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“Seca não se combate, como não se combate 

a neve; em vez de combater a seca, estamos 

aprendendo a conviver com ela, trabalhando 

com estoque de água em cisternas”.  

Antonio Barbosa, coordenador pedagógico da 

Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA). 

 

 



RESUMO 

A finalidade deste trabalho é demonstrar que a cisterna em ambiente urbano pode ser 
uma alternativa de captação de águas pluviais diante de uma crise hídrica, orientando a 
população em situação de vulnerabilidade social a realizar o manejo e uso seguro desta 
tecnologia social. Realizamos uma oficina, com 17 moradores do bairro Paisagem 
Colonial onde fica o Campus do IFSP São Roque, com enfoque na percepção e 
educação ambiental e fizemos levantamento bibliográfico correlato ao tema da pesquisa, 
tendo como resultado a sistematização e análise de legislação acerca das cisternas e a 
articulação com a comunidade no sentido do comprometimento concreto da instalação 
da cisterna e difusão da oficina de forma mais ampla, num futuro próximo. Por fim, 
concluímos que este trabalho foi uma ferramenta que permitirá maior autonomia e 
controle da água pela população residente em áreas especiais de interesse social. 

 

Palavras-Chave: Crise hídrica; águas pluviais; educação ambiental; interesse social. 

  



ABSTRACT 

The purpose of this work is to demonstrate that the cistern in an urban environment can 
be an alternative for rainwater cathment in cases of water crisis, guiding the population, 
in a situation of social vulnerability, to safely manage and use this social technology. We 
conducted a workshop with 17 residents of the Paisagem Colonial neighborhood where 
the IFSP São Roque Campus is located, focusing on environmental perception and 
education. We conducted a bibliographic survey related to the research theme, resulting 
in the systematization and analysis of legislation on cisterns and the articulation with the 
community towards the concrete commitment of the installation of the cistern and the 
diffusion of the workshop more broadly in the near future. Finally, we conclude that this 
work was a tool that allowed greater reach and control of water by the population residing 
in special areas of social interest. 
  
 
Key words: water crisis; rainwater; environmental education; social interest. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A água é um recurso natural essencial para vida no planeta, é importante para o 

consumo humano, para a agricultura, indústria e para produção de energia elétrica, bem 

como é vital para perpetuação da flora e fauna. 

A limitação de recursos governamentais para manter e incentivar políticas públicas 

sociais e de gestão dos recursos hídricos, tornou necessária a busca de   alternativas 

que preservem esses recursos ou possam atenuar eventuais crises de escassez. 

Segundo relatório da ONU, a escassez de água afetará dois terços da população 

mundial em 2050 (TERRA, 208). Isso quer dizer que para além das políticas públicas de 

saneamento, a população terá cada vez mais um papel importante no que tange a 

adoção de medidas que possam amenizar a questão do gasto individual e familiar, muito 

além de fechar a torneira ao lavar louça, escovar os dentes e tomar banhos rápidos.  

Importante destacar o papel da estiagem, conhecida popularmente como seca e 

sua influência nas crises hídricas, pois segundo Pedro Côrtes, professor da USP 

especialista em recursos hídricos a manutenção da economia e do uso consciente da 

água são importantes, porque as crises hídricas fazem parte da natureza e se repetem: 

já foram sete desde a década de 1950. “A gente não pode abandonar as boas práticas, 

não pode abandonar o uso racional da água, porque o nosso sistema é dependente do 

clima e com o clima a gente não consegue negociar. O que nos compete fazer é utilizar 

a água de forma comedida” (CASSANO; LOPES; ANJOS, 2019). 

Uma alternativa que tem ganhado popularidade é usar um sistema de cisternas 

para fazer captação e aproveitamento da água de chuva que é uma forma sustentável 

de adquirir água para vasos sanitários, lavagens de carros, calçadas e irrigação de 

plantas. Alternativa interessante, considerando no Brasil um contexto de “[...] uma cultura 

de desperdício da água potável, o que conduz a um repensar da educação, na qual 

princípios e práticas do desenvolvimento sustentável precisam ser incorporados em 

todos os aspectos da aprendizagem [...]” (TUGOZ; BERTOLINI; BRANDALISE, 2017, p. 

28).  

Importantes estratégias de captação, armazenamento e uso de água de chuva 

para diferentes atividades humanas têm sido desenvolvidas. No nordeste brasileiro as 

cisternas tornaram-se política pública, a partir da implantação do Programa Um Milhão 

de Cisternas (P1MC), coordenado pela Articulação do Semiárido (ASA, 2007). O objetivo 

desse programa era sanar a problemática da falta de água para o consumo humano em 
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época de escassez. Já no meio urbano as cisternas podem armazenar água pluvial bem 

como água de reuso, já que para consumo humano existe a oferta de água tratada. 

Cabe ressaltar que a maneira como foi elaborada o sistema de cisterna é 

considerado uma tecnologia social, ou seja, a união do saber popular com o 

conhecimento técnico que segundo o Instituto de Tecnologia Social ITS Brasil são 

dimensões importantes para sanar alguma problemática de relevância social. 

Considerando a participação cidadã como princípio fundamental na busca e 

efetivação dessas alternativas, articulamos com o Centro de Referência de Assistência 

Social – CRAS e realizamos uma oficina de sensibilização e educação ambiental sobre 

o tema, com 17 moradores do bairro Paisagem Colonial, onde fica o campus São Roque 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo IFSP, momento 

em que construímos juntos uma cisterna conforme (Figura 1). 

 

 
Figura 1: Participantes da oficina de sensibilização e educação ambiental para construção de cisterna.  
Fonte: Autores e CRAS, 2019.  
 

A luz do Projeto Pedagógico do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental que 

traz em sua missão “Consolidar uma práxis educativa que contribua para a inserção 

social, a formação integradora e a produção do conhecimento” além da oficina já 

realizada pretendemos num futuro próximo instalar duas cisternas domiciliares em 

residências no bairro Paisagem Colonial em São Roque. 
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2 - DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

2.1 OBJETIVOS 

2.1.1 OBJETIVO GERAL 

Compreender e analisar o papel da cisterna em ambientes urbanos como 

alternativa de captação de água de chuva e compartilhar esta tecnologia social com os 

moradores em situação de vulnerabilidade social, para enfrentarem possíveis crises 

hídricas. 

 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Levantamento bibliográfico correlato ao tema de pesquisa; confeccionar uma 

cisterna junto com os moradores durante a oficina de sensibilização e educação 

ambiental; apoiar a gestão ambiental cujo foco seja sustentabilidade e a promoção de 

ações em áreas socialmente vulneráveis, além de promover a abertura da instituição de 

ensino aos moradores do território. 

 

2.2 JUSTIFICATIVA 

Conforme explica Carvalho (2003), “as técnicas para a gestão das águas evoluem 

e passam a ter uma autonomia que somente imprevistos parecem colocá-las em xeque 

em vários momentos da história”. No entanto, essas anomalias tornam-se recorrentes, 

sobretudo quando as ações antrópicas alcançam escalas globais ainda pouco 

compreendidas, com efeitos no clima e no sistema hídrico como um todo. Além disso, a 

problemática da governança, do planejamento e da gestão das águas, perpassa um 

espectro político, cuja desigualdade de distribuição, qualidade e de perenidade, 

emergem mais radicalmente em países subdesenvolvidos ou emergentes.  

Em São Roque, município pertencente a Região Metropolitana de Sorocaba 

(RMS) e localizado a pouco mais de 50 quilômetros de São Paulo, no maior 

conglomerado populacional e metropolitano do hemisfério sul, insere-se o conjunto de 

bairros fragmentados, suburbanos e periféricos, denominados Paisagem Colonial, Vila 

Amaral, Jardim Conceição, Vinhedos e Parque Aliança, cuja vulnerabilidade social e 
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ambiental tem papel de destaque (SEADE, 2018; IPT, 2015). Nesta área está também 

situado o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus 

São Roque - IFSP/SRQ, compondo o conjunto de equipamentos públicos estratégicos 

para o desenvolvimento da região.  

 

 
Figura 2: Localização de São Roque - SP e bairros periféricos do município.   
Fonte: Autores, 2019.  

 

 Neste sentido, já que o projeto esforça-se para maior autonomia hídrica ligada aos 

possíveis e diversificados usos de água em seu cotidiano, ele dialoga com o objetivo 

fundamental dos Institutos Federais, que é o desenvolvimento humano integral, de 

maneira indissociável, a partir da formação para o trabalho e a formação cidadã, além 

da transformação social (BRASIL, 2010). 
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2.3  METODOLOGIA 

Foi realizado o levantamento de literatura correlata ao tema de pesquisa em bases 

e diretórios de pesquisa, dissertações e teses institucionais; bem como a revisão da 

legislação ambiental, no âmbito nacional, estadual e municipal, com ênfase ao tema de 

cisternas no ambiente urbano. 

Visitamos CRAS do bairro Paisagem Colonial, para uma reunião com a Sra. Katia, 

assistente social da equipe, momento que expomos nossa proposta que foi muito bem 

recebida haja vista que aquele equipamento já desenvolveu outras atividades em 

parceria com o IFSP/SRQ. Articulamos a realização de uma oficina para percepção e 

educação ambiental sobre a importância da água no planeta e a captação correta da 

água de chuva, conforme convite na (Figura 3). 

 
Figura 3: Convite disponibilizado à comunidade para participação na oficina.  
Fonte: Produzido pelos autores, 2019.  
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O convite foi disponibilizado e amplamente distribuído a comunidade. 

Posteriormente, na reunião mensal com as famílias do bairro, foi passada uma lista de 

interesse, onde a população local pode realizar a inscrição e dirimir dúvidas.  

Esta atividade pensada teve como base mobilizar e sensibilizar a população para 

a problemática contemporânea da água, seus usos e abusos, bem como criar 

alternativas de minimizar as consequências de eventuais crises hídricas, ou mesmo, 

apoiar a redução do uso e o valor da conta familiar.   

A oficina contou com a participação de 17 pessoas dos bairros do entorno e foi 

realizada na sala 11 do IFSP-SRQ (Figura 4). Inicialmente recebemos os moradores na 

portaria da instituição, visitamos a biblioteca e corredor central onde fizemos uma rápida 

exposição das instalações e imediatamente seguimos para sala 11 onde iniciamos a 

oficina com uma dinâmica de apresentação para possibilitar a descontração dos 

participantes. 

 

   
Figura 4: Comunidade presente na sala 11 do IFSP/SRQ.  
Fonte: Autores, 2019.  

 

Essa dinâmica consistia em cada um (inclusive as crianças) dizer o nome e falar 

se fosse um bicho qual seria? Isso propiciou uma descontração e arrancou alguns risos 

de quem ainda estava ressabiado. 

Em seguida passamos a explanação de treze slides, sendo apenas dois com texto 

que abordavam as vantagens e cuidados para ter uma minicisterna em casa, os quais 

foram lidos e explicados pouco a pouco. 

Os demais slides eram basicamente de imagens, dando boas vindas, mostrando  

num gráfico em forma de pizza a quantidade de água no planeta, fotos da primeira 

cisterna no mundo feita há mil anos no primeiro mosteiro da Ordem monástica 

cisterciense, na Abadia de Cister na França e a história e origem da primeira cisterna do 
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Brasil construída no Nordeste nos anos 50 pelo  Sr. Manoel Apolônio, sempre tendo a 

atenção de falar numa linguagem simples. 

Alguns moradores ficaram emocionados ao se identificar com as fotos de casas 

na região do semiárido e isso foi um momento ímpar da oficina. 

Em seguida passamos para a parte prática da oficina, onde todos se levantaram 

e foram acompanhar de perto a confecção da mini cisterna, que foi construída por várias 

mãos, num envolvimento incrível de se ver, onde alguns utilizaram serra, trena etc. sendo 

devidamente orientados e com segurança, conforme (Figura 5). 

 

 
Figura 5: Comunidade presente na sala 11 do IFSP/SRQ.  
Fonte: Autores, 2019.  

  

Encerramos a oficina com uma atividade lúdica, onde todos fecharam os olhos e 

com a luz apagada, imitavam o som a chuva batendo com um dedo na palma da mão, 
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depois dois dedos, três e faziam o caminho inverso, três dedos, dois e um ao som 

ambiente da música Terra Planeta Água de Guilherme Arantes e com frases ditas em 

tom suave, recapitulando o que aconteceu na oficina com ênfase na importância de cada 

um fazer a sua parte na preservação da nossa riqueza natural que é a água. 

No final uma senhora levantou a mão e disse: “Assim como a água doce é 1% no 

planeta, nós todos aqui também representamos 1% de pessoas que podem fazer a 

diferença, guardando água de chuva e fazer nossa parte preservando”. 

 

2.4. MATERIAIS E MÉTODOS  

No desenho a seguir (figura 6) é mostrado o esquema da minicisterna 

confeccionada em oficina com participação de moradores do Goianã e representantes 

do CRAS Paisagem Colonial São Roque. 

 

 
 

Figura 6: Esquema do projeto de minicisterna.  
Fonte: Produzido pelos autores, 2019.  
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2.4.1. LISTA DE MATERIAIS PARA MONTAR A MINICISTERNA BÁSICA, 

CONFORME DESENHO ANTERIOR: 

 

Tubos e conexões de PVC 

1 Adaptador soldável com anel para caixa d'água 25mm (flange) 

1 Cap de 75mm (branco) 

3 Joelho de 90º de 75mm (linha esgoto - branco)  

2 T de 75mm (linha esgoto) 

1 Tubo de 75mm x 3m (linha esgoto) 

 

2.4.2. DIVERSOS 

1 Adesivo plástico para PVC  

1 Bombona de 200 litros com tampa grande 

1 massa epóxi (pequeno)100gr 

1 Fita vêda rosca 18mm x 10m 

1 Lixa 60 (lixa de ferro feita com tecido) 

1 Tela mosqueteiro com proteção UV. 

1 Torneira para tanque 3/4"  

 

2.4.3. LISTA DE FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA CONSTRUÇÃO DA 

MINICISTERNA 

1 Alicate  

1 Arco de serra 

 Brocas de aço rápido: 4mm e 6mm 

1 Estilete 

1 Fogão a gás e fósforos 

1 Furadeira  

1 Gabarito meia esquadria 

1 Lápis 

1 Serra copo de 38mm e 75mm (com suporte e broca guia) 

1 Trena 3m 

1 Garrafa de vinho vazia com 75mm de diâmetro  
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A minicisterna é composta de cinco partes sendo elas: filtro de folhas, reservatório 

temporário da primeira água da chuva, reservatório cisterna, redutor de turbulência e 

tubo para escoar o excedente de água, popularmente conhecido como ladrão. 

Em nosso projeto começamos à construção pelo filtro de folhas, para isso foi 

utilizado dois pedaços de cano pvc (Polyvinyl chloride) de 75mm. Um com 20 cm e outro 

com 17 cm de comprimento. 

No pedaço de cano de 20 cm foram feitos dois encaixes, um com 11cm e outro 

com 5 cm, para moldar os encaixes, o cano foi aquecido no fogão a gás e posteriormente 

encaixados na garrafa de vinho até as marcações como mostra a figura abaixo (figura7). 

 

 

Figura 7: Modelagem do tubo/cano pré-aquecido com garrafa de vinho.  
Fonte: Produzido pelos autores, 2019.  
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Em seguida foi feito a boca do descarte de sujeiras grossas na peça superior do 

filtro, do lado do encaixe de 11 cm foram feitas duas marcações uma de 2 cm da 

extremidade do cano e outro com 4 cm acima da primeira. Em seguida com a serra de 

arco em um ângulo de aproximadamente 30º na primeira marcação, foi feito um corte até 

chegar na direção da segunda marcação. Posteriormente foi feito outro corte na vertical 

na segunda marcação até encontrar com a primeira, formado uma “boca” como mostra 

a figura abaixo (figura 8). 

 

 

Figura 8: Modelagem da boca no cano para descarte de sujeira.  
Fonte: Produzido pelos autores, 2019.  
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No pedaço de cano de 17 cm com o auxílio de um gabarito meia esquadria foram 

feitos dois cortes em 45° o primeiro com 3,5 cm da extremidade do cano e a segundo 

com 7,5 cm (figura 9). 

 

 

Figura 9: Modelagem no cano para pingadeira e lombada.  
Fonte: Produzido pelos autores, 2019.  
 

As partes menores resultante dos cortes, foi utilizado como pingadeira e lombada 

no sistema de filtro de folhas. Já o pedaço maior com o ângulo de 45° foi envolto em uma 
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tela mosquiteiro e encaixado na parte de 11cm do primeiro pedaço de cano pvc como 

mostra a figura abaixo (figura 10). 

 

 

Figura 10: Modelagem e encaixe dos canos com tela mosquiteiro.  
Fonte: Produzido pelos autores, 2019.  
 

O segundo passo foi confeccionar o reservatório temporário da primeira água da 

chuva. Esse dispositivo serve para descartar os primeiros litros da água da chuva que 

geralmente é mais suja e poluída. 
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Para a fabricação desse dispositivo foi utilizado um cap de 75 mm e feito um furo 

no meio com uma broca de 6 mm (figura 11). 

 

 

Figura 11: Confecção do reservatório temporário da primeira água da chuva. 
Fonte: Produzido pelos autores, 2019.  
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Em seguida foi cortado um pedaço de 80 cm do cano pvc 75 mm, em uma das 

extremidades desse cano foi encaixado o cap como furo e na outra extremidade um t do 

mesmo diâmetro (figura 12). 

 

 

Figura 12: Confecção do reservatório temporário da primeira água da chuva. 
Fonte: Produzido pelos autores, 2019.  
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O terceiro passo foi, fazer os furos na bombona. Ao todo foram três furos, dois na 

parte superior da bombona à uma distância de 15 cm abaixo da tampa e com os furos 

um do lado oposto ao outro. Para abrir os dois primeiros furos foi utilizando uma furadeira 

e serra copo com diâmetro de 75 mm, o terceiro furo foi aberto 20 cm acima da parte 

inferior da bombona. Para abrir esse terceiro furo utilizou-se a mesma furadeira com a 

serra copo de 38 mm. Neste furo foi instalado um flange e no flange uma torneira que 

facilita a utilização da água contida na cisterna. 

Na quarta etapa foi feito o redutor de turbulência que serve para não agitar de 

maneira excessiva a água do reservatório quando chove, isso evita a suspenção do 

material que normalmente se acumula no fundo dos reservatórios, deixando a água mais 

limpa mesmo quando chove. 

Para a fabricação do redutor de turbulência utilizou-se 76 cm de cano pvc 75 mm 

um t que foi colado em uma das extremidades desse cano e dois joelhos de 90° que foi 

colado um ao outro e em seguida colado na outra extremidade do mesmo cano, o 

conjunto ficou parecido com um j como mostra a figura abaixo (figura 13). 

 

 

Figura 13: Confecção do redutor de turbulência. 
Fonte: Produzido pelos autores, 2019.  
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Por último foi confeccionado o ladrão que serve para o escoamento da água 

excedente da cisterna. 

Para fabricar o ladrão utilizou-se um pedaço de cano pvc 75 mm de 45 cm, no 

mesmo abriu-se uma abertura. Para fazer essa abertura, foi utilizado a furadeira com 

serra copo de 38 mm, partindo de uma das extremidades desse cano foi feito uma 

marcação de 10 cm a partir dessa marcação foi aberto três furos alinhados um ao lado 

do outro com a serra copo como mostra a figura abaixo (figura 14). 

 

 

Figura 14: Confecção do ladrão. 
Fonte: Produzido pelos autores, 2019.  
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Depois da abertura pronta, em seguida foi feita uma barreira com um pedaço de 

cano e massa epóxi na extremidade que antecede a abertura como mostra a figura 

abaixo (figura 15).  

 

 

Figura 15: Confecção do ladrão. 
Fonte: Produzido pelos autores, 2019.  
 

Para finalizar o ladrão foi envolto em um pedaço de tela mosqueteiro (para evitar 

proliferação do mosquito e evitar entrada de animais etc.) e encaixado em um joelho de 

90°, em seguida com o auxílio de um estilete foi retirado o excesso da tela, como mostra 

a figura abaixo (figura 16). 
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Figura 16: Finalização com tela do ladrão. 
Fonte: Produzido pelos autores, 2019.  
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Depois de pronto os 5 dispositivos, o próximo passo foi montar a cisterna, primeiro 

foi cortado um pedaço de cano pvc 75 mm com 45 cm que foi colado no t do reservatório 

da primeira água da chuva e passando por um dos furos superior da bombona colado no 

t do redutor de turbulência, no outro furo superior foi encaixado o ladrão e também colado 

no t do redutor de turbulência, e por ultimo foi colado o filtro de folhas no t do reservatório 

da primeira água da chuva como mostra a figura abaixo (figura 17). 

 

 

Figura 17: Finalização e montagem da cisterna. 
Fonte: Produzido pelos autores, 2019.  
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3- RESULTADOS 

3.1 OFICINA E ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 A oficina foi estratégica para o trabalho, pois promoveu uma articulação entre 

estudantes, professores e moradores dos bairros Goianã, Jardim Conceição, Vila Amaral 

e Parque Aliança, em torno da discussão sobre meio ambiente, mais especificamente 

sobre a questão da água atualmente.  

 Mais que isso, favoreceu a difusão de uma técnica ou tecnologia ambiental, que 

foi apreendida e discutida com os moradores, de onde saiu uma proposta de construção 

futura, como continuidade deste trabalho. 

 Não menos importante o conhecimento do Instituto Federal pelos moradores, bem 

como seu uso e apropriação foram fortalecidos, com explicações de como funciona, a 

que é direcionado e o que oferece e pode somar com a qualidade de vida destas 

comunidades.  

 A sensibilização pela questão da água foi uma via de mão dupla, portanto, 

articulando conhecimentos técnico-científicos das ciências da natureza, com a dimensão 

social e política de empoderamento e controle social pela população.  Como coloca 

(PICOLI et al. 2016), a educação ambiental deve priorizar a participação coletiva, com 

uma agenda estratégica sob o ponto de vista social.  

 

É necessário assegurar os recursos naturais como 
patrimônio comum, às realidades plurais e diversidades 
culturais. Portanto, é fundamental a realização de um 
processo de gerenciamento ambiental orientado pela 
participação coletiva. E, sobretudo estabelecer o controle 
social efetivo sobre a água e a biodiversidade. É 
importante que a água se transforme em uma agenda de 
política pública, de estratégia social, de patrimônio 
nacional, e de governança democrática e participativa 
(PICOLI et al. 2016).  
 

 
 Nesta mesma perspectiva, acredita-se como Ramos (2001), que a educação 

ambiental pressupõe compreender que transformações entre a sociedade e natureza 

derivam de compreender nossa base material de produção. Ou seja, os fatores que “[...] 

engendram historicamente as relações sociais, econômicas, políticas e institucionais de  

uma  sociedade” (RAMOS, 2001, p. 215).  O que, ainda segundo a autora, no âmbito da 

educação ambiental “[...] excluir ou enfraquecer a complexidade dessa base material   

que, construída sob o princípio da desigualdade, age de forma desigual sobre os 

usuários dos recursos naturais” (RAMOS, 2001, p. 215).  
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3.2 A INFLUÊNCIA DO CLIMA NA CRISE HÍDRICA 

As crises hídricas estão ligadas diretamente a períodos prolongados de estiagem, 

mas em alguns casos a má gestão, a falta de política pública e falta de educação 

ambiental são fatores que podem agravar a crise hídrica (MARENGO et al., 2015, p.37). 

Um exemplo recente de crise hídrica aconteceu entre final de 2013 ao começo de 

2014, no sudeste do Brasil. Mais precisamente no Estado de São Paulo. A falta de chuva 

rebaixou o volume dos principais reservatórios do Estado de São Paulo, principalmente 

o reservatório da Cantareira que chegou a ficar com suas reservas de água no chamado 

“volume morto”, que é a reserva de água abaixo do ponto de captação, o mesmo não 

pode ser retirado por gravidade o que obriga a retirada dessa reserva por meio de 

bombeamento. Essa ocasião encarece o sistema de abastecimento de água. 

O fenômeno que ocasionou essa crise foi uma área de alta pressão atmosférica 

nos níveis baixos e médios da atmosfera. Tal fenômeno impedia a atuação da zona de 

convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e os jatos de baixo nível (JBN) que transporta 

unidade da Amazônia para o sul e sudeste do Brasil (MARENGO et al., 2015, p.37). 

Para se ter uma ideia dos impactos econômicos dessa crise hídrica calcula-se um 

prejuízo de US$ 5 bilhões, o que torna esse fenômeno o quinto desastre natural mais 

caro do mundo no ano de 2014 segundo Munich Re (2015). Sem contar o transtorno que 

a população teve com a crise hídrica, principalmente as populações das regiões mais 

pobres que sofriam com o racionamento de água que podia variar de 2 – 3 dias por 

semana (MARENGO et al., 2015, p.37). 

Soma-se no caso de São Roque/SP, após a crise hídrica no estado de São Paulo, 

no ano de 2016, um fenômeno climático severo, confirmado por pesquisas como um 

tornado, que atingiu grande parte do setor sul do município e causou estragos da ordem 

de milhões de reais na infraestrutura urbana, vitimando um morador e ferindo muitos 

outros (ALMEIDA; LOMBARDO; 2019). Esses eventos têm se convertido em realidades 

cada vez mais comuns no município e região, justamente por estar numa zona de 

convergência de massas de ar e formação de frentes do Atlântico Sul (ZCAS). De tal 

maneira que, por vezes, não só o abastecimento de água sofre interrupção pelos 

impactos das chuvas e ventos, mas também a variabilidade no ritmo de chuvas ajuda a 

causar cortes e perda na qualidade de abastecimento. Isto ainda é mais grave em bairros 

como o Goianã e adjacências, em que o uso de pequenos reservatórios, como caixas de 

água é precário ou inexistente. Tais problemas, todavia, são escamoteados pela 
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expressividade que fenômenos como vendavais, microexplosões e tornados trazem a 

região (figura 18). 

 

   
Figura 18: Impactos climáticos de tornado e forte chuva frontal em São Roque (2016 e 2019). 
Fonte: Moradores locais, 2016 e 2019.  
 

Conforme atesta Sande (2018), São Roque não possui estação seca, porém nos 

meses de junho, julho, agosto e setembro, sobretudo este penúltimo, onde os índices 

pluviométricos analisados por mais de três décadas pelo autor, revelam meses com 

muito pouco ou nenhuma chuva (figura 19). 

 
Figura 18: Oscilação pluviométrica de São Roque/SP no ano (2013). 
Fonte: Sande, 2018.  
  

 Pelas condições do relevo e a drenagem em São Roque, o abastecimento 

também possui certas peculiaridades, como o rápido escoamento superficial, cuja 

velocidade de expulsão das águas pode provocar mesmo com chuva situações de 

escasses. Afora, ainda, a contaminação das águas nos principais rios, como o Carambeí 

e o Aracaí. Estas drenagens urbanas estão extremamente impactadas desde suas 

nascentes até suas desembocaduras. Condição que junto a meses e anos de maior 
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deficiência hídrica, pode agravar a condição de vida da população em relação ao uso de 

água, o que cisternas e alternativas de inovaçaõ social poderiam tirar grande proveito e 

mitigar os impactos. Nesta perspectiva, no entanto, emerge uma ampla questão legal 

acerca da água, das cisternas e mesmo do reuso, discutida nas laudas seguintes.  

  

3.3   LEGISLAÇÃO E NORMA TÉCNICA 

A legislação mais antiga é o Decreto 24.643/1934 – “Código de águas” que 

permite ao poder público, controlar e incentivar aproveitamento industrial das águas. E 

garante que as águas pluviais pertencem ao dono do local onde caírem ao mesmo tempo 

em que proíbe a construção de reservatórios sem autorização da administração. 

Anos depois a Lei nº 9.433/1997 - Lei das águas de 1997, institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (Singreh). 

Dentre seus fundamentos destaca-se que a água é considerada um bem de 

domínio público, que é um recurso natural limitado e dotado de valor econômico e que a 

gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 

Poder Público, dos usuários e das comunidades, o que consideramos um avanço termos 

do controle social desta política pública. Mas somente em 2017 que foi publicada a Lei 

13.501/2017 que incluiu na Política Nacional de Recursos Hídricos o objetivo de 

“incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais” 

A Lei do Saneamento Básico nº 11.445/07, consiste no conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem de 

águas pluviais, ou seja, um conjunto de medidas para melhorar a vida e saúde da 

população, segundo esta lei todas as cidades devem ter um plano municipal de 

saneamento, construído com a participação da população, o que  consideramos um 

avanço democrático ao valorizar a participação social. Vale destacar que aqui também 

não se comenta sobre cisternas urbanas, mas apenas sobre o manejo das águas pluviais 

num sistema de drenagem eficiente. 

Por último, a Lei Federal nº 12.873/2013 basicamente institui o Programa Nacional 

de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água 

- Programa Cisternas e diz que este deve ser regulamentado e o Decreto 9.606/2018 

que a regulamenta, dá competência ao Ministério do Desenvolvimento Social – MDS 
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para executar o Programa Cisternas por meio de implementação de tecnologias sociais, 

tanto a Lei quanto seu decreto, são destinados a atender famílias rurais e de baixa renda 

e equipamentos públicos rurais atingidos pela seca ou pela falta regular de água. 

A legislação Federal defende, promove e incentiva a captação de águas de 

chuvas especificamente no ambiente rural, não comentando ou regulamentando a 

captação em meio urbano. Indica em vários momentos que a gestão e manejo das águas 

pluviais cabe aos municípios que fazem a gestão local, inclusive o código de águas 

proíbe a construção de reservatórios sem autorização da administração. 

No âmbito Estadual, mais especificamente do Estado de São Paulo, as leis 

existentes ignoram a questão da cisterna doméstica em meio urbano, haja vista que na 

Lei nº7.663/91 da Política Estadual de Recursos Hídricos não cita em nenhum momento 

as palavras “pluviais”, “chuva” ou “cisterna” e ainda na Lei nº 7.750/92, que dispõe sobre 

a Política Estadual de Saneamento , apenas comenta a questão da drenagem em três 

momentos, a saber : no capítulo I – seção I quando da conceituação de Saneamento 

Ambiental, na seção IV das diretrizes , articulando os municípios nas dificuldades de 

drenagem e finalmente no capítulo III quanto diz no modelo de gestão proposto que cabe 

ao município o gerenciamento dessas instalações e serviços. 

Já a Lei 12.526/07, estabelece normas para a contenção de enchentes e 

destinação das águas pluviais e obriga a implantação de sistema para a captação e 

retenção de águas pluviais, coletadas por telhados, coberturas, terraços e pavimentos 

descobertos, em lotes, edificados ou não, que tenham área impermeabilizada superior a 

500m2. 

No âmbito municipal, algumas cidades que tem lei específica: 

Em Curitiba – PR, a Lei 10.785/2003 cria o Programa de Conservação e Uso 

Racional da água nas edificações visando a conservação, uso racional e utilização de 

fontes alternativas para captação de água nas novas edificações (de chuva e águas 

servidas) bem como a conscientização dos usuários sobre a importância da conservação 

da água. 

No Distrito Federal a Lei 929/2017 se dedica a normatizar a captação de águas 

pluviais para fins de retenção, aproveitamento e recarga artificial de aquíferos em 

unidades imobiliárias, já a Lei 4.181/2006 cria o Programa de Captação de Água da 

Chuva visando o armazenamento e a utilização das águas pluviais pelas edificações 

urbanas. 
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Em Guarulhos a Lei 6.511/2009 institui o Programa Municipal de Uso Racional da 

Água Potável onde há a normatização para e implantação de reservatórios para a 

captação de águas alternativas advindas da chuva e/ou de drenagem nas novas 

edificações da cidade. 

Em São Paulo capital a Lei 16.212/2015 - As praças, quando couber, poderão ter 

cisternas e banheiros, inclusive com sistemas de captação de águas pluviais e 

biodigestores, ou secos, dentro dos princípios da permacultura urbana, a critério da 

respectiva Prefeitura Regional, ouvido o comitê de usuários, quando existir. (Redação 

dada pela Lei nº 16.868/2018) 

Em São Roque a Lei 3.508/2010 obriga a implantação do sistema de captação de 

águas pluviais apenas nas edificações para novas instalações públicas federais, 

estaduais e municipais, sendo que esta lei não prevê destinação para as águas pluviais 

coletadas. Nas demais leis do município de São Roque que tratam de águas pluviais, ou 

seja, no Código de Obras (Lei Complementar 41/2006) na Lei de Uso e Ocupação do 

Solo (Lei Complementar 40/2006), no Plano Diretor (Lei Complementar 39/2006) e na 

Lei de Regularização de Edificações) em todas elas, há a obrigatoriedade de canalizar 

as águas pluviais para o sistema público de drenagem. 

Na ausência de uma legislação federal ou estadual específica para instalação e 

uso de cisternas urbanas e considerando que cada município tem competência para 

elaborar sua própria lei, vimos que na legislação do município de Guarulhos foram 

utilizadas normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

Segundo a própria Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, toda norma é de 

uso voluntário, porém é muito usada por representar com confiança um determinado 

assunto debatido entre especialista e parte interessada, garantindo qualidade, 

segurança, eficiência e respeito ambiental. A norma técnica NT que rege a construção e 

instalação de cisternas urbanas é a nº 15.527/07. 

Concluímos que a instalação de cisternas urbanas é algo novo que começa a ser 

inserido no cotidiano urbano e que ainda carece de legislação específica, porém 

acrescentaríamos a necessidade incluir nas legislações municipais as temáticas do uso 

racional da água, da educação ambiental e ainda a sugestão de que as novas edificações 

residenciais tenham seu alvará e habite-se vinculados a instalação de reservatórios 

destinados a captação de águas de chuva, conforme já inserido em algumas leis federais 

e estaduais, as quais julgamos pertinentes. 
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sistema de captação de chuva e armazenamento em cisternas é econômico, 

viável e adaptável no meio urbano, com a diferença da água não ser potável, mas sim 

ser utilizada para outros fins como: rega de plantações, lavagem de carros, quintais, piso 

de casa, banheiros, descargas e calçadas. 

As legislações federais e estaduais existentes dão competência aos municípios 

para legislar a respeito de instalações de cisternas no meio urbano, em nossa opinião é 

muito importante quando a legislação municipal contempla não apenas a coleta das 

águas pluviais e armazenamento em si, mas propõe campanhas de uso racional da água, 

educação ambiental e ainda vincula a aprovação do habite-se e alvarás de novas 

edificações, a instalação de cisternas. 

Esta tecnologia social que é a cisterna não é uma inovação, haja vista que já 

existem dezenas de experiências exitosas em meio urbano, no entanto a possibilidade 

de poder instalar este benefício em alguma residência no bairro onde fica o campus do 

IFSP em São Roque, será uma oportunidade de compartilhar e socializar com a 

comunidade local, um pouco o saber adquirido em nossa formação, o que nos é bastante 

gratificante. Para isso realizamos uma oficina com moradores do bairro Paisagem 

Colonial que são assistidos pelo CRAS nos programas governamentais de transferência 

de renda. A oficina realizada orientou com uma aula prática como se faz uma mini 

cisterna com  ênfase na participação efetiva dos moradores, bem como transmitiu 

informações importantes para o bom uso de água armazenada, como por exemplo que 

todo o sistema deve ser bem vedado para evitar entrada do mosquito da dengue, que 

esta água  não é potável, que gera economia na conta d’água e ainda que é uma forma 

de cada cidadão fazer sua parte na jornada de preservação ambiental e de recursos 

hídricos, economizando água tratada distribuída pelo rede pública. 

Pretende-se dar continuidade ao projeto instalando uma cisterna no mesmo 

território, oportunidade que escrevemos um artigo científico em conjunto com a 

Assistente Social do CRAS, que já vem acompanhando este trabalho e está totalmente 

envolvida e sensibilizada com a temática.  

Por fim, acreditamos que a percepção sócio ambiental demonstrada pelos 

moradores no dia da oficina, será fundamental para a disseminação da ideia, 

despertando a consciência ambiental no território podendo ainda atuar como um agente 

ambiental popular ao conversar com cada vizinho que tiver contato visual com a cisterna.  
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