
Construção de cisternas de baixo custo como estratégia ecossocioeconômica 

 

A partir de uma atividade de extensão universitária, proporcionada pela participação de uma 

Instituição de Ensino Superior no “Projeto Rondon”, surgiu a oportunidade de executar um 

projeto que envolveu a construção de uma cisterna de baixo custo e, ao mesmo tempo, 

capacitar mão de obra local para multiplicar a metodologia de construção. Este trabalho 

objetiva descrever a construção dessa cisterna econômica, na cidade de Anajatuba no Estado 

do Maranhão, embasado em uma perspectiva ecossocioeconômica. A construção da cisterna 

de ferro cimento se apresentou como uma alternativa viável e exequível, levando em 

consideração a conjuntura sócia econômica da cidade. Este trabalho descreverá a metodologia 

utilizada, envolvendo método e procedimentos empregados para a sua construção, 

quantificação e precificação dos materiais utilizados, e ainda fornecerá orientações para o seu 

dimensionamento e os cuidados periódicos para a sua manutenção. Constatou-se que a 

construção da cisterna de ferro cimento, como exposto nesse trabalho, além de contribuir para 

amenizar o problema da falta de água de um posto de saúde, capacitou a mão de obra local 

visando à replicação da metodologia e multiplicando o conhecimento sobre a tecnologia. 

Também se constatou que o processo de construção é simples, rápido e de baixo custo 

(aproximadamente R$2.300,00), utilizando materiais regionais facilmente encontrados na 

cidade. 

Palavras chave: Captação da água da chuva, armazenamento da água da chuva, cisternas de baixo 

custo, sustentabilidade. 
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