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RESUMO – O emprego de cisternas para captação de água de chuva como uma alternativa de 

abastecimento para comunidades rurais e peri-urbanas situadas no semiárido brasileiro tem sido 

objeto de programas governamentais específicos e de outros patrocinados por ONG’s ao longo das 

duas últimas décadas. A heterogeneidade climática do semiárido resulta em variados níveis de 

garantia de precipitação para enchimento das cisternas, levando em conta também outros fatores tais 

como a área de contribuição de telhados para captação da chuva, o coeficiente de escoamento 

superficial nos telhados e o descarte sanitário das primeiras chuvas. Este artigo apresenta um 

modelo de análise conjunta destes fatores para avaliar a sustentabilidade hídrica das cisternas no 

semiárido brasileiro. A análise revela que embora a captação de águas de chuva possa prover acesso 

sustentável a água potável em algumas áreas, não pode garantir acesso universal a água, 

particularmente para sistemas com áreas de captação pequenas ou para sistemas localizadas nas 

regiões mais secas. 

 

ABSTRACT – During the past two decades, government and NGO efforts to provide water access 

to rural communities in Brazil’s semi-arid regions have focused on rainwater capitation and cistern 

storage. The heterogeneous climate in this region causes significant spatial variations in the 

effectiveness of this strategy. In addition, factors such as the size of the area of capitation, the run-

off coefficient of the roofs, and the amount of first flush diversion also have important effects. This 

article presents an analytical model based on these factors to evaluate the hydraulic sustainability of 

rainwater cisterns in Brazil’s semi-arid northeast. Analysis reveals that while rainwater capitation 

can provide sustainable water access in some areas, it cannot guarantee universal access to drinking 

water, particularly for households with small areas of capitation or households in the most drought-

prone regions of the state. 

Palavras-Chave – Cisternas, sustentabilidade hídrica, semiárido. 
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1. CONTEXTO 

1.1 Águas no Semiárido  

A provisão sustentável de água para abastecimento, sobretudo das populações rurais no 

nordeste semiárido brasileiro, é um desafio ainda não superado. A alta variabilidade das 

precipitações, as elevadas taxas de evaporação, e a presença do embasamento cristalino que 

dificulta o armazenamento subterrâneo de água no solo, são fatores que contribuem para agravar o 

problema do suprimento hídrico às populações [Cirilo (2008); Johnsson e Kemper (2005)]. Apesar 

dos avanços obtidos nas últimas décadas a partir de inovações tecnológicas (emprego de 

dessalinizadores) e evoluções institucionais (Sistema SISAR), ainda não foi possível alcançar a 

sustentabilidade hídrica e a universalização do abastecimento de água às populações. As maiores 

dificuldades se concentram nas comunidades rurais, onde a isolação, os recursos limitados, e a falta 

de economia de escala intensificam o desafio [Da Silva et al. (2012)]. 

1.2 Cisternas de Água 

A demanda social pela busca de uma solução sustentável para a questão do abastecimento de 

água para as populações rurais do nordeste brasileiro, através de colaboração de diversas 

instituições com atuação no semiárido, materializou com a implementação do Programa Um Milhão 

de Cisternas (P1MC) que busca utilizar as águas captadas em telhados durante períodos de chuva 

para atendimento a uma família, constituindo-se numa solução unifamiliar que represente a 

sustentabilidade anual em termos de água para beber e cozinhar durante os períodos de seca e 

estiagem [Palmeira (2006)]. Essas cisternas são as principais fontes de abastecimento nas 

comunidades rurais de menor porte, aos quais os sistemas coletivos de abastecimento, tal como os 

SAAE’s não atingem [Da Silva (2011)]. 

Apesar das vantagens de gestão que apresenta a solução unifamiliar, um desafio importante 

das cisternas é a qualidade da água. Palmeira (2006) indica que grande maioria das cisternas da 

chuva contém contaminação patogénico de origem fecal. O aspecto sanitário do emprego das 

cisternas apresenta uma dimensão própria cuja abordagem está além do objetivo do presente artigo. 

2. METODOLOGIA 

2.1 A Carência de um Modelo de Avaliação da Sustentabilidade Hídrica das Cisternas 

A avaliação global da viabilidade da solução das cisternas depende de diversos fatores, 

incluindo a qualidade da água, a gestão do recurso, a sustentabilidade ambiental, e o acesso a 

fundos para construir as cisternas. Outro aspecto essencial é a sustentabilidade hídrica que pode 

oferecer aos usuários. Este artigo apresenta um modelo para avaliar a probabilidade de falha das 

cisternas em atender a demanda de uma família, considerando apenas a dimensão hidrológica com 

base nas precipitações históricas de cada localidade. Foi selecionado o Estado do Ceará para 
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aplicação do modelo, o qual é representativo dos demais estados localizados no semiárido 

nordestino. 

2.2 Apresentação do Modelo 

O modelo calcula, para cada posto do Estado do Ceará, um balanço hídrico diário dado pela 

Equação (1), onde    representa o volume de água acumulado na cisterna a cada dia. O volume na 

cisterna é igual ao volume do dia anterior, mais o volume de água captada pelo sistema, menos o 

consumo da família. O volume não pode exceder   , o volume da cisterna, e também não pode ter 

um valor menor que zero. 

 
   {

 
          

  

 (1) 
 

O volume de água capturada pelo sistema, que enche a cisterna, é dado pela Equação (2) 

onde Pi representa o valor das precipitações, em milímetros, registrado no posto pluviométrico.    

representa o valor do descarte de precipitação em milímetros – ou seja, a água que é usada para 

limpar o telhado e descartada para abastecimento humano.    representa o tamanho do telhado, em 

metros quadrados.    representa o coeficiente de escoamento, que é a porcentagem da água 

capturada pelo sistema em relação àquela que cai sobre os telhados. 

       {
             

 
 (2)  

De acordo com a Equação (3), o consumo da família é do tipo sazonalmente excludente. 

Durante a estação úmida, a família é abastecida por outras fontes hídricas, sem fazer uso da água da 

cisterna que é deixada para encher e, durante o período sazonal de estiagem, que é da ordem de oito 

meses por ano, ou durante a ocorrência de secas hidrológicas, a água da cisterna é usada para 

satisfazer as necessidades básicas da família. 

    {
    

     
⁄        

         
 (3)  

2.3 Parâmetros do Modelo 

Coeficiente de Escoamento 

Thomas e Martinson (2007) indicam que um coeficiente de escoamento de 0,85 incorpora 

aproximadamente as perdas devidas à evaporação e absorção para um telhado rígido situado nos 

trópicos úmidos. Dantas Neto et. al. (2013) mostra que telhas de aço galvanizado apresentam um 

coeficiente de escoamento maior que 0,9, e telhas cerâmicas entre 0,75 e 0,90, citando vários outros 

estudos [De Souza Silva et al. (1984); Worm e Van Hattum (2006)]. O valor base de    utilizado 

neste estúdio foi 0,85, mas a Tabela 2 mostra a garantia para outros valores do coeficiente. 

Descarte de Precipitação 

Considerando as diversas substâncias que podem poluir o telhado de uma casa, e assim 

contaminar a água conduzida à cisterna, é prática comum e recomendável descartar-se as primeiras 
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águas de chuva no início da estação úmida e assim limpar não só o telhado [Hofkes (1981)], mas 

também o ar que atravesse [Yaziz et al. (1989)]. Embora a NBR 15527 recomende o descarte dos 

primeiros 2 mm de água, Andrade Neto (2012) mostra que este valor pode ser reduzido a 1 mm 

[Dantas Neto et al. (2013)]. O presente modelo utilizou o valor base de 1 mm, porém a Tabela 3 

apresenta um estudo de sensibilidade de variação do valor. 

Volume da Cisterna Vcmax 

O volume da cisterna determina se a cisterna oferece garantia anual ou interanual. O 

Programa Um Milhão de Cisternas tem construído principalmente cisternas de placa de 16000 litros 

(16 m³), mas também tem construído cisternas de 50000 litros (50 m³) [Souza Filho et al. (2009)]. 

As cisternas de 50000 L armazenam água não somente inter-sazonalmente do período chuvoso para 

o período seco, mas também de um ano chuvoso para um ano seco, permitindo que as famílias 

tenham acesso à água durante as secas. A Tabela 1 mostra os resultados também para as cisternas de 

50000 L. 

Áreas de Telhados 

Seguindo a Equação (2), o tamanho do telhado tem uma relação diretamente proporcional 

com a quantidade de água captada. Considerando que cada casa tem um telhado diferente, é 

imperativo incorporar essa variável no modelo. 

 
Figura 1: Áreas de Telhados nos Municípios de Milhã, Quixeramobim, Senador Pompeu,  

Deputado Irapuan Pinheiro e Solonópole-CE [Da Silva et al (2009)] 

A Figura 1 mostra a distribuição do tamanho dos telhados das casas amostrados numa 

pesquisa nos municípios de Milhã, Quixeramobim, Senador Pompeu, Deputado Irapuan Pinheiro e 

Solonópole, no estado do Ceará, onde tem sido instaladas cisternas como parte do programa P1MC. 

Estes municípios estão localizados na região central do estado do Ceará, onde predominam as 

características hidroclimatológicas e socioeconômicas do semiárido, os quais podem ser 

considerados representativos das características típicas do semiárido nordestino [Da Silva et al. 

(2009)].  A função gama, dada pela Equação (4), descreve  bem a distribuição. Para esta 
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distribuição, os parâmetros a e b são 3,87 e 13,26, respetivamente. O intervalo de confiança 95% 

para a é de 3,25 até 4,60, e para b é de 11,01 até 15,97. 

    |     
 

      
     

  
  (4)  

Foi decidido utilizar os valores dos dados da pesquisa de campo correspondendo aos sextils 

1,2,3,4 e 5. Os valores das áreas dos telhados são: 24,5; 36; 45; 56; e 76,5 m
2
. Para representar os 

telhados maiores, um telhado de 110 m
2
 também foi considerado. 

Consumo 

Ainda não existe um limite definido sobre a quantidade de água que cada pessoa precisa. 

Embora dados da pesquisa de campo no sertão cearense indiquem que frequentemente até 30 ou 40 

pessoas utilizam água de uma única cisterna familiar [Da Silva et al, 2009], o modelo utiliza o 

padrão do P1MC de 16000 L por família por período seco. O consumo diário foi calculado, 

seguindo a Equação (3), pela divisão do consumo total pela duração do período seco. O período 

utilizado foi do 150° dia até o final do ano, oferecendo a cada família 73,7 L de água por dia. O 

modelo assume que a família utiliza água de outro manancial durante o período chuvoso. A Tabela 

4 mostra os resultados da simulação quando o consumo durante o período de chuva não tem um 

valor de zero. 

Outros Parâmetros e Considerações 

Para garantir a qualidade dos resultados, alguns ajustes a mais foram introduzidos no 

modelo. Primeiro, foi decidido só considerar os posto pluviométricos com mais de 25 anos de dados 

válidos. Calcular a garantia empregando-se postos pluviométricos com menos de 25 anos de dados 

produz pouco conhecimento em função da variação interanual das secas. Segundo, foi decidido não 

registrar falhas das cisternas que ocorreram durante dezembro, assumindo que as famílias 

geralmente têm acesso a outro manancial de dezembro até maio.  

3. RESULTADOS 

3.1 Variabilidade Espacial 

Os resultados obtidos corroboraram com a noção intuitiva de que existe uma grande 

variabilidade espacial nas garantias oferecidas pelas cisternas. No Litoral, as garantias são muito 

boas até para os sistemas que empregam áreas menores de telhado para captação da chuva. No 

Sertão semiárido as garantias são ruins, mesmo quando se utiliza uma área de captação maior. A 

Figura 2 mostra de forma gráfica a distribuição geográfica das garantias das cisternas no Estado do 

Ceará. Cada mapa representa uma área de captação diferente. Nos mapas, cada círculo representa a 

região hidrológica representada por um posto pluviométrico onde foi calculada a garantia. A cor do 

círculo representa a garantia da cisterna: um círculo vermelho indica uma garantia menor de 80% e 

um círculo azul uma garantia de 100%. As figuras mostram, para referência, as bacias hidrográficas 

do estado. 
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Figura 2: Comparação Geográfica das Garantias Ofertadas por Telhados de Variados Tamanhos 
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A Figura 3 mostra a distribuição da garantia que oferecem as cisternas no formato 

histograma. Embora a maioria das cisternas ofereça garantia de 80% ou mais, pode-se notar que 

algumas oferecem garantia muito menor. 

 
Figura 3: Distribuição de Garantia, Telhado de 45 m

2 

3.2 Análises de Sensibilidade do Modelo 

Embora o modelo incorpore hipóteses e suposições razoáveis, entretanto é importante 

entender como mudam os resultados quando essas suposições variam. 

Volume da Cisterna 

Os resultados calculados para cisternas de 16000 L mudam de forma dramática se o volume 

da cisterna é alterado para 50000 L, que é o tamanho das chamadas cisternas interanuais. A Tabela 

1 mostra as diferenças entre as garantias médias (a média das garantias de cada posto 

pluviométrico) para os dois tamanhos de cisterna. Claramente, a cisterna de 50000 L oferece 

armazenamento suficiente para as famílias passarem secas interanuais sem falha. Todos os demais 

valores são os indicados na secção 3. 

Coeficiente de Escoamento 

Outra variável importante nos resultados é o coeficiente de escoamento. A Tabela 2 mostra a 

variação na garantia média quando   , o coeficiente de escoamento, é variado de 0,75 a 1. Embora 

Tabela 1: Análise de Sensibilidade de Garantias Médias para Cisternas de 16000 L e 50000 L 

Tamanho do Telhado (m
2
) 

Garantia Média da Cisterna (%) 

Cisterna 16000 L Cisterna 50000 L 

24,5 61,9 80,0 

36 84,8 98,3 

45 90,6 99,6 

56 93,5 99,8 

76,5 95,6 99,9 

110 96,5 99,9 
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tenha pouco efeito nas garantias dos sistemas que utilizam telhados mais amplos, o efeito no 

sistema que utiliza um telhado pequeno é profundo. 

Tabela 2: Efeito de Variação do Coeficiente de Escoamento 

Tamanho do 

Telhado (m
2
) 

Garantia Média de Cisterna (%) 

   = 0,75    = 0,85    = 0,95    = 1 

24,5 51,3 61,9 70,0 73,6 

36 79,1 84,8 88,2 89,4 

45 87,8 90,6 92,4 93,0 

56 92,2 93,5 94,4 94,7 

76,5 94,9 95,6 96,0 96,1 

110 96,3 96,5 96,7 96,7 

Descarte de Precipitação 

O efeito de variação do descarte de precipitação,   , é menos pronunciado do que é para 

variação do coeficiente de escoamento. Ainda assim, o efeito é importante para os sistemas 

utilizando telhados pequenos. A Tabela 3 mostra as garantias médias das cisternas para valores de 

descarte de precipitação de 0, 1 e 2 mm.  

Tabela 3: Efeito de Variação do Descarte de Precipitação 

Tamanho do Telhado (m
2
) 

Garantia Média de Cisterna (%) 

   = 0 mm    = 1 mm    = 2 mm 

24,5 67,6 61,9 55,8 

36 87,6 84,8 81,1 

45 93,1 90,6 88,8 

56 94,3 93,5 92,5 

76,5 96,0 95,6 95,0 

110 96,7 96,5 96,3 

Consumo durante Período Chuvoso 

O modelo assume um consumo familiar que, de acordo com a Equação (3), varia entre 

Ctot/tseca (aprox. 73,7 L por dia) durante o período seco e zero durante o período de chuva, 

assumindo que as famílias utilizam outro manancial. Apesar disso, é possível imaginar que algumas 

famílias dependem de água das cisternas durante o período chuvoso. É também possível que, tendo 

acesso a outro manancial, utilizam a água da cisterna. Este consumo tem um impacto forte na 

sustentabilidade das cisternas. A Tabela 4 mostra as garantias das cisternas quando se introduz um 

consumo durante o período chuvoso CC.  
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Tabela 4: Efeito de Variação de Consumo Durante Período Chuvoso 

Tamanho do Telhado 

(m
2
) 

Garantia Média de Cisterna (%) 

CC = 0 CC = 10L CC = 20L CC = 40L CC = 60L 

24,5 61,9 36,2 29,1 18,1 7,9 

36 84,8 65,0 58,0 44,5 23,8 

45 90,6 76,4 70,7 59,2 39,9 

56 93,5 82,5 78,5 69,7 52,7 

76,5 95,6 86,8 84,3 78,6 65,7 

110 96,5 89,0 87,2 83,4 74,4 

4. CONCLUSÃO 

O estudo desenvolvido para avaliação da sustentabilidade hídrica de cisternas unifamiliares 

no semiárido nordestino revelou que há uma grande variabilidade da garantia para o atendimento à 

demanda familiar durante a estação seca devido a fatores tais como: localização do posto 

pluviométrico de referência, em função da proximidade do litoral ou do Sertão semiárido, ou da 

presença de fatores orográficos; dependência da área de captação de telhado; influência do 

coeficiente de escoamento dos telhados e do descarte sanitário inicial das precipitações, e; da 

variabilidade sazonal da demanda de água familiar. A sensibilidade de fatores como o coeficiente 

de escoamento e descarte inicial é particularmente importante para sistemas com pequena área de 

telhado de captação.  

Há uma importância também significativa na gestão operacional das cisternas levando em 

conta a sazonalidade das precipitações, isto é, o uso das cisternas deve ser sazonalmente excludente, 

deixando de usar sua água durante a estação úmida para que a mesma encha e fazendo seu uso 

apenas durante a estiagem e períodos de seca.  

O estudo leva a concluir também que as cisternas não são uma solução universal que vá dar 

certo em todos os lugares. Assim, o abastecimento com carro pipa não pode ser descartado para 

determinadas regiões com baixo índice pluviométrico. A melhor alternativa seria concentrar a 

construção de cisternas nos lugares onde elas podem resolver o problema, e buscar outras soluções 

para outros lugares. Uma alternativa seria incrementar a área de telhados de captação em regiões de 

elevada pobreza hídrica. 
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