
MATÉRIA UOL 
Veja como construir uma cisterna caseira para captação da água de 
chuva: 
http://mulher.uol.com.br/casa-e-decoracao/album/2015/03/27/como-
construir-uma-cisterna-para-captacao-da-agua-da-chuva.htm 
 
Curso realizado durante o mês de Março (mês mundial da Água) na unidade do 
Sesc Interlagos, com carga horária total de 12 horas.  
Elaboração de Projeto Técnico: Engº Ambiental Leonardo Tannous; 
Assistência: Engª Ambiental Marília Tupy de Godoy; 
Execução: Engº Ambiental Daniel Bonamin 
 
O reaproveitamento do volume pluvial ganhou força em meio à crise hídrica. E 

a instalação de um reservatório residencial para a captação dessa água é 

relativamente barata e fácil. O UOL Casa e Decoração acompanhou um curso 

sobre o assunto, dado pelos engenheiros ambientais Leonardo Tannous e 

Daniel Bonamin Martins, no Sesc Interlagos, em São Paulo (SP), e ensina, a 

seguir, como construir a cisterna caseira em seis etapas: descarte da "1ª 

chuva" (foto 6); tubulação do freio d'água (foto 21); interligação (foto 26); 

torneira (foto 27); extravasor (foto 30) e "jardim" (foto 33). Veja o passo a passo 

e comece a aproveitar a chuva por mais tempo na rega de vasos e jardins, na 

lavagem de pisos e carros e para a descarga em sanitários.  
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Materiais: bombona com tampa e capacidade para 200 litros / joelhos com três 

polegadas em PVC para esgoto / canos de redução excêntrica de PVC para 

esgoto com diâmetros 150 mm x 100 mm / cap ou tampão de PVC para esgoto 

150 mm / joelhos de meia polegada em PVC para água fria / registros de esfera 

em PVC (ou torneira) / bola de isopor com 125 mm / flanges de meia polegada 

em PVC soldáveis para água fria / cano de meia polegada em PVC para água 

fria / tela em alumínio ou aço inox / massa adesiva epóxi / tê de redução de 

PVC para esgoto com 100 mm x 75 mm /... 

 

Foto 2 

 ... canos com 150 mm, 100 mm e 75 mm de diâmetro. Observação: o volume 

da bombona, a quantidade de canos e conexões e o diâmetro dessas peças 

podem variar conforme o local de instalação e a extensão da área de captação 

(telhado). Em caso de dúvidas, consulte um engenheiro civil. 



 

Foto 3 



Ferramentas: furadeira / lixa para ferro grão 100 / luvas / alicate rebitador 

manual / rebites / fita veda rosca / serra copo de meia polegada / adesivo 

plástico para PVC / pincel atômico / abraçadeiras de náilon / alicate turquesa / 

martelo / alicate universal / tesoura / arco de serra /...  

 

Foto 4 

 ... alicate bomba d'água / tesoura funileiro / serra copo de três polegadas.  

 

Foto 5 



Tubulação de descarte da "1ª chuva": o primeiro volume deve ser rejeitado, 

porque a "1ª chuva" arrasta os poluentes presentes no ar e também "lava" a 

sujeira acumulada na área de captação (telhado, calhas e tubulações). Por 

isso, é preciso montar um sistema pré-cisterna (à esq.) por onde esse descarte 

será feito. 

 

 

Foto 6 

 

  



Comece o processo pela montagem do filtro autolimpante (que descartará 

sujeiras grandes, como folhas e galhos) fazendo um corte diagonal em um 

cano de redução excêntrica com 150 mm x 100 mm. Pegue o tubo e assinale 

com o pincel atômico uma distância de sete cm na lateral do cano com abertura 

maior (150 mm de diâmetro). A partir das extremidades dessa marcação, meça 

os dois ângulos de corte com inclinação de, aproximadamente, 45º. 

 

Foto 7 

 

  



Feita a marcação, faça o corte diagonal usando o arco de serra. E, em seguida, 

lixe bem as arestas. 

 

Foto 8 

 

Depois de cortar o cano, com o auxílio da furadeira, faça furos nas laterais bem 

próximos à borda. Esses orifícios servirão para que a tela seja presa ao tubo 

por abraçadeiras de náilon. Observação: além da tela de alumínio ou de inox, 

adicione uma segunda trama de plástico, daquelas utilizadas em mosquiteiros, 

para garantir proteção contra o Aedes aegypti, que transmite a dengue...  

 

Foto 9 

  



 ... o filtro ficará assim!  

 

Foto 10 

 

Para uma filtragem eficaz e um melhor acabamento, corte com a tesoura 

funileiro as arestas das telas, seguindo o contorno do tubo. Contudo, é 

necessário que haja uma sobra de cerca de dois centímetros em toda a volta. 

Na sequência, dobre as rebarbas para baixo a fim de que a abertura do cano 

fique bem fechada. O filtro autolimpante está pronto! Reserve-o . 

 

Foto 11 



Na extremidade oposta do tubo de descarte da "1ª chuva", será instalado um 

registro de esfera que controlará a saída desse volume de água. Pegue o cap 

ou tampão de PVC e marque com o pincel atômico o contorno do flange com 

diâmetro de meia polegada. Corte a circunferência com o auxílio da serra copo 

de mesma medida. E em seguida, lixe a abertura. 

 

 

Foto 12 

Após fazer o orifício, encaixe e rosqueie o flange de meia polegada.  

 

 

Foto 13 

  



Em seguida, para fazer a conexão do flange com o registro de esfera, corte 

dois pedaços, com cerca de cinco centímetros de comprimento (cada), de um 

cano com meia polegada, usando o arco de serra. Pegue uma parte e encaixe 

no flange utilizando o adesivo plástico para PVC...  

 

Foto 14 

 

... depois, ainda aplicando o adesivo, cole ao cano um joelho de meia polegada 

para água fria. Então, pegue a outra parte do cano cortada na etapa anterior e 

encaixe-a no joelho, utilizando a cola. Por fim, fixe o registro de esfera também 

com o auxílio do adesivo plástico. Atenção: o colante seca com rapidez, por 

isso, os encaixes devem ser feito com agilidade. 

 

Foto 15 



Pronto! O filtro autolimpante e o tampão da tubulação de descarte da "1ª 

chuva" estão concluídos...  

 

Foto 16 

  



... falta o cano onde a água da "1ª chuva" será armazenada. O Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (IPT) recomenda descartar de um a dois litros de água 

da porção inicial da chuva para cada metro quadrado de telhado: por isso, a 

medida do tubo dependerá da dimensão da cobertura. Para calcular o tamanho 

do reservatório de descarte, tenha em mente que em cada metro de cano com 

150 mm de diâmetro, são armazenados 17 litros. Em caso de dúvidas, consulte 

um engenheiro. 

 

Foto 17 

  



Agora, comece a encaixar e colar as partes do tubulação de descarte da "1ª 

chuva", mas lembre-se só use a cola após se certificar de que a montagem 

está correta. Vamos lá: primeiro ligue o filtro autolimpante à abertura superior 

de um tê de redução com 100 mm x 75 mm (que fará a ligação com a cisterna), 

acoplando-o, em seguida, a um cano de redução excêntrica com 150 x 100 mm 

(atenção, o redutor vai ficar na abertura oposta à do filtro) e...  

 

Foto 18 

... ao redutor ligue o tubo preparado para receber o descarte da chuva. Dentro 

deste cano, insira uma bola de isopor com 125 mm, ela atuará como uma 

válvula. Quando o tubo de descarte estiver cheio, a esfera travará a passagem 

de água no redutor e desviará a chuva "boa" para dentro da bombona, pela 

conexão medial do tê. 

 

Foto 19 



Por fim, feche a extremidade inferior do cano que comportará a água da "1ª 

chuva" com o tampão de PVC, onde o registro foi instalado (foto 16). Repare 

que a estrutura foi pintada com tinta spray para PVC na cor azul (a mesma do 

reservatório), a fim de dar uniformidade ao visual da cisterna. 

 

 

Foto 20 

  



Tubulação do freio d'água: além da estrutura para a filtragem e o descarte da 

"1ª chuva", você precisa montar o freio d'água conhecido também como redutor 

de turbulência. O sistema evita que os sedimentos da água pluvial, acumulados 

no fundo da bombona, levantem com a entrada de um novo volume. O primeiro 

passo é fazer a abertura para a entrada do tubo. Use a serra copo no mesmo 

diâmetro do joelho, isto é, três polegadas e faça o furo, segurando a furadeira 

em um ângulo de 90º em relação à cisterna. 

 

Foto 21 

Feita a abertura, corte 17 cm de um cano com 75 mm utilizando o arco de 

serra. Essa porção fará a conexão entre os dois joelhos que compõem o início 

da tubulação do freio d'água. 

 

Foto 22 



 Pegue o cano recém-cortado (foto 22) e esquente uma das extremidades para 

que o PVC amoleça e torne possível o encaixe. Aquecido o cano, conecte-o a 

um joelho e reserve o conjunto. Dica: para executar esse passo, foi usado um 

soprador térmico, que pode ser substituído pela chama de uma boca do fogão. 

 

Foto 23 

Corte o cano que dará continuidade à tubulação do freio d'água dentro da 

bombona. Aqui, utilizamos 72 cm de tubo com 75 mm, mas esse comprimento 

pode variar conforme a altura do reservatório. 

 

Foto 24 



Com o cano e os joelhos em mãos, monte a tubulação do freio d'água: passe 

pelo orifício com três polegadas na bombona o cano com 17 cm de 

comprimento já conectado a um joelho. Em seguida, ligue a ele um segundo 

joelho na extremidade oposta. Atenção: a aparência final desta tripla conexão 

será a de um "S". Fixe, agora, o cano com 72 cm de extensão e, a ele, no 

fundo da cisterna, prenda dois joelhos formando um "U". 

 

Foto 25 

  



Pronto! As tubulações de descarte da "1ª chuva" (com o filtro autolimpante) e 

do freio d'água estão montadas. Agora falta interligá-las: para isso, primeiro 

conecte o joelho do freio d'água que está na parte de fora da cisterna a um 

trecho de cano com 75 mm de diâmetro (aqui a metragem vai depender da 

diferença de altura entre a cisterna e o sistema de descarte). Na extremidade 

oposta deste tubo acople outro joelho, que fará a conexão com o tê de redução 

da estrutura de descarte (conforme mostra a imagem). 

 

Foto 26 

  



Torneira: para a coleta da água de chuva armazenada, você precisa instalar na 

base da bombona uma torneira. O primeiro passo é marcar no reservatório, 

com o pincel atômico, o contorno do flange de meia polegada. Na sequência, 

corte a circunferência com o auxílio da serra copo de mesmo diâmetro e lixe o 

furo. 

 

Foto 27 

Na abertura recém-feita encaixe e rosqueie o flange de meia polegada e, na 

parte de fora da bombona, passe o adesivo plástico para PVC na entrada do 

flange e cole um pedaço (cerca de cinco centímetros) de cano de meia 

polegada. Esse pequeno tubo deve estar conectado ao registro de esfera. Dica 

da redação: nessa etapa, você pode substituir o registro, instalando no orifício 

uma torneira (nesse caso, desconsidere a foto 29). 
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Colado o registro de esfera, improvise uma torneira com três encaixes 

utilizando o adesivo plástico para fixá-los. Primeiro ligue ao registro um 

pequeno pedaço de cano de meia polegada, depois conecte um joelho de 

mesmo diâmetro e, por fim, mais um cano que direcionará a água para baixo. 

 

Foto 29 

A cisterna está quase pronta! Para terminar, falta apenas instalar o ladrão (ou 

extravasor) que serve para remover o excesso de volume coletado e pode 

(caso queira) ser conectado a um segundo reservatório. Primeiro, marque o 

local de corte e, com a serra copo, faça um furo no diâmetro da tubulação 

escolhida (75 mm ou 100 mm). Em seguida, encaixe um joelho correspondente 

e o conecte-o a um tubo. Finalize acoplando um segundo joelho, como mostra 

a imagem à direita. 

 

Foto 30 



Com a bombona montada, você precisa adaptar a tubulação da calha do seu 

telhado para que a água captada possa ser direcionada para a entrada da 

cisterna. Nesse exemplo, o percurso foi composto da seguinte maneira: 

primeiro um joelho foi encaixado à saída da calha por rebites. Em seguida, um 

cano foi ligado ao joelho e, a ele, um segundo joelho foi ligado. Repare que 

esse último joelho foi cortado (com o arco de serra) na diagonal, para que a 

água da chuva fosse direcionada para a tubulação do reservatório. 

 

 

Foto 31 

Feitas todas as conexões entre a captação do telhado e o reservatório, finalize 

as ligações de entrada e saída de água da bombona, vedando com a massa 

epóxi.  

 

Foto 32 



 

Falta apenas fechar a cisterna, mas antes de tampar a bombona, prepare um 

pequeno "jardim" que será colocado sobre a peça. Use argila expandida, terra 

e folhagens, nessa ordem, acomodando-os sobre a tampa. Esse cuidado 

impede o acúmulo de água e evita a proliferação dos mosquitos transmissores 

da dengue, além de dar um toque charmoso ao reservatório. 

 

Foto 33 

 

  



Concluída a construção da cisterna para captação do volume pluvial, é só 

aguardar a próxima chuva! Atenção: o custo do sistema pode variar, mas para 

o modelo mostrado, o investimento médio é de R$ 500. Cuidados: para que os 

mosquitos transmissores da dengue não proliferem dentro do reservatório e a 

água se mantenha salubre, as aberturas (de entradas e saídas) devem estar 

protegidas por telas ou torneiras. Além disso, higienize o volume armazenado 

com a adição de um composto de hipoclorito de sódio (NaClO) e água em 

concentração de 2,5%. Use três gotas da solução pra cada litro de água 

coletada. Lembre-se de não usar essa água para consumo humano, ela não é 

potável. [Créditos: Karine Serezuella (reportagem visual e texto); Daiana Dalfito 

(edição); Leonardo Tannous e Daniel Bonamin Martins (consultoria) / 

Agradecimentos: equipe de programação e comunicação do Sesc Interlagos]. 
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