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ESTUDOS PARA UTILIZAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA USINA TERMOELÉTRICA 

DE SANTANA, ESTADO DO AMAPÁ, BRASIL: uma contribuição para o uso sustentável 

dos recursos hídricos. 

 
Ruthilene Gomes Mourão1 & Wagner José Pinheiro Costa2 

 

RESUMO --- Este trabalho, desenvolvido na Usina Termoelétrica de Santana-AP propõe a 
utilização adequada de águas pluviais para reduzir a pressão sobre as águas subterrâneas. As 
informações necessárias para o alcance do objetivo foram levantadas a partir de análises 
documentais, entrevistas, medições locais do volume de água usado em alguns setores, coleta e 
análises físico-químicas e bacteriológicas de águas pluviais de telhados. A análise da demanda de 
água identificou 10 agentes no processo industrial responsáveis por um consumo estimado mensal 
de 348 m3.  A análise da oferta de águas pluviais a partir das edificações do empreendimento aponta 
para um aproveitamento de água dos Blocos (A+B+C) de 156,05 m3/mês e para Casa de Força – 
grupos diesel de 411,97 m3/mês.  Os resultados das análises de qualidade das águas pluviais 
coletadas dos telhados do Bloco B e Casa de Força – grupos diesel apresentaram coliformes fecais 
variando de 15 a 93 NMP/100 ml e sólidos totais de 6 a 420 mg/L. O aproveitamento das águas 
pluviais, em caso de qualidade adequada para o uso dos agentes industriais, pode contribuir para 
uma redução na extração de água subterrânea de 15 a 90% na usina. 
 
ABSTRACT --- This work, developed in the Thermoelectric Power Station of Santana, Amapa 
State, Brazil, proposes an adequate pluvial water use to reduce the pressure on groundwater 
utilization. The necessary information to reach the objective had been raised from documentary 
analyses, interviews, local measurements of the used volume of water in some sectors, collection 
and bacteriological and physical-chemistry analyses of pluvial waters from rooftops. The 
investigation of the water demand identified 10 sectors in the industrial process responsible for a 
monthly consumption of about 348 m3. The pluvial waters from the points of three buildings - 
Blocks (A+B+C) - yielded about 156.05 m3/month and with respect to the House Machine – Groups 
Diesel the volume was estimated on 411.97 m3/month. The results of the pluvial water quality 
analyses collected on the roofs of Block B and House Machine – Groups Diesel showed fecal 
coliforms concentration range from 15 to 93 NMP/100 ml and the total solids in the range from 6 to 
420 mg/L. The using of pluvial waters, in case of quality adjusted for the industrial requirements, 
can contribute for a reduction in the groundwater extraction from 15 to 90 % in the power station. 
 
Palavras-chave: uso de águas pluviais, usina termoelétrica, Estado do Amapá. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 
No Brasil, a disponibilidade hídrica chega a 12% das reservas de água doce do planeta, o que 

representa um potencial hídrico de 5.610 km3/ano, o Estado do Amapá destaca-se por apresentar o 

quinto maior potencial hídrico do país com 196 km3/ano (Rebouças, 2002). As regiões Norte e 

Centro-Oeste apresentam mais de 80% das reservas de água doce brasileira, entretanto, abrigam 

15% da população brasileira, concentrada, principalmente, nos centros urbanos de acordo com 

IBGE (2006).  

Para Tomaz (2001), a combinação exagerada do crescimento dos centros urbanos e a 

degradação acelerada da qualidade das águas têm gerado graves problemas de abastecimento de 

água. Nas cidades da região norte esses fatos estão presentes no cotidiano da população, pois a 

expansão da rede de distribuição de água não cresce no mesmo ritmo da expansão urbana, 

obrigando os usuários a partirem para explotação das águas subterrâneas como forma de atender 

suas necessidades. 

Dentre as formas de redução da pressão sobre os recursos hídricos estão: a reutilização de 

águas residuárias e o aproveitamento de águas pluviais, em usos menos nobres como lavagem de 

pisos, alimentação de bacias sanitárias, lavagem de veículos, entre outros, o que Philippi Jr. et al. 

(2004) consideram como instrumentos importantes de gestão dos recursos hídricos. 

Em decorrência do valor econômico e social da água, as indústrias têm confrontado os custos 

de captação e utilização de água potável com os custos de tratamento de águas residuárias a serem 

empregadas nos processos produtivos das indústrias. 

De acordo com Silva e Simões (2002) a água é utilizada de diversas formas na indústria, sua 

aplicação está dividida de maneira genérica em consumo humano, matéria prima, uso como fluido 

auxiliar, uso para geração de energia, uso como fluído de aquecimento e/ou resfriamento e outros 

usos como a utilização de água para combate a incêndio, rega de áreas verdes ou incorporação em 

diversos subprodutos gerados nos processos industriais, seja na fase sólida, líquida ou gasosa. 

Tomaz (op. cit.) cita que algumas indústrias têm optado pelo aproveitamento da água da chuva 

em várias atividades, por ser uma alternativa que possibilita a redução do consumo da água 

subterrânea. 

Embora existam muitas possibilidades de reuso de água para atendimento de variedades de 

usos benéficos, as mais significativas são as formas de reuso na área urbana, o reuso industrial, o 

reuso agrícola e o reuso associado à recarga artificial de aqüíferos (Mancuso, 2003). 

Com base na conjuntura atual, este trabalho tem como objetivo apresentar a alternativa 

proposta à Usina Termoelétrica de Santana (UTE-Santana), pertencente à Eletronorte, situada no 
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Estado do Amapá, de utilização das águas pluviais, como forma de reduzir a extração das águas 

subterrâneas locais.  

 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Estado do Amapá apresenta uma superfície de aproximadamente 143.000 km2 e está 

localizado no extremo norte da região Amazônica. É banhado pelo Oceano Atlântico e cortado pela 

linha do Equador. Sua área costeira apresenta forte influência das águas do rio Amazonas. A 

população do Estado foi estimada em 2005, pelo IBGE (2006) em 594.587 habitantes, com cerca de 

60% deste contingente concentrado na capital do Estado. 

Dados da SEMA (2003) indicam que o Amapá destaca-se no cenário nacional por apresentar 

um conjunto de unidades de conservação e de terras indígenas correspondentes a 55,17 % da 

superfície do território, sendo considerada uma das unidades da federação mais conservadas. Em 

termos de bacias hidrográficas, o estado apresenta 34 bacias hidrográficas, segundo ZEE (1997). 

Situada no município de Santana, a 17 Km de distância de Macapá, a Usina Termoelétrica de 

Santana (UTE-Santana) (Figura 1), sob responsabilidade da Eletronorte, é o principal parque de 

geração de energia elétrica do Estado do Amapá, atendendo 13 dos 16 municípios do estado, o 

equivalente a 97% da população amapaense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Mapa de localização da UTE no Município de Santana e a planta do empreendimento. 
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Em 1993 a Eletronorte implantou a 1ª etapa da UTE - Santana, instalando 03 (três) unidades 

geradoras de 18MW cada (TG01 a TG03). Com o crescimento da demanda, houve a necessidade de 

acréscimo na disponibilidade de energia elétrica. Em 1997 foram instalados 03 (três) unidades 

geradoras de 15,5 MW cada, e no ano de 2000 foi instalado o quarto motor com a mesma 

capacidade (GD04 a GD07). A tabela 1 mostra a disponibilidade total do parque térmico da UTE - 

Santana e a quantidade de óleo diesel consumida diariamente.  

 

Tabela 1 - Características do parque térmico da UTE - Santana. 

Unidade 

Geradora 
Tipo Fabricante 

Início 

Operação 

Potência 

Nominal 

Potência Total 

Instalada 

TG01 A TG03 
Turbina a Gás 

LM 2500 

Stewart & 

Stevenson 

(EUA) 

1993 3 x 18 MW 54 MW 

GD04 a GD07 
Motor Diesel 

18V46 

Wartsila 

(Finlândia) 
1997 4 x 15,5 MW 62 MW 

Potência Total Instalada 116 MW 

Consumo Óleo Diesel 300.000 l/dia 

 

Neste trabalho os estudos para aproveitamento das águas pluviais concentraram-se nas 

seguintes edificações da UTE-Santana: i - Blocos A, B e C, que concentram atividades 

administrativas, com telhado de amianto e cercados de árvores (Figura 2); ii - Casa de Força – 

grupos diesel, concentram os motores geradores, telhado de zinco e sem árvores nas proximidades 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Caracterização dos telhados e da vegetação do entorno dos Blocos A, B e C. 

Bloco A 

Bloco B 

Bloco C 
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Figura 3 - Caracterização do telhado e do entorno do prédio da Casa de Força – grupos diesel. 

 

A água que abastece a UTE – Santana é proveniente de aqüífero livre, que atende aos 

consumos para o uso industrial e uso humano. Existem três poços na área do empreendimento, 

estando apenas um em funcionamento. Esse poço foi perfurado em terreno cuja geologia é 

caracterizada por: sedimentos areno-argilosos da Formação Barreiras (Santos et al., 2006) e têm 50 

m de profundidade. A capacidade total de reservação do empreendimento é de 521 m3.  

O regime pluviométrico local, com precipitação aproximada de 2.500 mm anuais, segundo 

ELETRONORTE (1993) é caracterizado por dois períodos distintos: o período chuvoso que vai dos 

meses de janeiro a junho, sendo o mês de março o que tem maior precipitação pluviométrica e, o 

período de estiagem das chuvas que ocorre entre os meses de julho a dezembro, apresentando o mês 

de outubro a menor precipitação pluviométrica.  

A partir da série histórica da média de precipitação pluviométrica entre os anos de 1968 a 

2004 em Macapá, fornecida pelo INMET/IEPA - LABHIDRO, é possível observar o 

comportamento das chuvas na região (Figura 4). 

 

3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Como as pesquisas sobre reuso das águas e utilização adequada de águas pluviais, no Estado 

Amapá, podem ser consideradas inexistentes, a fase inicial deste trabalho contou com levantamento 

bibliográfico sobre o assunto. Uma análise documental detalhada das plantas e dos processos 

Casa de 
Força 
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industriais foi realizada, o que possibilitou a identificação de todos os agentes consumidores de 

água na UTE-Santana, bem como, as edificações capazes de se coletar as águas pluviais. 

 

Precipitação Pluviométrica / Média 
1968 à 2004 (mm)

293

356
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Figura 4 - Pluviometria mensal em área próxima da UTE – Santana. Fonte: INMET/IEPA - 

LABHIDRO. 

 

Como forma de superar a ausência de hidrômetros na planta industrial, para quantificação do 

volume utilizado de água ao longo de todo o processo de produção de energia, foram realizadas 

várias entrevistas com funcionários da empresa e medições “in locu” do volume de água utilizado 

por unidade de tempo, em atividades cotidianas. 

Para identificação da qualidade das águas pluviais propostas para reaproveitamento na UTE-

Santana, optou-se por coletar amostras de águas dos telhados do bloco B, o maior bloco da área 

administrativa, e do prédio casa de força – grupos diesel. A coleta das amostras foi realizada no mês 

de junho de 2006 e ocorreram a 05 e 20 minutos após o início da chuva, num total foram coletadas 

4 amostras. A análise das amostras foi realizada, logo após a coleta, no Laboratório de Análises 

Químicas da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amapá – SEMA, para os seguintes 

parâmetros: odor, sólidos totais, sólidos suspensos totais, cloreto, nitrato, coliformes totais e E.Coli. 

A partir das informações obtidas, foi proposto o aproveitamento das águas pluviais, levando-

se em consideração a demanda, a oferta e a qualidade das águas pluviais. 

 
4 - RESULTADOS 
 
4.1 – Análise da demanda de água na UTE-Santana 
 

A partir dos levantamentos no empreendimento foram identificados 10 (dez) agentes 

consumidores de água no sistema industrial, representando um uso total de água em todas as fases 
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necessárias à produção de energia elétrica de 348,41 m3/mês, incluindo o consumo humano, 

conforme detalhado na figura 5. Ressalta-se que o sistema de vapor das caldeiras, consumo humano 

e o sistema de água dos motores geradores são responsáveis por 75% da demanda de água do 

empreendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Detalhamento da demanda mensal estimada de água para utilização nos processos de 

geração de energia elétrica da UTE-Santana. 

 

4.2 – Análise da oferta de águas pluviais 

 A medição das dimensões dos telhados das edificações na UTE-Santana possibilitou o 

cálculo das áreas de captação das águas pluviais, conforme descrito a seguir: 

• Área Bloco A = 230,72 m² 

• Área Bloco B = 315 m² 

• Área Bloco C = 272,48 m² 

• Área Casa de Força – grupos diesel = 2.160 m² 

Levando-se em consideração a série histórica da precipitação pluviométrica de 1968 a 2004 e 

a possibilidade de coleta dessas águas por captação dos telhados, estimou-se a captação mensal das 

águas pluviais por edificação, conforme apresentado na tabela 2. 

O volume de água pluvial disponível para armazenamento deve levar em consideração um 

descarte de 10% do volume de captação (VC), correspondente à água inicial de “lavagem” dos 

telhados.  

Uso total
348,41 m³/mês

Sistema HT e LT 
60 m³/mês

Caldeiras
108 m³/mês

Estação de 

3,6 m³/mês 

Sistema de
Purificação de

Óleo lubrificante
5,6 m³/mês

UG LM 2500
0,5 m³/mês

Sistema 
anti- incêndio
3,9 m³/mês

Caixa 
separadora
20 m³/mês

Lavagem de
peças

11 m³/mês 

Processos de
limpeza

39,81 m³/mês

Consumo 
humano

96 m³/mês 

Uso Total

348,41 m³/mês

Sistema de água 
dos motores 
geradores 

60 m³/mês

Sistema de vapor
das caldeiras 

108 m³/mês

Lavagem das 
centrífugas de 
óleo  

3,6 m³/mês 

Sistema de
Purificação de

Óleo lubrificante
5,6 m³/mês

Lavagem dos  
compressores  
das un. geradoras

0,5 m³/mês

Sistema 
anti- incêndio
3,9 m³/mês

Caixa separadora
de água e óleo 

20 m³/mês

Lavagem de
peças

11 m³/mês 

Processo de  
limpeza da área 
industrial 

39,81 m³/mês

Consumo 
humano

96 m³/mês 
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O mês com menor possibilidade de armazenamento das águas pluviais é o de outubro com 

volume armazenável para os Blocos (A+B+C) de 19,88 m3/mês ou 0,66 m3/dia e para Casa de 

Força – grupos diesel de 52,49 m3/mês ou 1,75 m3/dia. 

O mês com maior possibilidade de armazenamento das águas das chuvas é o de março com 

volume armazenável para os Blocos (A+B+C) de 304,88 m3/mês ou 10,16 m3/dia e para Casa de 

Força – grupos diesel de 804,82 m3/mês ou 26,83 m3/dia. 

 

Tabela 2 - Estimativa de captação mensal das águas pluviais nas edificações da UTE-Santana (Ip = 

precipitação pluviométrica mensal, média histórica 1968-2004; VC = Volume de Captação das 

águas pluviais). 

Mês Ip 
(mm) 

VC 
Blocos 
A+B+C 

(m3) 

VC 
Casa de Força – 

grupos diesel 
(m³) 

VC Total 
(m³) 

Jan 293 239,73 632,88 872,61 
Fev 356 291,28 768,96 1.060,24 
Mar 414 338,74 894,24 1.232,98 
Abr 379 310,08 818,64 1.128,72 
Mai 334 273,27 721,44 994,71 
Jun 229 187,36 494,64 682,00 
Jul 188 153,81 406,08 559,89 
Ago 093 76,09 200,88 276,97 
Set 036 29,45 77,76 107,21 
Out 027 22,09 58,32 80,41 
Nov 067 54,82 144,72 199,54 
Dez 127 103,9 274,32 378,22 
Média/Mensal 173,39 457,74 631,13 

 

Levando-se em consideração a média mensal apresentada na tabela 3, o volume armazenável 

médio para os Blocos (A+B+C) é de 156,05 m3/mês ou 5,2 m3/dia e para Casa de Força – grupos 

diesel de 411,97 m3/mês ou 13,73 m3/dia. 

 

4.3 – Análise qualitativa das águas pluviais da UTE-Santana 

Os resultados obtidos a partir das análises das águas pluviais dos telhados estão expostos na 

tabela 3. Para os resultados dos parâmetros Sólidos Totais, observou-se a presença em todas as 

amostras, sendo que, os maiores valores estão presentes nas amostras coletadas 15 minutos após a 

primeira amostragem. 

Os parâmetros Sólidos Suspensos Totais, Sólidos Totais, Cloretos e Nitratos apresentam 

valores característicos de águas pluviais conforme valores apresentados por ANA et al. (2004). 
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Tabela 3 – Resultado das análises físico-químicas e bacteriológicas das águas pluviais coletadas dos 

telhados do bloco B e do prédio da Casa de Força – grupos diesel, na UTE-Santana. 

Parâmetros 

Bolco B 

(após 5 

minutos) 

Bolco B 

(após 20 

minutos) 

Casa de Força 

grupos diesel 

(após 5 

minutos) 

Casa de Força 

grupos diesel 

(após 20 

minutos) 

Odor Virtualmente 

Ausente 

Virtualmente 

Ausente 

Virtualmente 

Ausente 

Virtualmente 

Ausente 

Sólidos Totais 6 mg/L 340 mg/L 72 mg/L 420 mg/L 

Sólidos Suspensos 

Totais 

12 mg/L 16 mg/L 36 mg/L 12 mg/L 

Cloreto - - 3,5mg/L 1,5 mg/L 

Nitrato - - 0,8 mg/L 0,5mg/L 

Coliformes Totais 43NMP/100 ml 15 NMP/100 ml 15 NMP/100 ml 93 NMP/100 ml 

E.Coli 04 NMP/100 ml Ausente Ausente Ausente 

 

Os valores dos parâmetros medidos estão sob influência de fatores externos como os tipos dos 

telhados, idade dos telhados e arborização das áreas. Tais fatores, associados ao pequeno número de 

amostras analisadas, interferem diretamente na interpretação dos resultados e indicam a necessidade 

de mais análises. 

  

5 – CONCLUSÕES 

A partir do consumo de água estimado na UTE-Santana de 348,41 m3/mês ou 11,60 m3/dia e a 

análise da oferta de águas pluviais das edificações estudadas, sugere-se que o empreendimento 

programe, inicialmente, a implantação de um sistema de recepção de águas pluviais no entorno do 

telhado do prédio Casa de Força – grupos diesel, sendo as águas direcionadas para um reservatório 

com capacidade mínima de 15 m3. No período de estiagem das chuvas, o volume armazenável no 

mês de outubro poderá atender apenas 15% da demanda do empreendimento, enquanto que nos 

meses de janeiro a maio, caso a água esteja na qualidade adequada aos usos dos agentes industriais, 

poderá atender mais de 90% da demanda do empreendimento. 

As análises físico-químicas e bacteriológicas das águas pluviais, coletadas nos telhados das 

edificações, devem ser ampliadas em número e realizadas mensalmente. Entretanto, os resultados 

obtidos já apontam para necessidade de filtragem e desinfecção das águas armazenáveis em caso de 

uso em atividades que coloquem em exposição o público em geral e os funcionários da empresa. 
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Torna-se imprescindível a mensuração de outros parâmetros como pH, ferro, DBO, magnésio, 

cálcio, sulfatos, dureza e alcalinidade, para a indicação dessas águas em usos industriais mais 

exigentes afim de não comprometer a vida útil dos equipamentos da UTE-Santana.  

A economia de água potável se tornou essencial e de grande importância a nível global. 

Muitas empresas, por obrigação imposta pelo poder público ou por meio de reivindicação da 

sociedade, passaram a ter responsabilidade sócio-ambiental, principalmente, no uso dos recursos 

hídricos. Desta forma, o aproveitamento das águas pluviais, mesmo na região Amazônica, 

representa uma oportunidade para que empresas possam reduzir custos, aumentar a eficiência e 

contribuir para o uso sustentável dos recursos hídricos. 
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