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        Problemas com enchentes e escassez de água estão se tornando mais 

comuns por todo o mundo. Enquanto alguns países sofrem com a falta de águas 

outros enfrentam as chuvas excessivas. Para ambos os problemas a captação e o 

aproveitamento de água de chuva pode ser uma boa solução. Muitas pessoas já 

adotam um sistema de captação de água de chuva seja pela necessidade (períodos 

de escassez), pela consciência ambiental ou pelo retorno que o projeto pode gerar 

futuramente, portanto através de ações concretas e de simples execução mostrou-

se que é possível a construção de uma cisterna de ferrocimento por qualquer 

pessoa. 

 

  

         

        Baseado no projeto “De Olho na Água” o presente projeto, construído na 

Faculdade de Tecnologia – UNICAMP visa mostrar a construção de um sistema de 

captação e armazenamento para aproveitamento da água de chuva. Portanto 

através de ações concretas e de simples execução pretendeu-se mostrar que é 

possível a construção de uma cisterna de ferrocimento como também o seu bom 

funcionamento. 

 

 
 

Etapas do processo: 

 

- realizou-se a demarcação do local com estacas de madeira para escavação. 

-foi feita a escavação e nivelamento do terreno, um quadrado de 2m x 2m x 0,20m. 

- deu-se início a ligação da tubulação da casa de armazenamento de resíduos 

químicos e fez-se a armação do cilindro da cisterna (uma tela com diâmetro menor 

amarrada a outra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Construção.                                        Figura 2: Cisterna Pronta. 
 

- terminou-se a ligação da tubulação. Levou-se o cilindro até o local e fez-se a base 

de concreto fixando cuidadosamente a futura cisterna. 

- passou-se a primeira camada de cimento na parte externa da cisterna, já deixando 

os locais das tubulações livres. 

- passou-se a primeira camada de cimento na parte interna da cisterna e mais uma 

na parte externa. 

- passou-se mais uma camada externa e uma interna de cimento na cisterna e fez-

se a borda superior para posterior colocação da tampa. Fixou-se os canos na 

cisterna. E, com auxílio de uma esponja úmida, deu-se o acabamento a ela. 

- construiu-se um separador da primeira água da chuva. E com ajuda do pessoal de 

telecomunicação que emprestou um soprador térmico foi possível aquecer 

rapidamente o canos para fazer as bolsas e fixá-los corretamente. 

- construiu-se a tampa da cisterna. 

- colocou-se a tampa sobre a cisterna. 

Data 

Altura no 

piezômetro 

Altura real no 

piezômetro 

Precipitação 

(mm) 

Volume cheio da 

cisterna 

26/04/2012 86,9 cm 

120 - 86,9 = 33,1 

cm 6,9 374,352 litros 

30/04 e 

03/05/2012 47,7 cm 

120 - 47,7 = 72,3 

cm 29,7 + 0,3 = 30 817,694 litros 

12/05 e 

14/05/2012 47,7 cm 

120 - 47,7 = 72,3 

cm 

20,8 + 6,6 = 

27,4 817,694 litros 

25/06/2012 52,3 cm 

120 – 52,3 = 67,7 

cm 14,2 765,669 litros 

01/06/2012 47,7 cm 

120 - 47,7 = 72,3 

cm 17 817,694 litros 

03, 04 e 

05/06/2012 72,8 cm 

120 - 72,8  =  

47,2 cm 

0,3 + 2,8 + 

16,3 = 19,4 533,819 litros 

06/06/2012 59,8 cm 

120 - 59,8 = 60,2 

cm 20,6 680,846 litros 

Tabela 1: Volume de água na cisterna medido pelo piezômetro 

Data Volume total captado pelo telhado 

26/04/2012 361,974 litros 

30/04 e 03/05/2012 1573,8 litros 

12/05 e 14/05/2012 1437,404 litros 

25/06/2012 744,932 litros 

01/06/2012 891,82 litros 

03, 04 e 05/06/2012 1017,724 litros* 

06/06/2012 1080,676 litros* 

Tabela 2: Volume de água captado pelo telhado 

*Em ambos os períodos o volume que deveria ser coletado foi consideravelmente 

maior do que o volume real coletado, isso ocorreu, pois foram três dias de chuva 

praticamente sem parar ocorrendo um erro entre o momento da leitura no 

piezômetro e a precipitação diária marcada. 

 

Conclusão: Com isso comparando-se a Tabela 1 com a Tabela 2 acima concluímos 

que a cisterna está captando o volume correto de água da chuva e o piezômetro 

está marcando corretamente a altura da coluna da água (valores 

consideravelmente próximos nos dias 26/04 e 25/06/2012). 

Nos dias 30/04, 03/05, 12/05 e 14/05 e 01/06/2012 observa-se que o volume de 

água captado ultrapassou o volume máximo de capacidade de armazenamento da 

cisterna. 
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Introdução 

Objetivo 

Material e Método 

Área de Captação (em metros) x pluviosidade (em milímetros) = volume coletável de  

água da chuva (litros) 

Para cálculo do volume coletável de água de chuva faz-se: 
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