
Saúde e Alegria

Uma proposta de 
Desenvolvimento Comunitário
na Amazônia

                         

PROJETO
SAÚDE & ALEGRIA



O Projeto Saúde e Alegria – PSA – é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com 
sede em Santarém, na região oeste do estado do Pará. 

Fundada em 1985, atua na Amazônia, em Santarém e também em outros 
municípios da região do Baixo Médio Amazonas – Belterra, Aveiro, Juruti e 
Itaituba, atendendo cerca de 30 mil pessoas, sobretudo ribeirinhos e indígenas, 
apoiando-os na defesa de suas terras, recursos naturais e na viabilidade social, 
econômica, cultural e ambiental de seus territórios. 

Tem o objetivo de promover e apoiar processos participativos de 
desenvolvimento comunitário integrado e sustentável, que contribuam de 
maneira efetiva no aprimoramento das políticas públicas, na qualidade de vida 
e no exercício da cidadania. 



A maior FLORESTA TROPICAL,

a maior BACIA HIDROGRÁFICA, e

o maior BANCO GENÉTICO do mundo,

determinante para o FUTURO DO PLANETA 

 Atua na AMAZÔNIA...



Onde não se resolve o AMBIENTAL, 
sem respostas ao SOCIAL



que defendem os seus 

RECURSOS NATURAIS 
porque dependem deles 
para sobrevivência 

Uma região habitada, sobretudo por 

POVOS TRADICIONAIS...





+1.800.000
HECTARES

351
COMUNIDADES

15.000
FAMÍLIAS

70.000
PESSOAS

Atua com RIBEIRINHOS da região Oeste do Pará



O Brasil é o país com mais água doce do mundo. 
A região Norte guarda a maior reserva de água 
doce do Brasil (80%). Mesmo assim, na 
Amazônia temos problemas de abastecimento. 

80%

Crianças bebem água do rio, famílias cozinham com água 
trazida em baldes, porém os rios da Amazônia estão poluídos, 
não só com esgoto doméstico, mas principalmente com 
resíduos da indústria e da agropecuária. 

A taxa de mortalidade infantil causada por doenças de 
veiculação hídrica como viroses e diarreias agudas ainda é 
um desafio de saúde pública em toda região norte. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA em comunidades 
isoladas da Amazônia



ABASTECIMENTO DE ÁGUA em comunidades 
isoladas da Amazônia



52
sistemas 

instalados

215 
km de 

distribuição

60
comunidades

pessoas beneficiadas

Gerando IMPACTO

4.200
famílias

16.530 20
sistemas com energia 

solar instalados:
28 comunidades, 1366 

famílias e 7.255 pessoas



Encontrando SOLUÇÕES

























Contexto geográfico; falta de serviços e infraestruturas básicas; ausência do 
Estado

Gestão dos sistemas: baixa capacidade técnica; falta de acesso à 
ferramentas tecnológicas; custo logístico; rotatividade

Aspectos jurídicos e legais: outorgas; análise de água; 
concessões/contratos/autorizações; formalização da gestão comunitária

NOSSOS DESAFIOS



APOIADORES



SAÚDE E ALEGRIA PARA TODOS!
Davide Pompermaier – davide@saudeealegria.org.br
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