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APROVEITE!
Conheça como funciona um sistema de captação de água
da chuva e seus benefícios

VOCÊ ENCONTRARÁ NESSE E-BOOK:



A importância 
do uso consciente
da água e como
afetaria no âmbito
sustentável.

A captação de água da chuva é uma excelente alternativa para diversos locais que lidam com água para
diversos fins não potáveis, devido a sua facilidade de implementação, sendo necessário apenas um local
de coleta (geralmente se utilizam das calhas) e um local de reserva, possuindo diversas formas e
tamanhos para se adequar ao seu espaço e uso.



Nos dias atuais se fala muito sobre a

importância em se economizar água,

vários estudos andam sendo

realizados para entender melhor a

situação mundial nesse aspecto,

entre eles, um realizado pela

Organização das Nações Unidas

(ONU) ganhou destaque o qual nos

informa que carecemos de 3,3 mil

litros de água por mês para cada

indivíduo, que já é um número

alarmante porém no Brasil esse valor

é extrapolado chegando a mais de 6

mil litros por mês, quase o DOBRO do

uso comum no resto do mundo!



Concientização e Solução!
Estamos cada vez mais próximos de uma crise hídrica, e

para evitá-la precisamos mudar alguns hábitos, antes que

se torne necessário implementar ações de racionamento

mais severas como em 2001 e 2014

Neste E-book trazemos uma solução prática para evitar

que cheguemos a esse patamar, uma forma inteligente,

simples e econômica de se utilizar a água da chuva no

nosso dia a dia e ir contra essa crise, vamos te explicar

como esta solução pode mudar o rumo do nosso país

quando o assunto é água e também diminuir despesas em

suas residências/comércios/condomínios/empresas. 



Mas o que é a
Captação de água
da chuva
Como já sabemos, a chuva é um fenômeno
natural causado pelo condensamento do
vapor d'água presente na atmosfera,
formando assim suas gotas, e podemos
utilizar desse fenômeno para benefício próprio
e muito mais.



Como
funciona?

A água da chuva pode parecer limpa, mas quando analisada
são apontados em sua composição compostos que a torna não
potável e passível a tratamentos, tais como poeira, ácidos
provindos da poluição, fuligem, bactérias, entre outros que
fazem com que ela não obedeça aos critérios que são
obrigatórios nas concessionárias, logo, mesmo que tratada,
ainda não se pode consumi-la da mesma forma que a água
provinda da rede de distribuição, sendo apenas garantida para
fins não potáveis.



 Esse sistema de complexo não tem nada, porém é
necessário o acompanhamento de um profissional
para evitar riscos à saúde e ao meio ambiente, ele é
composto por kits disponíveis para venda, muitos já
vêm completos, formados por cisternas, canos,
filtração/tratamento e descarte. Seu funcionamento
pode variar de acordo com as finalidades requeridas
para a água coletada, localização da cisterna, índice
pluviométrico do local a ser implementado, entre
outros fatores a serem estudados antes de sua
implementação.

Como esse sistema funciona?

 Essa coleta ocorre da seguinte forma, inicialmente se
realiza a captação da água, o descarte necessário
para a sua utilização, e então o restante é conduzido
até o local de armazenamento, onde será realizado o
tratamento adequado da água dada a situação, para
poder ser aproveitada da melhor forma possível.



Mas afinal, para quais fins eu posso

utilizar esta água sem correr nenhum

risco de saúde?

Aqui estão alguns que fazemos em

nossa empresa:

- Regar jardins

- Lavar carros

- Lavar pisos

- Sanitários



Descarte 
 A água que desce pelos coletores trás muitas impurezas,

principalmente a primeira chuva que limpa a o telhado, por isso é

necessárias duas etapas para eliminação dessa sujeira.

 

1.Filtro Autolimpante – remoção da sujeira grossa (galhos, folhas, insetos,
etc)
 Instalado no coletor vertical possui uma abertura em uma d0s lados por

onde a sujeira irá sair, é constituído por uma tela filtrante a 45° que

permite que a água passe e retém as partículas grossas

Coleta (direcionamento da água que cai

no telhado)
A chuva cai no telhado e é direcionada para as calhas que seguem

para o coletor vertical em sentido do filtro e pôr fim a cisterna.

2.Reservatório de Separação Primeira Chuva - remoção da sujeira fina

(terra, poeira, fuligem, etc)

Após o filtro esse reservatório acumula a  água que  limpou o  telhado

para  não contaminar  a cisterna, só  depois de estar  cheio a  água é 

 direcionada  para a cisterna



PARA TIRAR ÁGUA RESERVADA É

NECESSÁRIO UM REGISTRO, E DEVE

SER FEITO DIARIAMENTE.



Para dimensionar o tamanho do reservatório deve se considerar a área de telhado e água
necessária para limpá-lo, se for em locais afastados de grandes centros recomenda 1mm de
chuva e para grandes centros urbanos 2mm devido a poluição. Desse modo:

                       Vreservatório (L) = Atelhado (m²) * Vchuva (mm)

Dimensionamento

 



Armazenamento
e distribuição

 Por fim, a água agora limpa é direcionada para a cisterna,
ela deve entrar por baixo, mas com a saída do cano virada
para cima para não movimentar as possíveis impurezas
que sedimentam no fundo.
 Deve conter um ladrão caso o volume de chuva ultrapasse
o volume da cisterna, é recomendado colocar uma tela
igual a do filtro para impedir a entrada de possíveis bichos.
 Para dimensionar o volume da cisterna é necessário a
área do telhado e a média pluviométrica do município.
 
 Vcisterna (m³) = Atelhado (m²) * IPmunicípio (mm)



Cuidados e
limpeza



Como há dois tipos de localização

das cisternas, as vantagens podem

variar de acordo com o local onde a

mesma será instalada, podendo ser

tanto no telhado quanto enterradas

no quintal da residência.

Vantagens

Confira a seguir



Uma das vantagens da cisterna apoiada é a ausência de luz

e de calor que retarda a ação de microorganismos, como as

bactérias, que diminuem a qualidade da água armazenada.

Portanto, a cisterna subterrânea geralmente se apresenta

como a melhor forma de armazenamento.



Além desses fatores, é de grande
importância citar as vantagens
para o Brasil que possui um clima
predominantemente tropical, ou
seja, um país com boa incidência
de chuva e temperaturas mais
elevadas.

É só vantagem!!!



e não menos importante, outro benefício ao obter esse serviço é em relação ao

investimento, uma vez que o valor investido para realizar o projeto é baixo. Além do projeto

ser sustentável ele proporciona um bom retorno em relação à economia e, em média, em

até 6 anos, com a economia gerada pelo sistema de captação da água, o investimento

inicial é suprido.

Sendo assim, com todas as informações

citadas neste ebook, podemos observar

que a captação de água da chuva se

mostra uma boa opção para quem busca

economizar e ter uma solução sustentável,

uma alternativa de baixo custo e que traz

grande economia no uso da água.

Por fim...

Acesse nosso site
www.biossistecjr.com.br



Muito obrigado por ter conferido nosso e-
book sobre captação de água da chuva

E aí, bora fechar um projetinho?!

www.biossistecjr.com.br
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