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Componentes do Sistema Mano
Reservatório Tubular Vertical

Observações
Este desenho mostra o conceito geral do Sistema Mano.
As dimensões de montagem dependem da situação do local.
Verificar filtro para a água e conexões necessárias.
Todas as peças de PVC devem ser lixadas e pintadas com tinta à 
base d’água.
O Sistema Mano deve ser instalado, de preferência, em um local 
sombreado.
O Sistema Mano é de domínio público.

1. Conjunto de tubos de PVC - linha branca
2. Conjunto de conexões “T” de PVC- linha branca
3. Conjunto de caps de PVC - linha branca
4. Tubo de PVC - entrada do sistema
5. Conexão com o filtro
6. Conexão “T” de PVC - separação de 1a água
7. Tubo e caps de PVC com furo de 1mm - vazão reduzida da 1a água
8. Conexão 90° de PVC - ladrão
9. Drenagem do ladrão - prever infiltração em canteiro e/ou ligação 
com ralo, além de proteção contra entrada de animais.
10. Caps de PVC furado com flange e saída de água (torneira ou tubo de 
PVC linha marrom)
11. Suporte dos tubos - abraçadeiras / fitas metálicas ou suporte sob 
medida.
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Sistema Mano 

Módulo Básico: 4 tubos de 150mm com 1,5m de altura * 
Lista de itens 

   Quant. Un. Descrição 
1 barra de 6m tubo de PVC linha branca - 150 mm 
1 barra de 6m tubo de PVC linha branca - 75 mm 
1 metro tubo de PVC linha marrom -  1/2 pol. 
4 peça conexão T PVC linha branca - 150mm 
1 peça conexão T PVC linha branca - 75mm 

   3 * peça curva 45° PVC linha branca - 75mm 
3 peça curva 90° PVC linha branca - 75mm 
2 peça luva PVC linha branca - 75mm 
4 peça cap PVC linha branca - 150mm 
1 peça cap PVC linha branca - 75mm 

   2 * peça flange PVC linha marrom - 1/2 pol. 
11 peça anel de borracha - 150mm 
12 peça anel de borracha - 75mm 
1 bisnaga lubrificante para anel de borracha 

8* peça abraçadeira metálica - 150mm (ou fita) 
6* peça abraçadeira metálica - 75mm 
16* peça parafuso 8 
12* peça parafuso 6 
16* peça bucha 8 
12* peça bucha 6 

1 bisnaga cola para PVC 
1 peça solução limpadora para PVC 
1 peça pano limpo ou estopa 
4 peça folha de lixa - 220 
1 lata tinta acrílica base água 
1 peça rolo para pintura 
1 peça pincel 

  2 * peça torneira 1/2 pol. 
1 peça filtro para água de chuva 

	   	   	  * Verificar desenho e alterar conforme necessidade, condições e 
escolhas. 

	   	   	  Ferramentas necessárias 
Furadeira 

  Conjunto de brocas e serracopo 
Serra para PVC 

 Alicate 
  Chave de fenda  

Chave Philips 
 Trena 

  Caneta / lápis para marcação 
Escada 

  



	  
	  
	  

	   3 
contato@incriatorio.com 

www.incriatorio.com 
rua tonelero, 1254 
são paulo, brasil 

 
 

Sistema Mano 

Passo-a-passo para instalação do modelo básico 

  
O Sistema Mano – nome do sistema vertical de armazenamento de água de chuva 
desenvolvido pelo Incriatório - quando corretamente instalado é elegante e de 
funcionamento simples. Mas sua instalação requer uma boa preparação.  
 
Os componentes principais do sistema são: 

• Filtro (encontrado no mercado ou feito em casa - ver 
“www.sempresustentavel.com.br”) 

• O sistema em si (conjunto de tubos e conexões, ver o manual passo a passo anexo) 
• Ladrão e descarte da primeira água 
• Torneira e/ou tubulação para uso 
• Elementos de suporte e fixação / abraçadeiras (para ser definido conforme o local)   

Recomendamos checar se realmente compreendeu o funcionamento do sistema antes de 
começar com as obras. Trata-se de um processo artesanal e cada casa é um caso! 
Dá para ajustar, mudar e otimizar a concepção e elementos caso isso seja recomendável 
para atingir um resultado melhor ou diminuir os custos. Quem quiser contribuir para refinar o 
manual na base da própria experiência:  sugestões e exemplos da prática são benvindos.  
Para  ficar atualizado  sobre novas informações, acesse o site do Incriatório: 
www.incriatorio.com e se inscreva para receber nossas informações ou nos siga no 
www.facebook.com/incriatorio. 
 
Para saber mais sobre o movimento de popularização da captação de água de chuva, veja a 
página do “Cisterna Já”  também no Facebook. 
 
Preparação 

• Verifique as condições para captação da água de chuva: telhado, calha e tubo de 
queda. Cada casa é um caso! A situação do local tem grande impacto no sistema em 
termos de altura, tamanho e conexões. 

• Escolha uma área com uma parede ou muro com base nos seguintes pontos: 
o fácil acesso para montagem 
o fácil conexão com tubo de queda / calha 
o próxima da calha que coleta a chuva da maior área de telhado ou que receba 

menos folhas de árvores próximas 
o pouco ou nenhuma incidência de sol 
o boas condições estruturais (capaz de suportar o peso do sistema cheio) 
o localização próxima e/ou acima da área onde a água de chuva será mais 

usada 
o tenha próximo um canteiro ou um ralo para direcionar o excesso de água e a 

água suja do filtro. 
• Tenha em mente que será necessário instalar o sistema numa altura suficiente para 

encher um balde embaixo (aproximadamente 40 cm do chão). É importante de 
definir o jeito como o sistema vai ser montado na parede. Para isso há pelo menos 
duas opções para resolver a questão estrutural (como segurar o peso?): 

o uma base de alvenaria, de metal ou madeira (veja foto) 
o um suporte de metal feito sob medida (veja foto). 
o em adição, são necessárias  abraçadeiras para fixar os tubos na vertical. 

• Para um bom funcionamento do sistema é necessário um filtro eficiente. Você pode 
fazer você mesmo com o tutorial do www.sempresustentável.com.br ou comprar em 
casas de construção ou home centers. Neste primeiro momento, sugerimos que você 
use um filtro pronto. As especificações recomendadas são filtro com tela bem fina 
para evitar que passe sujeira e tenha uma saída para a sujeira grossa e folhas.   
(pode checar fornecedores na Internet também). 
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• Considere os requerimentos do filtro escolhido em termos de montagem (altura, 
fixação, conexões etc.) na concepção do sistema. 

• Sugerimos que, com base nos pontos anteriores, se faça um pequeno projeto, que 
pode ser um esboço simples com as dimensões do local e de todos os elementos do 
sistema, a quantidade dos itens necessários e um cronograma da montagem. 
Verifique com atenção as alturas para que caiba todo o sistema entre a calha e o 
chão, considerando a altura do item anterior.  

• É importante definir a altura e o diâmetro dos tubos principais. Tubos de 150 mm 
diâmetro são normalmente recomendáveis na maioria das situações. Para o 
comprimento dos tubos principais considere que o mercado vende tubos de PVC em 
barras de 3 ou 6 metros. Para cortar eficientemente, sem perda de material, projete 
seu sistema na base de 1, 1.5, 2  ou 3 metros.  (Veja no desenho que o tubo do ladrão 
é mais curto.) 

• Com base no seu projeto, faça uma lista de materiais. Compare o projeto padrão e 
seus elementos indicados e ajuste o numero das peças com sua demanda. Além das 
peças, você precisará de ferramentas e material auxiliar. 

• Compre os materiais numa loja da sua confiança (deve ser bom fornecedor de peças 
de hidráulica), que pode ajudar com alternativas de material e preços. Verifique se a 
loja vai entregar os materiais comprados e se já podem cortar os tubos nos 
comprimentos necessários. 

• Comece preparando a área: limpe-a, reserve espaço para os tubos serem pintados, 
para armazenar as outras peças e para outros trabalhos - cortar, lixar, furar etc.  

• Conecte o filtro que escolheu ao tubo de queda de modo que a saída de água limpa 
esteja direcionada para onde ficará o sistema e a saída da água com sujeira para o 
ponto de descarte escolhido. Com essas conexões, tente perder menos altura 
possível, para que não tenha problemas com isso depois.  

Montagem dos tubos 
• Preparação: 

o Corte, limpe, lixe e pinte os tubos e as conexões com tinta à base de água na 
cor da sua preferência. Para quem quiser pintar o sistema, passe uma 
solução limpadora para PVC depois de lixar. 

o Não pinte até as pontas porque elas serão encaixadas nas conexões. Marque 
a medida necessária com a conexão e o tubo em mãos e proteja essa parte 
contra tinta com fita crepe. 

o Essa operação pode demorar até 3 dias, dependendo do ritmo de trabalho e 
das condições do tempo. Recomendamos pintar pelo menos duas mãos.  

o Reserve os tubos, depois de pintar, num lugar seco e protegido, pois a 
superfície é sensível e pode riscar facilmente.   

• Execução:  
o Prepare o lugar de montagem, use uma manta e panos para proteger os 

tubos. 
o Encaixe os tubos e as conexões, conforme o desenho anexo, usando anéis de 

borracha e pasta lubrificante- no caso de conexões de encaixe - e solução 
preparadora e cola, no caso das soldáveis. 

o As tampas (ou "caps") no topo dos tubos não precisam ser colada, mas 
devem ter um furo pequeno para saída/entrada de ar.  

o Respeite as instruções do fabricante. 
o O resultado final desta fase é o módulo de armazenamento, ou seja, os tubos 

e as conexões entre si, além das saídas de utilização: torneiras e tubulações, 
conforme escolhido. 

o Proteja o módulo até a montagem. 
o Prepare a base ou o suporte (ver acima).  
o Verifique se as abraçadeiras foram montadas nos lugares certos 

• Montagem: 
o Instale o módulo na parede, sobre a base ou suporte (ver item acima). 
o Garanta que ele esteja estável fixando-o com abraçadeira ou fita metálica 

apropriada na parte de cima, como no desenho anexo. 
• Conexões: 
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o Conecte um dos tubos de armazenagem com a tubulação que traz a água do 
filtro / descarte de primeira água. 

o Conecte o tubo mais curto (ladrão) ao local de drenagem escolhido (canteiro 
ou ralo) – é por lá que  a água sairá quando o sistema estiver cheio mas ainda 
estiver chovendo. Atenção: o nível máximo de água do sistema será regulado 
por essa conexão. 
 

Descarte da primeira água 
• As primeiras águas que descem do telhado numa chuva trazem consigo a sujeira 

acumulada desde a última chuva. Geralmente, optamos por descartá-la e, assim, 
melhorar a qualidade da água armazenada. Em regra, o volume de 1 litro por m2 de 
telhado é suficiente, mas isso deve ser adequado às condições do local. 

• Um jeito simples de descartar a primeira água é conectar um "tê" na tubulação que 
vem do filtro. Do "tê" para baixo, coloca-se um tubo com o tamanho necessário para 
acumular a primeira água - ou com o tamanho possível. No fim desse tubo, veda-se 
com uma tampa ("caps") com um furinho (aprox. 1-2mm). Dessa forma, o tubo se 
esvaziará lentamente para que, na próxima chuva, ele esteja novamente vazio. 
Quando o tubo estiver cheio, durante uma chuva, a água passará a ser direcionada 
para encher o sistema de armazenamento. 

• Esse sistema simples funciona quando o filtro escolhido tiver meio filtrante (tela, 
espuma, tecido etc.) com aberturas inferiores ao diâmetro do furo na tampa. Caso 
contrário, a sujeira que passe pelo filtro irá entupir o furo e inutilizar o descarte. 

  
Medidor de quantidade de água do sistema  

• Desenvolvemos um jeito simples de medir a quantidade de água armazenada no 
sistema: num dos tubos coloque uma boia presa por um fio de nylon (pode ser uma 
garrafinha Pet), passe o fio pelo furo do "caps" no topo do tubo. Instale um suporte 
lateral para que o fio possa descer paralelo até a base do tubo. Coloque um 
contrapeso mais leve do que a boia no final do fio (ver foto). Quando o sistema estiver 
esvaziando, a boia vai subir.  
 

 
 
 


