


Definição
A cisterna de placa de cimento para a captação e 

armazenamento de água da chuva é uma tecnologia 
social de baixo custo, adequada à região do semi-árido 
rural brasileiro. A implementação deste equipamento rural brasileiro. A implementação deste equipamento 
tem como objetivo disponibilizar o acesso à água para 
famílias residentes na zona rural de municípios que 
sofrem com os efeitos da seca e da falta d’água de boa 
qualidade para consumo humano.



Utilidades
Uma cisterna é um reservatório de água pluviais, 

podendo também ser abastecida com o degelo de neve.

Os seus benefícios são o aproveitamento da água assim 
obtida não apenas para o consumo (alimentação, obtida não apenas para o consumo (alimentação, 
limpeza), como também para a irrigação.



Na arquitectura militar constituía-se em elemento 
essencial à sobrevivência dos defensores diante de um 
cerco, especialmente nas regiões de clima equatorial e 
tropical atingidas pelos europeus a partir da etapa dos tropical atingidas pelos europeus a partir da etapa dos 
descobrimentos marítimos.

A cisterna é muito utilizada na Região Nordeste(semi-
árido) do Brasil. A da foto é muito utilizada na Região 
Sul do Rio Grande do Sul: pelo orifício superior é 
colocada uma calha para recolher a água da chuva.



Material necessário para sua 

construção?
È um tanque de água de 16 mil litros, em geral cilíndrico, 

coberto e semi-enterrado, que permite a captação e 
armazenamento da água da chuva que escorre dos 
telhado das casas por meio de bicas de zinco e PVC. telhado das casas por meio de bicas de zinco e PVC. 



Qual é a serventia no que se refere 

no meio ambiente?



Imagens





Conclusão do Grupo
Vai ajudar a melhorar muito o meio ambiente da escola 

porque não usaremos água potável e sim da chuva para 
utilidades: lavar  as calçadas, regar  a horta e muitas 
outras coisas. outras coisas. 
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