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• Definimos que  Cisterna é um reservatório para receber  e conservar as águas pluviais; 
poço; cacimba. Reservatório de água ligado à rede de distribuição para servir a um 
edifício.

• Cisternas servem para  conservar  água da chuvas.

• Materiais necessários para a construção de uma cisterna: As calhas e bicas para captar a 
água do telhado  podem ser de vários tipos de material: são água do telhado  podem ser de vários tipos de material: são 

• usados canos de PVC cortados no meio, folhas de zinco, até latas de óleo ou madeira.



QUAL É A SUA INFLUÊNCIA PARA O MEIO 
AMBIENTE ?
• A água é fonte de vida e dela depende a sobrevivência humana no planeta. E um dos maiores impactos 

• ambientais no mundo é causado pela perda e o desperdício de água. Uma das medidas alternativas que 

• permitem  reverter  este  cenário  é  fazer  a  captação  de  água  da  chuva  através  de  um  sistema  de 

• aproveitamento destas águas.

• A água da chuva pode ser utilizada tanto no meio urbano, quanto no rural e industrial. É aplicada na 

• descarga de banheiros, em serviços de limpeza de carros, garagens e calçadas, na irrigação de jardins, 

• hortas e plantações, para resfriar equipamentos e máquinas, em reservatórios contra incêndios, entre • hortas e plantações, para resfriar equipamentos e máquinas, em reservatórios contra incêndios, entre 
outras 

• utilizações.

• Utilizar as  águas pluviais  é  uma maneira sustentável de  aproveitar  um recurso  disponível,  aliando os 

• benefícios ecológicos aos econômicos, além de estimular um modo de vida mais saudável e solidário. 

• Também é fundamental a educação e a conscientização das pessoas para assumir uma postura mais 

• responsável em relação aos recursos que a natureza nos proporciona, principalmente ao utilizar a água de 

• forma mais racional e cuidadosa evitando assim o gasto desnecessário.





• Definimos que existem duas formas diferentes de utilizar a energia solar: 

• - Activa: transformação dos raios solares em outras formas de energia: térmica ou 
eléctrica.

• - Passiva: aproveitamento da energia para aquecimento de edifícios ou prédios, através 
de concepções e estratégias construtivas.

• Materiais necessários para a construção de uma placa solar: Aluminio, cobre, Manta • Materiais necessários para a construção de uma placa solar: Aluminio, cobre, Manta 
térmica, Vidro e silicone.



QUAL É A SUA INFLUÊNCIA PARA O MEIO 
AMBIENTE ?

• Os gastos com aquecimento de água representam boa parte da conta de luz na maioria dos 
lares brasileiros. Parte desse orçamento pode ser reduzida com a instalação de placas 
solares, que têm sido barateadas devido à isenção de impostos e também pelo aumento da 
procura.





A APLICAÇÃO DESTAS AÇÕES  NA ESCOLA IRÁ 
AJUDAR A MELHORAR O MEIO AMBIENTE ? COMO?

Sim, Além de redução de gastos financeiros com a água tratada proveniente da rede pública, 
o uso de cisternas é uma das atitudes que mais levam consigo a marca da tão proclamada 
sustentabilidade, pois sua instalação é prática, tem alto custo-benefício e gera retorno do 
investimento em cerca de 2 anos e meio para residências e 1 ano para indústrias e postos de investimento em cerca de 2 anos e meio para residências e 1 ano para indústrias e postos de 
combustíveis.No entanto, é importante salientar que a água armazenada em cisternas, 
mesmo quando filtrada, não deve ser utilizada para consumo humano. Neste aspecto, a 
qualidade e a saúde devem sempre prevalecer em relação à redução de custos e à 
preservação do ambiente.Podemos assim reutilizá-la em vasos sanitários, lavagem de 
piso,regar plantas,....



• A utilização de coletores solares são uma excelente opção para aquecimento de água para 
banho, piscina e processos industriais em geral, por possuir uma fonte energética 
inesgotável, abundante e gratuita: o sol, otimizam processos e geram muita economia.
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