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RESUMO - A escassez hídrica está entre um dos problemas mais críticos das regiões semiáridas, 

aliada a não potabilidade, risco sanitário e vulnerabilidade dos habitantes submetidos a essa condição. 

A busca por tecnologias e métodos alternativos que assegurem o abastecimento de água potável e o 

suprimento da demanda decorrente de atividades cotidianas dos habitantes destas regiões, se mostra 

indispensável. Assim sendo, o aproveitamento da água de chuva por meio da captação do escoamento 

no telhado das residências e seu armazenamento se mostra uma alternativa viável e de baixo custo, 

ainda mais, se garantir a qualidade desta água descartando o fluxo inicial e utilizando barreiras 

sanitárias. No semiárido brasileiro alguns programas de universalização do direito à água se 

destacam: “Programa Um Milhão de Cisternas” (P1MC), “Uma Terra e Duas Águas” (P1+2) e 

“Cisterna nas Escolas”, que visam proporcionar e democratizar o acesso à água de qualidade para as 

famílias carentes das regiões rurais. Deste modo, o presente estudo objetiva demonstrar, por meio de 

pesquisas científicas, o potencial de aproveitamento da água de chuva, com ênfase em sua qualidade 

e facilidade de acesso, a fim de atenuar os efeitos da escassez hídrica no semiárido brasileiro. 

ABSTRACT– Water scarcity is one of the most critical problems of the semi-arid regions, together 

with non-potability, sanitary risk and vulnerability of the inhabitants submitted to this condition. The 

search for alternative technologies and methods that ensure the supply of drinking water and the 

supply of the demand arising from the daily activities of the inhabitants of these regions is 

indispensable. Therefore, the use of rainwater by capturing runoff from the roofs of houses and storing 

it is a viable and low-cost alternative, even more so if the quality of this water is guaranteed by 

discarding the initial flow and using sanitary barriers. In the Brazilian semiarid region, some programs 

for the universalization of the right to water stand out: "One Million Cisterns Program" (P1MC), "One 

Land and Two Waters" (P1+2), and "Cisterns in Schools", which aim to provide and democratize 

access to quality water for poor families in rural areas. Thus, the present study aims to demonstrate, 

through scientific research, the potential for using rainwater, with emphasis on its quality and ease of 

access, in order to mitigate the effects of water scarcity in the Brazilian semiarid region. 

Palavras-Chave – Cisternas. Áreas Rurais. Semiárido. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O acesso à água é imprescindível para a realização de atividades agrárias e agropecuárias, no 

entanto, a escassez hídrica é um problema recorrente em todo o mundo, se agravando nas regiões 

semiáridas, o que dificulta a permanência dos habitantes nessas localidades com condições de vida 

dignas, gerando situações de subsistência e miséria desencadeadas pela indisponibilidade hídrica 

(MARENGO et al., 2011; SILVA et al., 2017; SILVA et al., 2019). O aumento da demanda hídrica 

é ocasionado, principalmente, pelo crescimento populacional, desordenado e acentuado, ocasionando 

impacto direto sobre a infraestrutura da água (MAY, 2004; LIMA et al., 2020). Ainda, de acordo com 

Tucci (2005) e Viola (2008) os processos de urbanização, nos países em desenvolvimento, têm 

ocorrido de modo insustentável, comprometendo a qualidade de vida e do meio ambiente. 

As regiões semiáridas são caracterizadas por altos índices de evaporação, baixos índices 

pluviométricos, longos períodos de estiagem e demanda hídrica maior que a disponibilidade, além 

disso, há a má distribuição dos recursos hídricos disponíveis o que agrava as condições precárias de 

vida das comunidades carentes e pequenos produtores (FREITAS, 1998; MARENGO et al., 2011). 

A escassez de água nas regiões semiáridas é um fator limitante do desenvolvimento. Apesar dos 

investimentos governamentais em infraestrutura para disponibilizar água suficiente para o consumo 

humano, animal e irrigação, estas iniciativas ainda se mostram insuficientes para a redução da 

vulnerabilidade frente à escassez hídrica, principalmente nas áreas rurais (CIRILO, 2008). 

Para Cirilo (2015) a seca é um dos fenômenos globais mais complexos, se tornando um desafio 

para as autoridades governamentais que buscam amenizar as consequências de sua ocorrência e 

reduzir a vulnerabilidade da população que convive com este fenômeno climático. Contudo, para 

May (2004), o aproveitamento e manejo da água de chuva tem ganhado visibilidade crescente em 

vários países do mundo, como uma fonte alternativa para amenizar o crescente problema ambiental 

da carência de água para consumo. 

De acordo com Gnadlinger (2006) e Cirilo (2008), a coleta da água de chuva foi inventada há 

milhares de anos. Na China existem, há dois mil anos, cacimbas e tanques com esta finalidade e no 

deserto de Negev, neste mesmo período, existiu um sistema integrado de manejo de água de chuva e 

agricultura de escoamento. No Irã há sistemas de captação comunitários, tanques feitos de pedras 

vedados com cal. Também usaram estes sistemas de captação, em grande escala, os povos romanos, 

árabes, astecas, maias, portugueses e espanhóis (GNADLINGER, 2006). 

Apesar de não ser recente a ideia do aproveitamento da água de chuva, para aplicação em usos 

potáveis e na agricultura, esta prática é ignorada pelos planejadores públicos, pois não possui tanto 

destaque como os grandes projetos de abastecimento. Entretanto, a água de chuva pode suprir uma 
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considerável demanda com baixo custo, e, além disso, a comunidade pode gerenciar seu próprio 

abastecimento, viabilizando o desenvolvimento da agricultura e pecuária, de modo sustentável, nas 

regiões áridas (GNADLINGER, 2006). 

O manejo da água de chuva ocorre há séculos, no entanto, seu aproveitamento, nos ambientes 

urbanos, ainda é insignificante, e nas regiões rurais disseminou-se com visibilidade apenas nas 

últimas três décadas. Em áreas urbanas a água de chuva armazenada em cisternas tem a finalidade de 

controlar as enchentes, já nas áreas rurais é utilizada para consumo doméstico (ANDRADE NETO, 

2013). A captação e uso da água de chuva tem a capacidade de suprir a demanda não atendida pelos 

sistemas de abastecimento convencionais, diminuindo os custos com água potável e reduzindo a 

ocorrência de enchentes (MAY, 2004). 

De acordo com Gnadlinger (2006), a captação da água de chuva é uma técnica popular em muitos 

países do mundo, principalmente nas regiões áridas e semiáridas, que abrangem cerca de 30% do 

planeta Terra, onde as precipitações ocorrem em poucos meses do ano. Além disso, segundo May 

(2004) cerca de 80% da área que corresponde ao subsolo das regiões semiáridas apresenta formação 

cristalina, sem a presença de lençol freático, o que potencializa ainda mais a viabilidade do uso da 

água de chuva como uma fonte hídrica ideal para consumo. 

Segundo Veloso e Mendes (2014), Andrade Neto (2013), May (2004) e Gnadlinger (2006) o 

aproveitamento da água de chuva consiste em uma prática simples, onde a precipitação é captada 

após escoar sobre uma superfície impermeabilizada (telhado, geralmente) e posteriormente 

armazenada em um reservatório. Sendo imprescindível para a segurança sanitária do recurso captado 

o descarte do primeiro milímetro de chuva, pois este volume é responsável por lavar a superfície de 

captação. 

Para Menezes et al. (2013) e Lima et al. (2017), os sistemas de captação de águas de chuva, 

podem ser enxergados como tecnologia apropriada à redução do consumo de água tratada e medida 

estratégica essencial ao desenvolvimento socioeconômico do semiárido brasileiro, especialmente pela 

sua simplicidade, viabilidade e baixo custo. 

Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo demonstrar o potencial de aproveitamento 

da água de chuva, pontuando seus benefícios como fonte hídrica potável, com vista a sua aplicação 

em regiões semiáridas, que perecem com a escassez de água. 

 

2 - METODOLOGIA 

 

Definiu-se como método a análise sistêmica de pesquisas consolidadas no campo de 

abordagem desta pesquisa, selecionando as que retratam com relevância o panorama de estudo atual. 
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Para isso, foram analisados artigos, livros e trabalhos acadêmicos. A posteriori, através da seleção 

destas referências, analisou-se o potencial de aproveitamento da água de chuva e os benefícios deste 

método, principalmente, no que diz respeito ao abastecimento de água para comunidades rurais das 

regiões semiáridas brasileiras que vivem em situação precária de disponibilidade hídrica. 

Como área de estudo adotou-se o semiárido brasileiro, apresentado através da Figura 1, que é 

um dos mais povoados e chuvosos do mundo, com uma extensão de 1.128. 697 km², englobando toda 

região Nordeste (estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe e Bahia) e o norte do estado de Minas Gerais, totalizando 1135 municípios, que 

correspondem a 12% do território nacional, ocupado por 11,85% dos habitantes do país, sendo 62% 

em área urbana e 38% em áreas rurais (IBGE, 2022; INSA, 2013). 

 

 

Figura 1 - Delimitação geográfica do semiárido brasileiro 

 

O semiárido é delimitado em função de características particulares ligadas ao seu clima, aridez 

e pluviometria. Os municípios que englobam a região partilham aspectos em comum, definidos pelos 

seguintes critérios: média anual de precipitação inferior a 800 mm, percentual diário de déficit hídrico 

igual ou superior a 60% e índice de Aridez de Thornthwaite com magnitude inferior ou igual 0,50 

(ASA, 2022; SILVA et al., 2010; INSA, 2013). 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O aproveitamento de água das chuvas trata-se de uma das medidas de convivência com as secas, 

disseminadas por meio da Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA). Dentre os programas 
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implantados no semiárido com tal propósito, pode-se citar o “Programa Um Milhão de Cisternas” 

(P1MC), cujo principal objetivo consiste na reservação de água de qualidade para as famílias 

residentes nas regiões semiáridas do Brasil, a fim de democratizar e descentralizar o acesso à água. 

Outra medida de grande destaque trata-se do programa “Uma Terra e Duas Águas” (P1+2), cuja 

finalidade é implementar tecnologias que captam e manejam as águas da chuva com o propósito de 

contribuir para a dessedentação animal e a irrigação. Por fim, o programa “Cisterna nas Escolas”, que 

busca a segurança hídrica e alimentar, é destinado às escolas rurais, com o objetivo de fornecer um 

sistema regular de água potável (ASA, 2022). 

Mesmo diante da implementação de milhares de cisternas, construídas na região semiárida 

nordestina ao longo da última década, essa quantidade ainda é muito pequena se comparada à 

necessidade de água da população rural (CIRILO, 2008). Cavalcanti et al. (1999) mencionam que a 

cisterna rural é a única técnica utilizada por uma considerável parcela de pequenos agricultores de 

alguns municípios do semiárido nordestino. 

Andrade Neto (2013) afirma que em breve a água de chuva será tida como a água mais segura 

para consumo humano, em consonância com Lisboa (2011) que diz que após tratamento adequado, 

esta pode ser utilizada para consumo humano, pois em muitas situações é a água de melhor qualidade 

disponível. Além disso, o aproveitamento deste volume apresenta como benefícios: redução do 

consumo de água fornecido pela companhia de saneamento, conservação da água e redução da 

possibilidade de ocorrência das enchentes (MAY, 2004). 

Após o escoamento pela superfície de captação, espera-se que a água apresente uma boa 

qualidade, desde que haja o descarte dos sólidos carreados, seja utilizada proteção sanitária adequada 

para o reservatório de armazenamento e efetuado o descarte da água do fluxo inicial. Após tratamento 

simples, praticamente todos os padrões de potabilidade da Portaria N° 518 do Ministério da Saúde 

são atendidos, excetuando-se coliformes totais (LISBOA, 2011). 

Os parâmetros de qualidade dependem diretamente do uso pretendido, existindo assim, diversas 

formas de armazenamento e respectiva qualidade. Assim, de acordo com Andrade Neto (2013), a 

água da chuva precipita-se diretamente das nuvens o que lhe proporciona uma ótima qualidade, 

inclusive para fins potáveis, exceto em localidades muito povoadas, industrializadas ou com grande 

poluição atmosférica. A contaminação da água de chuva, geralmente, ocorre quando lava o ar das 

camadas mais baixas da atmosfera ou ao escoar sobre a superfície de captação. 

É necessário, que haja barreiras sanitárias e o desvio das primeiras águas precipitadas, para que 

a sujeira presente na superfície de captação não seja carreada para o interior da cisterna (SOUZA et 

al., 2011). Os sistemas usuais de aproveitamento, geralmente, utilizam o telhado das próprias 
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residências como superfície de captação, o fluxo escoa até calhas metálicas e é conduzido por uma 

tubulação até o interior das cisternas, que se situam a poucos metros dos domicílios. Obtém-se uma 

água de melhor qualidade descartando a água escoada nos primeiros 15 a 20 minutos de precipitação, 

pois, esse volume é responsável por lavar a superfície. A desinfecção da água de chuva é feita através 

de métodos simples (MAY, 2004). 

De acordo com o estudo realizado por Alves et al. (2014) em cisternas rurais do semiárido 

pernambucano os índices de cor e turbidez, da água de chuva captada, atenderam os padrões de 

potabilidade em 91,9% do monitoramento realizado ao longo de quatro anos. Os níveis de 

contaminação foram maiores no início da estação chuvosa e mínimos ao seu término. E ainda 

constatou-se que “o aumento da precipitação mensal durante a estação chuvosa diminuiu a 

alcalinidade total, concentrações de cloreto, condutividade elétrica, dureza total, pH e TDS”, isso 

porque, com o aumento das precipitações, a água atua diluindo a concentração de alguns 

contaminantes. 

Souza et al. (2021) desenvolveram um método de otimização para sistemas de captação e 

armazenamento de água de chuva, considerando as áreas rurais de dez municípios baianos, levando 

em consideração volumes de demanda e reservado, a fim de obter um sistema hídrico com pelo menos 

95% de eficiência. Concluindo que quanto mais concentrado for o regime pluviométrico, mais 

otimizado será o volume de armazenamento, e, que o aproveitamento de águas pluviais em regiões 

semiáridas supre uma considerável demanda da água necessária para o desenvolvimento de atividades 

domésticas e consumo humano. 

Pinheiro e Araújo (2016) analisaram um sistema de aproveitamento de água de chuva no estado 

do Rio Grande do Norte, para isso captaram os primeiros 5,0 mm escoados a fim de analisarem os 

parâmetros físicos, químicos e microbiológicos. Observou-se que a concentração da água diminui ao 

longo do tempo, isso devido a redução de partículas sólidas carreadas à medida que  a superfície é 

limpa pelo fluxo que escoa. No entanto, em todas as amostras analisadas foi constatada a presença de 

coliformes totais e Escherichia Coli, devido às fezes de aves e insetos nas superfícies de captação. 

Portanto, a água imediatamente captada não é adequada para consumo humano, mas, pode ser 

utilizada para fins não potáveis, ou ainda, ser submetida a procedimentos de desinfecção a fim de 

atender os parâmetros de potabilidade da Portaria N° 518 do Ministério da Saúde. 

Cocco et al. (2017) desenvolveram um projeto de captação, tratamento e armazenamento de água 

de chuva em uma residência unifamiliar na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, com o intuito de 

comparar os custos do sistema convencional de abastecimento e o sistema de captação de águas 

pluviais. Concluindo, que o aproveitamento da água de chuva tem alto potencial de redução do 
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consumo da água potável distribuída pela rede de abastecimento, sendo uma alternativa relevante 

para promover a redução dos gastos econômicos, melhoria da qualidade de vida da população e 

preservação dos recursos hídricos. 

 

4 - CONCLUSÕES 

 

 A crise hídrica mundial tem exposto a relevância da implementação de técnicas de 

preservação e aproveitamento de água. Deste modo, a captação e armazenamento de águas de chuva 

é uma opção atrativa que vem sendo explorada devido a facilidade de acesso, simplicidade dos 

sistemas de captação e ao fato de não requerer tratamentos complexos que garantam sua potabilidade 

e adequação aos parâmetros para consumo humano. 

 Além disso, nas regiões semiáridas não há constância nos sistemas de abastecimento, o que 

prejudica o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade adequada, e compromete a qualidade 

de vida dos habitantes locais, sobretudo nas áreas rurais, impedindo, inclusive, a implantação e 

desenvolvimento de atividades agrícolas e agropecuárias.   

Diante disso, o aproveitamento da água de chuva, utilizando os telhados das residências como 

superfície de captação, e o posterior armazenamento deste recurso em cisternas, se apresenta como 

um meio democrático e viável economicamente, cujo fácil acesso possibilita aos habitantes das 

regiões semiáridas, a disponibilidade de água potável, assim, mitigando os efeitos da escassez hídrica. 
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