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Resumo – Desde o fim do século passado, com a realização da Eco-92, diversos são os estudos 

desenvolvidos na área de consumo e manejo adequado dos recursos naturais. Dentre eles, a água, 

elemento vital da natureza para todos os seres vivos e protagonista de um dos mais expressivos 

problemas da atualidade – a crise hídrica no sudeste brasileiro –, ganha destaque nas pesquisas e 

discussões ambientais, principalmente aquelas relacionadas às alternativas para sanar tal 

problemática. Nesse sentido, este trabalho aborda de maneira quantitativa a eficiência de uma 

técnica de aproveitamento hídrico implantada pela Eletrobras Eletronorte em sua Vila Residencial, 

em Tucuruí/PA, apresentando suas peculiaridades e sua dinâmica de funcionamento. A metodologia 

apresentada baseia-se em revisão bibliográfica sobre a relevância do tema, análise dos projetos e 

inspeções nos prédios da empresa para analisar o panorama atual do projeto. Como conclusão do 

estudo, tem-se o levantamento de pontos a serem corrigidos para que haja a potencialização do 

sistema.  
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ANALYSIS OF RAINWATER COLLECTOR SYSTEM OF ELETROBRAS 

ELETRONORTE 
 

Abstract – Since the end of last century, with Eco-92 occurrence, many are the studies developed in 

the area of natural resources proper consumption and management. Among them, water, nature’s 

vital element for all living beings and protagonist of one of the most expressive current problems – 

the water crisis in Brazilian Southeast –, stands out in the environmental research and discussions, 

especially the ones related to alternatives to remedy the problem. In this way, this paper shows in a 

quantitative manner the efficiency of a water utilization technique implemented by Eletrobras 

Eletronorte in its residential village, in Tucuruí/PA, presenting its peculiarities and operation 

dynamics. The presented methodology is based on literature review about the theme’s relevance, 

analysis of the projects and inspections in the company’s buildings to analyze the current project 

panorama. As the study conclusion, there’s the gathering of points to be corrected in order to 

enhance the system. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com a Lei nº 9.433/1997, a água é considerada um bem de domínio público e 

um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. A legislação prevê que o gerenciamento 

dos recursos hídricos proporcione os usos múltiplos das águas, de forma descentralizada e 

participativa, contando com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 
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Em 2001, o especialista em recursos hídricos Marcos Freitas, então diretor da Agência 

Nacional das Águas (ANA), foi convidado por uma revista para fazer projeções sobre o futuro do 

Brasil e como seria a vida dos brasileiros em 2015. À época, a resposta de Freitas foi que o país, 

mesmo tendo o maior volume de água doce do planeta, viveria uma grave crise hídrica e, 

atualmente, a realidade que se observa condiz com tal declaração. (CALDAS, 2015) 

Em tempos de escassez de água, especialmente no estado de São Paulo, onde a população 

já sofre com um rigoroso racionamento e diversas mudanças de hábitos no consumo deste bem, 

viabilizar alternativas para se combater a “guerra hídrica” torna-se mandatório. 

Segundo Mierzwa et al (2007), “O aproveitamento de águas pluviais é uma opção que 

pode se mostrar muito atrativa para a minimização dos efeitos da escassez de água (...) e também 

dos custos, gerados pelo consumo de água obtida a partir de fontes tradicionais.” 

A cidade de Tucuruí – PA, por meio de investimentos da Eletrobras Eletronorte, renomada 

empresa pública do setor elétrico brasileiro, realizou o planejamento e execução de um sistema 

coletor de águas pluviais, com o objetivo de reduzir o desperdício de água na Vila Residencial da 

empresa. A iniciativa foi resultado de uma análise técnica de seus funcionários no ano de 2010, 

onde se observou que os índices de perda de água tratada eram extremamente elevados – 

aproximadamente 151,2 milhões litros/mês, correspondente a 61% do volume distribuído – o que se 

caracterizava como um alarmante entrave ambiental. (ELETRONORTE, 2010) 

Ressalta-se que, geralmente, as águas pluviais apresentam boa qualidade, porém são muito 

influenciadas pelas condições de precipitações locais; fatores como: proximidade às rodovias, 

presença de vegetação arbórea e atividades industriais, entre outras, influenciam diretamente neste 

parâmetro, conforme já constatado nos trabalhos desenvolvidos por May (2004) e Vivacqua (2005). 

Neste sentido, este estudo faz uma análise do sistema de aproveitamento de águas pluviais 

adotado atualmente pela empresa, tendo em vista a proposição de medidas técnico-científicas, 

fundamentadas em normas e referências científicas, para o melhoramento de sua eficiência. 

2. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desta pesquisa realizou-se, primeiramente, o levantamento e 

estudo dos projetos de captação de águas pluviais da Eletrobras Eletronorte, além de revisão 

bibliográfica para a discussão sobre a eficiência dos mesmos. Em seguida foram feitas inspeções 

nos locais contemplados pelo projeto proposto pela empresa, a fim de quantificar o número de 

sistemas que foram implantados, onde tais dados embasaram a etapa subsequente do estudo. 
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Posteriormente verificou-se in loco a situação das unidades coletoras (Figura 1), aspectos de seu 

funcionamento e da utilização da água captada. 

 

 

Dados sobre a qualidade da água não foram abordados, pois não foram disponibilizados 

pela empresa, recorrendo mais uma vez à revisão bibliográfica para elaboração de propostas de 

novas alternativas para o uso de águas pluviais, assim como outras medidas para que se possa 

economizar água potável, reduzindo assim os custos da empresa referentes ao tratamento de água e 

também contribuindo para a sustentabilidade do sistema. 

3. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

A empresa dispõe de prédios que possuem uma grande área de cobertura, o que possibilita 

um alto volume de captação, conforme a Tabela 1. Sendo assim, o projeto contemplou a captação 

em três edifícios: Administração de Vilas, Centro de Treinamento e Centro Cultural (Figuras 2, 3 e 

4, respectivamente), totalizando cinco reservatórios e captando 48 mil litros/mês. Além desses 

pontos de captação, vale ressaltar que existe mais um reservatório situado no prédio “Casa 

Eficiente”, dotado das mesmas dimensões dos demais, porém com funcionamento diferenciado e 

específico para atividades e pesquisas desenvolvidas naquele local. Dessa forma, foram 

desconsideradas suas contribuições neste estudo. 

Tabela 1 – Área de captação de cada prédio. 
 

Prédio Área de captação (m²) 

Administração de Vilas 2093,22 

Centro Cultural 1329,40 

Centro de Treinamento 531,00 

 

Figura 1 – Localização dos Reservatórios na Vila Residencial. (Fonte: Adaptado do Google Earth, 2015) 
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A implantação do sistema procedeu-se por meio da execução de estruturas de apoio em 

concreto armado para reservatórios em fibra de vidro, adaptação da saída da calha para receber uma 

tubulação que tem a função de transferir a água que nela escoa para o reservatório, um extravasor e 

saídas para a água acumulada fora da caixa. 

O projeto piloto foi executado no prédio “Administração de Vilas” e é composto por 3 

reservatórios com capacidade para 4.000 litros (Figura 5). Concluída sua implantação e atestada sua 

eficiência, procedeu-se a instalação nos demais prédios, com estruturas semelhantes, porém com 

maior capacidade de armazenamento. (ELETRONORTE, 2010) 

 
 

Segundo a Agência Nacional de Águas – ANA (2005), a água de chuva captada pode ser 

utilizada para diversas atividades desde que haja controle de sua qualidade e em alguns casos há 

também a necessidade de tratamento específico, de forma que não comprometa a saúde de seus 

Figura 2 – Reservatório do 

prédio “Administração de Vilas”. 

Figura 3 – Reservatório do 

prédio “Centro de Treinamento”. 
Figura 4 – Reservatório do prédio 

“Centro Cultural”. 

Figura 5 – Reservatório de águas pluviais do projeto piloto. (Fonte: ELETRONORTE, 2010) 



  

 

XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  5 

usuários, nem a vida útil dos sistemas envolvidos. Sendo assim, a manutenção e irrigação de jardins 

são alguns dos usos mais eficientes deste recurso natural.  

O funcionamento do sistema da Eletrobras Eletronorte ocorre de maneira simplificada. Os 

reservatórios contam com uma tubulação de saída na parte inferior dos pilares da estrutura de apoio, 

onde por meio desta, a água pluvial armazenada pode ser utilizada para as atividades de jardinagem 

(uso não potável) nos prédios. O emprego nesta atividade faz com que se dispense qualquer tipo de 

tratamento da água, sendo que a mesma pode ser utilizada momentos depois de sua captação.   

4. SITUAÇÃO ATUAL 

Os reservatórios de captação encontram-se atualmente inutilizados, devido a algumas 

situações observadas, discutidas a seguir. 

A cidade de Tucuruí está localizada em uma região de estações climáticas de ampla 

irregularidade, onde o período mais chuvoso geralmente inicia-se em janeiro e termina em março, e 

o de estiagem vai de julho a setembro. Tais condições, ainda, têm sofrido bastantes modificações 

nos últimos anos, proporcionando um período de precipitações por vezes menor que o usual. Dessa 

forma, a captação de água proveniente de chuvas tem curta duração no decorrer de um ano e 

caracterizam assim um regime intermitente de abastecimento hídrico. 

Inexiste o acompanhamento dos dados de captação e armazenamento anuais dos 

reservatórios e, além disso, com os volumes de armazenamento adotados, provavelmente o 

dimensionamento não se deu segundo critérios técnico-científicos, não conseguindo suprir a 

demanda no período de estiagem. 

Observou-se a deficiência no planejamento contínuo referente ao aproveitamento da água 

captada, pois não são traçados novos planos de utilização por parte da empresa desde sua 

construção. 

No modelo implantado pela empresa, não há dispositivos para retenção de materiais 

carreados pela água das chuvas no telhado e nem das primeiras precipitações, o que 

consequentemente vem a comprometer a eficiência do sistema. As torneiras e válvulas de saída de 

água da estrutura de captação apresentam-se obstruídas, impossibilitando a utilização desta, além da 

inexistência destes dispositivos em alguns dos reservatórios, como observado nas Figuras 5 e 6, 

seguintes. 
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A ausência de manutenção e limpeza dos reservatórios de captação resulta em patologias 

nos mesmos (existência de fissuras, infiltrações, lodo e outros agentes biológicos) e pode vir a 

comprometer a segurança da estrutura, bem como sua apresentação estética, a exemplo das Figuras 

7 e 8. 

        

 

5. PROPOSTAS DE MELHORIAS 

Após a análise do panorama atual do projeto verificou-se que há vários entraves para seu 

funcionamento efetivo. As melhorias advindas da sua implantação se tornaram ineficientes ao passo 

que não houve um planejamento futuro para o sistema. 

 De acordo com os estudos de Vieira (2012), o potencial de uso de água pluvial de 

coberturas varia em função da quantidade e qualidade da precipitação local, das características da 

cobertura, do sistema hidráulico predial, dos hábitos de consumo de água e do padrão de qualidade 

Figura 5 – Inexistência de 

torneira na estrutura do 

reservatório. 

Figura 6 – Torneira existente, 

porém obstruída e inutilizada. 

Figura 7 – Patologias em estrutura de 

apoio do reservatório. 

Figura 8 – Fissuras no reservatório do 

prédio “Administração de Vilas”. 
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exigido para cada uso final. Sendo assim, as propostas de melhoria podem incidir diretamente sobre 

a estrutura do sistema. Neste sentido, sugere-se:  

 Construção de reservatório (cisterna, por exemplo) para armazenamento da água 

proveniente dos três prédios com dimensionamento prévio, assumindo a variabilidade 

pluviométrica e a demanda de consumo dos usos não potáveis nestas edificações, garantindo 

assim, reserva técnica para períodos de estiagem e possível utilização nas áreas localizadas 

em cotas inferiores, bem como eliminando o desperdício que ocorre no sistema atual, já que 

ao atingir o volume máximo do reservatório a água transborda e o índice de perdas é elevado; 

 Otimização do sistema atual com a desobstrução e troca de dispositivos hidráulicos 

defeituosos, para que a água armazenada possa ser utilizada normalmente; 

 Manutenção periódica das estruturas de apoio e dos próprios reservatórios, para 

evitar o surgimento de patologias estruturais e também proteger a água de contaminantes 

externos; 

 Proceder com a recuperação dos reservatórios de captação existentes, tornando 

efetiva a sua utilização; 

 Qualificação das novas utilizações para a água captada das precipitações (usos não 

potáveis): emprego em descargas de vasos sanitários e mictórios, e para serviços de limpeza 

de calçada. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentro do contexto hídrico atual no Brasil, técnicas que visem à diminuição do uso e 

também que combatam o desperdício de água potável devem ser difundidas. O sistema de captação 

de águas pluviais é um dos mais eficientes neste sentido, uma vez que reduz o consumo de água 

potável, na medida em que reutiliza água pluvial. O projeto da Eletrobras Eletronorte apresentado 

neste estudo tinha como objetivo a redução do consumo de água potável em quinhentos e vinte e 

oito mil litros por mês (nos períodos de captação máxima), porém o gerenciamento inadequado, a 

inexistência de manutenção periódica e ações que visem a melhoria contínua atuaram como fatores 

que contribuíram para a insustentabilidade do sistema. 

Melhorias são de suma importância nesse sentido, uma vez que a empresa é grande 

consumidora deste recurso natural essencial à vida e necessita adotar medidas sustentáveis. 

Investimentos em equipamentos economizadores, obras civis para criar novas alternativas de 

utilização e aumentar a eficiência quanto às variações sazonais de armazenamento foram citadas 

neste trabalho e potencializam o sistema. Algumas medidas educativas também são necessárias, a 
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conscientização dos colaboradores e da população em geral é importante para que esta iniciativa 

possa ser inserida em outros empreendimentos do município, atingindo não somente a empresas 

públicas, mas também a iniciativa privada e os consumidores residenciais.  

7. AGRADECIMENTOS 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi essencial a colaboração da Eletrobras 

Eletronorte, através da disponibilização de projetos e pela possibilidade de visita às suas 

instalações. 
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