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Como reaproveitar a água da chuva em
residências?

Saiba onde e como usar a água que vem de graça dos céus e
economize a que vem do encanamento
Por Yuri Vasconcelos
Revista Vida Simples - 04/2008
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É preciso construir um sistema para captação,
filtragem e armazenamento da água. A captação é feita
com a instalação de um conjunto de calhas no telhado,
que direcionam a água para um tanque subterrâneo ou
cisterna, onde ela será armazenada.
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Junto a esse reservatório, é necessário instalar um
filtro para retirada de impurezas, como folhas e outros
detritos, e uma bomba, para levar o líquido a uma
caixa d'água elevada separada da caixa de água
potável. Embora não seja própria para beber, tomar
banho ou cozinhar, a água de chuva tem múltiplos
usos numa residência.
Entre eles, a rega de canteiros e jardins, limpeza de
pisos, calçadas e playground e lavagem de carros
(gastos que representam cerca de 50% do consumo de
água nas cidades), além de descarga de banheiros e
lavagem de roupas. Para isso, no entanto, é preciso
alterar as tubulações já existentes e construir um
sistema paralelo ao da água potável.
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Algumas empresas, como a catarinense BellaCalha
(www.acquasave.com.br), oferecem sistemas
completos de aproveitamento de água de chuva. Eles
podem ser instalados em casas e prédios já
construídos ou ainda em obras. Nos edifícios prontos,
o reaproveitamento será para as áreas comuns, já que
o custo de criar uma rede paralela de água em cada
apartamento torna a empreitada inviável.
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