de água da chuva se mostrou como fonte alternativa 

viável para o abastecimento nas cidades. Em Belém/PA a média mensal de pluviosidade varia 

de 130 a 478 mm, segundo dados da Agência Nacional das Águas (2010) e, de acordo com 

Lima et al. (2011), essa prática teria potencial médio de economia de água de 76%. No 

entanto, informações disponibilizadas no Anuário Estatístico de Belém (2012), apenas 116 

residências contavam com abastecimento por meio de armazenamento de água da chuva. 

 Em análise competitiva elaborada pelo negócio social Amana Katu, cinco das sete 

empresas identificadas por comercializar kits de captação de água da chuva são localizadas na 

Região Sudeste, o que demonstra um mercado mais receptivo para esse produto. 

 

Tabela 1: Análise competitiva de sistemas de captação de água da chuva elaborada pelo negócio social Amana 

Katu em 2017, a qual consta o nome da empresa, valor do produto oferecido e localidade da sede. 

 

Empresa Preço Localidade (Estado) 

Chove Chuva A partir de R$780 Minas Gerais 

Coletor de Chuva A partir de R$1300 Minas Gerais 
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Tecnotri A partir de R$689 Rio Grande do Sul 

Ecoeficientes A partir de R$699 São Paulo 

Casa Lógica A partir de R$297 São Paulo 

Sansuy A partir de R$149,90 São Paulo 

Casa das cisternas Orçamento sobre 

solicitação 

Santa Catarina 

 

         O empreendedorismo social, ou seja, o desenvolvimento de negócios lucrativos que ao 

mesmo tempo trazem impacto social positivo se destaca como meio para a colaboração entre 

poder público, iniciativa privada e sociedade para sanar desigualdades, dentre elas, o acesso à 

água. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste artigo é apresentar e comparar o potencial de mercado de captação de 

água da chuva das regiões Norte e Sudeste do país, a fim de compartilhar o case de 

escalabilidade do negócio social Amana Katu do Time Enactus UFPA como forma de 

contribuição para tecnologias sociais de acesso a água. 

 

METODOLOGIA 

 Para alcançar o objetivo proposto, este trabalho se baseou em avaliar: (a) o índice 

pluviométrico das cidades de Belém/PA e São Paulo/SP; (b) e a demanda por sistemas de 

captação de água da chuva, com base no número de residências, fonte de abastecimento de 

água e consumo médio per capta. 

 A partir dessa investigação, é possível mensurar o potencial impacto da escalabilidade 

dos sistemas de captação de água da chuva produzidos e comercializados pelo Amana Katu. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pluviosidade  

Pelos dados do estudo elaborado por MARCUZZO (2016), observou-se que o início 

do ano hidrológico para o município de São Paulo, seria o mês de setembro ou outubro, com 

fim do período úmido no mês de março, abril ou maio. A média de precipitação do período 

úmido, considerado neste estudo, foi de 151,7mm, compreendendo os meses de setembro a 
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maio. Já o período seco, possui uma média de precipitação pluviométrica de 43,4mm, 

compreendendo os meses de junho a agosto. Já a precipitação média mensal de todos os 

meses do ano, é de aproximadamente 124,6mm. Conforme observado na Figura 1 para o 

município de São Paulo, os meses com precipitação pluviométrica média mensal (1977 a 

2006) são classificados pelo autor, em ordem decrescente, em: 

Janeiro (251,3mm), Fevereiro (221,4mm), Dezembro (194,4mm), Março (190,1mm), Outubro 

(121,1mm), Novembro (133,4mm), Setembro (90,6mm), Abril (83,4mm), Maio (79,6mm), 

Junho (55,9mm), Julho (38,2mm) e Agosto (36,2mm). 

 

 
 

Figura 1: Índice de precipitaçãopluviométrica da cidade de São Paulo em cada mês. 

 

 Em contrapartida, o Município de Belém apresenta menores índices pluviométricos 

entre junho e novembro, os quais representam uma média mensal de 130 mm, enquanto que 

entre dezembro e maio ocorrem as maiores precipitações, chegando a 270 mm mensais 

(SOUZA 2018).  

Demanda 

 Segundo o Diagnóstico Anual de Água e Esgotos do SNIS (2016), o Estado de São 

Paulo consome em média 167,76 litros de água per capta oferecidos pela companhia de 

saneamento local, e apresenta tarifa média de R$3,12/m³. O consumo médio no Brasil é de 
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apenas 153,56 L por habitante por dia, enquanto que no Pará é de 154,19 L por habitante por 

dia, e tarifa média de R$2,25/m³. Quando a comparação é feita entre as regiões em sua 

totalidade, a disparidade é ainda maior: na Região Norte, o consumo por habitante é de 132,33 

L, enquanto que o indivíduo do Sudeste consome 180,34. 

 

Amana Katu 

 O negócio social Amana Katu, criado em Outubro de 2017 pelo Time Enactus UFPA, 

tem por objetivo universalizar o acesso à água na Amazônia por meio de tecnologia 

sustentável, gerada a partir do empoderamento de comunidades. 

 Em seu pilar social, capacita jovens em situação de risco socioeconômico residentes 

do bairro do Bengui, localizado na periferia de Belém. Os mesmos desenvolvem habilidades 

interpessoais, profissionais e técnicas para fabricação e venda dos kits de captação de água da 

chuva. O retorno financeiro serve como incentivo para que eles se mantenham nos estudos, 

enquanto que ações de carreiras são realizadas para instruí-los a adentrar no ensino superior. 

 No pilar ambiental, o projeto faz uso de economia circular, reaproveitando cisternas da 

indústria alimentícia em seus produtos e reduzindo assim o descarte de material plástico. 

Além disso, o reaproveitamento de água da chuva tem como benefício a economia nas contas 

de energia e água da residência, devido a redução da pegada hídrica e uso de bomba d’água. 

 Por fim, o pilar econômico é pautado na comercialização dos kits, os quais são 

adaptados tanto para residências urbanas como rurais e ribeirinhas, abrangendo assim um 

maior público. Os canais utilizados são a venda direta, e-commerce e o modelo B2B2C. Com 

o objetivo de expandir o impacto de forma sustentável, foi desenvolvido o sistema de “5-por-

1”: a cada cinco sistemas vendidos, um é doado para uma família de baixa renda sem acesso a 

água potável. 

 Graças aos resultados obtidos ao longo de sua atuação, o projeto recebeu destaque 

internacional ao conquistar o primeiro lugar nas competições World Water Race e Ford 

Mobility Innovation Challenge em 2018, no Vale do Silício, além de contar com parcerias de 

empresas e institutos de grande porte, como a Amanco, Nufarm, Mariza Foods, Cervejaria 

Ambev e Instituto Street River. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Neste estudo, foi investigado o potencial de mercado de aproveitamento de água da 

chuva no município de São Paulo, de forma a atender como modelo para a Região Sudeste do 

Brasil. Os resultados se mostraram promissores, dado o histórico de empresas que atuam no 

mesmo ramo e potencial hidrológico de precipitação da cidade, principalmente entre os meses 

de dezembro e março. 

 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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