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RESUMO 
A região semiárida é marcada pela irregularidade das precipitações pluviométricas, 
concentradas geralmente em um curto período do ano, o que faz com que ocorram 
grandes períodos de escassez de água. Durante décadas prevaleceu uma imagem 
distorcida da região semiárida, um lugar seco e pobre, sem nenhuma perspectiva de 
sobrevivência para os moradores da região, no entanto iniciativas dos movimentos 
sociais e ONGs têm demonstrado que o semiárido é uma região rica, com grandes 
perspectivas de sobrevivência, basta, no entanto, saber aproveitar as 
potencialidades dessa região que possui uma grande diversidade ambiental e 
cultural. Diante do exposto, objetivou-se com este trabalho avaliar os impactos das 
cisternas de enxurradas na vida das famílias agricultoras, especialmente no que se 
refere ao acesso a alimentos. A pesquisa foi desenvolvida na zona rural do município 
de Teofilândia-Bahia, nas comunidades Bola Verde, Brasa, Vargem Velha, Barreiro, 
Boa Esperança e Junco, com 13 famílias beneficiadas com a cisterna de enxurrada 
em suas propriedades. A metodologia consistiu de visitas as propriedades e 
aplicação de questionários, donde concluiu-se que mudanças significativas 
ocorreram nas comunidades em estudo, no que se refere ao acesso a alimentos por 
parte dos agricultores e agricultoras familiares, a partir da introdução da tecnologia 
em suas propriedades, muito embora se faça necessária a implantação de políticas 
públicas que promovam e garantam aos agricultores o acesso à terra e à água para 
produção de alimentos, fixando-os em suas origens espaço-culturais , como forma 
de garantir autonomia, qualidade de vida e dignidade ao cidadão.   
PALAVRAS-CHAVE: Produção de alimentos; tecnologias sociais; semiárido. 
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CISTERNS RUNOFF AS AN ALTERNATIVE TO AGRICULTURAL F AMILY 
 

ABSTRACT 
The semiarid region is marked by irregular rainfall, usually concentrated in a short 
period of the year, which causes occurring long periods of water shortage. For 
decades prevailed a distorted image of the semiarid region, a dry and poor, with no 
prospect of survival for the locals, however initiatives of social movements and NGOs 
have shown that the semi-arid region is a region rich with great prospects for survival  
enough, however, to advantage the potential of this region that has a great 
environmental and cultural diversity. Given the above, the aim of this study was to 
assess the impacts of runoff in cisterns lives of farming families, especially with 
regard to access to food. The research was conducted in the rural municipality of 
Teofilândia-Bahia, communities Ball Green, Ember, Vargem Old Barreiro, Good Hope 
and Reed, with 13 families benefited from the cistern runoff on their properties. The 
methodology consisted of visits to properties and questionnaires, where it was 
concluded that significant changes occurred in the communities under study, with 
regard to access to food by the family farmers, from the introduction of technology in 
their properties , although it is necessary the implementation of public policies that 
promote and ensure farmers access to land and water for food production, fixing 
them in their origins and cultural space, in order to ensure autonomy, quality of life 
and dignity the citizen. 
KEYWORDS: food production; social technologies; semiarid 
 
 

INTRODUÇÃO 
O semiárido brasileiro possui uma área de 980.133,079 km², onde vivem 

cerca de 22.598.318 habitantes (MEDEIROS et al., 2012).  Desse contingente, 
metade vive em áreas rurais. A região é marcada pela irregularidade das 
precipitações pluviométricas, com média anual de 800 mm por ano, concentrada 
geralmente num período de três meses, além de possuir um elevado potencial de 
evaporação, em média 2.000 mm/ano (PARAYBA et al., 2009). Além disso, o baixo 
aproveitamento das águas da chuva contribui para que haja períodos de grande 
escassez de água na região.  
  Fato que foi utilizado, durante muito tempo, como instrumento de dominação 
política, e até hoje é utilizado pela mídia para mostrar uma região marcada pela 
miséria e pobreza, retratadas pelas imagens de crianças raquíticas, solos 
degradados, reservatórios secos e animais mortos. Entretanto, ao longo dos anos 
essa imagem vem sendo desmistificada através do desenvolvimento de novas 
visões sobre o semiárido que reconhece o grande potencial produtivo da região. Há 
os que afirmam que há chuvas no sertão em quantidade suficiente para manter a 
população, até mesmo em épocas de seca, mas que o problema é que a 
evaporação é rápida e o armazenamento indevido (MALVEZZI, 2007 citado por  
MEDEIROS, 2010). Segundo SANTOS (2009), as tecnologias de captação e manejo 
de água de chuva surgiram de maneira diversa e independente em muitas regiões 
do mundo e tem sido uma técnica de uso comum, notadamente nas áreas áridas e 
semiáridas, onde as chuvas, além de irregulares, ocorrem por poucos meses. 

A imagem de inviabilidade e insustentabilidade construída sobre a região 
semiárida, lugar seco e pobre, sem possibilidade de produção e, portanto, sem 
nenhuma perspectiva de sobrevivência para os agricultores familiares, vem sendo 
substituída por uma nova perspectiva, a de um lugar rico em biodiversidade e com 
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grandes potencialidades produtivas, conforme aponta MALVEZZI (2007) ao 
descrever que o segredo da convivência com o semiárido passa pela produção e 
estocagem dos bens em tempos chuvosos para se viver adequadamente em tempos 
sem chuva, qual, o principal bem a ser estocado é a própria água.  

Os programas de construção de cisternas desenvolvidos em várias regiões do 
semiárido têm garantido água para o consumo humano e o uso doméstico e vem 
democratizando o acesso à água. Para STEVE HALL, (2003) citado por 
GNADLINGER (2012), a captação e o armazenamento de água de chuva como 
água potável ou para uso na agricultura não são idéias novas, mas mesmo assim a 
captação de água de chuva, se introduzida em larga escala, pode aumentar o 
abastecimento existente de água a um custo relativamente baixo, e passar para as 
comunidades a responsabilidade de gerenciar seu próprio abastecimento de água.  

Através do P1+2, programa federal, prioriza-se a segurança e soberania 
alimentar a partir da produção agroecológica de alimentos, ancorada na construção 
de infraestruturas hídricas como cisternas calçadão de 52 mil litros, barragens 
subterrâneas, tanques de pedra/caldeirões e bombas d’água popular (ASA BRASIL, 
2011). No entanto, não basta simplesmente produzir os alimentos, eles precisam 
possuir diversidade e qualidade, prioritariamente, com o uso de práticas sustentáveis 
que respeitem a diversidade cultural e ambiental (Lei 11.346/2006, Lei de Segurança 
Alimentar e Nutricional)(CONSEA, 2006). 

As iniciativas de captação de água da chuva aliada a tantas outras 
tecnologias sociais tem demonstrado que é possível conviver bem com essa 
realidade. O RTS (2010) define tecnologias sociais como (...) compreende produtos, 
técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a 
comunidade e que represente efetivas soluções de transformação social.   

As tecnologias sociais contrapõem-se às tecnologias convencionais e 
favorecem os processos de inclusão social que promovam a participação coletiva e 
democrática dos sujeitos, por meio de processos cooperativos e autônomos que 
promovam mudanças efetivas na qualidade de vida dos sujeitos (OLIVEIRA FILHO, 
2008). Segundo FERNANDES & MACIEL (2011), as Tecnologias Sociais podem ser 
consideradas como uma das possíveis respostas para o atendimento das demandas 
sociais atuais visando à transformação da sociedade, participação direta da 
população, inclusão social, organização e sistematização das diferentes tecnologias, 
diálogo entre diferentes saberes (acadêmicos e populares), acessibilidade e 
apropriação de diferentes tecnologias, difusão e ação educativas entre outros. 

Desse modo, a presente proposta pretende discutir se as tecnologias 
socialmente apropriadas de captação de água de chuva (cisterna de enxurrada) têm 
contribuído para a melhoria da alimentação das famílias agricultoras do município de 
Teofilândia, através do acesso a uma maior quantidade e variedade de alimentos. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida entre os meses de maio e novembro de 2012, no 
município de Teofilândia, que está localizado na região semiárida da Bahia, mais 
precisamente no território da cidadania sisal, conhecido popularmente como “região 
sisaleira”. Essa região tem como principal característica, a irregularidade das 
precipitações pluviométricas que frequentemente ocasiona o fenômeno da seca. 

O município possui uma extensão territorial de 336 km² e população de 
21.482 habitantes, sendo que a grande concentração está localizada na zona rural, 
onde vivem cerca de 14.790 habitantes (MEDEIROS et al., 2012), apresentando 
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indicadores socioeconômicos incompatíveis com os níveis de desenvolvimento 
humano desejáveis. 

A primeira etapa da pesquisa consistiu no levantamento de informações 
acerca das tecnologias sociais de captação de água de chuva, através da utilização 
de materiais já publicados sobre o tema por meio da revisão da literatura em livros, 
artigos científicos, documentos diversos, páginas oficiais de órgãos governamentais 
e não governamentais na internet, estudos e pesquisas realizadas sobre o tema e o 
município. Em seguida, realizou-se a pesquisa de campo com a utilização das 
técnicas de observação in loco, conversas informais e a aplicação de questionário 
(Anexo).  

Foi aplicado questionário individual, composto por 22 questões objetivas com 
caráter quali-quantitativo, com 13 agricultores e agricultoras familiares que cultivam 
hortaliças (coentro, alface, couve, tomate, pimentão, cebolinha, salsa, quiabo, 
maxixe, pimenta, pepino, rúcula, salsinha, abóbora, cenoura, cebola e beterraba) e 
frutas (laranja, limão, manga, tangerina, maracujá, goiaba, cajá, umbu, acerola, 
pinha, caju, seriguela, mamão, graviola, abacaxi, fruta do conde, coco, banana, 
carambola) proprietários de uma cisterna de consumo humano e a cisterna de 
enxurrada (52 mil litros de água, que visam atender ao consumo da família e à 
produção de alimento), construídas no período de 2008 (12 cisternas) e 2010 (01 
cistena).  

A fim de levantar informações relativas às atividades desenvolvidas em suas 
propriedades, os questionários foram aplicados em seis comunidades do município: 
Bola Verde, Brasa, Vargem Velha, Barreiro, Boa Esperança e Junco com 1; 1 ;1; 2; 
2; 6 agricultores (as) respectivamente. 

Os dados resultantes da aplicação do questionário foram submetidos à 
análise estatística descritiva.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Contrariando a perspectiva do combate à seca, as tecnologias sociais de 
captação de água da chuva tanto para o consumo humano, como para a produção 
de alimentos, buscam uma nova possibilidade, a da convivência com o semiárido, 
que valoriza as potencialidades locais do semiárido, reconhece a heterogeneidade 
do sistema e seus processos evolutivos. E é com o intento de experimentar formas 
alternativas de convivência com o clima que os agricultores e agricultoras familiares 
vêm sendo desafiados a experimentar formas inéditas de uso e manejo desse 
ambiente, ajustadas as condições ecológicas. Para LIMA (2010), as tecnologias 
sociais buscam a inclusão social e melhoria das condições de vida das populações, 
fortalecendo a promoção do bem-viver e o cuidado coletivo com a vida na terra. E 
parece ser essa, realmente, a função das tecnologias sociais. Esse estudo poderá 
confirmar também essa assertiva.  

Devido ao longo período de estiagem (julho de 2010 a novembro de 2012) 
que os agricultores e agricultoras vêm enfrentando, considerada a pior seca dos 
últimos 30 anos, algumas cisternas já estão secas e outras apresentam pouca 
quantidade de água, de modo que 46% das famílias suspenderam os cultivos, e 
54% estão cultivando pequena quantidade destinada apenas ao consumo da família. 
Este comportamento corrobora com SILVA (2006) ao descrever que a convivência 
expressa uma mudança na percepção da complexidade territorial e possibilita 
construir ou resgatar relações de convivência entre os seres humanos e a natureza, 
tendo em vista a melhoria da qualidade de vida das famílias sertanejas, por meio do 
incentivo às atividades econômicas apropriadas e a sustentabilidade ambiental. É 
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uma nova percepção que retira as “culpas” atribuídas às condições naturais, e 
enxerga o espaço semiárido com suas características próprias, seus limites e 
potencialidades. 

Do total de famílias, sujeitos de pesquisa, 85% estão inseridas em programas 
sociais do Governo Federal como o Bolsa Família. Desse percentual, 46% possui 
renda inferior a um salário mínimo, 31% possui rendimento superior a um salário 
mínimo e 23% dois salários mínimos.  

Na Tabela 1, observa-se que 85% das famílias entrevistadas já produziam 
frutas e hortaliças em seus quintais antes de serem contempladas com a tecnologia, 
e apenas 15% iniciaram a produção após receberem a tecnologia em suas 
propriedades. 100% das famílias partícipes afirmaram ter havido um aumento 
significativo na produção com o uso da tecnologia.  

Do total de famílias pesquisadas, 92% afirmaram ter havido melhorias na 
alimentação da família (Tabela 1), após a introdução da tecnologia na propriedade, 
além do aumento no consumo de frutas e hortaliças, o que leva a crer que embora 
haja comercialização da produção, a inserção da tecnologia na propriedade, atende 
à finalidade precípua do autoconsumo e a comercialização apenas do excedente, 
apontando para a transformação dos hábitos alimentares da família que, aumentou a 
utilização de frutas e hortaliças em sua dieta em função do aumento da produção, 
consequentemente, da presença da cisterna de enxurrada. 

 
TABELA 1.  Informações referentes ao cultivo e consumo de frutas e hortaliças 

PERCENTUAL  
QUESTIONAMENTO SIM NÃO 

Você cultivava hortaliças e frutas antes da cisterna                 85%     15% 
Houve aumento significativo na produção? 100%         0% 
Houve melhorias na alimentação da família?  92%           8% 
Houve aumento no consumo de frutas e hortaliças?  92%           8% 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

O acesso a essa tecnologia social representa melhorias na qualidade de vida 
das famílias, a partir do acesso regular a uma maior quantidade e diversidade de 
alimentos. As cisternas de produção têm sido a garantia de acesso a alimentos 
saudáveis e de qualidade por parte de muitas famílias agricultoras de baixa renda, 
residentes em regiões semiáridas do Brasil. As famílias estão tendo a oportunidade 
de produzir seu próprio alimento de forma segura, adequada à cultura local e 
adaptadas às condições climáticas da região. As tecnologias provocam mudanças 
significativas no dia a dia dos agricultores familiares que ampliam os seus quintais 
produtivos, melhoram a sua alimentação, tendo como consequência melhorias na 
saúde e ampliam a sua renda, como afirma MALVEZZI (2007) ao descrever que a 
vantagem dessas tecnologias e que elas são muito baratas, chegam na ponta e 
permitem um aproveitamento minucioso da água e dos solos. Não há desperdício 
nem agressão ao meio ambiente; A própria população passa a dominar a técnica de 
que necessita e a qualidade da alimentação e da água melhora, com 
desdobramentos positivos na saúde e na renda. 

Com os dados expressos no Quadro 1 é possível constatar que houve um 
aumento no cultivo de frutas e hortaliças nas propriedades dos agricultores, tanto em 
quantidade, como em diversidade. 

Os dados demonstram que as tecnologias de captação de água da chuva têm 
contribuído para a superação de estereótipos e preconceitos historicamente 
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construídos sobre a região semiárida. Com a adoção de tecnologias simples 
pautadas em princípios sustentáveis, os agricultores e agricultoras vêm mostrando 
que é possível conviver dignamente com as condições deste clima. Além de 
produzirem seu próprio alimento, constroem conhecimento através da 
experimentação de práticas agroecológicas que respeitam e promovem as 
características do ambiente. 
 
 
 
QUADRO 1. Comparativo entre as variedades de hortaliças e frutas produzidas 

antes e depois da implantação das cisternas de produção 
ESPÉCIES CULTIVADAS  

Antes Depois 
Hortaliças Hortaliças 
Coentro, alface, couve, tomate, 
cebolinha e pimentão. 

 

Coentro, alface, couve, tomate, 
cebolinha, pimentão, maxixe, pimenta, 
rúcula, salsinha, quiabo, abóbora, 
cenoura, cebola, beterraba. 

Frutas Frutas 
Manga, pinha, seriguela, laranja, 
tangerina, goiaba, cajá, umbu e caju. 

Manga, pinha, seriguela, laranja, 
tangerina, goiaba, cajá, umbu, caju, 
graviola, abacaxi, fruta do conde, coco, 
banana, carambola, e limão. 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 
          A lógica da convivência com o semiárido requer um novo olhar, um novo 
prisma de construção do conhecimento, que seja pautado na valorização do 
conhecimento popular, tendo como base a participação ativa das famílias 
agricultoras através da valorização das suas experiências, da experimentação e 
intercâmbio com base no resgate e na valorização do conhecimento acumulado. A 
soberania alimentar aborda o direito e a capacidade dos povos de produzir seu 
alimento a partir de suas bases culturais e regionais visando a sustentabilidade do 
ambiente e das comunidades. 

Das 13 famílias participantes, 54% produzem para o autoconsumo e para a 
comercialização, 31% produzem para o autoconsumo e 15% apenas comercializa a 
produção (Figura 1), o que demonstra que as tecnologias vêm promovendo o acesso 
das famílias a alimentos diversificados e em quantidade, com vistas a contribuir para 
soberania e segurança alimentar e nutricional das famílias. 
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FIGURA 1. Destino da produção 
das famílias 

                                           Fonte: Pesquisa de Campo  
       

Além do processo de geração de trabalho e renda desencadeados pelo 
desenvolvimento dessa tecnologia, as cisternas de produção têm possibilitado aos 
agricultores e agricultoras familiares a capacidade de produzir o seu próprio alimento 
de forma planejada, visando atender às suas necessidades de consumo, a partir da 
utilização do seu conhecimento, conferindo-lhes autonomia. Embora as tecnologias 
sejam uma grande oportunidade de produção de alimentos para os agricultores 
familiares residentes em regiões semiáridas, ela está longe de resolver os 
problemas alimentares do Brasil.  

Muitos agricultores e agricultores familiares ainda não têm acesso a essa 
tecnologia e a capacidade produtiva de muitas propriedades não atende as 
necessidades de produção para o consumo da família, além disso, muitas espécies 
utilizadas na alimentação das famílias não se adaptam bem ao clima da região, de 
modo que muitos produtos consumidos pelos agricultores ainda têm que ser 
adquiridos fora das propriedades.  

Na pesquisa, foi possível observar, que boa parte das frutas e hortaliças 
consumidas pelas famílias podem e/ou são produzidas nas propriedades dos 
agricultores, entretanto, algumas espécies são adquiridas na feira livre do município, 
conforme demonstrado no Quadro 2. 
 
QUADRO 2. Lista de hortaliças e frutas consumidas pelas famílias do semiárido  

 Hortaliças mais 
consumidas 

Hortaliças 
compradas na 

feira 

Frutas mais 
consumidas 

Frutas  
compradas 

 na feira livre  
 Alface 

Couve 
Coentro 

Pimentão 
Cebolinha 

Salsa 
Quiabo 
Maxixe 
Tomate 

Batatinha 
Cenoura 
Tomate 
Repolho 
Chuchu 

Maracujá 
Laranja 
Manga 
Acerola 

Caju 
Banana 
Melão 
Cajá 
Pinha 

Banana 
Melão 
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 Fonte: Pesquisa de Campo 
 

De qualquer forma, é possível afirmar que o acesso das famílias as 
tecnologias para produção de alimentos, contribuem de forma significativa para a 
melhoria da alimentação das famílias, não só pelo fato do autoconsumo, mas 
também, através da comercialização do excedente, que possibilita o emprego do 
capital adquirido na aquisição de outras espécies não produzidas.  

Das 13 famílias entrevistadas, observou-se que nove famílias (69%),   
comercializam o excedente, as principais hortaliças comercializadas são: alface, 
couve, coentro, cebolinha, quiabo, maxixe, pimentão e rúcula. No caso de das frutas 
as mais comercializadas são maracujá, acerola e pinha. 

Quando perguntado se todas as frutas e hortaliças consumidas eram 
produzidas na propriedade, 46% dos agricultores, chefes das famílias partícipes, 
afirmaram que sim, e 54% disseram que não (Tabela 2). Esses dados demonstram 
que mesmo as cisternas não atendendo a todas as demandas de consumo das 
famílias, e não é esse o seu objetivo, elas vêm facilitando o acesso das famílias a 
uma grande variedade e diversidade de alimentos, que antes da introdução da 
tecnologia não era possível. Um percentual de 31% famílias afirmaram que doam 
parte da produção para outras famílias, enquanto que 69% afirmaram não fazer 
doações (Tabela 2).  

No período da pesquisa, os agricultores já vinham enfrentando um longo 
período de estiagem, pois muitas cisternas já estavam secas e outras armazenavam 
apenas uma pequena quantidade de água. Quando perguntado se a água coletada 
era suficiente para manter o sistema funcionando, 46% agricultores afirmaram que 
sim, e 54% disseram que não (Tabela 2). Vale ressaltar que esses agricultores 
dispõem de outras tecnologias de captação de água da chuva na propriedade, sendo 
que, 62% possuem a cisterna para consumo humano e barreiro e 38% possuem 
apenas a cisterna para consumo humano. Em relação ao acesso a assistência 
técnica na propriedade, do total de agricultores participantes da pesquisa, 77% 
afirmaram que possuíam assistência técnica e recebiam a visita do técnico 
frequentemente, apenas 23%, disseram que não possuíam nenhum 
acompanhamento técnico (Tabela 2). 

 
TABELA 2.  Consumo de hortaliças e frutas produzidas, eficiência da tecnologia e 

acesso a assistência técnica 
PERCENTUAL  

QUESTIONAMENTO SIM NÃO 
As hortaliças consumidas são produzidas na propriedade?            46%            54% 
A produção é utilizada por outras famílias (doadas)?                      31%            69% 
A água coletada é suficiente para manter o sistema?                     46%             54% 
Existe assistência técnica na propriedade?                                     77%             23% 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

Considerando-se o conceito de segurança alimentar e nutricional que prevê o 
acesso regular e permanente a alimentação, em quantidade suficiente, tendo como 
base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural 
e que sejam ambientalmente sustentáveis, que as tecnologias sociais têm promovido 
mudanças que apontam para a melhoria da qualidade de vida dos moradores dessa 
região. Nessa perspectiva, avalia-se como positiva a preocupação com uma 
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produção pautada em princípios agroecológicos, demonstrada pelos agricultores e 
agricultoras em questão. 

Todos os agricultores participantes da pesquisa afirmaram utilizar apenas 
adubação orgânica nos seus cultivos, apresentando diversos tipos de adubos, que 
são incorporados ao solo ou utilizada na pulverização como meio de nutrição das 
plantas, entre eles, destacam-se: esterco de curral, terra de quixabeira, esterco de 
galinha, compostagem e biofertilizante. A vantagem da utilização desses insumos na 
produção é que são coletados na propriedade ou adquiridos em propriedades 
vizinhas, o que favorece a redução dos custos de produção para o agricultor, e 
aumenta a eficiência dos sistemas produtivos. 

A Figura 2 apresenta os resultados referentes a renda média mensal, obtida 
com a comercialização das hortaliças e frutas cultivadas com a água da cisterna. Do 
total de agricultores entrevistados, 23% declararam obter renda média mensal de R$ 
200,00, 15% R$ 150,00, 8% R$ 120,00, 23% R$ 100,00 e 31% disseram que não 
comercializam a produção, utilizam apenas para o consumo, o que demonstra que 
além das famílias terem acesso a uma maior quantidade e variedade de alimentos, 
elas também estão tendo acesso à renda, que pode ser revertida no acesso a outros 
alimentos e bens de consumo. 

 
         FIGURA 2. Média de renda mensal 

obtida com a comercialização 
                                   Fonte: Pesquisa de Campo 
 

Durante a pesquisa foi possível constatar os diversos usos da água 
armazenada na cisterna, onde, 69% dos agricultores disseram utilizar  para aguar os 
canteiros de hortaliças, 16% para aguar os canteiros e o pomar e 15% para aguar os 
canteiros e dar de beber aos animais. Os dados demonstram uma maior dedicação 
dos agricultores ao cultivo de hortaliças em relação ao de fruteiras, fato que pode ser 
explicado pelo ciclo curto das culturas de hortaliças e a possibilidade de se produzir 
em um menor espaço, já que boa parte dos agricultores dispõe de pequenas áreas 
para o cultivo. O uso da água para a criação de animais aparece de forma muito 
tímida, quase irrelevante. 
           A Figura 3 apresenta os resultados referentes à existência de problemas e/ou 
dificuldades no uso da tecnologia, 7% dos agricultores apontaram a retirada da água 
da cisterna como uma dificuldade, pois o agricultor não possuía uma bomba para 
retirar a água, tendo que fazer manualmente com o uso de um balde. Outros 7% dos 
agricultores afirmaram que a água da cisterna baixava muito rápido depois de cheia, 
fato que pode estar relacionado à existência de falhas no processo de construção da 
tecnologia. O peso da bomba utilizada para a retirada da água, também foi apontado 
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por 7% dos agricultores, como uma dificuldade no seu uso, já que a bomba exige um 
grande esforço físico para ser manuseada. E 79% dos agricultores declararam que 
não havia nenhum problema e/ ou dificuldade no uso da tecnologia, e afirmaram que 
o único fator que limitava a produção era a falta da chuva, indispensável para a 
manutenção e funcionamento da tecnologia. 

Os dados da Figura 3 comprovam a eficiência das tecnologias sociais de 
captação da água da chuva para a produção de alimentos, com destaque para as 
cisternas de enxurradas que vem contribuindo para a melhoria e manutenção dos 
sistemas produtivos dos agricultores familiares, corroborando com SANTOS (2009), 
que diz que apesar da escassez de água da região semiárida os períodos chuvosos 
podem ser bem aproveitados se tecnologias de captação e armazenamento de água 
de chuva forem implementadas e transformadas em políticas públicas. 

 
 

 FIGURA 3. Problemas e/ou 
dificuldades encontradas 
no uso da tecnologia 

                                       Fonte: Pesquisa de Campo 
 
Na Figura 4 estão os resultados referentes as melhorias necessárias no 

sistema de captação da água da chuva para a produção de alimentos, onde 8% dos 
agricultores apontaram a necessidade  de colocar uma bomba na cisterna e uma 
mangueira para facilitar a rega das plantas e 8% disseram que seria necessário 
colocar uma bomba para aumentar a eficiência da tecnologia e 84% não apontaram 
nenhuma melhoria a ser implementada. 
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                             FIGURA 4. O que pode ser      

melhorado na tecnologia 
                             Fonte: pesquisa de campo 
 

É importante frisar que 92% dos agricultores, sujeitos desse estudo, fazem a 
aplicação da água nas plantas de forma manual, apenas 8% dispõem de um sistema 
simplificado de irrigação, porém, também utilizam a rega manual em parte do quintal. 

Todos os sujeitos de pesquisa consultados demonstraram muita satisfação 
com a implantação da tecnologia em suas propriedades, o que demonstra que as 
cisternas de enxurradas vêm atendendo as expectativas de produção de alimentos e 
renda das famílias agricultoras, apontando indícios de melhoria na qualidade de vida 
dessa população. 
. 

CONCLUSÃO 
Constatou-se que nas comunidades (Bola Verde, Brasa, Vargem Velha, 

Barreiro, Boa Esperança e Junco) do município de Teofilândia – Bahia,  que as 
cisternas de enxurradas têm cumprido o objetivo de promover o acesso a uma maior 
quantidade e diversidade de alimentos para as famílias. 
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ANEXO 

 
Questionário  

 
1. Qual a renda da família? 
2. Possui bolsa família?   
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3. Faz quanto tempo que você recebeu a tecnologia? 
4. Quais os principais usos da água da cisterna? 
5. Você já cultivava hortaliças e fruteiras antes da cisterna de produção?  
6. Quais espécies eram cultivadas antes? 
7. Quais espécies são cultivadas agora? 
8. Houve um aumento significativo na produção?   
9. Qual o principal destino da produção?   
10. No caso de comercialização. Qual o valor médio arrecadado na venda 

mensalmente?  
11. Houve melhoria na alimentação da família?   
12. Houve aumento no consumo de frutas e hortaliças?   
13. Quais as hortaliças e frutas mais consumidas pela família? 
14. Todas as hortaliças e frutas consumidas pela família são produzidas na 

propriedade? Se não. Quais são compradas?  
15. A produção é utilizada por outras famílias (doadas)?  
16.  Você usa adubo no cultivo das hortaliças?  Quais? 
17. A água coletada é suficiente para manter o sistema funcionando?   
18. Existe outra tecnologia de captação de água na propriedade?  Se sim Qual?  
19. Como é feito o manejo da água?   
20. Existe assistência técnica na propriedade?  
21. Quais os problemas e dificuldades encontrados no uso da tecnologia? 
22. O que pode ser melhorado na tecnologia?  


