A tela deve ser amarrada com arame flexível
na eletromalha de forma a ficar bem firme.

Inicie a aplicação da massa, que deve ser de
um traço de 2 por 1. Primeiro aplique a massa
por fora e depois que secar faça o mesma
operação retirando o papelão por dentro. A
espessura da parede deverá ter em média uns
3 cm. Para o acabamento utilize uma pasta
bem fina de cimento, aplicando com um pincel
em toda cisterna. Esta camada serve como
um vedante. Durante a secagem da cisterna
sempre dê uma molhada em toda área. Encha
a mesma imediatamente após completada a
secagem.

Em seguida coloque papelão e também
amarre na armação feita de eletromalha e a
tela. O papelão deve ser colocado no lado
interno da cisterna.
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CONTEXTUALIZAÇÃO
A água sempre foi e será um dos bens mais
necessários para a manutenção da vida nos
ecossistemas. Sem ela diminui-se a
quantidade de vida em todos os ambientes.
Sua atração, captura, armazenamento,
distribuição, tratamento e reuso deve ser uma
das preocupações de todas as famílias.
Em muitos casos este armazenamento é
considerado caro, pois exige instalações de
equipamentos para a tal fim. Existem uma
grande quantidade de técnicas que permitem
este armazenamento.
Este folder apresenta uma forma simples e
não cara para este armazenamento tanto para
espaços rurais quanto urbano.
Vamos apresentar a tecnologia de construção
de cisterna de ferro/cimento, tecnologia esta
muito utilizada em vários países.
Na confecção desta tecnologia não
necessariamente precisa-se de mão de obra
profissional, qualquer pessoa é capaz de
construir sua própria cisterna, bastando para
isto ter os materiais e ter entendido alguns
princípios técnicos desta construção.
Comece o trabalho calculando o tamanho do
telhado da sua casa, para sabermos quanto
de água pode-se captar a partir dele.
Multiplique os m2 do telhado pelo mm de
chuva da sua região. Este resultado é a
quantidade de chuva que seu telhado é capaz
de captar.

DETALHES DA CONSTRUÇÃO
Depois que tiver calculado o volume de
captação, calcule o tamanho da cisterna,
lembrando que cada m3 é capaz de
armazenar 1000 litros de água.
O próximo passo é escolher o local da
construção, lembre-se quanto mais próximo
da área da captação melhor, até se
economiza mais no uso de materiais.
Marque no chão o modelo da cisterna. Dê
preferência pelos formatos arredondados,
além de caber mais água distribui melhor a
força da água evitando o risco de quebra da
cisterna.
Depois de marcado no chão, bata o nível do
piso.

Prepare a armação com as eletromalhas para
o piso, dando o formato que se quer. Utilize
eletromalha com quadrados de 15cm por 15
cm. são mais resistentes. Estas eletromalhas
são vendidas em casa de material de
construção.

Prepare o traço de concreto para o piso. O
traço deve ser de 2 para 1. Distribua parte
desta mistura no piso, e imediatamente
coloque a armação do piso sobre esta base e
espalhe o restante do concreto em cima desta
malha recobrindo a mesma.

Em seguida prepare a armação da parede da
cisterna. Utilizando para isto : eletromalha e
tela de pinteiro.

