
Aproveitamento de Água de Chuva em  
Prédios Industriais 

  
 
 

Estudo de caso   
Grafimec - Main Metal Araras 



Introdução 

A água de boa qualidade é como  

A saúde e ou a liberdade 

Só tem valor quando acaba 

 
Guimarães Rosa – (1908/1967) 



Os principais objetivos do projeto 
Grafimec foram 

a) Provar a viabilidade do aproveitamento desse 
recurso natural que nos é ofertado quase de 
graça pela natureza. 

b) Desenvolver técnicas de coleta armazenamento, 
tratamento e distribuição da água. 

c) Ultimo porem não menos importante servir de 
exemplo para outros empreendimentos e 
sugerir ao poder publico medidas de incentivo 
para ter pratica. 



Dados do Atlas da Água (2005) 

• Uso de água pela industria 

 

20% de toda a água doce consumida na terra 

Equivale a 130m³/habitante ano 

 

10% é para gerar eletricidade e volta inalterada a fonte. 

10% celulose e papel, siderurgia, química,  petroquímica e 
alimentos. 

 

Obs.: Não incluído o consumo para irrigação. 

 

 

 



Etapas de um projeto de reaproveitamento de 
água de chuva (Manual ANA / FIESP – Sinduscon) 

• Determinação da precipitação anual 

• Determinação da área de coleta 

• Determinação do coeficiente de escoamento 

• Projeto do sistema de proteção (grades, filtros, tubulações e 
etc.) 

• Escolha do sistema de tratamento necessário 

• Caracterização da água pluvial 

• Identificação do uso da água (demanda e utilização) 



O projeto Grafimec 



Vista aérea da planta Grafimec 



Ponto de coleta 1 
(Água do telhado) 



Ponto de coleta 2 
(Água dos escritórios) 



Ponto de coleta 3 
(Água da Cisterna) 



Ponto de coleta 4 
(Água filtrada) 



Filtro da Cisterna 



Estudo de viabilidade econômica 



Uso mensal em m³ 



Resultado final baseado em medias 
históricas  de 10 anos 



Conclusões  

• Todos os parâmetros, físico químicos estão de 
acordo com a resolução 357 CONAMA. 

• Houve contaminação bacteriana em todos os 
pontos de coleta a luz da portaria 518 – MS 

• Não existe legislação própria para 
aproveitamento de água de chuva. 

• Um sistema simples de cloração automática 
resolveu o problema de contaminação. 

• A economia anual de R$2.320,00 apontada no 
primeiro estudo não é economicamente atrativa. 
 



A lógica de um bom sistema de reutilização de água de chuva 





Trabalho do doutorando Gilmar Silva 
apresentada na sua defesa de tese - UNICAMP  



Apresentação do vídeo 

Narrado por Eng. Carlos Jacovetti 


