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Resumo: Nesta iniciação, será apresentado os tipos de 

reuso de água da chuva, e também o sistema de coleta 

de água da chuva atual, bem como um sistema para 

aproveitamento de água da chuva alternativo, sem a 

bomba de recalque e economicamente viável. 
 

1. Introdução 
Embora não possa parecer, a água potável é um 

recurso finito e o uso intensivo a torna cada vez mais 

escassa. A falta de água gera consequências 

econômicas, sociais e ambientais, e também já foi 

motivo de extinção de diversos povos, como os Maias 

no México e os Anasasi nos Estados Unidos. Como 

recurso natural de valor econômico, estratégico e social, 

essencial à existência e bem-estar do homem e à 

manutenção do meio ambiente, a água é um bem de 

extrema importância tanto para os presentes quanto para 

as futuras gerações. 

 

2. A água e a sua importância 
A água é uma substância bastante abundante em 

nosso planeta e no universo conhecido. É condição 

essencial para a existência da vida. Ela é também um 

importante insumo dos mais variados processos 

produtivos. [1] 

A importância social da água é incontestável. Todos 

precisam dela para viver, diariamente. A distribuição e a 

disponibilidade de água potável determinam numerosos 

aspectos da vida econômica, social, cultural e histórica 

das populações do planeta. [1],[2] 

 

3. Sistemas de coleta de água da chuva atuais 
Em geral, os sistemas de coleta de água da chuva 

atuais são compostos por três processos: coleta, 

filtragem e armazenamento. A utilização desse sistema 

de coleta de água da chuva é disponível para apenas 

algumas finalidades, pois a água da chuva não é potável, 

sendo imprópria para o consumo. A figura 1 apresenta 

de forma didática como funcionam os sistemas de 

captação de água da chuva atuais. 

 
Figura 1 – Exemplo de um sistema de coleta de água da chuva 

atual 

4. Sistema de coleta de água da chuva 

proposto 
A proposta alternativa é de um sistema que não 

utilize cisterna, filtro e bomba. Devido a não utilização 

do filtro, é necessário um sistema para rejeitar os 

primeiros litros de água da chuva. A figura 2 mostra o 

sistema de coleta de água da chuva proposto. 

 
Figura 2 – Sistema de coleta de água da chuva proposto 

 

A água da chuva será direcionada para a caixa de 

descarte, que é composta por: gangorra, barreira 

divisória, boia e registro de vazão constante. A figura 3 

mostra como irá funcionar o sistema de descarte dos 

primeiros litros de água da chuva.  

 

Figura 3 - Sistema para descarte dos primeiros litros de 

água da chuva 

5. Conclusões 

 

Após a confecção do protótipo, será decidido os 

diâmetros das tubulações e também a vazão necessária 

para esvaziar o sistema de descarte de água da chuva em 

aproximadamente 4 horas. 
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