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MODELOS DE CISTERNA

Os modelos de cisterna para armazenagem de água da
chuva podem possuir formas retangulares, quadradas,
cilíndricas, cônicas. Os materiais usados para construção de
cisternas podem ser vinimanta de PVC, manta de PEAD, fibra de
vidro, alvenaria, ferro cimento ou concreto armado. Os
reservatórios em fibra de vidro e alvenaria são mais empregados
para pequenos volumes (até 30m³), enquanto PVC, PEAD e
concreto armado são mais recomendados para armazenar
grandes volumes.

Para melhor conservação da água armazenada na cisterna,
recomenda-se que ela fique enterrada, dessa forma, mantém-se
a temperatura da água mais baixa, ocorrendo uma menor
proliferação de microorganismo. E importante ainda que as
cisternas permaneçam fechadas, evitando-se a entrada de
insetos e sujeiras.

Recomenda-se que a água, quando for usada para a
bebida dos animais seja tratada.

Cisternas em PVC

Cisterna contruída em
fibra de vidro

Cisterna de ferro e cimento

são a demanda diária de água na
propriedade, o índice médio de
precipitação (chuva) por região em
cada período do ano, tempo
necessário para armazenagem,
considerando um período mínimo
de segurança e área de telhado
necessário ou disponível para
captação. O índice de precipitação
poderá ser obtido em órgãos
oficiais como Intituto Nacional de
Meteorologia (INMET), Embrapa,
Universidades, Prefeituras, etc.

A cisterna deverá ter capacidade
para armazenar água suficiente
para atender a demanda da
propriedade por um período
mínimo de 15 dias. No cálculo do
dimensionamento da cisterna,
deve-se acrescentar um adicional
re la t ivo ao coef ic ien te de
evaporação do sistema. Na
dificuldade em se estabelecer um
coef ic iente de evaporação
confiável, pode-se considerar um
acréscimo de 10% no volume de
reserva calculado. No

poderá ser
adotada a seguinte equação:

Vc= (Vd x Ndia) + 10%

Sendo:

Vc= Volume da cisterna (m³)
Vd=Volume de demanda da água
diária (m³)
N d i a = N ú m e r o d e d i a s d e
armazenagem (15 dias)
10%=Acréscimo de 10% em
função da evaporação no período
de armazenagem considerado.

DIMENSIONAMENTO DA
CISTERNA

cálculo do
volume da cisterna

INTRODUÇÃO

CRITÉRIOS PARA
CAPTAÇÃ

A água e um componente
essencial para a sobrevivência
humana e animal; é um recurso
natural limitado, portanto seu uso
deve ser de forma racional. O
elevado consumo de água, nas
regiões de produção agropecuária
intensiva, vem reduzindo sua
disponibilidade, principalmente as
fontes mais superficiais, sendo
necessário a perfuração de poços
para a captação de água cada vez
mais profundos.

Neste contexto, a captação e
armazenamento de água da chuva
surge como opção para auxiliar no
atendimento da demanda de água
de limpeza nas propriedades,
principalmente em períodos de
estiagem, quando é comum a
diminuição da vazão das fontes.

A água da chuva está disponível
na maioria das regiões brasileiras,
porém, seu aproveitamento para
consumo humano e animal só é
recomendado após tratamento.
Sua utilização na limpeza em geral,
irrigação, etc, permite poupar a
água potável disponível nas
propriedades.

Normalmente, os meses de
verão são aqueles que apresentam
uma demanda de água maior,
também é neste período que
acontece a maior escassez.

Os principais critérios a serem
observados para captação e
armazenagem de água da chuva

O

Para uma melhor qualidade da
água, recomenda-se que a
captação seja feita somente dos
te lhados das ed i f i cações .
Considerando que uma chuva de
1mm sobre uma área de 1 m²
produz 1 litro de água, poderemos
calcular a

afim de
atender a necessidade de
armazenagem da segu in te
maneira:

A= Vc / Prec_Período

Sendo:

A= Área em metros quadrados de
telhado para captação (m²)
Vc= Volume da cisterna (m³)
Prec_Período= precipitação media
no período considerado para
captação (mm).

Uma demanda diária de 2.000
litros (Vd), com período de
armazenagem de 15 dias (Ndia) e
uma precipitação média no período
de 110 mm (Prec_Período).

Volume da Cisterna

Vc=( Vd x Ndia) + 10%

Vc= 2.000 x 15 + 10% = 33.000
litros

Área de telhado necessário (A) em
m²

A= Vc / Prec_Período
A= 33.000/110 = 300 m² de telhado.

área necessária para
captação da chuva

EXEMPLO

FILTROS COMERCIAIS

No mercado existem filtros comerciais com capacidade de vazão
entre 200 e 3000 m² de telhado, com eficiência entre 90 a 95%. A
sujeira separada pelo filtro é dirigida por uma saída secundária,
possibilitando a sua autolimpeza. A filtragem em dois estágios
permite reduzir a manutenção dos filtros a duas vezes ao ano.
Normalmente, estes filtros são construídos em aço inox com tela
fina e autolimpante.

SISTEMA DE FILTRAGEM

Afiltragem da água da chuva é um processo necessário para
retirada dos elementos em suspensão que são arrastados pela
água ao passar pelas coberturas das edificações. Muitas vezes,
além do filtro e necessário ainda a instalação de um pré- filtro.

O filtro poderá ser de construção caseira em alvenaria, PVC
ou fibra de vidro, composto de material inerte de granulometria
diferente, desde o mais fino até o mais grosso.

Modelos de filtros comerciais

Armazenamento de àgua

Armazenamento
de àgua

Filtro de àgua

Pré-filtro

Filtro de àgua

Armazenamento
de àgua


