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RESUMO 

A população rural do semiárido, principalmente de baixa renda, tem mais dificuldade 
para dispor de água para sua sobrevivência, tendo que percorrer vários quilômetros 
para encontrar água, que na maioria das vezes é de baixa qualidade, portanto, são 
necessários mecanismos para driblar a falta de água para o consumo humano, 
consumo de animais e produção na região semiárida. Já foram realizados diversos 
estudos e experiências na região Nordeste em relação a este aspecto e a utilização 
de cisternas é um mecanismo que vem se mostrando eficiente. Quando o agricultor 
passa a ter contato com essas tecnologias, ele sofre um impacto em sua realidade. 
É necessário entender o ponto de vista do agricultor, e levar em conta suas 
considerações para melhorar a tecnologia a ele apresentada.  Em virtude do 
exposto, objetivou-se com esta pesquisa verificar os impactos socioeconômicos do 
Projeto Cisternas II, em comunidades rurais do município de Ibipeba-BA, no que se 
refere à cisterna de enxurrada destinada para produção e dessedentação animal, 
verificando seus avanços e limitações com o intuito de melhoria de ação, donde 
concluiu-se que a cisterna garantiu o acesso a água aos participantes do projeto, 
porém, há necessidade de aperfeiçoamento de ações e atividades complementares, 
como agregação de tecnologias para obtenção de melhores resultados no consumo 
de água de qualidade, na produção e criação animal, no gerenciamento dessa água 
e no cuidado com a tecnologia.  
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PALAVRAS-CHAVE : agricultura familiar, captação de água da chuva, pobreza. 
 

SOCIOECONOMIC IMPACTS PROJECT II CISTERNS IN COMMUNITIES OF IBIPEBA, 
BAHIA 

ABSTRACT 
The rural semiarid, mostly low income, it is more difficult to dispose of water for their 
survival, having to travel several kilometers to find water, which in most cases is of 
low quality, so mechanisms are needed to circumvent the lack of water for human 
consumption, animal consumption and production in semiarid region. Several studies 
have been conducted in the Northeast and experiences in this regard and the use of 
tanks is a mechanism that has proved efficient. When the farmer is replaced by 
contact with these technologies, it suffers an impact on your reality. It is necessary to 
understand the point of view of the farmer, and take into account their considerations 
to improve the technology presented to him. In view of the above, the objective of this 
research was to verify the socioeconomic impacts of the Project II tanks in rural 
communities Ibipeba-BA, with regard to the cistern runoff destined for production and 
watering animals, checking their progress and limitations with the aim of improving 
action, where it was concluded that the cistern guaranteed access to water to the 
project participants, however, there is need to improve actions and complementary 
activities, such as aggregation technology to achieve better results in water 
consumption quality, production and animal husbandry in the management of the 
water and the care of the technology. 

KEYWORDS:  family farming, rain water harvesting, poverty. 

INTRODUÇÃO 
O semiárido brasileiro compreende todos os estados do Nordeste além da 

região norte do Estado de Minas Gerais e nordeste do Espírito Santo, abrangendo 
uma área de 969.584,4 Km2, sua população estimada é de 21 milhões de pessoas, 
correspondendo a 11% da população brasileira constituindo a região semiárida mais 
populosa do planeta (NEVES et al., 2010). Nesta região, a presença de períodos 
prolongados de baixa pluviosidade é constante, concomitantemente a isso durante 
os períodos de estiagem ocorre um aumento significativo da temperatura 
provocando assim altos índices de evaporação da água presente nos reservatórios 
(SANTOS & SILVA, 2009). 

Todavia, nas últimas décadas, vêm ocorrendo transições paradigmáticas 
(GALINDO, 2008; SILVA, 2008) que apontam não só que existem possibilidades de 
se conviver bem com o semiárido, como também que a mobilização social 
(RIBEIRO, 2008) é um grande modo para isso. Segundo NÉRI et al. (2004), conviver 
no semiárido é crer numa proposta de sobrelevar a discrepância entre visão e 
realidade, sugerindo e implantando uma nova maneira de vida e produção 
sustentáveis contextualizadas a essa região .  

Dentre as várias estratégias de convivência existentes, o Programa de 
Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido - Um Milhão de 
Cisternas Rurais - P1MC (ASA, 2010) vem se notabilizando por sua aplicabilidade e 
eficiência. A ampliação desse e de outros programas, e seus impactos na 
transformação da vida dos moradores das regiões semiáridas nordestinas, é algo 
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que pode iniciar o processo de permanência das comunidades nas áreas rurais, 
potencializando uma elevação do seu nível de vida e sendo uma forma de combate, 
dentre as diversas existentes hoje, à exclusão sociocidadã (POCHMANN, 2004). 

Nas últimas décadas puderam ser observadas mudanças relativas ao 
paradigma de combate a seca, pois, se anteriormente a luta era para combater a 
seca, agora a ênfase se volta para a convivência com o semiárido, tendo em vista 
que se adotando políticas públicas e práticas sustentáveis esta convivência torna-se 
uma realidade. Neste contexto, a captação da água de chuva torna-se uma 
alternativa viável que somada a outras políticas públicas, contribuiu com o 
desenvolvimento sustentável da região, sendo a construção de cisternas uma destas 
alternativas com melhor relação custo-benefício. Assim, a instalação de sistemas de 
captação de água de chuva e seu uso racional representa uma contribuição efetiva 
para o acesso equitativo ao uso da água por todos os cidadãos (PONTES & 
MACHADO, 2009). 

De acordo com BEZERRA et al. (2010) a utilização de cisternas, no semiárido 
brasileiro, promove benefícios significativos tendo em vista o beneficiamento de 
famílias ao facilitar o acesso a água em quantidade e qualidade, potencializando 
melhoras significativas na saúde e nas condições de vida da população assistida. No 
entanto, no século XX, a população mundial triplicou, enquanto o consumo de água 
aumentou em nove vezes aproximadamente que, aliado a escassez de recursos 
hídricos, gera uma preocupação com a disponibilidade de água para consumo 
humano, bem como para a produção de alimentos (EMBRAPA, 2007). 

Apesar de o Brasil possuir imensas reservas de água doce, quando 
comparado com o mundo, existe uma distribuição desuniforme desse recurso e, na 
região semiárida, estão os menores percentuais de água disponível. Do total da 
água existente no país, apenas 3% encontram-se na região Nordeste, sendo que, 
deste percentual, 63% estão na Bacia do São Francisco (EMBRAPA, 2007). 

Assim, nos dias atuais a captação e o armazenamento de água pluvial 
emergem como alternativa importante para o enfrentamento dos problemas 
causados pela escassez hídrica no Semiárido. Nesta perspectiva, o uso das 
“cisternas de produção” se destaca como uma das tecnologias que podem atenuar 
as ameaças citadas e dispor água para irrigação de pequenas áreas (SANTOS et 
al., 2012). 

A tecnologia “cisterna de produção” vem sendo fomentada pelo Governo 
Federal por meio de programas governamentais, a exemplo do P1+2 (Programa 
Uma Terra e Duas Águas) em que, normalmente, as cisternas são construídas com 
capacidade para 52 m³, associada a uma área de captação pavimentada (calçadão) 
medindo 210 m² (GNADLINGER, 2011). 

Diante do exposto, objetivou-se com esta pesquisa verificar os impactos 
sócioeconômicos do Projeto Cisternas II, em comunidades rurais do município de 
Ibipeba, Bahia, no que se refere à cisterna de enxurrada destinada para produção e 
dessedentação animal, verificando seus avanços e limitações com o intuito de 
melhoria de ação. 

 
MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa foi desenvolvida no município de Ibipeba, Bahia, que tem 
população total de 17.008 mil habitantes e o IDH de 0,628 (IBGE 2012), nas 
comunidades de Recife, Morro do Gomes e Olhos D`Água dos Batatas, as quais se 
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localizam na zona rural, a uma distância média de 15 km da sede do município. A 
Organização Não Governamental (ONG) Centro de Assessoria do Assuruá (CAA), 
por meio do Projeto Cisternas II: Captação de Água para o Consumo Humano e 
Produção no Semiárido Baiano, financiado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Combate à Pobreza (SEDES), por meio do Ministério de Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS) implementou no início de 2011, 45 cisternas de 
produção tipo enxurrada (Figura 1) nesse município.  

(A) (B) (C) 

   
(D) 

 
(E) 

 
(F) 
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FIGURA 1. Esquematização de uma cisterna de enxurrada e do canteiro produtivo 

utilizado pelas famílias em Ibipeba, Bahia. Calha de captação (A); 
cisterna (B); canteiros produtivos (C); layout do sistema de captação 
pela cisterna de enxurrada (D); aspectos construtivos do canteiro (E); e, 
esquema de distribuição de água no canteiro (F). 

O trabalho foi conduzido entre os meses de novembro de 2011 a novembro 
de 2012, com onze famílias beneficiadas pelo projeto Cisterna II. A escolha dessas 
famílias se deu com base na distribuição da tecnologia na comunidade, levando em 
consideração o potencial produtivo das famílias. 

 A metodologia de coleta de dados se deu através de consulta a comunidade 
por meio de visitas, reuniões, entrevistas e aplicação de questionário.  

No primeiro momento o projeto foi apresentado à comunidade, destacando os 
objetivos e os instrumentos utilizados para coleta dos dados, para isso foi convocada 
uma reunião por meio das lideranças locais, quando aplicou-se um dos instrumentos 
de Diagnóstico Rural Participativo (DRP), denominado de Matriz de Organização 
Comunitária  - baseada na “FOFA” = Fortalezas, Debilidades, Oportunidades e 
Ameaças, por se tratar de um instrumento de envolvimento e participação por meio 
dos sujeitos em estudo. 

A análise FOFA foi iniciada com discussões sobre os objetivos da aplicação 
dessa atividade. Na sequência os quatro aspectos foram abordados de forma 
participativa e espontânea, mas com exemplos realistas como estímulo, tais como: o 
que pode ser feito para minimizar os pontos de vulnerabilidade do projeto? Como 
aproveitar os pontos positivos? Mesmo nos momentos de participação oral as 
anotações foram feitas para complementar a análise e amadurecer as ideias ao 
longo dos trabalhos. 

Para aplicação desse método foram reunidas onze pessoas que possuem a 
cisterna de produção-enxurrada implementada pelo Projeto Cisternas II do CAA. Os 
participantes foram orientados a identificar os pontos fortes e fracos que indicam a 
capacidade interna de organização. Durante todo o processo o grupo foi instigado 
com perguntas sobre seu funcionamento interno, facilitando a visualização de uma 
análise interna dessas comunidades. Foram realizadas 37 perguntas diretas, com 
opções de resposta em forma de distribuição de frequência. 

Para fortalecer os elementos da pesquisa foi realizada, também, uma 
entrevista semiestruturada com essas mesmas 11 pessoas. A entrevista 
semiestruturada foi escolhida por ser um instrumento que permite a coleta de 
informações em uma quantidade suficiente, trabalhando uma gama de variáveis 
importantes para a pesquisa em questão. Para MARCONI & LAKATOS (1999), é 
possível definir a entrevista como o “encontro entre duas pessoas, a fim de que uma 
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delas obtenha informações a respeito de um determinado assunto”, dessa forma o 
contato do pesquisar com os entrevistados é direto, possibilitando a compreensão 
de outros determinantes. 

Foram apresentados e analisados os aspectos positivos e negativos, 
apontados pelos participantes da pesquisa. Os dados foram tabulados e analisados 
estatisticamente buscando fazer um paralelo das informações e compreender os 
impactos causados pela cisterna de uma forma mais sistemática. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As informações referentes as famílias beneficiadas com cisternas de 

produção-enxurrada pelo Projeto Cisternas II no município de Ibipeba, Bahia, foram 
elaboradas a partir das 40 perguntas contidas no questionário (Anexo), e com as 
respostas foram gerados gráficos e tabelas, divididas em 4 eixos: social, econômico, 
de tecnologias da cisterna e de melhorias. 

Eixo Social 

O perfil das famílias entrevistadas que fazem parte das comunidades 
pesquisadas no município de Ibipeba-BA está apresentado na Figura 2,  em que 
37% é composta de 4 a 5 indivíduos, em sua maioria adultos (54%) e 
economicamente ativos a 37%, embora, a principal fonte de renda são os benefícios 
sociais, sendo que 73% são aposentadorias. Portanto, 27% dos componentes das 
famílias, que correspondem aos idosos, são responsáveis pela maior porção de 
renda da família. Em algumas famílias, a fonte de renda é de outra natureza, alguns 
integrantes possuem trabalho, e algumas famílias vendem parte de sua produção. 
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FIGURA 2. O perfil das famílias entrevistadas que fazem parte das comunidades 
pesquisadas no município de Ibipeba, Bahia 

 
 
A média ponderada da renda familiar mensal é de 217,50 reais (Tabela 1) por 

família, considerando uma média de 4,95 indivíduos por família, a renda mensal per 
capta fica em torno de 44,00 reais. 
 
 
 
TABELA 1.  Distribuição de frequência de acordo com a renda da família 
 

Classe Frequência 
Frequência  
acumulada 

Frequência 
Relativa (%) 

Frequência 
Relativa 

Acumulada (%) 
de 120,00 a R$ 185,00  4 4 40% 40% 

de 185,00 a R$ 250,00 3 7 30% 70% 

de 250,00 a R$ 315,00 2 9 20% 90% 

de 315,00 a R$ 380 1 10* 10% 100% 

Média ponderada        R$ 217,50  
*Uma das famílias não respondeu qual sua renda 

Considerando a renda per capta, observa-se que as famílias atendem a um 
dos critérios para participar do projeto e receber a cisterna, que é o de estar abaixo 
da linha de pobreza e em vulnerabilidade social. 

Trata-se de um perfil de famílias relativamente grandes, com média de 4,95 
pessoas por família, superior ao apontado pelo IBGE (2012), que é 3,3 pessoas por 
família, porém próximo ao perfil das famílias que tem renda per capta inferior a ¼ do 
salário mínimo, que é de 4,8 pessoas por família, indicando a necessidade de algum 
tipo de benefício para essas famílias sertanejas que sofrem com a estiagem. 

 Foi possível verificar nos trabalhos com os grupos que apesar do acesso à 
água para produção, as pessoas sentem necessidade de uma segurança financeira, 
de uma renda fixa para assegurar a compra dos alimentos que não são produzidos 
pela família.  
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Eixo Econômico 

A Figura 3 é referente à destinação da produção dos canteiros do projeto e ao 
percentual de famílias que possuem outra renda extra. 

  
 
FIGURA 3. Frequência relativa da finalidade da produção  
 

O percentual relativo apenas ao consumo da produção nos canteiros é de 
82% das famílias, sendo que, o restante, 18% vende algum excedente (Figura 3). 
Como a grande maioria não comercializa a produção, também é a maioria que 
possui renda extra, neste caso 73% das famílias entrevistadas (Figura 3).  

Os produtos excedentes comercializados pelos agricultores, oriunda dos 
canteiros, são coentro e alface, e apresentam rentabilidade de 40 a 60 reais 
mensais, considerando o tamanho dos canteiros e a disponibilidade de água para 
aguar, é uma renda interessante em relação à renda per capta média . 

É foco principal do projeto que a produção dos canteiros seja usada 
prioritariamente para o consumo da família, sendo que o excedente dessa produção 
poderia ser comercializada, tanto nos mercados institucionais como naqueles não 
institucionais. Desse modo é possível verificar que nesse sentido o resultado é 
positivo. Pelo fato de não ter sido prioridade a comercialização, a maioria das 
famílias precisa de uma segunda opção, de uma renda extra que no caso são os 
benefícios sociais apresentados, estando mais evidente a aposentadoria entre as 
famílias pesquisadas. 
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FIGURA 4. Frequência relativa do número de famílias que implementou o quintal e 
aumentou o número de canteiros 

A implementação dos quintais produtivos foi feita por todas as famílias, e 55% 
(Figura 4) delas aumentaram os canteiros, o que indica que a maioria das famílias 
aprovou o sistema de cultivo e está buscando expandir este sistema produtivo. 

Quando as famílias se dedicam à diversificação de culturas do quintal, fazem 
o acompanhamento diário e percebem o retorno positivo para a família em forma de 
produtos de qualidade para o consumo e a comercialização. 

Um ponto a ser levantado também é a interação e o envolvimento de toda a 
família nessas atividades, melhorando a relação entre os membros e a 
corresponsabilidade de cada um com a alimentação de todos e com a produção da 
família. Essa boa relação familiar reflete diretamente na relação das famílias da 
comunidade, melhorando também a organização e a união dessas famílias, 
principalmente no que se refere ao acesso a políticas públicas voltadas a melhoria 
da qualidade de vida e a organização social. 
 
Eixo da Tecnologia Cisterna 

Cerca de 55% das famílias (Figura 5) não tinha nenhuma fonte de 
abastecimento de água antes das cisternas. Deste modo pode-se dizer que elas são 
elementos essenciais para garantir a segurança hídrica das famílias. 
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                    FIGURA 5. Fontes de abastecimento anteriores à 
implantação da cisterna 

 
 
O acesso à água para produção nessas comunidades foi um avanço social e 

se caracterizou como instrumento de liberdade e retomada da autoestima dessas 
famílias, embora PÁDUA (2010) veja um problema, pois as soluções individuais 
transferem para a população rural, em geral mais carente e com menor grau de 
instrução, uma responsabilidade que compete ao poder público. 

Apesar da devida importância das cisternas e dos canteiros, o manejo do 
conjunto, limpeza, manutenção e reparos foram mínimos, como está apresentado na 
Figura 6.  Nenhuma família realizou lavagem da cisterna, o que pode ser justificado 
pelo intuito de não desperdiçar água para este fim, falta de treinamento ou 
conscientização. Cerca de 20% das famílias realizou manutenção nas cisternas, o 
que se resume a uma pintura e um conserto no mecanismo de bombeamento. As 
manutenções dos canteiros foram reposições de substrato. 

No contato direto com essas famílias foi possível perceber que essa 
manutenção não se dava por conta da cisterna ter água no período que devia ser 
feita a limpeza, e a família não querer esvaziar sua cisterna para limpar. O 
sentimento de posse dessa água e dessa tecnologia é muito forte nas famílias 
atendidas por projetos sociais de acesso a água para produção. Essa informação 
deve ser foco para as capacitações destinadas às famílias, no intuito de reforçar os 
cuidados básicos de manutenção da tecnologia para garantir um bom funcionamento 
e a durabilidade da mesma, uma vez que a cisterna já se encontra em um local 
isolado por esses mesmos motivos. 
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FIGURA 6. Manejo e manutenção da cisterna e canteiros 
 

  
Um problema apontado pelos agricultores foi que para 80% das famílias 

(Figura 7) a água foi insuficiente para produzir e utilizar para todos os outros fins, 
sendo que na maioria das vezes as chuvas não foram suficientes para encher as 
cisternas, considerando o maior período de estiagem dentre abril e setembro. Esse 
relato com base nos questionários aplicados pode indicar que deve haver uma área 
de captação maior, visando um armazenamento com a totalidade da capacidade da 
cisterna, mas, percebe-se que o processo formativo é de fundamental importância 
nessas mobilizações sociais.  

 
 

 

FIGURA 7. Percentual de famílias 
cuja água foi suficiente 
para produzir durante a 
estiagem 

 
A ferramenta que se caracteriza como diferencial dos movimentos sociais 

para as construtoras é a forma de envolvimento dessas famílias em todas as etapas 
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de implementação da tecnologia, além de um acompanhamento direto durante o 
andamento do projeto. 

Esse mesmo projeto é executado por órgãos governamentais que não 
utilizam dos processos de capacitação/formação para implementação, dessa forma 
esse é o diferencial do movimento social que entende que é preciso informar aos 
agricultores e agricultoras como se da a construção da cisterna, desde a aprovação 
do projeto até a sua concretização, bem como a necessidade de envolvimento dos 
beneficiários para que seja despertado nos mesmos o sentimento de poder e direito 
garantido. 

Mesmo nesse caso, é de fácil compreensão que as formações deveriam 
acontecer durante todo o projeto para ajudar as famílias entender melhor a forma de 
manuseio da tecnologia e o direcionamento principal, pois na maioria dos casos a 
água da cisterna é usada para outros fins, caracterizando-se como insuficiente pelos 
agricultores na aplicação do questionário.  

Quando as famílias se referem à área de captação de água, que é o coletor 
de enxurrada, elas sugerem melhorias, na sequência afirmam que não é feita a 
manutenção da tecnologia conforme orientado nos cursos, atitude necessária para o 
bom funcionamento da cisterna, que pode, inclusive, diminuir a capacidade de 
captação caso o excesso de dejetos sólidos impeça o acúmulo de água e na 
sequência encaminhe a água sedimentada para a cisterna. 

Nos cursos promovidos pelas organizações discute-se desde o conhecimento 
da entidade que esta executando o projeto, os financiadores e parceiros, a luta pela 
convivência com o semiárido em contradição com o combate à seca, questões de 
gênero, desigualdade social, os cuidados necessários com as tecnologias, uso de 
insumos químicos e naturais para a segurança alimentar e nutricional e o cuidado 
com o meio ambiente e as terras de produção, até a responsabilidade de cada 
família desde a construção, o envolvimento social com sindicatos, cooperativas, e 
associações. 

Na Figura 8 está apresentado o destino que dão a água da cisterna. 
Aproximadamente 90% fornece aos animais, 73% utilizaram para cozinhar, 73% 
outros fins, e apenas 33% utilizam para beber, contrariando as recomendações de 
uso, ao preconizar, que a água da cisterna deve ser usada de forma consciente e 
gerida, para produção com os canteiros e quintais, e dessedentação de animais de 
pequeno porte, por conta da quantidade de água armazenada e da qualidade não 
apropriada para cozinhar e para higiene pessoal, pois as cisternas de produção 
captam água da enxurrada, que carregam muitos nutrientes do solo, tornando-se 
uma água de excelente qualidade para produção em baixa escala, apropriada para 
criação de animais de pequeno porte como galinha, cabra, bode, etc., mas 
inapropriada para o consumo humano e para higiene pessoal. 
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     FIGURA 8. Percentual da finalidade destinada à água captada 

Segundo MOJIRI & AMIROSSADAT (2011), a escassez de água é cada vez 
mais comum em regiões áridas e semiáridas, onde o aumento do uso de água 
residuária é foco de diversas abordagens, visto que vem a maximizar o uso do 
recurso hídrico com consequente redução de abastecimento. 

Depois da tecnologia implementada a maioria das famílias não seguem as 
orientações de uso passadas no curso de capacitação, e acaba utilizando a cisterna 
como um reservatório de água para qualquer finalidade, comprometendo a 
disponibilidade de água durante a estiagem para plantar e criar animais pequenos. 

 

Eixo segurança alimentar 

Aproximadamente 82% dos entrevistados consideram que a cisterna não 
promove a segurança alimentar de sua família (Figura 9). A principal justificativa foi 
que a sazonalidade das chuvas gera irregularidades no abastecimento das cisternas 
e consequente falta de água para a produção. 

Dessa forma fica evidente que a formação dessas famílias no que se refere à 
utilização da água da cisterna, sem desconsiderar outras possibilidades de captação 
de água da chuva e reuso, deve ser reforçada e potencializada para que as famílias 
possam gerenciar melhor essa água para ser suficiente no período de estiagem, 
visando aumentar a disponibilidade de recurso hídrico para a produção, havendo 
então uma produção constante durante o ano todo.  

Outra realidade e necessidade evidente é a disponibilidade de outra 
tecnologia de captação com capacidade de armazenamento maior para 
dessedentação de animais e produção em maior quantidade, bem como a junção 
das tecnologias e dos projetos sociais. 
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FIGURA 9. Percentual de entrevistados 
que consideram ou não que a 
água da cisterna promove 
segurança alimentar  

 
Apesar da cisterna não promover segurança alimentar para a maioria das 

famílias, 82% (Figura 10) consideram que houve melhoria na saúde e na qualidade e 
diversidade na alimentação de sua família com a produção de alimentos nos 
canteiros. 

 

FIGURA 10. Percentual de entrevistados 
que consideram ou não, que 
houve melhora da na saúde 
da família com o consumo de 
alimentos produzidos nos 
canteiros. 
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 Essa melhora foi atribuída à introdução de hortaliças na alimentação, tais 
como beterraba, rabanete, alface e cenoura, estes dados estão de acordo com a 
pesquisa desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
2012) ao apontar que a dieta de 90% dos brasileiros está fora do padrão 
recomendado pela Organização Mundial de Saúde no que diz respeito ao consumo 
de frutas, verduras e legumes, sendo sua composição prioritariamente por arroz e 
feijão, associados aos alimentos calóricos e de baixo teor nutritivo. 
 Houve o relato de uma família que, mesmo quando não havia produção 
devido à falta de água para o plantio, complementava a alimentação comprando as 
hortaliças que faltavam. Isso indica que a mudança nos hábitos alimentares 
despertou uma conscientização para o consumo de alimentos saudáveis. Apesar 
disso, 18% dos entrevistados não notaram melhoria na saúde de sua família depois 
da implementação do sistema de cultivo. 
 É precipitado afirmar que a cisterna garante a segurança alimentar dessas 
famílias, pois seria preciso a introdução de vários outros alimentos à dieta, bem 
como de uma regularidade e quantidade. Isto ficou bem claro durante a pesquisa, a 
irregularidade das chuvas gera a baixa frequência da produção de alimentos. A 
cisterna dá possibilidades de melhoria da alimentação que garante a segurança 
alimentar e nutricional como é a proposta inicial de possibilitar o acesso, levando em 
consideração o uso da água para outros fins, que não são orientados.  
 A cisterna pode garantir a melhoria da alimentação, levando as pessoas a 
adquirirem segurança alimentar e nutricional, mas o uso incorreto da água poderá 
gerar o desvio do objetivo principal do projeto que é a produção de alimentos e 
criação de pequenos animais. 

Segundo BRITO et al., (2010) a água armazenada em uma cisterna de 
produção, que tem capacidade para 52 mil litros, se bem manejada, é suficiente para 
manter um pequeno pomar, em torno de 30 fruteiras, e 2 a 4 canteiros de hortaliças, 
com média, 12 m2 de área cultivada. De acordo com ARAÚJO et al., (2011) a 
possibilidade de cultivar várias espécies de frutas e de hortaliças permite 
incrementar melhorias significativas na dieta das famílias rurais. 

A Tabela 2 mostra quantas famílias produzem o item citado. A principal 
produção está relacionada com hortaliças e frutíferas.  
  

TABELA 2 . Distribuição de frequência de acordo com os produtos dos agricultores 

Produtos Frequência 
Frequência  
acumulada 

Frequência 
Relativa (%) 

Frequência 
Relativa 

Acumulada (%) 
Hortaliças 4 4 22% 22% 
Frutíferas 3 7 17% 39% 
Milho 2 9 11% 50% 
Feijão 1 10 6% 56% 
Andu 1 11 6% 61% 
Nenhum 3 14 17% 78% 
Arroz 1 15 6% 83% 
Carne 1 16 6% 89% 
Ovos 1 17 6% 94% 
Leite 1 18 6% 100% 
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Algumas famílias também produzem ovos, leite e carne de bovinos e animais 
de pequeno porte. 

Na Figura 11 nota-se que 17% das famílias não tiveram produção alguma, 
segundo os entrevistados devido a estiagem prolongada. A produção de hortaliças, 
frutíferas e milho soma 50% dos itens mais cultivados pelas famílias, essa 
preferência indica a aptidão das famílias com essas culturas. Sendo então 
importante o repasse de informações técnicas e cursos de capacitação para as 
famílias com foco nas culturas anteriormente citadas. 

 

 

   FIGURA 11. Percentual de famílias que produzem 
determinado produto 

 
Outra melhoria que poderia ser realizada era a implementação de kit´s de 

irrigação familiar, sistemas por gotejamento e pressurização via gravidade, que 
possibilitam uma aplicação mais uniforme e racional da água, bem como a prática do 
reuso. Além disso, a facilidade da operação implica em expansão da área de cultivo 
por parte do agricultor. Segundo os entrevistados, a aplicação de água é feita 
através de rega manual em intervalos frequentes. 

De acordo com relatos das famílias pesquisadas, é possível identificar um 
resultado positivo do projeto no tocante ao cultivo. A cisterna de produção 
disponibiliza 52 mil litros de água para que a família utilize no período da estiagem 
para produzir hortaliças, frutíferas e dessedentar animais de pequeno porte, com o 
intuito de melhorar a qualidade da alimentação dessas famílias e possibilitar a 
geração de renda com a venda do excedente. 

Algumas famílias não conseguiram avançar na produção, mas a maioria 
produziu, ampliando suas possibilidades enquanto agricultor e melhorando sua 
alimentação mesmo diante das dificuldades de água de chuva em um ano que a 
estiagem se prolongou ainda mais do que o esperado. 
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Eixo das melhorias do projeto 

Na Tabela 3 estão indicadas as melhorias apontadas pelos entrevistados, 
devido à dificuldade encontrada nas operações ou de acordo com os anseios das 
famílias. 

TABELA 3.  Distribuição de frequência de acordo com as melhorias indicadas pelos 
agricultores 

Melhorias Frequência Frequência  
acumulada 

Frequência 
Relativa 

(%) 

Frequência 
Relativa 

Acumulada 
(%) 

substituição da bomba manual 4 4 36% 36% 
o projeto está bom 1 5 9% 45% 
expansão do projeto 5 10 46% 91% 
aumento da área de captação 1 11 9% 100% 

 

  A expansão do projeto foi apontada por 46% dos entrevistados, dessa 
maneira fica evidente que o projeto, a pesar de suas limitações, foi bem aceito. A 
substituição da bomba manual indica uma melhoria a ser considerada nesse tipo de 
tecnologia de captação, sendo uma melhoria mencionada por 36% dos 
entrevistados.   

Estão apresentadas na Figura 12, as melhorias apontadas pelos assentados.  
 

  

 FIGURA 12. Percentual de melhorias mencionadas 
pelos entrevistados 

 
Nota-se que 9% dos entrevistados (Figura 12) indicam o aumento da área de 
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captação e também 9% dos entrevistados estão satisfeitos com o sistema, não 
achando necessária nenhuma melhoria, no entanto, 36% menciona ser necessária a 
substituição da bomba manual e 46% que o aumento da área de captação contribui 
para uma efetiva melhora do projeto, corroborando com o MALVEZZI (2007) ao 
descrever que a captação da água de chuva é uma das formas mais simples, viáveis 
e baratas para se viver bem na região. 

 
CONCLUSÕES 

O projeto teve boa aceitação, mesmo apresentando algumas dificuldades, 
como manutenção e operação dos quintais e cisternas. 

 É necessária a continuidade do projeto tendo em vista seus benefícios, 
porém com a devida capacitação dos agricultores, bem como o acompanhamento 
das famílias. 

A cisterna garantiu o acesso a água, proporcionando incremento na produção, 
consumo e comércio de frutas e hortaliças, contribuindo para a melhoria dos índices 
socioeconômicos da comunidade. 
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Anexo - Questionário aplicado à comunidade 

Observação : A Pesquisadora garante que os dados aqui fornecidos pelas famílias 
pesquisadas serão mantidos em sigilo absoluto, exclusivamente para efeito de pesquisa. 
 
Data da entrevista:  _______/_______/_________. 
Nome do/a entrevistado/a:   
Sexo:                                             Idade:  
Grau de escolaridade:                                  Profissão:  
Comunidade:  
 
1 - Número total de pessoas na família: 
2 - Crianças:          Jovens:           Adultos:             Idosos:             Especiais: 
3 - Quais eram as fontes de abastecimento de água para produzir antes da cisterna?  
4 - Quais as principais culturas plantadas pelas famílias antes da cisterna?  
5 - Quais as culturas plantadas depois da implementação da cisterna e dos canteiros 
econômicos?  
6 - Sua alimentação melhorou depois da produção com a água da cisterna? 
7 - Quais alimentos foram introduzidos em suas refeições? 
8 - Esses alimentos são produzidos pela família ou são comprados? 
9 - Você percebeu uma melhoria na saúde da sua família com o consumo constante desses 
alimentos?  
10 - Número de pessoas economicamente ativas na família:  
11 - Renda média da família: 
12 - A família recebe algum benefício social dos governos federal, estadual ou municipal? 
Se sim, qual ou quais? 
13 - Quais são os meios utilizados para manter a renda da casa durante todo o ano? 
14 - Quais os tipos de alimentos produzidos pela família atualmente? 
15 - Quais as quantidades, em média, de alimentos produzidos pela família? 
16 - Quais alimentos são mais consumidos pela família? 
17 - Qual a origem dos alimentos consumidos pela família (compra, produz, cesta básica e 
doação)?  
18 - A família possui plantas frutíferas no quintal de casa? Se sim quais e quantas? 
19 - Qual é o destino da produção?  
20 - A família vende o excedente da produção dos canteiros? 
21 - Qual é a estimativa dos valores arrecadados com a venda do excedente? 
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22 - Quais são os produtos comercializados? 
23 - Quais são as formas de comercialização (mercados institucionais e não institucionais)?  
24 - A família tem outras atividades extras que geram renda? 
25 - Algum produto é beneficiado? Se sim, quais e como? 
26 - No que se refere à cisterna de produção a família já fez alguma manutenção na 
cisterna? E nos canteiros? Quais? 
27 - Já lavou sua cisterna alguma vez depois da construção? Já pintou? 
28 - A água da cisterna é suficiente para produzir durante os períodos de estiagem? 
29 - Você aumentou a quantidade de canteiros? Implementou o quintal produtivo?  
30 - A cisterna recebe água de outras fontes hídricas? Se sim qual ou quais? 
31 - Como é feito o manejo da água aplicada às culturas? 
32 - Existem outras utilidades para água armazenada nas cisternas de produção? 
a) beber           b) cozinhar         c) higiene pessoal          d) fornecer aos animais         e) 
aguar plantas         f) outros fins 
33 - Qual o período das chuvas aqui na região? Existe mais de uma época chuvosa? Caso 
exista indique quais?  
34 - Quais os meses que a região fica sem chover? Os períodos chuvosos são suficientes 
para encher as cisternas?  
35 - A água da cisterna é suficiente para o cultivo e/ou uso geral durante todo ano? 
a) sim b) não c) Outro comentário 
36 - A cisterna de produção é uma ferramenta importante para promover o acesso à 
segurança alimentar e nutricional de sua família? Por quê?  
37 - Com a cisterna de produção foi possível melhorar a renda da família? Se sim, como? 
38 - Qual seria o próximo passo no tocante à política pública para ser dado depois da 
implementação da cisterna de produção?  
39 - O que o projeto deixou a desejar em sua opinião?  
40 - Como você dissemina a ideia trazida pelo projeto no tocante à produção para o 
consumo e comercialização do excedente? 
 


