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RESUMO 
O presente trabalho é a sistematização dos resultados obtidos a partir de pesquisa 
sobre o manejo de agroecossistemas familiares atendidos pelo Programa Uma Terra e 
Duas Águas (P1+2) na comunidade Inácio João, zona rural do município de Caém, 
Bahia, com foco em sistemas de produção alimentados pelo uso da água de chuva 
armazenada em cisternas calçadão. Para tanto, foi utilizada metodologia baseada na 
avaliação subjetiva de indicadores de sustentabilidade a partir de grupos de alunos 
convidados da Escola Família Agrícola do município de Quixabeira, Bahia. Além de 
indicarem os pontos fortes e fracos no manejo dos agroecossistemas, os resultados da 
pesquisa confirmam a importância do acompanhamento contínuo das unidades 
produtivas implantadas mediante as políticas públicas de convivência com o semiárido.   
 
PALAVRAS-CHAVE:  Semiárido, sustentabilidade, tecnologia  
 
EVALUATION OF MANAGEMENT AGROECOSYSTEMS FAMILIES SE RVED BY THE 

PROGRAM P1 +2 COMMUNITY INÁCIO JOÃO, MUNICIPALITY O F CAÉM, BAHIA 
 

ABSTRACT 
This work is the systematization obtained from research on the families agroecosystems 
served by the Uma Terra e Duas Águas (P1+2) system in the Inácio João community, 
rural municipality of Caém, Bahia, with a focus on production systems fueled by the use 
of rainwater stored in tanks boardwalk. Therefore, the methodology used was based on 
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the subjective evaluation of sustainability indicators from student groups invited by agro 
family school, in Quixabeira, Bahia. Besides indicating the strengths and weaknesses in 
the management of agroecosystems, the survey results confirm the importance of 
continuous monitoring units deployed by public policies of coexistence with the semiarid. 
KEYWORDS:  Semiarid, Sustainability, technology 
 

INTRODUÇÃO 
 
Os agroecossistemas familiares 

O termo agroecossistema tem sido cada vez mais recorrido para representar os 
espaços de produção agropecuária que conservam relações holísticas com os seus 
ecossistemas de origem. Para GLIESSMAN (2001) citado por VERONA (2008), a 
concepção desses espaços está intimamente ligada à agricultura familiar e a proposta 
de sustentabilidade, sendo que, quanto maior as suas semelhanças com os 
ecossistemas de origem, mais expressiva será a sua sustentabilidade. 

Agroecossistema “é uma denominação dada aos sistemas rurais, referindo-se a 
ecossistemas semi-domesticados que se situam num gradiente entre uma série de 
ecossistemas que sofreram um mínimo de impacto humano” (PASSOS & PIRES, 2008, 
p. 03). Segundo GLIESSMAN (2000) citado por CAMELO & CÂNDIDO (2012, p. 08) “há 
necessidade de se utilizarem ferramentas que permitam a análise do agroecossistema, 
evidenciando seu desempenho, sua eficiência como sistema produtivo e os problemas 
que estão sendo enfrentados com ele”. 

O uso de indicadores de sustentabilidade é citado por diversos autores como um 
exemplo de estratégia para avaliação de agroecossistemas. Para VERONA (2008, p. 
42), “um estudo com indicadores não apenas proporciona a construção de propostas de 
agroecossistemas mais adequados[...], mas também informações para a construção de 
estratégias políticas e de planejamento para um desenvolvimento sustentável.” 
Conforme HAMMOND et al. (1995) citado por VERONA (2010, p. 54), “os indicadores 
podem informar uma determinada situação, mas também podem passar a idéia de uma 
percepção, de uma tendência ou fenômeno não detectado imediatamente.”       

 
O Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2) 

No período aurífero das ações de combate à seca, o Estado brasileiro era 
indiscutivelmente o único ator responsável pela criação e execução de políticas 
públicas para o Semiárido. A atuação exclusiva do governo brasileiro na construção de 
grandes obras de infra-estrutura hídrica, organização de frentes de trabalho e 
distribuição de água e alimentos, representava a existência de um “monopólio estatal” 
no planejamento e execução de políticas públicas na região (PONTES & MACHADO, 
2009, p. 7). 

O advento do paradigma da convivência com a seca, em contraposição ao discurso 
do combate a seca, representou o fim desse monopólio graças ao surgimento de 
organizações da sociedade civil e alguns órgãos públicos de pesquisa e extensão rural 
que se configuraram como novos atores sociais engajados na formulação de políticas 
públicas orientadas por estratégias de promoção do desenvolvimento sustentável do 
Semiárido. 
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Criada em 1999, a Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA-Brasil) é citada por 
diversos autores (GNADLINGER et al., 2007; SILVA, 2007; ALBUQUERQUE, 2010; 
entre outros) como exemplo de rede de organizações civis dedicadas ao enfretamento 
da problemática do Semiárido e autora de políticas de favorecimento à inovadora 
proposta de convivência com os rigores climáticos da região. 

 
 

Os elementos para a construção de um modelo alternativo já vem sendo 
sistematizados há vários anos a partir de iniciativas de organizações da 
sociedade civil vinculadas à Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA-Brasil). 
Esse modelo se fundamenta na crítica à abordagem convencional que foi 
historicamente construída e disseminada [...] como o enfoque do combate à 
seca. O modelo defendido e demonstrado por essas organizações funda-se na 
noção de convivência com o semiárido. Trata-se de uma perspectiva voltada 
para valorizar as potencialidades naturais do bioma Caatinga, bem como a 
sabedoria popular que foi capaz de criar meios de vida ajustados às 
especificidades ecológicas regionais (SILVEIRA, 2009, p. 184). 

 
A ASA-Brasil, em parceria com instituições de pesquisa como a Embrapa Semiárido 

e o Instituto da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA), empenha-se no 
desenvolvimento de tecnologias apropriadas de captação e manejo de água de chuva 
para a realidade do Semiárido. De acordo com Asa-Brasil (2013) essas tecnologias 
foram implantadas na região a partir do Programa de Formação e Mobilização Social 
para a Convivência com o Semiárido que engloba os programas Um Milhão de 
Cisternas Rurais (P1MC) e o Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2).  

Enquanto o P1MC tem o propósito de construir um milhão de cisternas de placa em 
todo o Semiárido, garantindo água de qualidade para o consumo de aproximadamente 
cinco milhões  de pessoas, o P1+2 pretende “assegurar à população rural o acesso à 
terra e à água , tanto para consumo da família e dos animais, como também para 
reduzir os riscos da atividade agrícola” (BRITO et al., p. 322, 2010a). 

 
O objetivo do P1+2 é ir além da captação da água de chuva para consumo 
humano, avançando para a utilização sustentável da terra e manejo adequado 
dos recursos hídricos para produção de alimentos (animal e vegetal), 
promovendo a segurança alimentar e a geração de renda (ALBUQUERQUE, 
2010, p. 146). 

 
Segundo GNADLINGER et al. (2007) o referido programa foi inspirado no programa 

chinês denominado de P1-2-1, isto é, o governo chinês auxilia cada família para que 
tenha uma área de terra, duas cisternas e uma área de captação de água de chuva. O 
P1+2, que significa uma terra para produção e dois tipos de água – a potável, para 
consumo humano, e água para produção de alimentos. Esse programa defende a 
soberania e segurança alimentar e nutricional das famílias a partir da posse da terra, o 
que indiscutivelmente sugere um amplo processo de reforma agrária na região, e da 
utilização de tecnologias sociais simples, baratas e apropriadas a cada espaço rural 
(ASA-BRASIL, 2013). 

Diante dos efeitos da seca, o P1+2 teria o objetivo de promover a soberania e a 
segurança alimentar e nutricional das famílias e a geração de emprego e renda entre as 
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famílias agricultoras do Semiárido através do acesso e do manejo sustentável da terra e 
da água para a produção de alimentos. 

Atualmente o P1+2 trabalha com sete tecnologias denominadas de cisterna 
calçadão, cisterna de enxurrada, barragem subterrânea, barreiro trincheira, barraginha, 
tanque de pedra e bomba d’água popular. 

Quanto aos requisitos básicos exigidos para o atendimento das famílias rurais, são 
sempre favorecidas aquelas que além de serem incluídas no Cadastro Único para 
Programas Sociais (CadÚnico) possuirem: acesso à água para consumo humano, a 
exemplo das cisternas do P1MC; mulheres na condição de chefes de família; crianças 
de zero a seis anos de idade; crianças e adolescentes frequentando a escola; adultos 
com idade igual ou superior a 65 anos e portadores de necessidades especiais. Já para 
a escolha da tecnologia mais adequada, são consideradas as características de solos: 
a formação rochosa (cristalino, sedimentar, arenito) e o tipo de atividade que se 
pretende desenvolver (ASA-BRASIL, 2013).   

De acordo com ASA-BRASIL (2013), de 2007 até junho de 2013 já foram 
construídos pelo Programa Um Terra e Duas Águas (P1+2) 13.083 mil cisternas 
calçadão, 1.236 cisternas de enxurrada, 655 barragens subterrâneas, 1.682 barreiros 
trincheira, 761 barraginhas, 635 tanques de pedra e 508 bombas d’água popular 
(BAP’s). 

A adoção de políticas públicas de valorização das tecnologias socialmente 
apropriadas tem demonstrado relativa contribuição na construção de um modelo de 
desenvolvimento pautado na convivência com a seca. Contudo, ainda há muito para 
avançar tanto no aperfeiçoamento técnico dos sistemas de captação e armazenamento 
de água de chuva, quanto nas estratégias de gestão desse recurso. 

Quanto ao P1+2, cabe ressaltar que, além da implantação das variadas tecnologias 
nos mais diversos espaços da região, a relevância desse programa reside, sobretudo, 
na difusão de uma proposta comprovadamente possível de convivência com o 
semiárido. O grande entrave do P1+2 ainda está na falta de ações concretas sobre a 
luta pela terra na região. Embora o programa defenda a reforma agrária como premissa 
básica para o estabelecimento das condições fundamentais de sustentabilidade do 
Semiárido (GNADLINGER, 2005), pouca movimentação tem sido registrada nesse 
ponto entre as próprias entidades que constituem a Articulação do Semiárido Brasileiro. 

Nesse sentido, a presente pesquisa se propõe a avaliar o manejo de 
agroecossistemas familiares atendidos pelo Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2) 
na comunidade Inácio João, zona rural do município de Caém-Bahia, com foco no 
sistema de produção instaurado a partir da tecnologia social denominada cisterna 
calçadão, utilizando indicadores de sustentabilidade.  

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
A comunidade Inácio João 

A comunidade Inácio João está localizada às margens da rodovia BA-131, na zona 
rural do município de Caém-Bahia, há 342 Km de Salvador (Figura 1), no território de 
identidade Piemonte da Diamantina. 
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FIGURA 1. Localização da comunidade Inácio João no Município de Caém – Bahia. 
 

Inserida no Semiárido brasileiro, a comunidade está localizada nas proximidades da 
chamada Serra da Jacobina, possui índices pluviométricos anuais abaixo de 800 mm, 
com chuvas concentradas durante o verão e ocorrência de secas periódicas, vegetação 
de transição entre a caatinga arbóreo-arbustiva e a floresta estacional semidecidual, e 
solos profundos, de baixa fertilidade natural e de coloração amarelada denominados de 
latossolos (SEI-BA, 2013). 

A avaliação do manejo dos agroecossistemas atendidos pelo Programa Uma Terra 
e Duas Águas (P1+2) na comunidade Inácio João foi feita através do uso de 14 
indicadores de sustentabilidade agrupados em quatro descritores (manejo agrícola, 
sanidade dos cultivos, qualidade do solo e manejo da água) elaborados a partir do 
método Marco para Avaliação de Sistemas de Manejo de Recursos Naturais 
Incorporando Indicadores de Sustentabilidade (MESMIS) proposto por MASERA et al. 
(2008). Esse método parte do pressuposto que todo agroecossistema sustentável deve 
apresentar os mesmos atributos. A produtividade, que é a capacidade do 
agroecossistema de produzir rendimentos, a estabilidade, entendida como a 
manutenção da sua produtividade ao longo do tempo, a resiliência, que é a sua 
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capacidade de recuperação, a confiabilidade, compreendida como a sua competência 
em manter a produtividade desejada mesmo em situações adversas, a adaptabilidade, 
que é a sua capacidade de encontrar a estabilidade após uma situação adversa, a 
equidade, definida como a sua competência de distribuir uniformemente os benefícios e 
custos advindos do manejo dos recursos naturais e a auto dependência ou autogestão, 
que é a sua capacidade de regular e controlar suas relações com a situação exterior. 

Para a medição dos indicadores, foi adaptada a metodologia proposta por ALTIERI 
& NICHOLLS (2002) denominada de Avaliação rápida da qualidade do solo e sanidade 
dos cultivos. Essa metodologia consiste em selecionar um conjunto de indicadores 
representativos para o manejo do agroecossistema e, de forma participativa, realizar 
trabalho de campo para medir os referidos indicadores, atribuindo notas que podem 
variar de um a 10. 

Com a participação de 16 alunos dos 2º e 4º anos do Curso Técnico em 
Agropecuária da Escola Família Agrícola (EFA) do município de Quixabeira-Bahia, 
foram avaliados 14 indicadores de sustentabilidade em cinco agroecossistemas 
familiares beneficiados com as cisternas calçadão e os canteiros produtivos na 
comunidade Inácio João. A escolha desses alunos para a etapa de campo da pesquisa 
justificou-se tanto pela formação teórica que os mesmos já possuem sobre a agricultura 
sustentável, quanto pelas suas experiências práticas de uso da terra, devido à 
constatação de serem todos filhos de agricultores. 

Para impedir a combinação de notas durante a avaliação in situ, realizada em 21 de 
outubro de 2012, o grupo de alunos foi subdividido em quatro grupos menores, onde 
cada componente pôde conversar com os agricultores e atribuir notas aos indicadores 
de acordo com a sua percepção individual sobre o cenário avaliado, utilizando uma 
ficha técnica denominada Ficha de Indicadores de Sustentabilidade (Quando 1), 
previamente apresentada aos alunos em etapa de formação básica realizada na EFA no 
dia 26 de setembro de 2012. 

Após a realização do trabalho de campo, as notas individuais dos alunos foram 
reunidas pelos grupos que calcularam uma média aritmética para cada indicador em 
cada um dos agroecossistemas. Posteriormente, a maior e a menor média atribuída 
pelos quatro grupos para cada indicador nos cinco agroecossistemas foram suprimidas 
e as notas restantes foram transformadas em médias gerais para o universo de estudo, 
os agroecossistemas atendidos pelo P1+2 na comunidade Inácio João. 

Para permitir a compreensão da relação direta entre os indicadores de um mesmo 
descritor e facilitar a interpretação de certas disparidades entre a situação dos 
indicadores avaliados, as médias gerais foram convertidas em gráficos do tipo radar. 
Esses gráficos apresentam uma síntese adequada das informações encontradas e, 
portanto, são os instrumentos base para a discussão dos resultados encontrados.  
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       Fonte: Adaptado de Machado e Vital (2006). 
 
 
 

QUADRO 1- Ficha de Indicadores de Sustentabilidade. 
Descritor Indicador Variáveis Valor de 

Referência 
Convencional, monocultivo, manejo com agroquímicos. 1 
Em transição para orgânico ou agroecológico, com substituição 
de insumos. 

5 Sistema de 
manejo Orgânico diversificado ou agroecológico, com pouco uso de 

insumos naturais externos. 
10 

Sem barreiras de vento, sem corredores de vegetação, apenas 
1 cultura plantada, sem rotação. 

1 

Barreiras e corredores dispersos na área de cultivo, mais de 
uma cultura plantada na área, sem rotação. 5 

Desenho 
agroecológico 

Com barreiras de vento e corredores, mais de uma cultura 
plantada na área, com rotação de culturas. 

10 

Circundado por outras culturas, sem vegetação natural. 1 

Vegetação natural adjacente em pelo menos um dos lados. 5 

M
an

ej
o 

ag
rí

co
la

 

Vegetação 
natural 

circundante Circundado por vegetação natural em pelo menos dois lados. 10 

Clorótica, folhagem descolorida com sinais de deficiência. 1 

Folhagem verde-clara com alguma perda de pigmentação. 5 
Aparência geral 

dos cultivos 
Folhagem verde-escura, sem sinais de deficiência. 10 
Padrão desigual, ramos finos e curtos, crescimento novo 
limitado. 1 

Padrão mais denso, porém não uniformes, com sinais de novas 
brotações. 

5 
Crescimento 
das plantas 

Folhagem e ramos em abundância, crescimento vigoroso. 10 
Suscetível, mais de 50% das plantas com folhas e (ou) frutos 
danificados. 1 

Entre 20% e 45% das plantas com algum dano. 5 
Incidência de 

doenças 
Resistentes, menos de 20% das plantas com danos leves. 10 
Mais de 85% das folhas danificadas. 1 

Entre 30% e 40% das folhas danificadas.   5 

S
an

id
ad

e 
do

s 
cu

lti
vo

s 
 

Incidência de 
insetos e pragas 

Menos de 30% das folhas danificadas. 10 

Solo compactado, o arame encurva-se facilmente. 1 
Fina camada compactada, alguma restrição à penetração do 
arame. 

5 Compactação 

Sem compactação, o arame é todo penetrado no solo. 10 

Resíduos orgânicos com lenta decomposição. 1 
Presença de resíduos em decomposição há pelo menos um 
ano. 5 Estado de 

resíduos 
Resíduos em vários estágios de decomposição, muitos 
resíduos bem decompostos. 

10 

Solo exposto. 1 
Menos de 50% do solo coberto por resíduos ou cobertura viva. 5 

Cobertura do 
solo 

Mais de 50% do solo coberto por resíduos ou cobertura viva. 10 
Erosão severa, presença de pequenos valos. 1 

Evidentes, mas poucos sinais de erosão. 5 

Q
ua

lid
ad

e 
do

 s
ol

o 

Erosão 
Ausência de sinais de erosão. 10 

Utilização como um recurso em abundância. 1 

Utilização racional da água armazenada. 5 Uso da água 
Compromisso com a gestão da água armazenada. 10 
Desperdício de água e stress dos cultivos.  1 

Desperdício de água sem perdas nos cultivos. 5 
Sistema de 

irrigação 
Eficiência na irrigação. 10 

Insuficiente. 1 
Suficiência anual parcialmente comprometida. 5 M

an
ej

o 
da

 á
gu

a 

Disponibilidade 
de água para a 

produção Suficiência anual. 10 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A comunidade de Inácio João  
Rodeada por grandes e médias propriedades rurais que se dedicam à criação 

extensiva de gado bovino, a comunidade Inácio João é formada por agricultores 
familiares com fortes tendências ao êxodo rural devido à estrutura fundiária da região 
(os grandes proprietários tendem a comprar as terras dos pequenos produtores), a falta 
de serviços públicos prioritários, como saúde e educação, e a baixa produtividade dos 
sistemas agrícolas locais em razão da adoção de poucas estratégias de convivência 
com a seca e da falta de assistência técnica periódica. 

As 34 famílias que vivem na comunidade possuem pequenas propriedades (média 
de 05 hectares) onde praticam a agricultura de sequeiro, com a predominância dos 
cultivos tradicionais de milho, feijão e mandioca, e criam animais como bois e galinhas, 
que além de contribuírem com a segurança alimentar e nutricional das famílias, geram 
renda para os produtores que comercializam o pouco excedente nas feiras livres das 
cidades de Caém e Jacobina, que estão, respectivamente, a 13 e 16 km de distância da 
comunidade Inácio João. 

Outra atividade importante na comunidade é o extrativismo da amêndoa encontrada 
no coquinho do licurizeiro (Syagrus coronata), presente em abundância na região e 
utilizado principalmente para produzir óleo comestível. Nessa atividade, o trabalho é 
sempre realizado de maneira coletiva, através do grupo de produção formado 
exclusivamente por mulheres da comunidade que se organizam a partir da Associação 
dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Inácio João, que conta hoje com 68 
associados. 

A organização da comunidade, através da associação rural, tem contribuído para o 
amadurecimento político e a inserção dos agricultores locais nas políticas públicas de 
convivência com a seca. Além de viabilizar a inclusão dos grupos de produção local na 
rede de economia solidária existente no território do Piemonte da Diamantina, a 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Inácio João tornou-se uma 
parceira local das ações que constituem o Programa de Formação e Mobilização Social 
para a Convivência com o Semiárido promovido pela Articulação do Semiárido 
Brasileiro. 
 
O P1+2 na comunidade 

A Cooperativa de Assistência à Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte 
(COFASPI), sediada na cidade de Jacobina-Bahia, Unidade Gestora Territorial (UGT) 
das ações da ASA-Brasil no território do Piemonte da Diamantina, em parceria com a 
comissão de água do município de Caém e a associação rural local, mobilizaram a 
comunidade Inácio João para a seleção e o cadastramento de famílias a serem 
beneficiadas com a implementação de cisternas calçadão e canteiros produtivos 
financiados pelo Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2). 

A cisterna calçadão (Figura 2) é uma tecnologia que capta água da chuva por meio 
de um calçadão de cimento de 200 m² construído sobre o solo. Com essa área de 
calçadão, 300 mm de chuva são suficientes para encher a cisterna, que tem capacidade 
para 52 m³. Por meio de canos, a chuva que cai no calçadão escoa para a cisterna, 
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construída na parte mais baixa do terreno e próxima à área de produção. O calçadão 
também é usado para secagem de alguns grãos, como feijão e milho, e raspa de 
mandioca. A água captada é utilizada para irrigar quintais produtivos: plantar fruteiras, 
hortaliças e plantas medicinais; e para a criação de animais” (ASA-BRASIL, 2013). 

Num primeiro momento foram selecionadas oito famílias de agricultores que 
correspondiam aos critérios estabelecidos pelo programa e que já apresentavam 
habilidades com a prática de produção de alimentos a partir do cultivo da terra. Em 
seguida, essas famílias participaram dos cursos de Manejo Simplificado de Sistemas e 
de Gestão de Água para Produção de Alimentos (GAPA) ministrados pelos técnicos-
animadores da COFASPI. 

 
 

 
FIGURA 2. Cisterna calçadão construída pelo P1+2 
para produção agrícola. Comunidade Inácio João, 
Caém – BA, 2012. 
Fonte: Hiure Vilas Boas Gonçalves. 

 
 

Com o objetivo de envolver a comunidade em todas as etapas do programa, os 
agricultores beneficiados foram convocados a atuarem diretamente na construção das 
cisternas e dos canteiros produtivos através de mutirões de trabalho que, muito mais do 
que acelerarem a conclusão das tecnologias, serviram para demonstrar a importância e 
a força do trabalho coletivo no planejamento e execução de ações de convivência com 
a seca, que viabilizem o desenvolvimento sustentável. 

Conforme estudo publicado por BRITO et al. (2010b), o manejo adequado dos 52 
m³ de água que constituem a capacidade máxima de cada cisterna calçadão nos 
moldes do P1+2, a partir da utilização de instrumentos simples de irrigação 
(mangueiras, garrafas PET’s e regadores) e considerando a escolha de hortaliças e 
espécies frutíferas razoavelmente adaptadas às condições naturais do Semiárido, 
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seriam suficientes para garantir produção de alimentos durante todo o ano. 
No intervalo de tempo entre a conclusão das tecnologias e a realização desta 

pesquisa, as poucas chuvas que ocorreram na comunidade foram incipientes para o 
acúmulo de grande quantidade de água nas cisternas1. Em razão disso, durante visita à 
comunidade, foi constatado que, sobre os efeitos da estiagem, somente três das oito 
famílias beneficiadas pelo programa não conseguiram ter produção agrícola. As outras 
cinco famílias produziam coentro, cebolinha, salsa, alface, couve, pimentão, pimenta, 
cenoura, beterraba e rabanete, nos canteiros produtivos, e tomate, abóbora, melancia, 
laranja e limão nas áreas próximas às cisternas. 

Através dos questionários aplicados com os agricultores, foi constatado que, além 
de contribuir com a soberania alimentar e nutricional das famílias, a produção agrícola 
conquistada a partir dos sistemas implantados pelo P1+2, consegue gerar renda para 
aqueles que se dedicam à comercialização das frutas e hortaliças. 

 

 
FIGURA 3. Canteiros produtivos irrigados com água de cisterna calçadão. 
Comunidade Inácio João, Caém – BA, 2012. 
Fonte: Hiure Vilas Boas Gonçalves. 
 
A produção dos agricultores é fruto da dedicação de cada um no trabalho com a 

terra. Contudo, a chegada da tecnologia e os conhecimentos adquiridos através dos 
cursos de formação popular e dos intercâmbios de experiências, promovidos pela 
unidade gestora no P1+2 na comunidade, contribuiriam para o aumento da oferta de 
alimentos na mesa dos agricultores e, principalmente, para a mudança de postura 
destes perante uma nova realidade, a transição de um modelo de produção 
convencional, para outro baseado na relação sistêmica entre espaço agrário e 
elementos bióticos e abióticos dos ecossistemas. Nesse contexto, as unidades 
produtivas recebem a denominação de agroecossistemas. 

 

                                                 

1

 �  A seca do biênio 2011/2012 é considerada a pior dos últimos 30 anos, acarretando 
deficiência hídrica em todo o Semiárido brasileiro (LEIVAS et al., 2013, p. 364). 
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Os indicadores de sustentabilidade 
Os resultados obtidos após a aplicação da metodologia permitem afirmar que, 

embora os indicadores do manejo agrícola (FIGURA 4) tenham apresentado valores 
moderados (acima de 5,0), ficaram evidentes algumas deficiências no desenho 
agroecológico (média 6,5) e na vegetação natural circundante (média 6,2). Esse cenário 
pode ser explicado pela forte presença de desmatamento não só nas proximidades dos 
canteiros produtivos, como nas áreas mais periféricas dos agroecossistemas. A falta de 
corredores de vegetação além de evidenciar a adoção de práticas tradicionais em 
épocas passadas (desmatamentos, queimadas, monocultivo, etc) e prejudicar a 
reposição de matéria orgânica natural no solo, desfavorece a produção atual de 
hortaliças, pois expõe os cultivos aos rigores dos ventos que se deslocam livremente à 
sua velocidade e transforma a área de cultivo em habitat para insetos e micro-
organismos patogênicos às plantas. 

Quanto ao indicador sistema de manejo, foi obtida uma média de 7,4 mediante a 
verificação de que, apesar dos prejuízos causados pelo desmatamento da vegetação 
natural, há na maioria das propriedades um manejo voltado para a correção dos erros 
do passado, com o replantio de espécies nativas, a diversificação dos cultivos e  a 
redução dos insumos externos na produção. 

 

 
                 FIGURA 4. Gráfico dos Indicadores do Manejo Agrícola. 
 
Sobre a sanidade dos cultivos (FIGURA 5) foram atribuídas médias acima de 6,0 

apenas para os indicadores incidência de doenças (média 6,6) e incidência de insetos e 
pragas (média 6,8). 
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                  FIGURA 5. Gráfico dos Indicadores da Sanidade dos Cultivos. 
 
A ausência de chuvas torrenciais na comunidade, desde o término da construção 

das cisternas calçadão, levaram as famílias a diminuírem a área cultivada e a 
racionarem o uso da água na produção. Com a redução na oferta de água e com a forte 
insolação típica do clima semiárido, a aparência geral dos cultivos (média 5,7) e o 
crescimento das plantas (média 6,0) foram visivelmente prejudicados. A perda de 
pigmentação das folhagens e o padrão de crescimento desigual dos cultivos, sem 
necessariamente apresentarem indícios de ataques de insetos e pragas na maioria dos 
agroecossistemas, permitem avaliar que os moderados valores atribuídos aos 
indicadores da sanidade dos cultivos são justificados, sobretudo, pela ocorrência da 
seca que assola não apenas a zona rural do município de Caém, como toda a região do 
Semiárido brasileiro. 

A avaliação dos indicadores da qualidade do solo (FIGURA 6) mostrou problemas 
na compactação (média 6,3) e principalmente no estado de resíduos (média 5,9) e na 
cobertura do solo (média 5,8). 
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                     FIGURA 6. Gráfico dos Indicadores da Qualidade do Solo. 

 
Em quase todos os agroecossistemas visitados, foi identificada a ligeira 

compactação do solo adjacente aos cultivos e às áreas de pisoteio, com moderada 
dificuldade de penetração de arame e a ausência de resíduos orgânicos em diversas 
fases de decomposição. Quanto à cobertura do solo, foi comprovado o conhecimento 
da comunidade sobre a importância da utilização de matéria morta na retenção da 
umidade e na proteção dos efeitos da erosão, contudo, na maioria dos 
agroecossistemas foi verificada a subutilização dessa prática conservacionista, com uso 
direto de matéria orgânica nativa (cascas de palmeiras e resíduos da quebra do licuri) 
em apenas duas das propriedades. 

Mesmo diante das deficiências apresentadas na qualidade do solo, o indicador 
erosão teve uma média razoavelmente elevada (7,4) e que pode ser justificada pela 
baixa declividade dos terrenos utilizados para cultivo nos agroecossistemas, o que 
desfavorece a ocorrência de desgastes lineares (sulcos, ravinas e voçorocas), e pela 
dificuldade de identificar desgastes laminares no solo, apenas pela percepção visual.  

Por fim, foi avaliado o manejo da água (FIGURA 7) através dos indicadores uso da 
água, sistema de irrigação e disponibilidade de água para a produção. Enquanto as 
notas atribuídas aos indicadores uso da água (7,7) e sistema de irrigação (7,5) foram as 
mais altas entre todos os indicadores estabelecidos para a pesquisa, a nota do 
indicador disponibilidade de água para a produção (4,6) foi a mais baixa. 
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                        FIGURA 7. Gráfico dos Indicadores do Manejo da Água. 

 
As notas superiores a 7,0 são justificadas tanto pelo manejo adequado da água 

armazenada nas cisternas quanto pela utilização de um sistema de irrigação de 
salvação, definida por BRITO et al., (2010a) como lâmina de água aplicada à cultura 
nos veranicos que comumente ocorrem durante o período chuvoso, de forma a não 
permitir que a cultura sofra severo estresse hídrico.  Essa técnica é simples e eficiente 
composto por garrafas PET’s invertidas com perfuração na tampa para o gotejamento 
da água, regadores e revestimento subsuperficial do solo de plantio através de lona 
plástica que impede a infiltração da água para camadas distantes do sistema radicular 
das hortaliças cultivadas nos chamados canteiros econômicos (algumas famílias fazem 
também a cobertura do solo de plantio com matéria orgânica morta).  

Esse manejo adequado é fruto, principalmente, do trabalho de formação popular 
realizado pela Cooperativa de Assistência à Agricultura Familiar Sustentável do 
Piemonte (COFASPI), através dos intercâmbios de experiências e dos cursos de 
Gestão de Água para Produção de Alimentos (GAPA) realizados com as famílias da 
comunidade. 

Já a nota baixa (4,6) atribuída ao indicador disponibilidade para produção, é 
resultado da pouca quantidade de água de chuva acumulada nas cisternas desde a 
implantação das tecnologias no segundo semestre de 2011. As poucas chuvas que 
ocorreram na região foram insuficientes para acumular os 52 m³ de água que cabem 
em cada cisterna calçadão e que permitem a produção de alimentos mesmo durante o 
período de estiagem. 

De forma geral, os resultados encontrados nessa avaliação permitem concluir que, 
apesar de quase todos os indicadores terem apresentado valores moderados, o manejo 
dos cinco agroecossistemas apresenta pontos críticos que necessitam de correção. 
Embora a metodologia adotada seja baseada na subjetividade dos indivíduos, conforme 
NICHOLLS et al., (2004) citado por MACHADO & VIDAL (2006), ela é de grande 
importância para a avaliação rápida e monitoramento do manejo adotado  em 
agroecossistemas.  Os instrumentos de simples interpretação permitem que os próprios 
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agricultores possam observar suas unidades produtivas e tomar decisões corretas no 
sentido de aperfeiçoar as condições dos indicadores que apresentam deficiências e que 
inviabilizam a sustentabilidade dos agroecossistemas. 

 
CONCLUSÕES 

 
As políticas públicas voltadas para a difusão do uso das tecnologias socialmente 

apropriadas ao contexto do Semiárido são fundamentais para o fortalecimento do 
paradigma de convivência com a seca. Nesse sentido, cabe ressaltar a relevância do 
P1+2 na construção de sistemas de produção agrícola irrigados com água de chuva 
armazenada em cisternas calçadão. Contudo, existe uma grande lacuna no trabalho 
desenvolvido pelas entidades gestoras desse programa. O P1+2 não prevê o 
acompanhamento técnico dos sistemas produtivos implantados a partir das tecnologias. 

Durante o período de gestão do programa, as famílias beneficiadas participam de 
intercâmbios de experiências e de cursos de capacitação sobre manejo de água de 
chuva e práticas agroecológicas. Porém, após a conclusão da tecnologia, construção 
dos canteiros e entrega de equipamentos para o cultivo com a terra, as famílias não são 
acompanhadas durante o intervalo de tempo necessário para a efetivação do modelo 
de produção baseado em princípios agroecológicos. Nesse contexto, resta aos 
agricultores encontrar alternativas simples e baratas para o acompanhamento do 
manejo dos seus agroecossistemas. 

Após algumas etapas de formação participativa sobre a importância da metodologia 
e o significado dos atributos que devem permear o agroecossistema sustentável, os 
agricultores poderão criar e/ou adaptar indicadores simples para a avaliação das 
condições em que se encontram os seus próprios agroecossistemas. Assim, além de 
suprimirem a deficiência deixada pelas entidades gestoras do P1+2, os agricultores 
tendem a adquirirem entusiasmo para com o trabalho de modificação dos seus 
agroecossistemas em vista da sustentabilidade. 
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