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Resumo 

No projeto a seguir apresentaremos uma minicisterna doméstica que tem a função 

de captar água da chuva e reaproveitá-la  para fins domésticos não 

potáveis,contribuindo assim com o meio ambiente diminuindo o desperdício de água. 

 

 

 

 

 



Introdução 

 

Preocupados com a preservação do meio ambiente, a escassez cada vez maior de 

água potável, a grande falta de espaço físico nas residências urbanas e o desejo de 

fazer com que a população tenha algum sistema correto de reaproveitamento da 

água da chuva em suas casas, tomamos a iniciativa de construir a Minicisterna para 

reutilização e aproveitamento da água da chuva. 

 

Justificativa e motivação 

 

Este projeto foi escolhido a partir da necessidade de economizar água, mas, sem 

utilizar recursos que agridem o meio ambiente ,e também após a leitura da seguinte 

carta : HTTP://diarioetico.blogpot.com.br/2007/05/carta-do-futuro.html que tem como 

objetivo retratar o futuro do planeta de maneira que chame atenção para o 

desperdício excessivo de água.Desta forma,resolvemos fazer um projeto que 

pudesse amenizar o consumo indevido da água. 

 

Objetivo geral: 

Promover meios para reaproveitar a água da chuva usando uma minicisterna que 

pode facilmente ser construída nas residências. 

 

Objetivos específicos: 

*Motivar a comunidade a escolher e abraçar a idéia para que toda casa urbana 

tenha, pelo menos, uma minicisterna; 

*Facilitar a compreensão e preservação do uso da água para irrigações nos jardins. 

Assim, a água vai infiltrar na terra e ira para o lençol freático,preservando seu ciclo 

natura; 



*Refletir sobre o uso consciente da água para lavagens de pisos, carros ,maquinas 

de lavar e nas descargas de vasos sanitários; 

Recursos (materiais )  

*Malha fina 

*Balde ou um tonel  

*Registro comum 

*Torneira 

*Redutor de turbulência  

*Escape de ar 

*Cloro de piscina 

*Canos de PVC 

*Toalha de pano 

 

Metodologia 

É usada uma peneira com malha fina, para barrar as sujeiras maiores; depois a 

água vai para um recipiente,que pode ser um vaso ou um balde com um registro 

instalado no fundo e um tubo na lateral conectado com a cisterna. O registro deve 

ficar um pouquinho aberto para descartar as primeiras águas da chuva ou águas 

fracas, que são as águas que vão lavar a atmosfera e o telhado. Apos alguns 

minutos de chuva (forte),esse balde estará cheio e vai começar a transbordar a água 

da chuva,já bem limpa , é levada para dentro da cisterna através do tubo lateral. 

A água reservada na cisterna deve receber tratamento para evitar a proliferação de 

micro organismos que poderão contaminar essa água. O tratamento mais simples, 

barato e eficaz é com cloro usado em piscinas. 

 

 



Resultados esperados: 

 

Com a realização deste projeto o grupo tem a finalidade de contribuir com o meio 

ambiente e tentar instalar maneiras mais sustentáveis e eficazes de 

reaproveitamento da água, assim aprendendo a contribuir com o futuro do planeta. 
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