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RESUMO 

Nos últimos tempos, o estado de São Paulo vem sofrendo com a falta de 
planejamento hídrico, que está causando grandes transtornos à população. Por este 
motivo, muito se fala (e se busca) em alternativas para a utilização de águas da 
chuva, como uma forma de economizar, visando o desenvolvimento sustentável e 
promovendo a educação ambiental. Dentro deste contexto, o presente trabalho tem 
como objetivo desenvolver a ideia das minicisternas como meio de alternativa para a 
falta de água nos reservatórios. Este recurso, além de eficaz, é simples e não gera 
custos altos, sendo acessível para a maioria da população em geral. A água captada 
será empregada para uso doméstico e não para o consumo humano, pois não 
recebe tratamento adequado e pode causar prejuízos à saúde (humana e animal).  
 
Palavras-chave: Crise hídrica. Miniscisterna. Sustentabilidade. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A crise hídrica que assola o Estado de São Paulo é das mais devastadoras 

dos últimos decênios. Não se viu antes na história da região Sudeste situação 

similar, em estágio tão delicado.  

Este problema era comum na região Nordeste do Brasil, mais precisamente 

no Polígono das Secas, área que abrange parte de oito estados desta região 

(Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 

Sergipe) e parte do norte de Minas Gerais, estado da região Sudeste, segundo o 

saber de Freitas (2013). 

Conforme dados disponíveis no portal eletrônico da Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), os níveis dos três 

principais sistemas produtores de água para a Região Metropolitana de São Paulo, a 

saber, Guarapiranga, Alto do Tietê e Cantareira, tiveram um decréscimo de seus 

mananciais, de setembro de 2013 a outubro de 2014, na ordem de 80 para 40%, 55 

para 7% e 40 para 13%, respectivamente (SABESP, 2015). 

 

OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivos:  

 promover e incentivar a sustentabilidade ambiental, no que diz respeito 

ao consumo de água; 

 desenvolver um projeto de montagem e instalação de minicisternas, 

com o intuído de economizar água dos reservatórios. 
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MATERIAL E MÉTODOS  

O trabalho está baseado em revisões bibliográficas sobre o uso de 

minicisternas no compromisso com a sustentabilidade. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Nos últimos anos, o conceito de sustentabilidade cada vez mais tomou 

assento nos temas relativos ao meio ambiente. Segundo Dalf (2010 apud 

FRANCISCO et al., 2011, p.2), sustentabilidade é um termo usado para definir ações 

e atividades humanas que visam suprir às necessidades atuais dos seres humanos, 

sem comprometer o futuro das próximas gerações. Isto quer dizer que a 

sustentabilidade está intimamente relacionada ao desenvolvimento econômico e 

material sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma 

inteligente para que eles se mantenham no futuro. Seguindo estes parâmetros, a 

humanidade pode garantir o desenvolvimento sustentável.  

A Constituição Federal de 1988 prevê, no caput do artigo 225: “Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações” (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

Minicisterna é um recipiente, normalmente com capacidade de 200 L, que 

consiste num sistema de aproveitamento de água de chuva de baixo custo, vez que 

não requer tamanha expertise para sua montagem. A ideia central é que sejam 

abastecidas com água das chuvas, por meio de tubulação que provenha, por 

exemplo, do telhado da residência.  

Cabe trazer à baila, o trabalho assinado por Santos (2008, p. 43), onde a 

autora esclarece que, quanto às características físico-químicas, verifica-se que a 

água pluvial armazenada em cisternas da região de Serrinha (BA), atende à Portaria 

Nº 518/04 do Ministério da Saúde (MS) e a Resolução Diretória Colegiada (RDC) Nº 

274, de 22 de setembro de 2005 sobre água mineral e, consequentemente, quanto 

aos parâmetros físico-químicos avaliados essa água armazenada nas cisternas 

pode ser consumida pelo homem, sem restrição. Independentemente da 

potabilidade, o que emerge primordialmente é a utilização desta água em limpezas 

diversas ou descarga de privadas, situações em que não há a necessidade de assaz 

tratamento da água. Cabe breve ressalva que a portaria sobredita foi revogada pela 
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Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos 

de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade.  

Cabe destacar que a água reaproveitada não é para o consumo humano, mas 

para outras destinações como a descarga de vasos sanitários e a limpeza de áreas 

externas da residência. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Neste projeto, com o escopo de promoção da responsabilidade ambiental, 

serão analisadas as causas da crise hídrica em São Paulo, a atuação dos órgãos 

responsáveis pela missão de promover medidas que minimizem este impacto e os 

benefícios trazidos com a adoção da medida proposta, qual seja, utilização de 

minicisternas. O tema do projeto de pesquisa está centrado na sustentabilidade 

ambiental, conceito delineado anteriormente, e previsto na Carta Magna. 
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