
SISTEMA DE CAPTAÇÃO
DE ÁGUA DA CHUVA

REAPROVEITE A ÁGUA DA CHUVA
E DIMINUA O DESPERDÍCIO

Soluções em Tratamento
de Efluentes, Água da 

Chuva e Potável
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fibratec.com.br

fibratecengenharia

Engenharia

VANTAGENS DO SISTEMA:

• Economia na conta de água, em média 40%  
  em residências e 50% em indústrias;

• Evita o desenvolvimento de microrganismos;

• Estrutura reforçada;

• Fácil e rápida instalação;

• Fácil manutenção e excelente vida útil.

* Garantia conforme instrução de instalação do fabricante.

GARANTIA*

Tanque

PRODUTO ECO
FAZ BEM PARA

 O NOSSO MUNDO



1 FILTRO
O filtro de água da chuva tem a finalidade 
de separar a água da chuva de impurezas 
acumuladas no telhado ou calha como 
galhos, folhas, insetos, entre outros.

3 CISTERNA
Reservatório responsável por armazenar a 
água da chuva para reuso não potável, em 
vasos sanitários, lavar pisos e veículos, 
irrigar jardim e outras tarefas.

2 SKID DE FILTRAÇÃO
O skid de tratamento de água da chuva é 
composto por bomba centrífuga, boias de 
acionamento, filtro de areia, bomba 
dosadora de cloro e painel de controle, 
responsáveis por realizar a filtragem e 
desinfecção da água de forma segura e 
automatizada.

4 FILTRO D’ÁGUA
Instalado na tubulação de entrada, evita o 
turbilhamento do material no fundo e 
contribui para a oxigenação de água do 
reservatório.

6 SIFÃO LADRÃO
Evita que roedores e vetores da galeria 
pluvial entrem em contato com a água 
armazenada na cisterna. O formato 
do equipamento, faz com que materiais 
flutuantes sejam retirados junto com o 
excedente da água da chuva.

5 BOIA
Instalada na tubulação de saída, coleta a 
água sempre entre 10 e 15 cm abaixo da 
lâmina d’água, posição ideal para garantir 
que a água que está sendo sugada para o 
sistema da distribuição tenha a melhor 
qualidade possível.


