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APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA EM PARAGOMINAS, 
PARÁ: um estudo de caso. 

Maria Alciene Pereira dos Santos1; Milton Antonio da Silva Matta2; Itabaraci Nazareno 
Cavalcante3; Jorge Augusto Costa Martins 4; Cesar Guerreiro Diniz5; José Fernando Pina Assis1; 

Renan da Silva Feitosa4; Fernanda Santiago Ferreiro4; Yuri Bahia de Vasconcelos6 & Antonio 
Francisco Pinheiro Pantoja Júnior4 

RESUMO - Neste trabalho, foi selecionada uma oficina de médio porte do município de 
Paragominas -PA, responsável pela lavagem de equipamentos e veículos pesados. No processo usa-
se uma elevada demanda de água, de cerca de 120 m³/mês, retirada de um igarapé local. Este estudo 
avalia a viabilidade de implantação de um projeto de aproveitamento de água de chuva para atender 
cerca de 60% da demanda de água do estabelecimento. Apoiados no estudo dos índices 
pluviométricos da região, três projetos de aproveitamento de água foram dimensionados. O 
primeiro, com volume total de 120 m³/mês, de concreto armado; o segundo projeto, constituído de 
dois tanques de fibra de vidro com capacidade total de 200 m³/mês e o terceiro reservatório, de 
concreto armado com capacidade de 225 m³/mês. Baseado na análise das vantagens e desvantagens 
das alternativas propostas, como custo de instalação, capacidade armazenamento, resistência a 
intempéries e no provável crescimento da demanda de água para atender o processo de lavagem, 
optou-se pela terceira alternativa. 

ABSTRACT - In this work, a mid-size company, responsible for trucks and heavy equipment 
wash, located in the municipality of Paragominas-PA was selected. The washing process uses high 
water demands, about 120m³/month, withdraw from a local stream. This study evaluates the 
feasibility of implementing a rainwater use project, to achieve about 60% of the establishment 
demand. Supported by the local rainfall rates, three projects for rainfall exploitation were proposed. 
The first, with total volume of 120 m³ / month, made up with reinforced concrete; The second 
project, consisting of two glass-fiber tanks with total capacity of 200 m³ / month and; The third 
reservoir made of reinforced concrete with a capacity of 225 m³ / month . Based on the analysis of 
the advantages and disadvantages of each proposal, such as, installation cost, storage capacity, 
resistance to weather and the presumable growth in water demand, the third alternative was chosen. 

Palavras Chave: Paragominas; Águas pluviais, Utilização 
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1. INTRODUÇÃO 

O aproveitamento de água pluvial surge como uma medida que tenta contribuir para amenizar 

dois graves problemas. O primeiro é a escassez de água, que já atormenta um grande número de 

pessoas pelo mundo e que, em um futuro próximo, poderá alcançar maiores proporções. A redução 

do consumo de água potável permitirá o aumento do número de usuários atendidos, contribuindo 

para minimizar um dos itens de exclusão social. O segundo problema é a drenagem urbana. A chuva 

tem causado graves problemas de ordem social e econômica, devido à crescente urbanização, nem 

sempre acompanhada da infra-estrutura necessária, como por exemplo, uma rede de drenagem 

adequada. 

O uso do sistema de aproveitamento de água de chuva contribuirá para a redução das 

enchentes, retirando da rede de drenagem um grande volume de água, já que uma parcela 

significativa da precipitação estará sendo captada e reservada. Assim foi selecionada uma oficina de 

médio porte de uma empresa de Paragominas-PA, cujo processo consiste na lavagem de 

equipamentos e veículos pesados e estudou-se o aproveitamento das águas pluviais para finalidade 

de utilização nos processos de lavagem de veículos da oficina (figura 01). 

 

 

 

 

 

 

 

2. ÁREA DE ESTUDO, GEOGRAFIA E LIMITES. 

A oficina objeto de estudo deste trabalho pertence a uma empresa localizada no município de 

Paragominas, mesorregião sudeste paraense, entre as coordenadas geográficas, 03° 00’ 00” de 

Latitude Sul e a 47° 21’ 30” de Longitude Oeste.  

O município de Paragominas limita-se com os municípios de Ipixuna do Pará e Nova 

Esperança do Piriá ao norte; ao sul com as cidades Ulianópolis, Dom Eliseu e Goianésia do Pará e 

Figura 01 - Vista aérea da oficina de 
veículos e equipamentos utilizada neste 

estudo. 
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com o Estado do Maranhão a leste, e a oeste com o município de Ipixuna do Pará. Dista a 310 km 

da capital do Estado pela BR 010/ BR 316. (IBGE 2000). 

 

 
Figura 02 – Localização do município de Paragominas – PA. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

O aumento da demanda de água pela sociedade, tanto em quantidade quanto em qualidade, e a 

crescente escassez dos recursos hídricos, vêm exigindo de todos, mudanças de hábitos e atitudes em 

relação à utilização deste recurso.  

Para muitas finalidades não é necessário usar água potável. Para descargas de autoclismo, 

máquinas de lavar roupa, lavagem de chão, lavagem de automóveis e equipamentos e rega do 

jardim, é perfeitamente possível utilizar a água da chuva, desde que passe por um sistema adequado 

de tratamento.  

O sistema de aproveitamento de água de chuva aparece como uma alternativa viável para 

atender a demanda de lavagem de veículos e equipamentos, pois além de ser uma medida 

ecologicamente correta, é possível utilizar esse projeto para promover o “marketing” verde do 

empreendimento, alem da possibilidade de despertar um comportamento ambiental nos usuários e 

conseqüentemente, evitar ou amenizar o desperdício da água. 

4. OBJETIVOS 

Este trabalho teve como principal objetivo avaliar a viabilidade de implantação de um projeto 

de aproveitamento de água de chuva para lavagem de veículos e equipamentos pesados em uma 

oficina localizada no município de Paragominas-PA. 

Especificamente pode-se enumerar um conjunto de objetivos secundários que este estudo 

perseguiu: 

PARÁ 
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Contribuir para o uso racional da água no âmbito do município de Paragominas através de 

campanhas educativas, incluindo a divulgação do projeto de aproveitamento de água de chuva; 

Envolver os colaboradores da oficina no processo de gestão racional dos recursos hídricos; 

Colaborar para a economia do consumo de água que hoje abastece a oficina, estabelecendo o 

espírito de conservação desse recurso; 

Fornecer subsídio para otimização do uso da água, contribuindo para sustentabilidade da 

atividade de lavagem de veículos e equipamentos desenvolvida na oficina. 

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Essa pesquisa partiu de uma ampla pesquisa bibliográfica na literatura especializada Procurou-

se pesquisar trabalhos referentes ao aproveitamento de água de chuva para finalidades próximas aos 

deste estudo. O objetivo foi o esclarecimento da idéia do aproveitamento de água de chuva, bem 

como o reconhecimento das diversas técnicas aplicadas para esse fim e assim escolher a melhor a 

ser aplicada ao projeto propostos. 

Em seguida procedeu-se um estudo sobre os índices pluviométricos da região a fim de 

permitir um dimensionamento mais preciso da cisterna. Para isso foram analisados os dados 

mensais e anuais do município de Paragominas, fornecidos pela Estação Meteorológica da 

EMBRAPA Amazônia Oriental 2007. 

Após a obtenção, esses dados foram analisados quanto aos anos e meses com maior ou menor 

intensidade pluviométrica e o comportamento médio das chuvas ao longo dos 25 anos de dados. 

Eles foram importantes para a viabilidade do projeto na região e para otimizar o dimensionamento 

do reservatório. 

Para o enquadramento da área de estudo, utilizou-se de plantas cartográficas disponíveis no 

arquivo técnico da própria empresa, essas plantas foram obtidas através do programa AUTOCAD, 

versão DESK MAP 3D 2007. 

O objetivo desse levantamento foi obter dados concisos da área estudada, tais como: área total 

da cobertura da oficina em m², declividade e diâmetro das calhas, tipo de material da cobertura da 

oficina, pois esses dados são necessários para saber a contribuição que será destinada para o 

reservatório.  

O estudo de caso teve como alvo uma oficina de lavagem de veículos e equipamentos 

pesados. Dessa forma, para saber qual modelo seria mais apropriado para o local, foi necessário 

fazer alguns levantamentos de campo, para verificar dados como: volume gasto de água por todos 

os tipos de veículos e equipamentos lavados, e detectar a demanda mensal de água consumida na 

oficina. 
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6. NORMAS PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA 

Existe um projeto, elaborado pela ABNT/CEET-00.001.77/04, Comissão de Estudo Especial 

Temporária de Aproveitamento de Água de Chuva no Brasil, que fornece os requisitos para o 

aproveitamento de água de chuva em coberturas de áreas urbanas para fins não potáveis e que 

serviu de base para este estudo. 

7. ÁGUAS PLUVIAIS EM PARAGOMINAS 

Segundo a citada norma para aproveitamento de água de chuva da ABNT, incluem-se na 

concepção os estudos das séries históricas e sintéticas das precipitações da região onde será feito o 

projeto de aproveitamento de água de chuva. 

Quando se deseja inserir um sistema de uso de água de chuva em um determinado local, torna-

se necessário conhecer alguns dispositivos e realizar alguns levantamentos pertinentes a essa 

implantação, como mostrado nas etapas a seguir. 

8. LEVANTAMENTO DOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS 

Para a realização do estudo da produção pluviométrica na região onde se localiza o 

experimento, conseguiram-se junto a Secretária Municipal de Agricultura os dados das 

precipitações pluviométricas da cidade de Paragominas, com a série histórica de chuva mensal 

compreendida entre o período de 1982 a 2007, da estação meteorológica da EMBRAPA Amazônia 

Oriental. 

A média anual de chuvas ao longo de 25 anos foi de 1765 milímetros. O ano de 1992 foi o que 

apresentou o menor índice pluviométrico - 893 milímetros - e o ano de 2002 foi o que teve o mais 

elevado índice pluviométrico 2513 milímetros conforme mostra a figura 02. 
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Indices de precipitações pluviométrica anuais de Paragominas
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A figura 04 apresenta a média dos índices pluviométricos de cada ano, assim o ano de 1982 

apresentou a menor média de chuva (74 mm) e o ano de 2002 a maior média (209 mm). Já a média 

geral nesse período foi de 152 milímetros. 

Média mensal dos indices pluviométricos de Paragominas de 1982 a 2007
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A figura 05 apresenta a média mensal de precipitação pluviométrica de Paragominas , assim o 

mês que mais teve contribuição pluvial foi março totalizando 8.694 milímetros enquanto que o mês 

de setembro apresentou o menor índice pluviométrico 412 milímetros nos 25 anos, enquanto que a 

média geral apresentada foi de 3000 milímetros. 

Figura 03 - Índices de precipitações anuais de Paragominas-PA, Fonte: EMBRAPA 
(2007). 

Figura 04 - Média mensal dos índices pluviométricos de Paragominas, Fonte: 
(EMBRAPA, 2007). 
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Média mensal da precipitação pluviométrica de paragominas  no período de 1982 a 
2007
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9. ÁREA DE CAPTAÇÃO 

Utilizando o recurso AUTOCAD figura 06 foi possível obter dados da área de captação da 

oficina de veículos e equipamentos pesados como: comprimento, largura e inclinação do telhado. 

Desse modo, a área apresenta 90m de comprimento e 35m, largura totalizando uma área de .150m², 

a cobertura e dotada de uma leve inclinação. Sendo que o telhado é constituído de liga de alumínio 

que segundo Ruskin (2001) esse material possui algumas características como durabilidade, 

impermeabilidade, resistência ao incêndio, facilidade de concerto e leveza. 

 

 

90 m 

35m 

Figura 05 - Média mensal de precipitação pluviométrica de Paragominas, Fonte: 
(EMBRAPA, 2007). 

Figura 06 - Planta baixa de cobertura da Oficina de veículos e 
equipamentos, Fonte: Arquivo Técnico da oficina (2007). 
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10. CÀLCULO DA VAZÃO DE CALHA 

A oficina de veículos e equipamentos pesados já possui a instalação de calhas e condutores, 

cujo diâmetro é de 10” e 6”  polegadas respectivamente, sendo que cada condutor possui 

comprimento de 90 metros, largura de 35 metros e altura de 9 metros, sendo que a declividade dos 

mesmos  chega a atingir 2%. O material que constituem as calhas e condutores e aço galvanizado 

que segundo Tomaz (2003) apresenta características como leveza e rigidez, a figura 07mostra 

detalhes das medidas de comprimento e largura das calhas enquanto que a figura 16 especifica a 

altura e declividade das calhas e condutores. 

 

 

 

Assim de posse dos dados da área de captação e intensidade pluviométrica da região foi 

possível calcular a vazão da calha conforme mostra a equação abaixo: 

Vazão da calha (Q), seguindo cálculo da NBR 10844/89. 

                                          (1) 

Q = Vazão do projeto (l/min). 

I = Intensidade pluviométrica (mm/h). 

A = Área de contribuição (m²). 

Q= 2 x 3.150/60 

Q= 105 L/min 

Q: I x A 
       60 
 

35m 

Figura 07 - Planta baixa das calhas e condutores da oficina de 
veículos e equipamentos pesados Fonte: Arquivo Técnico da 

oficina (2007) 

90 m 
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11. ESTIMÁTIVA DE CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVAGENS DE VEÍCULOS E 

EQUIPAMENTOS. 

A oficina objeto de estudos desse trabalho, não dispõe de medidores de vazões como 

hidrômetro, assim para calcular a demanda de água utilizada nesse processo, foi preciso realizar as 

seguintes análises mostradas a seguir. 

Vazão da mangueira 

O primeiro passo para estimar o consumo de água da oficina é saber a vazão da mangueira que 

é utilizada para lavar os veículos equipamentos. Para isso foi realizado o seguinte teste onde, em um 

tambor de 200L, verificou-se o tempo gasto para encher com a água o tambor e obteve-se, desse 

modo, a vazão da mangueira obedecendo o seguinte cálculo: 

(2) 

 

Onde: 

Q= vazão da mangueira 

V= Volume do tambor 200 litros 

T= Tempo decorrido para encher o tambor (7 minutos) 

Desse modo, a vazão da mangueira é: 1709L/h. 

Levantamento do consumo de água. 

De posse dos dados da vazão da mangueira, foi necessário fazer um estudo de campo, 

avaliando algumas variáveis como mostrado na tabela 01. 

Tabela 1- Variáveis levantadas para dimensionar o consumo de água mensal na oficina. 

Quantidades de 

veículos 

Tipos de veículos e 

equipamentos 

Litros de água 

por lavagem 

Freqüência por 

mês 

Total de litros 

por mês 

01 Pá carradeira 2.221 04 8884 

01 Caçamba 1709 12 20508 

01 Trator de esteira D 

11 

2.221 04 8884 

01 Trator de esteira D 

8 

2.221 04 8884 

01 Escavadeira 2.221 04 8884 

01 Moto niveladora 2.221 04 8884 

Q= V / T 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

10

01 Lavagem da pátio 

da oficina 

256 56 14336 

01 Caminhão pipa 1709 4 6836 

01 Comboio 1709 4 6836 

01 Lavagem do 

lavador 

256 56 14336 

01 Gol 341 8 2728 

01 Pick up 341 20 6820 

Total de consumo mensal 116220L 

 

Assim, o resultado obtido com esse estudo, foi a estimativa de consumo de água mensal na 

oficina nos processos de lavagem de veículos e equipamentos onde obteu-se um total de 116220L 

ou 116m³ mensais de água utilizada no processo.  

12. DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO PELO MÉTODO DE RIPPL. 

Para a implantação de um sistema de água de chuva, deve se possuir os seguintes parâmentros 

para elaboração de um projeto: Precipitação local, área de captação, coeficiente de runoff, do 

telhado e a demanda da água pluvial. 

O método mais utilizado para o dimensionamento do reservatório é o de rippl que é um 

método de cálculo de volume de armazenamento necessário para garantir uma vazão regularizada 

constante durante o período mais crítico de estiagem. Segundo Garcez (apud Annecchini, 2005). 

Como exemplo, a tabela 02 exemplifica o dimensionamento da cisterna da oficina de veículos 

e equipamento pesados que possui uma área de 3150m², com uma demanda constante de 116m³ mês 

e os dados pluviométricos referem-se ao município de Paragominas resgatadas durante o período de 

1982 a 2007, fornecidos pela EMBRAPA Amazônia 2007. 

Tabela 2- Dimensionamento do reservatório pelo método de Rippl. Fonte: Thomas 2003. 

Meses Chuva 

média 

Demanda 

constante 

Área de 

captação 

Volume 

de chuva 

Diferença 

entre os 

volumes 

da 

demanda 

Diferença 

acumulada 

valores 

positivo 

---------- (mm) (m³) (m²) (m³) (m³) (m³) 

Janeiro 224 116 3.150 564 -448  
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Fevereiro 269 116 3.150 677 -561  

Março 400 116 3.150 1008 -892  

Abril 346 116 3.150 871 -755  

Maio 171 116 3.150 430 -314  

Junho 56 116 3.150 141 -25  

Julho 29 116 3.150 73 43 43 

Agosto 19 116 3.150 47 69 112 

Setembro 18 116 3.150 45 71 183 

Outubro 29 116 3.150 73 43 226 

Novembro 41 116 3.150 103 13 239 

Dezembro 100 116 3.150 248 -132 107 

 

Coluna 1: Período de tempo que vai de janeiro a dezembro. 

Coluna 2: Chuvas médias mensais em milímetros do município de Paragominas, no período 

entre 1982 a 2007. 

Coluna 3: Demanda mensal 116m³/mês. 

Coluna 4: Área de captação da água de chuva que é suposta constante durante o ano. A área de 

captação é fornecida em metros quadrados e é a projeção do telhado sobre o terreno, que no caso 

específico da oficina é de 3.150m². 

Coluna 5: Volumes mensais disponíveis da água de chuva. É obtido multiplicando-se a coluna 

2 pela coluna 4 e pelo coeficiente de runoff de 0,80 e dividindo-se por 1000, para que o resultado do 

volume seja em metros cúbicos. 

Assim a linha referente ao mês de janeiro é obtida: 

224 x 3.150 x 0,80 / 1000=564m³ 

O total da coluna 5 do volume de água fornecida pela chuva média de janeiro a dezembro é de 

564m³/ano, que deverá ser maior ou igual ao volume total da demanda ou consumo que se refere a 

coluna 3. 

Coluna 6: Estão as diferenças entre os volumes da demanda e os volumes de chuva mensais. 

É, na prática, a coluna 3 menos a coluna 5. O sinal negativo indica que há excesso de água e o sinal 

positivo indica que o volume de demanda, nos meses correspondentes, supera o volume de água 

disponível.  

Coluna 7: Estão as diferenças acumuladas da coluna 6, considerando somente os valores 

positivos. Para preencher esta coluna, foi admitida a hipótese inicial de o reservatório estar cheio. 

Os valores negativos não foram computados, pois correspondem a meses em que há excesso 

de água (volume disponível superando a demanda). 
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Começa-se com a soma dos valores positivos, prosseguindo-se até que a diferença se anule, 

desprezando-se todos os valores negativos seguintes, recomendando-se a soma quando aparecer o 

primeiro valor positivo Garcez (1960) 

O volume máximo obtido na coluna 7 pelo método de Rippl é de 239m³. portanto, o 

reservatório para regularizar a demanda constante de 116m³/mês deverá ter 239m³ de capacidade. 

O volume do reservatório de 239m³ corresponde a um suprimento de 69 dias de seca (2,3 

meses), pelos dados da tabela 9. 

13. VIABILIDADE DE IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE 

ÁGUA DE CHUVA. 

No estudo de implantação de um sistema de aproveitamento de água de chuva, os 

levantamentos dos custos e benefícios são necessários e de fundamental importância para 

verificação da viabilidade do projeto. 

Para esse estudo foram especificados três projetos de reservatório com diferentes composições 

de materiais e volumes, sendo que os dispositivos, como filtros e acessórios são os mesmos para 

todos os três, portanto os valores terão variação, em virtude do tamanho e composição do material 

utilizado. 

A tabela 03 mostra o orçamento levantado para o projeto 01, cujo reservatório possui um 

volume total de 120m³/mês, o material é constituído de concreto armado, o mesmo terá capacidade 

de armazenamento apenas para suprir a demanda mensal de 116m³/mês, conforme mostra o anexo 

1.   

 

Tabela 03: Custo de implantação do sistema de aproveitamento de água de chuva com reservatório 

de 120m³ mês. Fone: (Empresa Cosch e levantamentos de campo) 

 

DESCRIÇÃO UNID 
QUANT 

VALOR 

UNIT 
VALOR TOTAL 

Obras     

Reservatório 

(concreto armado) 

m³ 49,20 2.300 113.200,00 

Escavação m³ 200 35 7.000,00 

Reaterro m³ 80 20 1.600,00 

Carga e transporte m³ 120 10 1.200,00 

Intervenções civis m² 50 200 10.000,00 
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(demolição de 

pavimento existente) 

Intervenções civis 

(recomposição) 

m² 50 140 7.000,00 

Caixa de concreto unid 4 3.000 12.000,00 

Subtotal 1    152.000,00 

Equipamentos     

Unidades do Filtro 

VF6 

unid 2 12.086,99 24.174,00 

Unidade de freio 

d’água com bitola de 

300 mm 

unid 1 2.480,00 2.480,00 

1 Extravasor unid 1 2.224,00 2.224,00 

Conjunto flutuante unid 1 900,00 900,00 

Hidrômetro 2’ unid 1 2.000,00 2.000,00 

Tubulação 10’ metro linear 300 m 142 42600,00 

TOTAL GERAL 

OBRAS + 

EQUIPAMENTOS 

   226.400,00 

 

A tabela 04 especifica o projeto 02, composto de dois reservatórios, cujo material é de fibra 

de vidro, com volume total de 200m³, nesse caso a água será armazenada para aproximadamente um 

mês, conforme mostra o anexo 2. 

 
Tabela 04: Custo de implantação do sistema de aproveitamento de água de chuva com reservatório 

de 200m³ mês, Fonte (Empresa Cosch e levantamentos de campo) 
 

DESCRIÇÃO UNID 
QUANT 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

OBRAS     

Reservatório (fibra de vidro) m³ 80 80.275,00 160.550,00 

Escavação m³ 200 35 7.000,00 

Reaterro m³ 80 20 1.600,00 

Carga e transporte m³ 120 10 1.200,00 

Intervenções civis (demolição de 

pavimento existente) 

m² 50 200 10.000,00 
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Intervenções civis (recomposição) m² 50 140 7.000,00 

Caixa de concreto unid 4 3.000 12.000,00 

Subtotal 1    199.350,00 

Equipamentos     

Unidades do Filtro VF6 unid 2 12.086,99 24.174,00 

Unidade de freio d’água com 

bitola de 300 mm 

unid 1 2.480,00 2.480,00 

1 Extravasor unid 1 2.224,00 2.224,00 

Conjunto flutuante unid 1 900,00 900,00 

Hidrômetro 2’ unid 1 2000,00 2000,00 

Tubulação 10’ metro linear 300 m 142 42600,00 

TOTAL GERAL OBRAS + 

EQUIPAMENTOS 

   273.730,00 

 

A tabela 05 especifica o projeto 03, composto de um reservatório, cujo material é de concreto 

armado, com volume total de 225m³, nesse a água também será armazenada por aproximadamente 

um mês.  

 
Tabela 05: Custo de implantação do sistema de aproveitamento de água de chuva com reservatório 

de 225m³ mês, Fonte (Empresa Cosch e levantamentos de campo) 
 

DESCRIÇÃO UNID 
QUANT 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

OBRAS     

Reservatório (concreto armado) m³ 81 2.300,00 186.300,00 

Escavação m³ 200 35 7.000,00 

Reaterro m³ 80 20 1.600,00 

Carga e transporte m³ 120 10 1.200,00 

Intervenções civis (demolição de 

pavimento existente) 

m² 50 200 10.000,00 

Intervenções civis (recomposição) m² 50 140 7.000,00 

Caixa de concreto unid 4 3.000 12.000,00 

Subtotal 1    225.100,00 

Equipamentos     

Unidades do Filtro VF6 unid 2 12.086,99 24.174,00 
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Unidade de freio d’água com 

bitola de 300 mm 

unid 1 2.480,00 2.480,00 

1 Extravasor unid 1 2.224,00 2.224,00 

Conjunto flutuante unid 1 900,00 900,00 

Hidrômetro 2’ unid 1 2.000,00 2.000,00 

Tubulação 10’ 
metro 

linear 

300 m 142 42600,00 

OBRAS + EQUIPAM    300.000,00 

Baseado nos três orçamentos a tabela 06 apresenta as vantagens e desvantagens de cada um 

deles. 

Tabela 06: Apresentação das vantagens e desvantagens dos projetos 1, 2 e 3.  

Projetos de reservatórios Vantagens Desvantagens 

Economia de 696.000 litros de água 

ano 

Obra de implantação 

demorada 

Zero manutenção Preço relativamente médio 

Maior durabilidade ao tempo Tempo de retorno do 

investimento 28 anos 

1 Reservatório (concreto 

armado)120.000 litros 

 Não possui capacidade de 

armazenamento, no período 

de estiagem 

Economia de 812.000 litros de água 

ano 

Obra de implantação 

demorada 

Zero manutenção Preço relativamente alto 

Maior durabilidade ao tempo Tempo de retorno do 

investimento 35 anos 

1 Reservatório (concreto 

armado) 225.000 litros 

 

Armazenamento de aproximadamente 

30 dias no período de estiagem 

 

Economia de 812.000 litros de água 

ano 

Manutenção elevada 

Preço médio Pouca resistência ao tempo 

2 Reservatório (fibra de 

vidro) 100.000 litros 

Obra de implantação rápida Possibilidade de rachadura se 

o mesmo ficar sem água 
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Armazenamento de aproximadamente 

30 dias no período de estiagem 

Tempo de retorno do 

investimento 32 anos 

 

Todos os projetos apresentados possuem vantagens ambientais como:  

Utilização de água de uma fonte renovável; 

Minimização de aproximadamente 60% da retirada da água do corpo hídrico utilizado 

atualmente no processo; 

Diminuição da lixiviação do solo; 

Marketing verde para empresa, que visa a atender à demanda e às exigências de um número 

crescente de consumidores que defendem a conservação do meio ambiente; 

Sensibilizar os usuários para o uso racional da água; 

Servir de modelo para empreendimentos de qualquer seguimento; 

Baseado nas análises e discussões sobre as vantagens e desvantagens das alternativas 

propostas, além dos prováveis crescimentos da demanda da oficina e o fato de a mesma não possuir 

tanques de armazenamento para atender o processo de lavagem, o cliente dos projetos, optou pelo 

projeto 3. 

Esta opção é mais viável na percepção do cliente visto que a mesma pressupõe um custo 

menor com manutenção, uma maior capacidade de armazenamento de água e devido à durabilidade 

já que o mesmo ficará exposto às intempéries, além de marketing verde para empresa.  

14. CONCLUSÕES 

A partir do estudo do sistema de aproveitamento de água de chuva, podem-se enumerar 

algumas conclusões: 

A média anual de chuvas obtidas com os dados pluviométricos fornecidos pela EMBRAPA 

Amazônia Oriental, no período entre os anos de 1982 e 2007 em Paragominas-PA, caracterizou o 

regime de chuvas como generosas e propícias ao aproveitamento desta água para fins menos nobres. 

O volume necessário de água de chuva aproveitada para atender a demanda na lavagem de 

veículos e equipamentos é suficiente em todo o período de chuva que vai de dezembro a junho, 

sendo que os projetos 02 e 03 o volume acumulado atenderá a demanda para mais um mês de 

estiagem. 

O tratamento médio da chuva realizada pelos filtros VF6 possibilita a melhoria 

significativamente da qualidade da água no reservatório, atendendo desse modo à exigência da 

norma ABNT/CEET-00.001.77. 

Os equipamentos que mais consomem água na oficina estudada são os tratores de esteira D11, 

moto niveladora, pá carradeira, escavadeira, e trator D8. 
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O reservatório usado no período de chuva será também utilizado para armazenar a água de 

processo ou de suprimento no período de estiagem, sendo essa uma fonte alternativa de água para 

complementar o reservatório de água de chuva. 

O projeto que ficou definido como o mais adequado para atender a demanda da oficina na 

visão do cliente foi o de número 03, cujo reservatório possui a capacidade de armazenamento de 

225.000 litros de água ano. 
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