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RESUMO 
 
 

Observando o nível cada vez menor das represas de armazenamento de água para a 
população brasileira, percebemos a necessidade eminente do uso racional das fontes 
alternativas de água para o abastecimento da população, haja vista o racionamento de água 
em muitas cidades dos estados brasileiros. O problema abordado por nós é a capitação e uso 
racional da água do orvalho para limpeza de ambientes e saneamento básico. Pensamos em 
adaptar uns dos diversos coletores de água do orvalho que existem à disposição no mercado 
para criarmos um coletor com materiais do cotidiano, como redes de embalagens de frutas e 
telas de plástico. A importância de nossa pesquisa reside no fato de reaproveitarmos a água do 
orvalho no ambiente escolar. Quanto aos benefícios do nosso trabalho, a condensação da 
água é um fenômeno que pode ser utilizado como fonte de água limpa, barata e disponível 
para as pessoas. Entre outras vantagens, consta que a qualidade da água em geral é boa, não 
sendo afetada pelas condições de seca, assim, pode ser considerada como uma fonte 
complementar de água. Outra vantagem é o baixo custo e a facilidade de construção, sendo 
possível a confecção doméstica. As condições adequadas para o coletor de água do orvalho 
são encontradas, facilmente, em todo ambiente em que ocorre uma boa variação de 
temperatura entre o dia e a noite, variando em torno de 12 graus Celsius. As condições de 
vento na região de nossa comunidade escolar também são propícias, pois, em boa parte do 
ano, os ventos durante a noite não ultrapassam os 4 m/s, pois os ventos em demasia 
ocasionam a evaporação da água. Dessa forma, estudaremos as condições de vento de nossa 
localidade. De acordo com trabalhos externos, sabemos que o rendimento do orvalho aumenta 
quando a cobertura de nuvens diminui, aumentando o nível de resfriamento próximo ao solo. 
Dessa forma, conseguiremos um maior rendimento do orvalho quando estiverem juntos dois 
fatores: a umidade elevada e a baixa temperatura. Entre os vários modelos de coletores de 
água do orvalho, estamos trabalhando com um material adequado à condensação e isolado 
termicamente com isopor. Nosso coletor de água do orvalho consta de diversas estruturas 
tubulares, com cerca de 1,5 metros de altura cada uma, feitas por redes plásticas de 
embalagens de frutas, dispostas dentro de um cilindro maior feito por uma tela de Plástico. A 
água do orvalho será, então, coletada na parte de baixo dos tubos e envasados em um 
recipiente de alumínio termicamente isolado. Como resultados, esperamos reduzir o consumo 
de água encanada, assim como os custos com a conta de água e a maior conscientização da 
comunidade escolar sobre a necessidade do uso consciente da água. Palavras-chave: Coletor. 
Orvalho. Água.  


