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Resumo 

Os impactos sociais gerados pela precipitação pluviométrica espaçada no Nordeste semiárido 

são, historicamente, de um influxo negativo na sua população. Todavia, vêm ocorrendo 

mudanças que apontam possibilidades de se conviver bem com o semiárido. Dentre estas 

estratégias está o Programa Um Milhão de Cisternas - P1MC. Assim, objetivou-se verificar os 

impactos socioeconômicos do P1MC em uma comunidade do município de Alcântaras, 

Ceará, contemplado em 2011 com 180 cisternas calçadão. A pesquisa exploratória e 

qualitativa foi realizada com doze famílias, sendo notória a alegria no discurso dos 

agricultores, uma vez que o P1MC garantiu o acesso à água, incremento na produção, 

consumo e comércio de frutas e hortaliças, contribuindo para a melhoria dos índices 

socioeconômicos da comunidade. 
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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, assim, a região semiárida mais populosa do planeta 

(OLIVEIRA, 2012). 

Nesta região, a presença de períodos prolongados de baixa pluviosidade é constante, 

com concomitantemente aumento significativo da temperatura, o que pode provocar altos 

índices de evaporação da água presente nos reservatórios (SANTOS & SILVA, 2009). 

Os impactos sociais gerados pela precipitação pluviométrica espaçada no Nordeste 

semiárido – seca e semiaridez – são, historicamente, de um influxo negativo na sua 

população. (PONTES, 2011). 
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Todavia, nas últimas décadas, vêm ocorrendo transições paradigmáticas que apontam 

possibilidades de se conviver bem com o semiárido (RIBEIRO, 2008). 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 produções sustentáveis 

contextualizadas a essa região.  

Dentre as 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. Com o intuito 

de ampliar o estoque de água das famílias, para dar conta das necessidades dos plantios e 

criações animais, a ASA criou em 2007 o Programa Uma Terra e Duas Águas, o P1+2, que 

congrega também o P1MC. O nome do programa faz jus à estrutura mínima que as famílias 

precisam para produzirem – o espaço para plantio e criação animal, a terra, e a água para 

cultivar e manter a vida das plantas e dos animais (ASA, 2017). 

Os objetivos do P1+2 são promover a soberania e a segurança alimentar e nutricional 

das famílias agricultoras e fomentar a geração de emprego e renda para as mesmas. A 

estratégia para alcançar esses objetivos é estimular a construção de processos participativos 

para o desenvolvimento rural do Semiárido brasileiro (ASA, 2017). 

A ampliação desse e de outros programas, e seus impactos na transformação da vida 

dos moradores das regiões semiáridas nordestinas, é algo que pode iniciar o processo de 

permanência das comunidades nas áreas rurais, potencializando uma elevação do seu nível de 

vida (SILVA, 2013).          

 Atualmente, o P1+2 trabalha com a Cisterna Calçadão. Essa tecnologia capta a água 

da chuva por meio de um calçadão de cimento de 200 m² construído sobre o solo. Com essa 

área do calçadão, 300 mm de chuva são suficientes para encher a cisterna, que tem capacidade 

para 52 mil litros. Por meio de canos, a chuva que cai no calçadão escoa para a cisterna, 

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 criação de animais (ASA, 2017).  

Diante do exposto, objetivou-se verificar os impactos socioeconômicos do Programa 

Cisternas Calçadão, em uma comunidade rural do município de Alcântaras, Ceará. 

 

 

 



 
 
 

Rio de Janeiro/RJ 
20 e 21 de Julho de 

2017 BRASIL 

II Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

Material e métodos 

As transformações no semiárido nordestino, com a chegada do P1MC merecem ser 

vistas e analisadas minuciosamente, para ter-se ciência de que possa haver uma atividade 

satisfatória a seguir para a solução de uma questão secular reclamada por milhões de pessoas, 

o acesso à água potável. Elas precisam, com muita brevidade, de ações que tragam efeitos 

práticos e duradouros. É a análise que esta pesquisa se propõe a fazer, com um estudo de caso, 

em uma comunidade do interior de Alcântaras, Ceará.   

Este é um município brasileiro do estado do Ceará. Localiza-se na microrregião de 

Meruoca, mesorregião do Noroeste Cearense. Sua população estimada em 2014 era de 11.247 

habitantes segundo o IBGE (2014) e ocupa uma superfície de 138.605 km². 

 O referido município foi contemplado com o Programa P1+2 em 2011 com 180 

Cisternas Calçadão, por meio da Associação Comunitária da comunidade, em parceira com o 

Fórum do Semiárido Municipal de Alcântaras, Caritas Diocesana e Articulação do Semiárido 

Brasileiro (ASA). Um dos critérios para ser contemplado com o Programa P1+2 era ter a 

cisterna de placa pequena de 16 mil litros e ter o terreno disponível para construção da 

Cisterna Calçadão em sua propriedade.  

A pesquisa de caráter exploratório e qualitativo foi realizada com doze famílias que 

possuem cisterna calçadão, aliada ao cultivo de hortaliças. A escolha dessas famílias se deu 

com base na distribuição da tecnologia na comunidade, levando em consideração o potencial 

produtivo das famílias. O trabalho foi conduzido entre os meses de abril a junho de 2017. 

Para a obtenção dos dados, a análise foi dividida em três etapas: visita ao espaço 

ocupado pela cisterna calçadão e horta familiar; realização de entrevista semiestruturada com 

os agricultores contemplados, visando avaliar os impactos positivos e, por fim, um registro 

fotográfico da cisterna. 

Assim, os dados elencados pelos participantes da pesquisa foram registrados e 

analisados buscando fazer um paralelo das informações e compreender os impactos causados 

pela cisterna.  

 

 

Resultados e discussões  

O discurso dos agricultores infere que os mesmos têm informação e conhecimentos 

sobre a tecnologia em análise, pois cultivam técnicas de utilização da água que estão em 

consonância com a possibilidade de restrição hídrica. Neste sentido, a expressão que melhor 

dialoga sobre esta categoria de análise é a seguinte:  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_da_Meruoca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Noroeste_Cearense
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 “Com essa cisterna dar pra produzir o ano todo, mas no verão tem 

ter controle da água e diminuir um pouco a produção pra poder 

produzir até a chuva chegar de novo”. (Agricultor A) 

 

A cisterna calçadão revela-se como uma estratégia necessária, uma prioridade entre as 

famílias, porém está sujeita à disponibilidade de outras estruturas de armazenamento hídrico 

na propriedade ou nas proximidades da casa. Conforme Cirilo (2010) a convivência com o 

problema da escassez de água, não se dá através de uma solução única, podendo as estruturas 

hídricas estar isoladas ou combinadas.  

Ao mesmo tempo em que mencionam o desejo de lançar mão de mecanismos capazes 

de promoverem a produção de alimentos em toda época do ano, apontam para a necessidade 

de manter a água dentro da cisterna o máximo possível, pois temem que a mesma acabe antes 

da próxima estação chuvosa, assim exemplificada no discurso de um agricultor que se segue:  

 

 “Agente tem que ter controle da água para que ela não acabe antes 

da chuva vim de novo, quando tem muita água agente produz, 

consume e vende o que sobra, como alface, cebola, pimentão. Mas 

quando o inverno se vai, nós paramos de vender, pra poder produzir 

só para o consumo da casa”. (Agricultor B) 

    

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 comercializado, 

tanto nos mercados institucionais como naqueles não institucionais. Desse modo é possível 

verificar que nesse sentido o resultado é positivo (SANTANA, 2015). 

Na relação direta com essas famílias beneficiárias do P1MC foi possível perceber o 

sentimento de posse dessa água e dessa tecnologia. 

 

 “Antes da Cisterna agente passava muita dificuldade por água, tinha 

que buscar água com distância de três quilômetros. Agora ela é a 

garantia que nós teremos água pra produzir nosso alimento, tanto no 

inverno como no verão”. (Agricultor C) 
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Figura 1. Área de produção. (A) Agricultor rural contemplado com o P1MC. (B) Cisterna Calçadão.  

(C) e (D) Canteiros de produção de hortaliças. 

Fonte: Girlane Albuquerque 

 

Vale ressaltar que ao ser contemplado com a Cisterna Calçadão, os beneficiários 

participam de 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, 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 

(SILVA, 2013). 

 

 “Eu fiz a capacitação antes de receber a cisterna, eles ensinaram 

como fazer o gerenciamento da água e que essa tecnologia deveria 

produzir alimentos de qualidade, orgânico, trabalhar a agroecologia 

e também produzir as plantas medicinais” (Agricultor D)    

(A) (B) 

(C) (D) 
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Houve relatos familiares que, após a cisterna, houve um consumo maior de produtos 

como hortaliças e frutas, isso indica que a mudança nos hábitos alimentares despertou uma 

conscientização para o consumo de alimentos saudáveis. 

 

 “Mudou a alimentação e qualidade de vida. Quando eu produzo eu 

sei que é saudável e também fica mais fácil consumir, porque está no 

quintal de casa”. (Agricultor E) 

 

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. Algumas famílias também produzem ovos, leite e carne de bovinos e animais de 

pequeno porte. 

 “Além da horta, agente ainda produz a galinha caipira, tanto pra 

consumir, como pra vender. Esse programa melhorou muito a 

qualidade de vida das famílias da Zona Rural, pois está dando a água 

limpa e alimentos saudáveis”. (Agricultor C) 

 

 

Figura 2. Agricultor beneficiário do P1MC e sua produção de Galinhas Caipiras. 

Fonte: Girlane Albuquerque 

O uso das cisternas aliado à horta garante a qualidade da água que é utilizada, além da 

água da cisterna ser também usada para a criação de animais para abate, como galinhas e 

porcos, que são consumidos pela família, e devido à produção em escala maior, podem ser 

comercializados no próprio município. Além de todos os benefícios apresentados, as 

hortaliças produzidas não possuem agroquímico, um fato relevante na qualidade dos 
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alimentos produzidos, visto que alimentos orgânicos são bem vistos e estão ganhando espaço 

no mercado (BARBOSA, 2015).  

Uma família relatou com grande satisfação a melhoria no acesso à produção de 

alimentos: 

 “Desde a construção das cisternas, a família colhe de tudo no 

quintal. Tem coentro, cebola, couve, abóbora, abacaxi, acerola, 

mamão, milho. Agente não compra mais nada. É só ir buscar no 

canteiro”. (Agricultor C) 

 

 

 

Figura 3. Agricultores beneficiários do Programa P1MC. 

Fonte: Girlane Albuquerque  

 

De acordo com relatos das famílias pesquisadas, é possível identificar um resultado 

positivo do programa. A cisterna de produção disponibiliza 52 mil litros de água para que a 

família utilize no período da estiagem para produzir hortaliças, frutíferas e criar 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, ampliando suas possibilidades 

enquanto agricultor e melhorando sua alimentação. 
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Figura 5. Cisterna Calçadão. (A) Placa de Identificação da Cisterna. (B) Calçadão que escoa a água da chuva 

Fonte: Girlane Albuquerque 

 

Considerações finais 

As tecnologias para convivência com a seca, como o P1MC têm mudado o panorama e 

a perspectiva de vida de famílias que convivem com longos períodos de estiagem. As 

Cisternas Calçadão se mostraram extremamente relevantes para amenizar danos causados pela 

ausência de chuvas e torna-se uma alternativa promissora, visto que a cisterna aliada à 

produção agrária tende a aprimorar a qualidade de vida das famílias que realizam esse cultivo, 

impedido que sejam obrigadas a viver em outras regiões para se esquivar da seca.  

É notória a alegria no discurso dos agricultores beneficiários do P1MC em poder 

desenvolver suas atividades agrícolas de maneira satisfatória e sustentável. É necessário 

também um maior investimento para que mais famílias possam desfrutar desses programas 

sociais que vem mudando a realidade de tantos nordestinos, que hoje podem conviver com a 

seca de maneira inteligente.  

Portanto, é válido inferir que cisternas calçadão têm potencial para gerar impactos 

positivos na vida de famílias agricultoras, uma vez que a mesma garantiu o acesso à água, 

proporcionando incremento na produção, consumo e comércio de frutas e hortaliças e criação 

de animais de pequeno porte, contribuindo para a melhoria dos índices socioeconômicos da 

comunidade. 
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