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SISTEMA MANO 

Calculando a colheita da chuva 

 

Quem gostaria de mexer com captação de água de chuva também pode brincar 
um pouco com números e cálculos. Isso ajudará a economizar ainda mais! 

É bom ter muita água de chuva, mas será que o telhado que dispomos é 
suficiente para captar a quantidade que necessitamos?  

O segredo é balancear as áreas de captação (telhado) e o volume do 
armazenamento (nesse caso o sistema vertical) com a demanda de água de 
chuva. 

Vamos fazer um cálculo usando um exemplo típico e simples, a casa do Uli: 

Telhado:  100 m2, inclinado, duas águas, com telhas, 

Calha com 2 tubos de queda dos dois lados. 

Piso:  50 m2 com piso cerâmico 

Área verde: 10 m2 

 

1.  Conceito /  peso 

O sistema vertical "Mano" é eficiente para quem quer armazenar quantidades 
menores em espaços limitados, montados normalmente numa parede. 

Lembre-se que a água é pesada. Um sistema com 500 litros pesa 500 kg (só a 
água) mais  o peso do sistema (tubos, conexões, etc.). Outro ponto importante é 
verificar se o  muro/suporte tem suficiente força estrutural. 

 

2.  Demanda para uso de água de chuva / definição do volume 
necessário 

Num caso padrão, sem grandes reformas na casa, o sistema vertical serve bem 
a quem quer fazer uso da água da chuva para, por exemplo, aguar as plantas e 
lavar o piso do quintal. 

Na nossa casa modelo, o piso será lavado uma vez por semana, usando 
aproximadamente 3 litros/m2, ou seja: 50 m2 de piso requerem cerca de 150 
l i tros por semana.  Os canteiros recebem, em média, 15 litros /m2 por semana; 
no nosso exemplo  vão receber 150 litros. As plantas recebem menos regas na 
época de chuva, mas têm preferência na época de seca.  

Isso significa que nem um mês a casa modelo tem uma demanda estimada de 
1200 litros de água de chuva e armazena a metade dessa quantidade. Mas 
quase sempre tem água sobrando.  

Não recomendamos instalar um sistema vertical com volume igual à demanda 
estimada em locais com chuvas bem distribuída ao longo do ano, como no caso 
da cidade de São Paulo, pois vai custar caro e não é eficiente.  Por quê? 
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É melhor que a água do sistema possa ser renovada mais vezes pois isso 
dispensa essa água de receber algum tipo de tratamento, como o uso de cloro, 
por exemplo.  

Quando não há chuva suficiente, se você ainda não reutiliza a água da máquina 
de lavar roupa, vale a pena considerar essa possibilidade com o uso de uma 
bombona (veja o vídeo da montagem de uma bombona na casa do Uli: 
https://youtu.be/RmSLkM9LnE4 ). 

 

3.  Área de captação / cálculo de “colheita de chuva” 

Quanta água posso captar?  

A regra é simples: cada mm de precipitação por m2 gera 1 litro de água. No caso 
do exemplo, uma área de 25 m2 do telhado vai receber até 25 litros de água de 
chuva por milímetro de chuva.  

Numa chuva forte de 40 mm o sistema pode receber, até 1.000 litros em cada 
área de 25 m2 de telhado.  Isso é mais do que o sistema proposto pode 
comportar.  

 

4.  Referência:   precipitação local  

Para saber quanto é o volume de chuva num lugar específico, oriente-se pelas 
tabelas de chuva, distribuídas por várias  fontes oficiais. No caso da cidade de 
São Paulo., a prefeitura fornece os  dados: 

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/2_precipitacao_pluviometrica_193
3_10806.html )  

Os volumes (altura em mm) são bem diferentes durante o ano: relativamente 
muita chuva no verão e pouca chuva no inverno.  
Anos           jan     fev       mar      abr      mai     jun       jul      ago      set     out           nov     dez         total 

 

Média2 1933-2013    231,9 

 

231,9 212,5 162,4 83,7 62,8 52,6 44,6 37,5 78,7 122,8 129,9 200,1 1.419,3 
 

Como interpretar isso? 

Entre os meses de abril a setembro há pouca chuva. Em teoria seria possível 
encher o sistema modelo pelo menos uma vez por mês.  

Na média histórica, agosto é o pior mês, com pouco mais de 30 mm. Pode ser 
que a água da chuva nem chegue no sistema. Nos outros meses "secos", 
também na teoria,  podemos esperar sistema cheio pelo menos uma vez por 
mês. 

Em julho, por exemplo, com 40 mm ou 1000 litros,  o sistema poderá ficar cheio 
duas vezes. Mas tudo isso é cada vez mais instável, principalmente por conta 
das consequências das mudanças climáticas que já estamos vivendo.  
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5.  Resultado 

 

Um sistema de 600 l, conectado a um telhado de 25 m2 pode fornecer a 
demanda de água de chuva por pelo menos em 10 meses do ano, na nossa casa 
modelo.  

Bom, isso é um pouco da matemática e teoria. Na prática, tudo mundo já sabe, 
cada casa é um caso. A recomendação é estudar bem a sua situação e avaliar 
se o sistema Mano é o melhor para o seu caso. Como já dissemos, ele funciona 
bem para pequenos espaços e para combinar com o estilo arquitetônico mas 
existem muitas outras opções mais adequadas para grandes espaços e alta 
demanda. 


