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introdução

A água, por vezes, é tratada pela sociedade tal como um 

recurso inesgotável.

Gastamos litros e mais litros sem a menor consciência 

das consequências que nossas

atitudes podem trazer — afinal, situações catastróficas 

parecem inconcebíveis e intangíveis. No entanto,estamos 

chegando a dias difíceis de muita falta de água. E o que 

seria isso?

Constantemente buscamos formas de explicar esse 

problema, e uma das teorias válidas é de um estudo feito 

pela PUCRS, que diz que: a população mundial triplicou 

nos últimos cinquenta anos, enquanto o consumo de água
por ela aumentou em seis vezes. Sendo assim, as 

reservas de água do no nosso planeta simplesmente não 

dão conta de resistir ao gasto inconsequente do homem. 

Em 2025, daqui a 10 anos, estima-se que 3 países se 

somarão àqueles que já lidam atualmente com a 

insuficiência de água. E o Brasil, apesar de não ser um 

desses países, também não tem feito bonito nas 

estatísticas.
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Nosso território conta com uma das mais notáveis 

reservas de água do mundo. Somos donos do maior 

aquífero subterrâneo e também do maior rio (o 

Amazonas), além de contarmos com 16% do total de todo 

o recurso disponível na superfície terrestre. Sendo assim, 

deveríamos, teoricamente, ser a população mais 

preocupada com os gastos e economia de água. 

Infelizmente, ainda não alcançamos esse patamar, mas 

existe a chance de corrermos atrás do prejuízo 

começando dentro

de casa.

Neste ebook, mostraremos como é possível reter o 

desperdício de água com todo esse assunto sendo 

pautado mundo afora. A captação de água de chuva é um 

dos recursos mais simples, efetivos e modernos para 

atingir o objetivo do aumento da economia, mas como 

tornar a captação possível em seu próprio lar e, além 

disso, como deve-se tratar e armazenar o que for 

recolhido? 

Essas e outras perguntas serão respondidas ao longo do 

nosso passo a passo, e você se surpreenderá com a 

facilidade de executá-los.
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captando e armazenando a
água da chuva

A captação e o armazenamento da água da chuva são os 

objetivos básicos a serem alcançados nesse processo e 

muito são os fatores aos quais devemos estar atentos. 

Para comprar um sistema de captação ou improvisar um 

em casa, é preciso muito cuidado com cada etapa do 

processo, uma vez que todos eles influenciam na 

condição do produto final — a água tratada.

Ela, por sua vez, deverá estar em perfeitas condições 

para ser devidamente utilizadas nos mais diversos fins e, 

para isso, seu cuidado é imprescindível. 

6

Vamos lá?



blog.chovechuva.com.br

captação

Sobre a captação, primeiramente, existem alguns 

requisitos que devem ser cumpridos: ela

deverá ser feita através do seu telhado, ou seja, nunca 

pelo chão ou piso. Esse aspecto deve ser respeitado por 

questão de limpeza e higienização da água, além de fazer 

mais sentido, uma vez que a água escorrerá pelas telhas.

O volume da caixa destinada à captação deve estar de 

acordo com a demanda de água do seu lar e da sua 

família, mas também com o índice pluviométrico da região 

na qual você reside.

Não se esqueça também de calcular a área disponível 

que você possui em seu terreno para instalar o sistema, 

bem como levar em consideração

que diferentes tipos de materiais captam diferentes 

quantidades de água (como telha ou plástico).
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armazenamento

Instalado o sistema a partir do teto, é normal que 

fiquemos ansiosos para o começo do processo e 

utilização da água.

No entanto, a primeira chuva que cair na caixa deve ser 

descartada, e é preciso que aguardemos um segundo 

momento. Isso é necessário para que a poluição 

atmosférica, além dos contaminantes presentes no 

telhado, sejam também eliminados com a água da chuva, 

que os carrega num

primeiro momento.

É recomendado, na verdade, que sejam sempre 

removidos da caixa de armazenamento 2 litros para cada 

m², ou seja, um telhado de 100 m² devemos descartar 200 

litros.

A caixa deve ser posicionada e escolhida a partir de uma 

série de fatores:
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Tenha em mente de que ela deve estar em um nível 

baixo para que a água escoe por gravidade;

Ela tem de estar afastada de qualquer perigo de 

contaminação, como fossas, depósitos e latrinas;

Lembre-se de pensar em como a água será retirada do 

depósito, e tente facilitar a localização a partir disso;

Utilize um material que não solte substâncias na água;

Deixe a caixa completamente lacrada e longe da 

exposição do sol;

Pense em seus filhos e animais de estimação, eles 

não podem ter acesso a esse sistema por questões 

de segurança.
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qual a diferença de reuso e aproveitamento 
de água de chuva?

Existem diferenças básicas entre reuso e aproveitamento 

de água de chuva e, mesmo que esses pareçam ser 

termos parecidos, é preciso que se entenda qual 

processo está sendo realizado para que tudo saia como 

planejado e você entenda qual a forma mais adequada de 

utilização da água para sua casa e suas finalidades.
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reuso de água

Água de reuso é aquela resultante do processo de 

reaproveitamento da água que foi, anteriormente, 

destinada a usos da própria atividade humana. Sendo 

assim, ela é resultado do tratamento de uma água que já 

foi utilizada e, por isso, pode ser direcionada para outras 

finalidades que necessitem de um pouco menos de 

cuidado e tratamento, por assim dizer — afinal, a água é 

sim tratada, só não existe uma grande quantidade de 

processos e filtros.

As águas de reuso, por exemplo, costumam ser colocadas 

para fins como:

Descargas;

Irrigações;

Lavagens de pisos;

Utilização em indústrias e condomínios, que possuem 

uma grande demanda do recurso.
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aproveitamento de água da chuva

O aproveitamento de água da chuva, por outro lado, parte 

do princípio da filtragem e armazenamento da 

pluviosidade.

É sobre o aproveitamento que estamos falando ao citar 

sistemas de captação e tratamento por aqui, e ele é o 

ideal para maiores economias e para famílias que 

costumam gastar água para além dos usos anteriores 

citados.

Os usos dessa água podem ser considerados como

"mais nobres" uma vez que, aqui, o processo de 

tratamento é mais intenso e eficaz, e logo falaremos de 

cada um deles.
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como tratar

Depois de captada, a água da chuva deve ser devidamente 

filtrada e tratada para seus diversos fins. Sendo assim, 

algumas etapas podem ser seguidas dentro do sistema 

instalado ou que você está improvisando, e você deve 

conhecer cada uma delas:
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caixa separadora de folhas

As maiores impurezas da água, aquelas que são mais 

grosseiras, vistas a olho nu e que foram arrastadas 

telhado afora, são as primeiras a serem retiradas a partir 

da captação da água da chuva, e ficam presas na caixa 

separadora de folhas.

Elas podem se tratar, além de folhas, de galhos, terra, 

penas, pequenas pedras,

fezes de passarinho, entre outros.
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pedras de calcário

As pedras de calcário funcionam como reguladores da 

acidez da água, tornando seu pH

otimizado para o uso e consumo.

A água da chuva é mais ácida do que a água que 

utilizamos, que deve ser neutra, e o calcário age 

quimicamente para controle dos níveis de acidez.
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clorador (pastilhas de cloro)

A passagem da água através das pastilhas faz com que o 

cloro seja automaticamente adicionado a ela.

Ele age de forma a desinfetar o recurso que será utilizado 

em nossa casa, destruindo quaisquer tipos de organismos 

que possam fazer mal à nossa saúde, como pequenas 

algas e micro-organismos como bactérias.
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filtro de partículas

A última etapa, depois de todos os processos, deve estar 

no sistema para acabar de vez com qualquer 

possibilidade de contaminação da água. Sendo assim, o 

filtro de partículas consegue filtrar resíduos de até 200 

micra. E o que isso significa?

Significa que ele retém partículas vinte vezes menores do 

que um milímetro! Dessa forma, ao final do processo, a 

água que se direciona para o armazenamento estará super 

limpa.
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Essas são algumas das técnicas utilizadas para o 

tratamento da água captada da chuva, mas isso não quer 

dizer que todos os sistemas disponíveis no mercado 

trabalhem com esses aspectos juntos. Faça uma boa 

pesquisa antes de adquirir ou montar a sua

caixa para ter certeza de que a limpeza e filtração da água
são feitas de maneira efetiva, garantindo assim a 

qualidade do produto final.
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utilização

Depois de devidamente tratada, filtrada e armazenada, a 

água captada pela chuva estará pronta para o uso.

Mas de que forma pode-se usar a água que obtemos por 

meio de todo esse processo?

Já pontuamos alguns usos ao diferenciar a água de reuso 

do aproveitamento de água da chuva, mas é válido lembrar 

que a água tratada é ideal para praticamente qualquer uso, 

uma vez que ela está completamente filtrada e limpa, tais 

como:

Descargas;

Pias;

Higiene pessoal (escovar os dentes e banho, por exemplo);

Lavar roupas;

Limpeza de maneira geral.
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Na utilização dessa água, alguns cuidados ainda devem 

ser tomados para que nenhuma complicação possa 

ocorrer. 

É preciso também que a água sempre seja verificada 

durante seu armazenamento, para que não fique muito 

tempo parada acumulando quaisquer resíduos que 

possam surgir.

Assim, uma limpeza periódica na caixa é necessária, 

além da continuidade da cloração da água de tempos em 

tempos para manter seu pH e higienização.
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conclusão

Sabemos que o mundo vivencia uma época de crise 

hídrica, e não é preciso sair do nosso país para sentir os 

efeitos que essa era advinda do irresponsável 

comportamento humano tem nos proporcionado.

A captação da água da chuva, além de diminuir os gastos 

econômicos com a água, diminui também a quantidade 

dela que gastamos. Sendo assim, ao comprar um sistema 

ou, no mínimo, tentar improvisar algo em casa, você 

estará colaborando de forma direta para a preservação 

das reservas do nosso país. Além disso, é importante 

ressaltar que a captação de chuva tem impactos que vão 

além do que poderíamos imaginar. Por exemplo: ao 

utilizar um sistema desse tipo, você também estará 

evitando enchentes, já que estará retendo boa parte da 

chuva que cai e ficaria acumulada em locais de pouca 

absorção.

Ao pararmos para pensar, vemos como esse método faz a 

diferença para nossa vida privada, em família e em 

sociedade. Tentar mudar o mundo é muito mais fácil do 

que parece, e pode começar de dentro da nossa casa! E 

você, já começou a tentar?
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sobre a chove chuva

O chove chuva é um novo conceito em captação de água: 

Além de oferecer o serviço, a empresa entende a 

importância da economia desse recurso como 

imprescindível para a vida em sociedade, além de 

entender que o aproveitamento da água não é

mais algo distante, utópico ou longínquo. Aproveitar faz 

parte do nosso presente, e podemos fazer e viver tudo 

isso agora, pregando o consumo consciente.

E para implementar o sistema de captação de água de 

chuva em sua casa, não existe maneira mais prática e 

econômica do que o Sistema de Aproveitamento do chove 
chuva. 
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Ele é o único equipamento disponível no mercado que 

conta com todas as funcionalidades citadas para o 

tratamento da água captada, incluindo a separação 

dos resíduos maiores, a regulagem de acidez, a 

cloração e filtração completa;

É o único no mercado que também possuí um kit de 

análise de cloro e pH para verificar se a água atende 

os padrões adequados destes parâmetros;

Possui o melhor custo-benefício, por aliar o bom 

preço a todos os mecanismos já citados e raramente 

encontrados por completo em outros sistemas;

É de fácil montagem, vindo com um manual com 

todas as informações técnicas para que você possa 

instalar o aparelho com sucesso e começar a utilizá-lo 

prontamente;

É simples e funcional, encaixando-se nos mais 

diversos espaços de sua casa por conta de suas 

dimensões pensadas de maneira estratégica. 

Venha com a gente fazer do mundo um lugar melhor 

para se viver! 
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