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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Introdução 

O objetivo deste formulário é ajudar a nossa equipe a entender melhor a situação no 

local planejado do projeto, o que ajudará na seleção de qual configuração de produto 

Rainmaker com o melhor ajuste possível. 

Preencha o máximo de informações possível, mas se não conseguir encontrar ou ter 

acesso a qualquer uma das informações solicitadas abaixo, pule esta pergunta e deixe 

em branco. 

Estamos ansiosos para trabalhar com você. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, 

não hesite em nos contatar em augustofurtado@dasilvafurtado.com.br  

DA SILVA FURTADO LTDA 

SHIS QI 05 BLOCO D SALA 02 LAGO SUL 
CEP: 71615-485 

BRASÍLIA, DF 
Tel: +55 61 98343 4683 
Tel: +55 48 98826 9610 
Tel:    +1  315 913 5216 

 
Informações do Cliente 

Informações       

Nome da Empresa   

Endereço   

Cidade   

Estado   

CEP / Código Postal   

País   

Website  

E-mail   

Telefone   
Informações dos 
Responsáveis Função Telefone Email 

        

        

        

        

 

 

mailto:augustofurtado@dasilvafurtado.com.br
mailto:augustofurtado@dasilvafurtado.com.br
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Informações do Projeto: 

Necessidade estimada de água:     __________ litros por dia. 

Os produtos Rainmaker individuais oferecem uma produção média de 2.000 a 150.000 

litros de água por dia. Obviamente, várias unidades podem ser implantadas em um projeto 

para atingir a produção de água desejada.   

Uso e qualidade da água desejados (selecione a classe)      ___________ 

Classe I  Água potável (consumo humano) 

Classe II Água de Saneamento  

Classe III Água para a pecuária e manutenção da vida aquática (pesca, etc...) 

Classe IV Água de Irrigação para uso agrícola 

Classe V Uso industrial de água 

A água será fornecida seguindo os padrões reconhecidos mundialmente em cada classe.  

Fonte(s) de entrada de energia para acionar a unidade de produção de água:   

Por favor escolha  (Pode ser mútltiplo/combinação)  

Vento         Sim / Não 

Solar        Sim / Não 

Gerador       Sim / Não 

Elétrico            sim / Não 

Dados Eólicos e Solares 

 Média 
Velocidade Diária do Vento 

m/s 

Média  

Radiação solar kWh / m2 

Média anual   
Janeiro    
Fevereiro   
Março   
Abril   
Maio   
Junho   
Julho   
Agosto   
Setembro   
Outubro   
Novembro   
Dezembro   
-  Observe que os dados mensais permitirão levar em consideração quaisquer padrões 

sazonais. 

- Se não houver dados disponíveis, forneça uma estimativa.  
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Dados de superfície para construção de turbina eólica e/ou fazenda solar.  

Qual é o tipo de solo local? 

Rocha           Yes / No 

Nesse caso, a rocha requer jateamento para escavações?   Yes / No 

Giz           Yes / No 

Cascalho e areia         Yes / No 

Argila           Yes / No 

Turfa           Yes / No 

Terra preenchida         Yes / No 

Nesse caso, especifique com qual material é usado para o enchimento. Yes / No 

 

Qual é o nível da água subterrânea local.    ________________ 

Número de metros abaixo da superfície onde o solo está saturado. 

 

 

Dados de umidade (apenas sistemas Air-to-Water) 

 Média  

Umidade Diurna (%) 

 

Média  

Humidade noturna (%) 

Média Anual   
Janeiro   
Fevereiro   
Março   
Abril   
Maio   
Junho   
Julho   
Agosto   
Setembro   
Outubro   
Novembro   
Dezembro   
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Temperatura Ambiente (Apenas para Sistema Air-to-Water) 

 Média  

Temperatura Diurna 

 

Média  

Temperatura Noturna 

Média Anual   
Janeiro   
Fevereiro   
Março   
Abril   
Maio   
Junho   
Julho   
Agosto   
Setembro   
Outubro   
Novembro   
Dezembro   
 

Qualidade do Ár (Apenas para sistema Air-to-Water) 

Sistema AW: qualidade média do ar local     _______________ 

Qual é o número do índice de qualidade do ar local (AQI) para o local do projeto?  

Valores do Índice de Qualidade 
do Ar (AQI) 

Qualidade do Ár 

0 até 50 Bom 

51 até 100 Moderado 

101 até 150 Não é saudável para grupos 
sensíveis 

151 até 200 Pouco saudável 

201 até 300 Muito prejudicial à saúde 

301 até 500 Perigoso 
(Nota: o AQI é usado por agências governamentais para comunicar ao público como o ar está poluído 

atualmente ou como está previsto que ele se torne poluído. Diferentes países têm seus próprios índices de 

qualidade do ar, correspondentes a seu local. 

O volume dos principais poluentes do ar, como partículas no ar, ozônio e dióxido de 

nitrogênio (NO2), bem como dióxido de enxofre (SO2) e monóxido de carbono (CO) 

presentes no ar, combina com a qualidade da água desejada um impacto nos métodos de 

tratamento de água necessários. 
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Qualidade da água da fonte (Apenas para sistema Water-to-Water) 

Sistema WW: Qualidade local média da água na fonte (ppm TDS) _______________ 

Qual é a qualidade da água de fonte local em número de partes por milhão (ppm) de 

sólidos dissolvidos totais (TDS)? 

Fresca:    <1,000 ppm TDS 

Salobra:    1,000-5,000 ppm TDS 

Altamente salobra:   5,000-15,000 ppm TDS 

Salina:    15,000-30,000 ppm TDS 

Água do mar:   30,000-40,000 ppm TDS 

Salmoura:    40,000-300,000+ ppmTDS 

Acesso à Água de Fonte (Apenas para sistema Water-to-Water) 

Sistema WW: Qual é a distância em metros da água de origem? (distância em metros) 

_______________ 

 

Sistema WW: Qual é a vazão da fonte de água/bomba? (vazão em litros/s) 

_______________ 

 

Sistema WW: Se a água de origem for água do mar: 

Qual é o alcance das marés local?      _______________ 

 

OUTRAS OBSERVAÇÕES 

Informe-nos se existem outros itens específicos do projeto: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                 

 

Após finalizar encaminhe esse formulário para: augustofurtado@dasilvafurtado.com.br 

mailto:augustofurtado@dasilvafurtado.com.br?subject=Formulário

