Projeto de Manejo Integrado de Água - Nova Fábrica da Cooperativa Comaru
Vila São Francisco - Laranjal do Jari – Amapá

Rio Jari

Rio Iratapuru

Vila São Francisco
COMARU

O oceano, o rio, a floresta e
o ser humano são um todo,
cada um sendo o que é.

Subindo o rio Iratapuru, tem os castanhais. Descendo,
ele chega no rio Jari. Esse serpenteia até alcançar o rio
Amazonas, que corre num abraço largo para o mar.

rio Iratapuru

Aqui, bem perto do rio Iratapuru, será
construída a nova fábrica da cooperativa
Comaru, onde a castanha será transformada
em óleo, farinha e biscoito.

Vila São Francisco

Considerando o meio ambiente sensível e o fato de a
infraestrutura existente ser frágil, elaboramos o Projeto
de Manejo Integrado de Água, cujo propósito é
atender a demanda da nova fábrica, valorizando os
recursos locais, além de transformar de forma positiva
os impactos gerados por essa construção.

maquete da nova fábrica

Quais são os impactos da construção
da nova fábrica na floresta que acolhe
a Vila São Francisco e a Comaru?
EGU – Estúdio Gustavo Utrabo

Imagem ilustrativa

A chuva forte que cai na floresta chega ao solo
bem devagar, batendo primeiro nas folhas da
árvores, escorregando pelos troncos e deslizando
sobre as folhas que cobrem o chão.

Lentamente, elas são absorvidas e se espalham com
calma para alimentar as raízes das plantas e das
árvores e o lençol freático, que corre abaixo delas e
deságua capilarmente no rio.

Imagem ilustrativa

Quando uma clareira é aberta para implantação da fábrica,
o impacto da chuva forte é completamente diferente...

Imagem ilustrativa

O telhado e as áreas impermeáveis em torno da
nova fábrica aumentam o impacto das chuvas, pois
concentram toda a água que cai.

Concentrada, ela ganha velocidade e uma força
destrutiva que não existia antes.

Imagem ilustrativa

A água de chuva concentrada escoa com muita velocidade sobre o chão, podendo
criar erosões e arrastar o solo para as partes mais baixas em direção ao rio.

Uma característica da região
da Vila São Francisco é que
a camada de solo é muito
fina. Logo abaixo, a cerca de
1 metro de profundidade,
existe uma espessa camada
de rocha. Sendo assim, a
água da chuva que penetra
no solo logo começa a
correr sobre ela.

Existe, neste contexto,
um equilíbrio muito
sensível entre o solo, as
raízes das árvores e das
plantas e a água.

Essa característica traz uma
dificuldade para os processos
de tratamento de esgoto, uma
vez que é difícil contar com o
solo para fazer a purificação
final das águas tratadas.

Camada de solo
Camada de rocha

O sistema de abastecimento de água utilizado
hoje em dia pela comunidade da Vila São
Francisco não é capaz de atender o consumo
exigido pela nova fábrica.

Rio Jari

Rio Iratapuru

Área da nova fábrica

Vila São Francisco

As abundantes águas do Iratapuru
ou do Jari não podem ser usadas
na sua forma bruta para abastecer
os novos maquinários.

57.000 litros

Como propiciar água de boa
qualidade para o funcionamento
da fábrica nesse contexto?
9m

2,5m

2,5m

O consumo diário industrial, ou seja,
dos maquinários, principalmente da
autoclave e da caldeira, será de
aproximadamente de 47.000 litros de
água. E o consumo não industrial,
referente às torneiras, aos chuveiros e
aos vasos sanitários, será de cerca de
10.000 litros.

PROJETO INTEGRADO DE MANEJO DE ÁGUA
Lagoas e tanques interligados
foram planejados para
armazenar a água de chuva,
criando condições para seu
aproveitamento, e permitir que
o excedente infiltre lentamente
no solo.
As águas cinzas, que vêm das
pias e dos chuveiros, serão
tratadas e reutilizadas junto à
água de chuva para o
abastecimento industrial.
As águas pretas, vindas dos
vasos sanitários, depois de um
ótimo grau de purificação,
serão infiltradas no solo,
recarregando assim o lençol
freático.

No projeto, foram indicados equipamentos
de baixo consumo para reduzir a demanda
de abastecimento de água.

ELEMENTOS DO PROJETO
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7 - Jardins Filtrantes de Água Cinza
8 - Círculos de Bananeiras
9 - Jardins Filtrantes de Água Preta
10 - Caixa D’água
11 - Barragem Subterrânea
12 - Poço Raso
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Tanques de Chegada
Canaletas no Piso
Lagoa de Armazenamento
Jardim Filtrante de Água de Chuva
Lagoa de Armazenamento Final
Lagoa de Infiltração
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11 e 12

ÁGUA DE CHUVA
A água de chuva será a principal
fonte de abastecimento da fábrica.
O sistema projetado tem
capacidade de reter uma
chuva bem forte, com um
volume de cerca de
500.000 litros.

Esses Tanques de Chegada das calhas
são pequenos acumuladores de água.
Eles têm a função de diminuir um pouco
a força e a velocidade das águas que
caem dos telhados. São 8 tanques de
cada lado da fábrica.
As Canaletas no piso
interligam os Tanques de
Chegada e conduzem a água
da chuva para as Lagoas de
Armazenamento. Serão
duas, uma em cada
extremidade da fábrica.

As duas Lagoas de Armazenamento têm a função de
receber toda a água que vem pelas canaletas do piso. Com
grande capacidade de armazenamento, conseguem
diminuir a força das águas para que elas cheguem
lentamente na etapa de tratamento.

ÁGUA DE CHUVA
A água das Lagoas de Armazenamento chega aos Jardins
Filtrantes de Água de Chuva. Eles funcionam como filtros
e, assim, melhoram a qualidade da água. As raízes das
plantas desses jardins se fixam num substrato de areia
grossa e cascas de castanha. Esses elementos juntos
seguram as partículas suspensas na água e a matéria
orgânica, fazendo assim a filtração necessária.

ÁGUA DE CHUVA

‘

A Caixa D’água é uma torre que, na
sua parte superior, reserva a água
que será usada na fábrica.

A Lagoa de Armazenamento Final
recebe a água de chuva tratada pelos
Jardins Filtrantes. Através de uma
bomba, a água desse reservatório é
levada até a Caixa D’água.

ÁGUA DE CHUVA
Quando atingem seu nível máximo,
todas as Lagoas de Armazenamento
transbordam pelos Ladrões.
O Poço Raso é o ponto de captação da água
da Barragem Subterrânea.

A Lagoa de Infiltração recebe
todo o excesso de água das três
Lagoas de Armazenamento.
Nessa lagoa, a água infiltra no
solo lentamente, favorecendo a
recarga do lençol freático.

Parte da água do lençol
freático será represada na
Barragem Subterrânea,
localizada numa parte mais
baixa do terreno. A água da
barragem abastecerá a
fábrica quando faltar água
de chuva nas Lagoas de
Armazenamento.

Lençol freático
Camada de rocha

ÁGUA DE CHUVA

A forma do projeto do Manejo das
CANALETA NO
Águas da fábrica é essa.
PISO

Aqui podemos ver o fluxo do
.
sistema como um todo.

TANQUES DE
CHEGADA
CAIXA D’ÁGUA
72 m3

LAGOA DE
ARMAZENAMENTO
170 m3
CANALETA NO
PISO

LADRÃO

TANQUES DE
CHEGADA
JARDIM FILTRANTE
DE ÁGUA DE CHUVA

LAGOA DE
ARMAZENAMENTO
130 m3

LADRÃO
JARDIM FILTRANTE
DE ÁGUA DE CHUVA

LAGOA DE
ARMAZENAMENTO
FINAL - 120 m3

LADRÃO

LAGOA DE
INFILTRAÇÃO

ÁGUA CINZA

Outros pontos de lavagem espalhados pela fábrica
terão suas águas tratadas por Círculos de Bananeiras.
O projeto prevê dez círculos.

Os Jardins Filtrantes de Água de Cinza vão fazer o
tratamento das águas dos chuveiros e das pias dos
vestiários. O sistema de tratamento é composto de
três tanques com plantas e material filtrante.

Depois de filtrada, a água cinza passa por um
“polimento” no Jardim Filtrante de Água de
Chuva e segue para a Lagoa de Armazenamento
Final, para então ser também utilizada pela
fábrica.

ÁGUA CINZA
No Círculo de Bananeiras, o centro da
área escavada é preenchida com troncos
e galhos de árvores, criando um solo
vivo que é capaz de purificar a água
cinza da fábrica, nutrindo as bananeiras
plantadas ao redor, que evaporam uma
quantidade enorme de água. Outras
espécies também podem ser plantadas,
como taioba, inhame ou outras plantas
que gostem de solos úmidos e férteis.

Geralmente, a profundidade da
escavação central é de 1 metro de
profundidade. Nesse caso, pela
presença do leito de rocha bem
próximo da superfície, foi adotada
a profundidade de 40 centímetros.

Água cinza

Camada de rocha

palha
galhos
troncos

A água do Reservatório Industrial provem
dos tratamentos da Água de Chuva e da
Água Cinza e da reutilização da água
consumida na autoclave. Na insuficiência
dessas águas, o Reservatório Industrial
pode ser complementado pelo sistema de
abastecimento comunitário.
Um segundo reservatório se destina a
atender o uso não industrial e a reserva
de incêndio. Ele é abastecido pelo poço
raso da nova Barragem Subterrânea. Caso
falte água no poço, será abastecido
também pelo sistema comunitário.
Na área técnica da caixa d’água,
ficarão as bombas, os filtros, os
equipamentos complementares
e os quadros elétricos.

72m3

Junto à fábrica, existem ainda duas caixas
d’água que alimentam a caldeira e a
autoclave. Um reservatório principal de
2.000 litros e outro de emergência de
1.000 litros.

CAIXA D’ÁGUA
15m3
32m3

Uso não industrial
Reserva de Incêndio

2m3

1m3

ÁGUA PRETA
A segunda é um conjunto de dois tanques
com plantas e argila expandida como
material filtrante. Depois de bem tratadas,
as águas serão destinadas ao solo, através
de uma vala de infiltração rasa,
recarregando assim o lençol freático com
água de boa qualidade.

A água dos vasos sanitários
será tratada no Jardim
Filtrante de Água Preta. Ele
possui duas etapas de
tratamento. A primeira é um
tanque séptico combinado
com um filtro anaeróbico.

O Projeto de Manejo de Água
apresentado aqui tem como
norte se aproximar da
dinâmica da água na floresta.
As soluções propostas, com
tanques, lagoas e jardins
filtrantes, funcionam como
um todo. Cada etapa do
tratamento é importante.
Nenhuma sobrevive sem as
outras.
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