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vidas [Dissertação]. São Cristóvão: Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição, 

Universidade Federal de Sergipe; 2017. 

 

RESUMO 

 

As condições de Segurança Alimentar e Nutricional de uma população estão intimamente 

relacionadas com o acesso à água. Pesquisas têm mostrado que políticas promotoras de 

acessibilidade a água influenciam positivamente nas condições de vida das famílias 

beneficiárias. Igualmente, já é reconhecido cientificamente que a Insegurança Alimentar é 

mais presente no meio rural quando comparado ao meio urbano. No entanto, é pequeno o 

número de pesquisas sobre a percepção dos beneficiários dos programas sociais. Esse estudo 

teve como objetivo conhecer a percepção dos agricultores beneficiários das Cisternas 

Calçadão sobre o efeito desses equipamentos em suas vidas, com enfoque na situação de 

Segurança Alimentar e Nutricional do domicílio. Foi realizado um estudo longitudinal, de 

caráter qualiquantitativo, com famílias de dois municípios do Agreste alagoano: Igaci-AL e 

Craíbas-AL nos anos de 2013 e 2016. A amostra dos domicílios foi realizada por 

conveniência, considerando parâmetros recomendados pela Embrapa Tabuleiros Costeiros, 

instituição parceira na pesquisa, sendo critério de inclusão ser beneficiário das Cisternas 

Calçadão. Para ambos os anos foram aplicados questionários.Em 2013 o questionário incluía 

informações socioeconômicas, demográficas, além de situação do domicílio, acesso à água, 

condições de saúde dos moradores, produção agrícola familiar e renda já em 2016além das 

informações contidas no questionário de 2013, o instrumento continha questões referentes às 

condições após a implantação das Cisternas e contou ainda com a análise da percepção dos 

agricultores, por meio da Técnica de Livre Evocação.O instrumento foi elaborado 

especificamente para este fim, subsidiado pelo questionário da PNAD (BRASIL, 2009). 

O estado nutricional foi avaliado por meio da aferição do peso e da estatura e circunferência 

da cintura. O diagnóstico foi realizado utilizando os pontos de corte preconizados pelo 

Ministério da Saúde. Foram utilizados marcadores de consumo alimentar do Ministério da 

Saúde.Adicionalmente, foi aplicada a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e 

Nutricional e foram realizados três grupos focais objetivando conhecer a percepção dos chefes 

de família. Este estudo compõe um estudo mais amplo conduzido pela Embrapa Tabuleiros 

Costeiros, de Sergipe, e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 



 

Federal de Sergipe. Foram avaliadas 109 pessoas de 29 famílias. O estudo mostrou elevada 

prevalência de excesso de peso e risco elevado para doenças cardiovasculares, além da 

reduzida ingestão de frutas. Os resultados revelaram baixa renda das famílias, além de baixa 

escolaridade dos seus chefes. As cisternas caracterizaram-se como principal fonte de 

abastecimento de água e a plantação na roça como principal atividade exercida. Diante das 

informações foi observado que a Insegurança Alimentar é um problema presente nessas 

famílias. Apesar disso, pode-se destacar a percepção bastante positiva por parte das 

famíliasno que se refere à SAN, à mudanças na vida após a implantação da tecnologia 

social.As mudanças elencadas estão relacionadas a produção de alimentos, alimentação 

saudável e saúde, condições de vida, criação de animais e até geração de renda de renda 

através da venda do que foi produzido/criado. À percepção sobre como era a vida antes da 

Cisterna Calçadão aponta para categorias como consumo limitado de alimentos in 

natura,dificuldades para armazenamento e diversas barreiras encontradas no dia-dia. Destaca-

se a importância de programas de acesso à água voltados para a promoção de produção de 

alimentos e criação de pequenos animais, dentro de políticas públicas para garantia da SAN, 

associados à Educação Alimentar e Nutricional na vida desses beneficiários e a presença de 

assistência técnica para orientar essas famílias. 

 

Palavras-chave: Segurança Alimentar e Nutricional; Cisternas; Percepção; Pesquisa 

Qualitativa; Política Pública. 
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Universidade Federal de Sergipe; 2017. 

 

ABSTRACT 

 

The food and nutritional security conditions of a population are closely related to access to 

water. Research has shown that policies that promote water accessibility positively influence 

the living conditions of beneficiary families. Likewise, it is already scientifically recognized 

that Food Insecurity is more present in the rural environment when compared to the urban 

environment. However, the number of surveys on the beneficiaries' perception of social 

programs is small. This study aimed to know the perception of the beneficiaries of Cisternas 

Calçadão on the effect of these equipments on their lives, focusing on the Food and Nutrition 

Security situation of the household. A qualitative, longitudinal study was carried out with 

families from two municipalities in the Alagoan Semi-arid region: Igaci-AL and Craíbas-AL 

in the years 2013 and 2016. The sample of households was carried out for convenience, 

considering parameters recommended by Embrapa Tabuleiros Costeiros, partner institution in 

the research, being inclusion criteria to be beneficiary of the Cisternas Calçadão. For both 

years, questionnaires were applied. In 2013, the questionnaire included socioeconomic and 

demographic information, as well as household situation, access to water, health conditions of 

the residents, family agricultural production and income as early as 2016 in addition to the 

information contained in the 2013 questionnaire, the questionnaire contained questions 

regarding the conditions after the implantation of the Cisterns and also counted on the 

analysis of the farmers' perception, through the Free Evocation Technique. The instrument 

was elaborated specifically for this purpose, subsidized by the PNAD questionnaire 

(BRASIL, 2009).Nutritional status was assessed by measuring weight and height and waist 

circumference. The diagnosis was made using the cut-off points recommended by the 

Ministry of Health. Food consumption markers, Ministry of Health were used. In addition, the 

Brazilian Scale of Food and Nutritional Insecurity was applied and three focus groups were 

carried out in order to know the perception of the heads of households. This study composes a 

larger study conducted by Embrapa Tabuleiros Costeiros, from Sergipe, and was approved by 

the Research Ethics Committee of the Federal University of Sergipe. 109 people from 29 

families were evaluated. The study showed a high prevalence of overweight and high risk for 



 

cardiovascular diseases, in addition to reduced fruit intake. The results revealed low family 

income, as well as low level of schooling of their bosses. The cisterns were characterized as 

the main source of water supply and the plantation in the field as the main activity. In view of 

the information, it was observed that Food Insecurity is a present problem in these families. 

Despite this, it is possible to highlight the positive perception by the families about the 

productive aspects that contribute to the SAN after the implantation of cisterns, such as food 

diversification, food improvement and even income generation. The importance of water 

access programs for the promotion of food production and small animal husbandry within 

public policies to guarantee SAN, associated with Food and Nutrition Education in the life of 

these beneficiaries, and the presence of technical assistance to guide these families. 

 

Keywords: Food and Nutrition Security; Cisterns; Perception; Qualitative research; Public 

policy 
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1INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso indispensável para a vida e está presente em praticamente todos 

os aspectos humanos: desde o uso doméstico ao desenvolvimento industrial e agrícola 

(BRITO; NASCIMENTO, 2015), sendo de fundamental importância para a efetivação da 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e condição essencial para a concretização de outros 

direitos humanos (CARNEIRO et al., 2015).  

De acordo com a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan), Lei nº 

11.346, instituída em 2006, define-se como SAN a efetivação do direito de todos ao acesso 

frequente e perdurável aos alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, de forma 

sustentável, e sem prejudicar outras necessidades primordiais; o conceito abrange a ampliação 

das circunstâncias de acesso aos alimentos, incluindo a água (BRASIL, 2006). Ademais, 

sobre esse recurso natural, a Política Nacional de SAN traz como uma de suas diretrizes a 

promoção do acesso universal à água de qualidade e em quantidade suficiente, principalmente 

para aqueles que vivem em situação de insegurança hídrica e para os agricultores familiares 

(BRASIL, 2010). 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2014, apontou que 

enquanto 93,8% dos domicílios urbanos estão ligados à rede de distribuição de água, na zona 

rural esse valor cai para 34,5% (BRASIL, 2014). A desigualdade social e a pobreza na área 

rural possuem estreita relação com a ausência de acesso ao saneamento básico, 

particularmente com ausência de abastecimento de água potável para todos (TEIXEIRA, 

2014). 

O acesso inadequado à água e ao saneamento de qualidade configuramsituação de 

violação da SAN, assim como predisposição à inadequação do estado nutricional, condições 

de fome e miséria, consumo de alimentos de má qualidade e/ou contaminados, acesso negado 

ao usufruto das terras tradicionais, dentre outras situações que corroboram com tal violação 

(BURITY et al., 2010).  

Uma das alternativas para abrandar os efeitos da escassez hídrica recorrenteem regiões 

com o baixo índice pluviométrico é a captação da água de chuva, por meio de equipamentos 

hídricos, para uso doméstico, criação de animais e produção de alimentos (BRASIL, 2013). A 

Cisterna é um componente do sistema de produção agrícola com a finalidade de atuar como 

potencializador da SAN nas famílias, aumentando a produção e melhorando a qualidade dos 

alimentos ofertados(BRITO; NASCIMENTO, 2015). 
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Desde a criação do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), em 2004, priorizou-

se o investimento na primeira água ou ‘água de beber’, por meio da construção de cisternas e 

de sistemas simplificados coletivos para consumo humanoe produção. No ano de 2007, o 

MDS passou a apoiar os projetos de segunda água ou ‘água de comer’, por meiodo 

armazenamento da água da chuva, parafins de produção de alimentos em cisternas, chamadas 

de Cisterna Calçadão (ARSKY, 2009). 

No que se refere à avaliação da situaçãode Insegurança Alimentar, nas últimas duas 

décadas, o Brasilapresentou avanços importantes nessa mensuração, especialmente pelo uso 

de escalas baseadas na percepção ou experiência reportada pelos indivíduos afetados 

(PERES–ESCAMILLA; SEGALL-CORRÊA, 2008).No entanto, há poucos estudos 

associando o acesso à água com a SAN, bem como estudos que buscam compreender a 

percepção das famílias beneficiárias sobre os efeitos dos equipamentos hídricos esobre o 

sentido do programa social para o beneficiário. 

Face ao exposto, essapesquisa tem por objetivo conhecer a percepção de agricultores 

do agreste brasileiro sobre os efeitos da Cisterna Calçadão em suas vidas, com enfoque na 

situação de Segurança Alimentar e Nutricional do domicílio. Justifica-se a sua realização pela 

relevância emvalorizar a percepção dos principais atores sociais do programa, os 

beneficiários, sobre a importância dos equipamentos hídricos em suas vidas, de forma 

associadaa indicadores diretos que poderão colaborar com uma avaliação mais ampla sobre as 

condições de SAN, ancorada na realidade local. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Acesso à água como Direito Humano 

 

O conceito de Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) afirma que todos os 

cidadãos, integrando suas gerações futuras, devem ter acesso físico e econômico, sem 

interrupção, à alimentação adequada, incluindo-se a água. A promoção do DHAA necessita da 

realização de ações específicas para diversos grupos e permeia vários temas, como a 

promoção da agricultura familiar, de políticas de abastecimento, de incentivo às práticas 

agroecológicas, de abastecimento de água e saneamento básico, do respeito aos povos de 

diversas etnias e gêneros, entre outros (BURITY et al., 2010).  

Para Malvezzi (2007) a água é um direito humano fundamental, necessidade de todos 

os seres vivos e deve estar, em primeiro lugar, a serviço da vida. Dentre todos os seus 
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benefícios e meios de utilização, pode-se destacar o seu uso para irrigação, setor que mais 

consome água no mundo, sendo fundamental, já que há a dependência da produtividade das 

atividades rurais para a garantia da alimentação da população e, consequentemente, da 

Segurança Alimentar e Nutricional (REBOUÇAS, 2001).  

Silva e Cereda (2014) investigaram fatores ligados à insustentabilidade social no meio 

rural e identificaram que a disponibilidade da água é um fator essencial para garantia da SAN, 

uma vez que, além do consumo direto, é empregada para aumentar e garantir a produtividade 

rural, e promover bem-estar. 

Nas áreas rurais do Brasil o acesso à água potável ainda é incipiente (GOMES; 

HELLER, 2016). Sabe-se que a seca é um fenômeno climático inevitável e que afeta grande 

parte da população brasileira (BRASIL, 2013). 

É inadequado usar o termo “combate à seca”, bem como não existe o termo “combate 

à neve”.Por ser um fenômeno natural não é possível falar de programas de “combate à seca”, 

mas sim de estratégias que têm como objetivo reduzir as consequências desse fenômeno, 

como políticas públicas que procuram a adaptação e convivência com o Semiárido, por meio 

de sistemas de aproveitamento de água da chuva (BETTO, 2003). 

Assim, com o passar dos anos foi possível identificar que esse fenômeno natural 

poderia ser diagnosticado previamente, buscando prevenir os seus efeitos, como abaixa 

precipitação, alto índice de evaporação e a escassez hídrica. Essa perspectiva promoveu um 

novo paradigma da possibilidade de convivência com a seca, refutando a ideia de 

inviabilidade do seu combate (SILVA, 2013). 

Mesmo assim, recentemente, em 2013, o Nordeste enfrentou a maior seca dos últimos 

50 anos e esse fenômeno trouxe consigo algumas consequências para o setor econômico da 

região, como perda de safra e morte do gado, levando desde a inflação de alimentos como 

feijão, milho, mandioca, até a menor renda e poder de compra dos agricultores (BRASIL, 

2013). 

As ações de convivência buscam redefinir o lugar social dos agricultores, valorizando 

os seus conhecimentos e práticas, estimulando processos associativos, troca de experiências, 

aquisição de conhecimentos técnicos, entre outras ações voltadas para o fortalecimento de sua 

posição como ‘sujeitos da própria história’ (SANTOS, 2016). 

De acordo com Morais (2016), torna-se importante destacar que nas grandes obras de 

combate à seca, os atores centrais foram o Estado, por meio de suas agências, ou a iniciativa 

privada, mediante grandes empreendimentos, o que não necessariamente traduzia resultados 

para o conjunto da população. 
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Os equipamentos hídricos são considerados componentes do sistema de produção 

agrícola que favorecem a situação de SAN das famílias, uma vez que aumentam a produção e 

a diversidade de cultivos, e melhoram a qualidade dos alimentos ofertados (BRASIL, 2013).  

Nas localidades onde tais equipamentos foram instalados, o caráter produtivo esteve 

associado à reflexão coletiva sobre o direito à água e a organização sócio produtiva, 

alicerçada nos princípios da agroecologia que, dentre outros aspectos, preconiza uma 

agricultura livre dos agroquímicos (fertilizantes químicos e agrotóxicos) e de transgênicos, e 

valoriza a diversidade de cultivos, as sementes locais e os agroecossistemas desenhados 

tradicionalmente pelas famílias rurais (ALTIERE, 1989). 

Na história da humanidade a Fortaleza Massada, situada no litoral sudoeste do Mar 

Morto, é um grande exemplo de equipamento hídrico. Foi construída pelo rei Herodes entre 

36 e 30 a.C., nas montanhas do Semiárido Palestino, onde eram utilizadas piscinas-galerias, 

escavadas em pedra calcária, com capacidade superior a 55 mil litros para armazenamento de 

água da chuva (OLIVEIRA, 2008). 

No cenário internacional são eminentes as experiências de captação de água da chuva 

em países como China, Nova Zelândia e Tailândia. Nesses países, a construção de 

equipamentos hídricos para promoção ao acesso à água tem sido instrumento de programas de 

dimensões consideráveis, particularmente em áreas rurais, onde grande parte da população 

carece da captação de água (GOMES et al., 2014). 

No Brasil, a cisterna de placas foi inventada por Manoel Apolônio de Carvalho, 

agricultor Sergipano do município de Simão Dias. O agricultor aprendeu a utilizar placas de 

cimento pré-moldadas quando trabalhou em São Paulo como pedreiro na construção de 

piscinas. Quando voltou ao Nordeste, Manoel utilizou os aprendizados técnicos que adquiriu 

como pedreiro para criar um novo modelo de cisterna de forma cilíndrica, com placas pré-

moldadas curvadas (NEVES et al., 2010). 

As pesquisas envolvendo o aproveitamento hídrico no Semiárido brasileiro foram 

iniciadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), ainda no final dos 

anos de 1970. A Cisterna Calçadão foi desenvolvida buscando solucionar o problema de 

acesso à água para uso produtivo e é um equipamento hídrico comumente utilizado pelos 

agricultores do Nordeste para implementar quintais produtivos e alimentar seus animais 

(GNADLINGER, 2006). 

Estudo realizado por Gomes e Pena (2012) por meio de entrevistas abertas com gestor 

do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com o membro da coordenação 

da Articulação do Semiárido (ASA) e com um beneficiário integrante do Movimento dos 
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Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST),encontrou como resultado o consenso entre as 

instituições envolvidas em relação à viabilidade da captação e o armazenamento de água da 

chuva como melhor alternativa para o abastecimento de água no Semiárido. Gnadlinger 

(2006) afirma que, além da vontade política, é necessário que a população beneficiária aceite 

a tecnologia social, para que a implantação e utilização das mesmas torne-se uma realidade. 

De acordo com Pádua (2013), os principais benefícios atribuídos ao sistema de 

captação e armazenamento de água de chuva em cisternas são: a vedação do reservatório; a 

ausência de perdas significativas de água por evaporação; ao armazenamento de água durante 

todo o período de seca (desde que a Cisterna se encontre em bom estado de conservação e que 

tenha sido projetada e construída de forma apropriada); e a construção próxima ao domicílio, 

evitando que os moradores tenham que se deslocar por longos percursos em busca de água. 

Em áreas próximas à Cisterna Calçadão é comumente observado, em diversas 

unidades familiares no Nordeste, o cultivo de hortaliças, feijão de corda e de arranque, batata 

doce, dentre outras espécies alimentares, medicinais e condimentares. Assim, a presença dos 

equipamentos hídricos, associado às orientações técnicas, aumenta a possibilidade da 

produção de alimentos livres de agrotóxicos por parte das famílias, corroborando para 

melhorar a condição de SAN (BRASIL, 2013). 

Nesse contexto, foram implementados alguns programas sociais propondo 

equipamentos hídricos para famílias que vivem em regiões com escassez de água. A ASA é 

uma rede formada por mais de três mil organizações da sociedade civil, instituída no Brasil no 

início da década de 1990. A partir de seus trabalhos, em 1999 foi criado o Programa Um 

Milhão de Cisternas (P1MC), com o propósito de implementar cisternas para captação e 

armazenamento de água da chuva para o consumo humano, também conhecida como água de 

beber, destinada às famílias que não dispõem de acesso às fontes de água potável localizadas 

na zona rural (SCHROEDER et al., 2014). Até maio de 2017 o programa contabilizou a 

construção de 599.476 de cisternas rurais (BRASIL, 2017).  

Estudo realizado por Morais (2016), que avaliou o P1MC no Rio Grande do Norte 

concluiu que o programa tem eficácia e eficiência regulares e, quanto ao indicador 

efetividade, os resultados mostraram que os efeitos do programa são amplamente satisfatórios. 

Outro estudo, que buscou avaliar o P1MC entre os anos 2000-2010 no Semiárido Brasileiro, 

concluiu que, mesmo com a limitação dos dados em relação ao conjunto total de cisternas, foi 

constatada a eficácia da atuação desse tipo de programa (SILVA, 2015). 

O Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), criado em 2007, também pela ASA, 

teve o intuito de aumentar o estoque de água das comunidades rurais, populações tradicionais 
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e famílias visando suprir as necessidades dos plantios e das criações animais. O nome do 

programa está relacionado à estrutura mínima que as famílias necessitam para produzir: a área 

para plantio e criação de animais (terra), e a água para manter a vida da produção e dos 

animais. A iniciativa tem como objetivos a promoção da Soberania Alimentar e da SAN das 

famílias agricultoras, o fomento e a geração de emprego e renda para essas famílias. Desde a 

sua criação até novembro de 2016, foram construídas 88.933 tecnologias sociais de uso 

familiar 1.318 de uso comunitário (BRASIL, 2016a). 

 No P1+2 são utilizadas as cisternas de placas de 52 mil litros, também chamadas de 

Cisterna Calçadão, por que o reservatório de água está ligado a um calçadão de alvenaria com 

200m², o qual serve como área de captação da água das chuvas (FERREIRA, 2015) ou 

Cisterna de Produção, por que a água da chuva deve ser utilizada visando o uso produtivo. 

 

Figura 1–Cisterna calçadão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nordeste Rural, 2016. 

Nesse modelo de equipamento hídrico, o reservatório de água está vinculado a um 

calçadão, o qual atua como área de captação da água das chuvas, onde a água escorre do 

calçadão até a Cisterna por um cano. Quando não está chovendo, o calçadão pode ser 

utilizado para secagem de produtos como feijão, milho, dentre outros (JESUS, 2013).  
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Figura2 - Cisterna calçadão com sistema produtivo ao redor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Campos (2012). 

 

Lançado em 2011, o Plano Brasil Sem Miséria (PBSM) tem como objetivo erradicar 

a extrema pobreza no Brasil, diminuindo a vulnerabilidade em vários aspectos e promovendo 

a SAN (PAES-SOUSA; VAITSMAN, 2014). Para cumprir o objetivo de retirar da extrema 

pobreza as famílias com renda abaixo de R$ 70 per capita concluiu-se que o PBSM 

necessitaria de ações de garantia de renda, mas também de ações que gerassem renda por 

meio de oportunidade de inclusão produtiva, tanto urbana como rural, e precisaria também da 

melhoria do acesso aos serviços públicos. Diante desses fatos surgiram os três eixos de 

atuaçãodo programa: transferência de renda, acesso a serviços públicos e inclusão produtiva 

(CAMPELLO; MELLO, 2014).  

Pelo seu papel estratégico no combate à fome e à pobreza, o Programa Água para 

Todos, com o objetivo de promover a universalização do acesso à água em áreas rurais tanto 

para a produção agrícola e alimentar como para consumo humano, é uma das ações que 

compõem o PBSM, em seu eixo inclusão produtiva rural (BRASIL, 2011). 

Em 2012, a Embrapa foi convidada a participar do PBSM, atuando desde então em 14 

territórios da cidadania (conjunto de municípios ligados pelas mesmas características 

ambientais e econômicas que possuem identidade e coesão social, cultural e geográfica) 

efetuando ações também no eixo inclusão produtiva rural. Analistas, técnicos e pesquisadores 

passaram a fazer parte do dia a dia das famílias do Semiárido/Agreste brasileiro, levando a 
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elas informações e capacitações sobre tecnologias desenvolvidas pela empresa e seus 

parceiros, as quais contribuem para a melhor convivência com o Semiárido (GUARALDO, 

2015). 

Os projetos da Embrapa trouxeram temas importantes como produção de alimentos 

para que as comunidades pudessem suportar períodos de seca, quintais produtivos, acúmulo e 

manejo da água, boas práticas de produção animal, diversas técnicas e práticas as quais dão 

suporte de suma importância a essas famílias(LOPES, 2015) 

Um dos projetos é intitulado “Ações de capacitação e de divulgação de informações 

tecnológicas para apoio à inclusão produtiva rural no PBSM” o qual é executado em três 

dimensões: (1) educação; (2) comunicação; e (3) produção de materiais informativos. Outro é 

o “Projeto Transversal”, o qual também possui três eixos: (1) acesso à água; (2) criação de 

pequenos animais; e (3) produção de manivas-sementes. Nos eixos 1 e 2 os objetivos são: 

auxiliar a inclusão produtiva das famílias através do manejo de instalações hídricas de 

convivência com o Semiárido (Cisternas Calçadão) e o resgate e fortalecimento da criação de 

galinha caipira em base agroecológica no território Alto Sertão Sergipano e Agreste Alagoano 

(GUARALDO, 2015a).A presente pesquisa está inserida no eixo 1, o projeto transversal de 

acesso à água. 

 

2.2 Mensuração da Segurança Alimentar e Nutricional 

 

Uma das diretrizes da Política Nacional de SAN (PNSAN), assim como um dos pilares 

para a garantia do DHAA, é o acesso à água. A PNSAN traz em sua sexta diretriz que para a 

garantia da SAN deve haver a promoção do acesso universal à água de qualidade e em 

quantidade suficiente, com primazia para as famílias em situação de insegurança hídrica e 

para a produção de alimentos da agricultura familiar, da aquicultura e da pesca (BRASIL, 

2010). 

O conceito de SAN adotado no Brasil inclui, ainda, a necessidade do acesso frequente 

e perdurável a alimentos seguros, promotores da saúde, não indutores de doenças e 

consequentemente, de um estado nutricional adequado (BRASIL, 2014a). Nesse contexto, 

compreende-se que as práticas alimentares devem ser promotoras de saúde, do mesmo modo 

que é indispensável que a população disponha de boas condições de saúde para que o objetivo 

final da alimentação ocorra de forma satisfatória no organismo humano(BURITY, et al. 

2010). 
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Historicamente, a SAN é avaliada por meio de medidas – indicadores – que buscam 

mensurar o número de indivíduos em situação de Insegurança Alimentar ou de fome 

(KEPPLE; SEGALL-CORRÊA, 2011). Os indicadores apontam, aproximam, traduzem em 

sentenças operacionais as dimensões de SAN a partir de definições teóricas ou políticas 

realizadas previamente (JANUZZI, 2005). 

O conceito da SAN transcende o aspecto quantitativo e biologista inerente à segurança 

sanitária, e está ligado à ideia de qualidade de alimentos isentos de contaminantes, não 

somente biológicos e genéticos, mas também físicos e químicos, os quais sejam ajustados à 

realidade cultural da região onde são produzidos, preocupando-se também com a segurança e 

a dignidade dos agentes sociais envolvidos na produção do alimento (AZEVEDO; RIBAS, 

2016). 

Nessa esfera, pelo caráter intersetorial desse tema, diversos aspectos da realidade 

social devem ser abordados e analisados simultaneamente, estabelecendo correlações quando 

o tema é indicadores. Essa compreensão permite abordar quesitos capazes de apresentar 

diagnósticos precisos sobre a fome e a desnutrição, tratando concomitantemente das mais 

diversas áreas, como saúde e nutrição, acesso à água, educação, agricultura e abastecimento, 

acessibilidade às políticas públicas, consumo alimentar, sustentabilidade alimentar, entre 

outras (BRAGA, 2016). 

Um bom indicador deve agregar, em maior ou menor grau, os seguintes atributos: a 

validade, que está relacionada à capacidade de medir o fenômeno; a confiabilidade, ligada à 

qualidade dos dados que servem de base para seu cálculo; a sensibilidade, que se relaciona 

com a condição de captar o que é essencial no fenômeno observado; a desagregação, que trata 

do nível territorial ao qual se refere; e a periodicidade, que tem como foco o intervalo de 

tempo em que o indicador é atualizado (BRASIL, 2011). 

Um delineamento válido e muito utilizado para conceituar e avaliar a situação de 

SAN, dispõe os indicadores em três dimensões: (1) “disponibilidade de alimentos”, a qual 

engloba indicadores referentes às informações sobre transporte, produção e comercialização 

de alimentos; (2) “acesso aos alimentos”, que abrange indicadores que fazem alusão aos 

aspectos socioeconômicos e culturais; e (3) “utilização biológica dos alimentos”, que integra 

indicadores de acesso a serviços sociais, de saneamento básico e de saúde(KEPPLE; 

SEGALL-CORRÊA, 2011).  

Nesse estudo, visando uma avaliação mais ampla das condições de SAN, foram 

utilizados indicadores referentes ao consumo e à utilização biológica dos alimentos, além do 

acesso à água. Indicadores antropométricos são capazes de mensurar e predizer tanto a 
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Insegurança Alimentar quanto o estado de saúde das pessoas. As medidas realizadas na 

antropometria – peso, altura/comprimento e circunferência da cintura – são de custo 

relativamente baixos, fazendo da antropometria um método bastante comum em pesquisas 

nacionais de todo o mundo. Esse método também permite o mapeamento de Segurança 

Alimentar e Nutricional desde o nível local ao nível nacional, sendo de extrema importância 

para o entendimento das tendências e dos determinantes em um indivíduo (PERES–

ESCAMILLA; SEGALLCORRÊA, 2008). 

Pode-se considerar que a Insegurança Alimentar tem duas faces opostas. A primeira 

revela-se frente à limitação episódica ou continuada do consumo de alimentos, caracterizando 

a fome aguda ou crônica, que apresenta como repercussões biológicas a desnutrição e as 

deficiências nutricionais. A segunda face da IAN expressa-se diante do consumo inadequado 

de alimentos em termos de variedade e qualidade da composição nutricional dos mesmos, 

resultando em impacto no estado de saúde através do excesso de peso, da obesidade e das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), tais como, Diabetes, Hipertensão, Doenças 

Cardiovasculares, entre outras (BURITY et al. 2010).  

A mensuração do consumo alimentar, indicador complementar da situação de SAN, 

tem sido reportada como uma tarefa difícil, devido à inexistência de um instrumento de 

inquérito dietético ideal. Para a escolha do instrumento mais adequado é necessário considerar 

os propósitos do estudo e a população estudada (BARBOSA et al., 2007).  

Para quantificar e avaliar a ingestão de nutrientes, os instrumentos mais apropriados 

são aqueles que conseguem colher as informações detalhadas: recordatório 24 horas e o diário 

ou registro alimentar. Outros métodos de investigação utilizados são padrão alimentar, 

história alimentar e o Questionário de Frequência Alimentar (QFA), sendo este último o mais 

empregado em pesquisas epidemiológicas (FISBERG et al., 2009), por ser considerado um 

método de avaliação prática, rápida e de baixo custo, registrando a frequência do consumo de 

certos tipos de alimentos segundo um período de tempo (SLATER et al., 2003). 

No entanto, tendo em vista a dificuldade para analisar a avaliação do consumo 

alimentar saudável por parte da população, em especial em pesquisas, o Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (Sisvan), programado Ministério da Saúde, propôs novos formulários 

para avaliação do consumo alimentar em âmbito individual e coletivo, intitulados marcadores 

de consumo. Essa proposta possibilita o reconhecimento de alimentos ou comportamentos que 

se relacionam à alimentação saudável ou não saudável (BRASIL, 2015). 
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2.3 Agroecologia 

 

O crescimento da agricultura ao longo das últimas décadas ocorreu devido à conversão 

da ciência e da tecnologia em força ativa do processo de produção. No entanto, o uso de 

agrotóxicos se enraizou no Brasil enquanto prática agrícola amplamente disseminada 

(BRASIL, 2014a), trazendo a necessidade de avaliar a qualidade do que é plantado, e não 

apenas a quantidade. 

De acordo com dados do Dossiê‘Um alerta sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde’, 

publicado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), o Brasil é o maior 

consumidor de agrotóxicos do mundo. Dos alimentos in natura consumidos no país, 15,7% 

estão contaminados intencionalmente por produtos que já são proibidos em outros países, 

além de serem utilizados em culturas inadequadas (CARNEIRO et al., 2015).  

Em 2011, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou que o 

mercado de agrotóxico no Brasil movimentou cerca de R$ 20 bilhões, um aumento de 16,3% 

em relação ao ano de 2010 (BRASIL, 2012).  

Existem evidências científicas irrefutáveis de que as substâncias ativas nos agrotóxicos 

causam problemas neurológicos, danos para a reprodução humana, desregulação das funções 

hormonais e câncer. Há grande pressão do setor agrícola brasileiro para a manutenção desses 

produtos (BRASIL, 2014a), que já foram retirados voluntariamente de vários países e estão 

banidos na União Europeia e nos Estados Unidos.  

A situação no Brasil em relação aos agrotóxicos é tão grave que uma pesquisa 

realizada no estado do Mato Grosso, no município de Lucas do Rio Verde, encontrou 

contaminação até no leite materno (PALMA, 2011).Frente a esse cenário da produção de 

alimentos no Brasil, torna ainda mais relevante a necessidade de fortalecer os pequenos 

agricultores para uma produção mais saudável e sustentável, para a agroecologia. 

A utilização mais antiga do termo Agroecologia corresponde ao zoneamento 

agroecológico, que é a demarcação do território de exploração possível de uma determinada 

cultura, de acordo com as características climáticas fundamentais ao seu 

desenvolvimento(FEIDEN, 2005). 

A partir de 1980 esse conceito passou a ter outro sentido:Altieri (1989) 

definiuAgroecologia como uma ciência emergente a qual estuda os agroecossistemas 

envolvendo conhecimentos de agronomia, economia, sociologia e ecologia. Já Gliessmann 

(2001) afirmou que a agroecologia é a aplicação dos princípios e conceitos da ecologia ligado 

ao desenho e manejo de agroecossistemas sustentáveis. 
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De acordo com Machado e Machado Filho (2014) a Agroecologia baseia-se nas 

seguintes dimensões: escala, social, política, econômica, ambiental, energética, 

administrativa, técnica e ética. Nessa perspectiva, Machado (2009) afirma que a agroecologia 

não se resume a uma técnica de produção pois, se essa prática não for associada às dimensões 

social, política, econômica, administrativa, energética, ambiental, cultural e técnica, a mesma 

será uma técnica convencional, sem o componente dinâmico que a dialética incorpora ao 

processo. Não é suficiente apenas produzir, é preciso produzir respeitando a natureza 

comproteção à biodiversidade, incluindo as dimensões antes citadas. 

Em 2012 foi instituída a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

(PNAPO) por meio do Decretonº 7.794, de 20 de agosto de 2012quetraz seis diretrizes 

estratégicas: (1) Promoçãoda SAN, do DHAA e da Soberania; (2) Promoçãoda utilização 

sustentável dos recursos naturais; (3) Conservação e recomposição dos ecossistemas naturais; 

(4) Promoção de sistemas sustentáveis e justos de produção, consumo e distribuição de 

alimentos; (5) Valorizaçãodos produtos da sociobiodiversidade, da agrobiodiversidade 

eincentivo às experiências locais de uso e conservação dos recursos genéticos vegetais e 

animais; (6) Aumentoda participação da juventude rural na produção orgânica e de base 

agroecológica; e (7) Contribuição na diminuição das desigualdades de gênero (BRASIL, 

2012).  

A PNAPO prevê, ainda, a participação da sociedade civil e do governo na construção e 

na implementação de ações focadas na garantia da sustentabilidade da agriculturafamiliar e 

práticas que dão origem a alimentos promotores de saúde.É importante ressaltar que a 

produção agroecológica compõe os objetivos do projeto mais amplo da Embrapa Tabuleiros 

Costeiros, por meio, especialmente, da orientação dos agricultores familiares sobre produção 

sustentável. 

  

3OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Conhecer a percepção de agricultores do Agreste brasileiro sobre os efeitos da 

Cisterna Calçadão em suas vidas, com enfoque na situação de Segurança Alimentar e 

Nutricional do domicílio.  
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3.2 Específicos 

 

1. Conhecer aspectos históricos, sociais, econômicos e culturais relacionados à 

produção de alimentos na comunidade; 

2. Identificar as mudanças ocorridasna produção de alimentos e no autoconsumo das 

famílias; 

3. Conhecera percepção de Segurança Alimentarintradomiciliar; 

4. Descreveros aspectos demográficos, consumo alimentar e estado nutricional das 

famílias; 

5.Identificaras dificuldades relativas ao uso dos equipamentos hídricos, desde a sua 

implantação. 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 Delineamento da pesquisa e amostra 

 

Pesquisa de naturezalongitudinal, de caráter qualiquantitativo, com coleta de dados 

direta.A escolha por um estudo qualiquantitativo se deu com o objetivo da triangulação, uma 

vez que permite melhores condições de captar o fenômeno e envolve a análise da coerência 

dos resultados com distintas fontes para mensurar/descrever o mesmo objeto (WORTHEN et 

al., 2004). 

Há um valor universal na triangulação, visto que cada método de avaliação, por si só, 

não dispõe de todos os elementos para responder as indagações levantadas por uma 

investigação (JICK, 1979). A contribuição metodológica da triangulação pode ser vista como 

um instrumento que ilumina a realidade sob diversos ângulos e propicia maiores condições de 

aprofundar discussões interdisciplinares de forma em que há interação e uma relação entre o 

sujeito e o objeto (DENZIN, 1973 apud MINAYO et al., 2005 p. 30). 

Esse estudo é uma etapa que compõe um projeto mais amplo da Embrapa Tabuleiros 

Costeiros e que conta com a parceria da Associação de Agricultores Alternativos (AAGRA). 

Assim, as escolhas dos municípios e das unidades amostrais (famílias/domicílios) foram 

realizadas em conformidade com esse projeto, visando atender à demanda da Embrapa, que 

tem a intenção de aplicar a metodologia em outros municípios futuramente. 

____________________________ 

DENZIN, N. K. The research act. Chicago: Aldine Publishing Company, 1973. 
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O estudo foi realizado por meio da análise de dados secundários, coletados em 2013, 

pela AAGRA e pesquisadores da Embrapa, e por dados primários coletados em 2016 por 

pesquisadores da Embrapa e AAGRA, junto a docente, graduada e graduandas do curso de 

Nutrição da Universidade Federal de Sergipe. 

O primeiro momento do estudo (2013) contou com uma amostra de 43 famílias de 

agricultores. O segundo momento comoamostra de 30 famílias.Todas as famílias selecionadas 

residiam emdois municípios do Agreste alagoano,Igaci e Craíbas, os quais estão localizados 

acerca de 146 Km e 159 Km de distância de Aracaju, respectivamente, e cerca de 113 Km e 

103 Km da capital Alagoana, Maceió. 

Igaci tem sua população estimada em 26.031 habitantes e com área total de 334,754 

Km², densidade demográfica de 75,31 hab/km² e Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) de 0.564(BRASIL, 2016). Craíbas possui uma população estimada em 

24.403 habitantes, uma área total de 279,546 Km²,  densidade demográfica 83,44 hab/km² e 

IDHM de 0.525 (BRASIL, 2016b).O deslocamento para a coleta de dados foi financiado pela 

Embrapa.O critério de inclusão das famíliasnoestudo foi ter sido beneficiado com o 

equipamento hídrico através do PBSM-2013.Foram critérios de exclusão nãoter interesse em 

participar de todas as etapas da pesquisa oudisponibilidade em receber os pesquisadores em 

suas casase/ou não assinar o termo de consentimento da pesquisa. 

O levantamento da revisão da literatura abordou aspectos relevantes ao tema, 

como‘Disponibilidade da Água e sua relação com a SAN’, ‘Estratégias de convivência com a 

seca’, ‘Equipamentos hídricos’, ‘Representações Sociais (RS)’, ‘Acesso à água como Direito 

Humano’, ‘Mensuração da SAN’ e ‘Agroecologia’. 

Foi realizada a busca nos periódicos nacionais e internacionais por meio de 

pesquisasnas bases de dados Pubmed, SciELO, Biblioteca Virtual da Saúde (BVS),Centro 

Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme) eno Banco de 

Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes), priorizando os estudos realizados nos últimos cinco anos. Os termos de indexação 

utilizados constam nas terminologias dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 

Segurança Alimentar e Nutricional; Cisternas; Percepção; Pesquisa Qualitativa; Política 

Públicae suas combinações, tanto em português quanto em inglês.  

Por se tratar da análise indireta de uma política pública, foram realizadas também 

buscas de documentos oficiais e publicações das organizaçõesque atuam, direta ou 

indiretamente, nesta temática, tais como:Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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(IBGE), os Ministériosda Saúde, do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social, 

bem como da organização ASA. 

A revisão da literatura foi atualizada ao longo de todo o estudo, e subsidiou a 

elaboração de um artigo de revisão1.Para melhor organização científica e logística, foi 

desenvolvido o Marco Lógico desse estudo (Apêndice 1), e aexecução dapesquisa foi 

planejada em trêsfases complementares para atender aos objetivos e àsdemandas das 

instituições parceiras, a saber: 

 

4.2 Fase 1 - Caracterização da população estudada 

 

Para ambos os anos (2013 e 2016) foram aplicados questionários.No ano de 2013 o 

questionário incluía informações socioeconômicas, demográficas, como sexo, idade, renda e 

escolaridade dos chefes da família, além da situação do domicílio, acesso à água, condições 

de saúde dos moradores e produção agrícola familiar. 

Em julho de 2016, foiutilizado como instrumento de coleta de dados um questionário 

composto por informações sobre o chefe da família (respondente principal), a situação do 

domicílio, acesso à água, condições de saúde, caracterização dos moradores, organização 

social, posse da terra, produção agrícola familiar, principais atitudes tomadas pelas famílias na 

falta de alimento, renda e condições após a implantação da Tecnologia Social (Apêndice 2).O 

instrumento foi elaborado especificamente para este fim, subsidiado pelo questionário da 

PNAD (BRASIL, 2009), com incorporação de informações solicitadas pelo órgão parceiro.  

Adicionalmentefoi aplicada a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar 

(EBIA)versão da PNAD, 2013. A EBIA é um questionário composto por 14 perguntas 

referentes à percepção sobre alimentação do domicílio nos três meses que antecedem a 

entrevista (BRASIL, 2013). Essa escala tem sido o instrumento eleito para uma avaliação 

mais próxima da vulnerabilidade no que se trata de alimentação e nutrição de núcleos 

familiares (AZEVEDO; RIBAS, 2016). Atribuiu-se um ponto às respostas ‘Sim’ e as 

respostas ‘Não’ não foram pontuadas. O somatório dos pontos define a classificação do nível 

deSegurança Alimentar, com pontos de corte diferentes para os domicílios com crianças ou 

adolescentes (BRASIL, 2013). 

 Para os domicílios com pelo menos um morador com menos de 18 anos de idade a 

classificação utilizada foi: ‘Insegurança Alimentar Leve’, para os domicílios com a pontuação 

                                                 
1Artigo submetido à Revista Panamericana de Saúde Pública, com aprovação em primeira instância. Aguardando 

resultado da segunda. 
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de 1 a 5; ‘Insegurança Alimentar Moderada’, os que obtiveram pontuação de 6 a 9; e 

‘Insegurança Alimentar Grave’, os que apresentaram a pontuação de 10 a 14. Para os 

domicílios que não possuíam moradores com menos de 18 anos de idade os pontos de corte 

foram: 1 a 3 para ‘Insegurança Alimentar Leve’; ‘Insegurança Alimentar Moderada’ os que 

obtiveram pontuação de 4 a 5; e ‘Insegurança Alimentar Grave’ os com a pontuação de 6 a 8. 

Para ambos os casos se classificou como ‘Segurança Alimentar’ quando não houve nenhuma 

resposta afirmativa (BRASIL, 2013). 

Todos os moradores presentes na casa no momento da coleta de dados responderamao 

questionário ‘Marcador de consumo alimentar’, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), e 

tiveram o peso e a estatura coletados para avaliação do estado nutricional (BRASIL, 2008), 

que foi classificado pelo Índice de Massa Corporal (IMC) pertinentepara cada faixa 

etária,conforme recomendação do Ministério da Saúde.  

Os adultos tiveram a circunferência da cintura mensurada,visando a avaliaçãodo risco 

para doenças cardiovasculares. Para a obtenção do IMC, o peso foi aferido pela balança 

digital da marca Tanita®, modelo UM-061, com capacidade de até 150 kg e precisão de 100g; 

para a estatura foi utilizado o estadiômetro portátil, Alturexata®, com a capacidade para 220 

cm e precisão de 0,50 mm e para a circunferência da cintura foi utilizada a fita antropométrica 

da marca Sanny®, 2 metros de comprimento.A equipe participante da coleta de dados passou 

anteriormente por um treinamento de padronização de medidas antropométricas e de 

aplicação do questionário. 

Para caracterização da população foi utilizada estatística descritiva: prevalências 

(simples e relativas), medidas de tendência central (média) e dispersão (desvio padrão) e 

valores mínimos e máximos, com o auxílio do software estatístico SPSS 17.0 para 

Windows.Foi realizada a estatística inferencial através do Teste de Fisher.  

 

4.3Fase 2 - Qualitativa 

 

Essa fase da pesquisa foi desenhada com o objetivodeconhecer a percepção dos 

participantes sobre os efeitos dos equipamentos hídricos recebidos. Para tanto, foi realizada 

coleta de dados por meio de doismétodos: Técnica da Livre Evocação e Grupo Focal. 

A Técnica da Evocação Livre de palavras permite ao sujeito entrevistado falar ou 

escrever vocábulos que lhe venham à mente após ser estimulado por uma palavra ou termo de 

associação que caracteriza o objeto de estudo, sendo possível constituir a Representação 

Social desse coletivo (SALES et al., 2007; SÁ, 1996).  
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Foramutilizados como termos de associação: ‘Segurança Alimentar e Nutricional’ e 

‘Cisternas’, solicitando aos sujeitos que expressassem, espontaneamente, quatro palavras ou 

expressões que lhes viessem imediatamente à lembrança quando apresentados os termos de 

associação, um de cada vez. As palavras foram registradas considerando a hierarquização de 

acordo com a ordem em que eram evocadas: em primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugar.  

Para a construção do corpus de análise, as palavras foram digitadas em uma planilha 

eletrônica (Excel, versão 2010).O banco com as respostas foi antecipadamente organizado 

com a padronização de palavras no singular, em letras minúsculas, correção de erros de 

digitação, limpeza de símbolos e sinais, assim como a verificação de similaridade dos termos 

evocados buscando preservar o contexto e os sentidos das respostas. As palavras compostas 

foram escritas com hífen, para não serem analisadas como palavras diferentes. Os dados 

foram posteriormente inseridos no software (livre) Ensemble de Programmes Permettantl` 

Analyse des Évocations (EVOC), versão2000. 

Baseado no dicionário de palavras evocadas pela amostra do estudo, o software 

calculou e informou, para cada um dos dois termos de associação, a frequência simples de 

ocorrência de cada palavra, a média ponderada de ocorrência de cada palavra em função da 

ordem de evocação, e a média das ordens ponderadas do conjunto dos termos evocados 

(OLIVEIRA et al., 2005). 

A análise estatística das palavras evocadas é realizada em função de dois critérios: (1) 

a frequência de evocação (f) (quantas vezes a palavra foi referida pelo grupo); e (2) a Ordem 

Média de Evocação (OME), considerando se foram evocadas em primeiro, segundo, terceiro 

ou quarto lugar, identificando o campo comum das percepções dos sujeitos da pesquisa 

quanto aos termos de associação (MOSCOVICI, 2003). 

Com base nesses pontos de corte, foram compostas as informações para a construção 

da tabela de ‘quatro casas’, por meio da qual se definem o núcleo central, os elementos de 

contraste e os elementos periféricos da Representação Social (RS) (SÁ, 2002; OLIVEIRA, 

2005). 

O primeiro quadrante é composto pelos elementos mais relevantes e, portanto, o 

provável Núcleo Central da RS (MOSCOVICI, 2003). O segundo e o terceiro quadrantes 

correspondem aos elementos menos representativos na estrutura da RS, correspondendo aos 

prováveis elementos do sistema periférico. Por fim, o quarto quadrante ou periferia distante, 

apresenta os elementos menos frequentes, menos referidos e citados já nas últimas posições, 

que se referem aos aspectos mais individuais de cada sujeito (SALES et al., 2007; SÁ, 1996). 
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De acordo com Moscovici (2003), a Teoria das Representações Sociais (TRS) 

colabora na reflexão sobre a forma como um grupo de indivíduos elabora e constrói uma 

realidade, podendo ofertar contribuições teóricas e metodológicas para compreensão e análise 

de um dado contexto. O autor afirma, ainda, que as Representações Sociais nascem na direção 

das diversas transformações que geram novos conteúdos, e que todas as coisas que tocam as 

pessoas no mundo a sua volta são tanto produto de suas representações, como também a causa 

delas.   

A Teoria do Núcleo Central desenvolvida por Jean-Claude Abric, em 1976, 

abordagem suplementar da Teoria das Representações Sociais, apresenta a estruturação 

interna das representações estabilizadas, a qual se organiza em um sistema central e um 

sistema periférico, com características e funções distintas (ABRIC, 1994). 

Após a análise por meio das referidas teorias, os vocábulos evocados 

foramcategorizados com o objetivo de estabelecer a análise agrupada, das evocações e 

posterior discussão. 

Os Grupos Focais permitem conhecer reações e percepções dos participantes no que se 

refere a ações e processos, e compreender mais sobre as necessidades dos grupos estudados 

(LERVOLINO; PELICIONI, 2001). Desse modo, foram realizados com o objetivo de integrar 

as informações, tendo em vista que a análise do mesmo objeto sob distintas perspectivas eleva 

a validade das mensurações dos resultados.  

Essa técnica écaracterizada como uma discussão informal e de tamanho reduzido, 

onde as questões examinadas devem estar em conformidade com as práticas e conceitos 

intrínsecos aos participantes, no caso agricultores, com o intuito de obter informações de 

caráter qualitativo em profundidade (KRUEGER, 1996; WORTHEN et al., 2004).A 

metodologia sugere grupos que partilhem de características homogêneas, tendo em vista a 

melhor interação para investigação do tema (KRUEGER, 1996). 

Nesse estudo, as seções foram realizadas nospolos das associações comunitárias,em 

locais neutros, preservados de interrupção e de barulhos,e as famílias foram convidadas 

conforme a proximidade de cada polo.Fizeram parte dos grupos focais os participantes 

convidados, um moderador, cuja função era auxiliar a discussão realizando as perguntas 

iniciais e outras periódicas, promover o equilíbrio entre as respostas dos membros mais 

extrovertidos e incentivar a participação dos mais inibidos,e um observador (WORTHEN et 

al., 2004). A condução das sessõesse deu a partir de um roteiro previamente elaborado 

(Apêndice3). 
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Antes de iniciar cada grupo focal os participantes foram esclarecidos acerca dos 

objetivos da pesquisa, da técnica de grupo focal e foi colocada sobre a mesa aimagem de 

umaCisterna Calçadão, como aspecto motivador. Foi destacado que era um momento de 

debate, sem pensamento correto ou errado, e que opiniões diferentes também eram positivas. 

O objetivo foi que os participantes do gruporefletissem e debatessemsobreasquestões 

propostas (1. O que melhorou nos últimos anos de vida de vocês?2. Como a cisterna 

colabora/ajuda na vida de vocês?3. Como era a vida antes da Cisterna Calçadão?4. Vocês 

conseguem utilizar a cisterna? Enfrentam problemas na utilização da cisterna?5. Quais são as 

considerações/percepções do grupo para que houvesse um maior aproveitamento da água 

captada na cisterna para produção alimentar e criação de pequenos animais?), oportunizando 

um maior aprofundamento, tanto para o estudo, quanto para eles próprios.Todos os 

envolvidos puderam sugerir novos tópicos ou relatar problemas, percepções, opiniões, 

experiências, necessidades, sugestões e observações no momento do grupo. 

Os Grupos Focais tiveram gravação de áudio, que foram posteriormente transcritas na 

íntegra. Essas informaçõesforam analisadaspelatécnicade Análise de Conteúdo, a qual é 

definida como uma reunião de técnicas de pesquisa que tem o objetivo dediscernir o(s) 

sentido(s)contido(s) no texto (semântica) (CAMPOS, 2004; FRANCO, 1986).  Bauer (2002) 

afirma essa metodologia de análise de texto, concebida nas ciências sociais,faz uma ponte 

entre a estatística e a análise qualitativa dos materiais, sendo uma técnica híbrida(BAUER, 

2002). De acordo com Campos (2004),a relevância teóricada análise de conteúdo é a 

produção de inferências e de comparações sobre o texto que será analisado, uma vez que a 

descrição simples e descontextualizada sobre determinado conteúdo,é de pouco valor. 

 

4.4Fase 3 - Retorno à população 

 

Serão elaborados relatórios com os resultados e entregues às instituições parceiras – 

Embrapa e Aagra – para planejamentode intervenções pertinentes junto às famílias. O 

objetivo é empoderar essas famílias sobre a temática do DHAA para a SAN, bem como 

propor orientações sobre os principais resultados encontrados em ambasas fases do estudo, e 

que interferem nas condições de saúde e nutrição dessas famílias: tratamento da água, 

estratégias de produção com base agroecológica, alimentação adequada e saudável, dentre 

outros. 
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4.5Aspectos Éticos 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da Universidade Federal 

de Sergipe, sobo Parecer nº 1.917.584, de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), constantes na Resolução CNS nº 466/2012, preconizada para 

pesquisas que envolvem seres humanos (BRASIL, 2012).  

Foram cumpridos todos os procedimentos recomendados no que se refere aos aspectos 

éticos. Os participantes foram informados sobre os procedimentos utilizados para a coleta de 

dados, possíveis benefícios, voluntariedade da participação e sobre o direito de desistir de 

participar da pesquisa em qualquer momento, sem constrangimentos ou penalidades. Não 

existiram despesas ou compensações pessoais, financeiras ou não, em qualquer fase do 

estudo.Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE)(Apêndice 4) e a autorização para uso de imagem e voz (Apêndice 5). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para melhor compreensão, os resultados e discussão do estudo serão apresentados 

como produtos em forma de dois artigos. 

 

5.1. Artigo 1  

 

Título:Segurança Alimentar e NutricionalnoAgreste Alagoano: percepçãode agricultores 

sobre a Cisterna Calçadão em suas vidas. 

 

Título corrido:Segurança Alimentar: percepçãode famílias sobre o impacto de equipamentos 

hídricos em suas vidas. 

 

Título inglês:Food and Nutrition Security in the Alagoan Semiarid: farmers' perception of the 

Cisterna Calçadão in their lives. 

 

RESUMO 

 

Estudo com objetivo de caracterizar famílias de agricultores beneficiários das Cisternas 

Calçadão e conhecer suas percepções sobre o impacto desses equipamentos hídricos em suas 
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vidas, com enfoque na situação de Segurança Alimentar e Nutricional do domicílio. Trata-se 

de um estudo longitudinal descritivo, de caráter qualiquantitativo, realizado por meio de 

dados coletados em 2013 e 2016, através de questionários aplicados em famílias dos 

municípios de Igaci e Craíbas, agreste do estado de Alagoas, anterior e posteriormente ao 

beneficiamento pelo programa das cisternas. Para as variáveis quantitativas e categóricas a 

análise deu-se através do Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 

17, utilizando medidas de tendência central e de variabilidade, e distribuição de frequências 

simples e relativas, respectivamente. Para os dados qualitativos foi utilizado o software (livre) 

Ensemble de Programmes Permettantl` Analyse des Évocations (EVOC), versão 2000. O 

estudo mostrou melhoria das condições de plantio e produção da população após o programa 

e, consequentemente, da situação de SAN, além da percepção positiva dos chefes de família 

em relação às cisternas. Porém, considerando a renda, escolaridade e os resultados da Escala 

Brasileira de Insegurança Alimentar, 75% população estudada encontra-se em situação de 

Insegurança Alimentar. Conclui-se que, apesar da implantação das políticas públicas voltadas 

ao acesso à água, são necessárias outras intervenções governamentais para que o direito à 

Segurança Alimentar e Nutricional sejagarantido. 

Palavras-chaves: Segurança Alimentar; Água; Equipamentos 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this paper are to characterize the farmers' families witch get cisterns. In addition, 

we are looking for to know their perceptions about the influence of water equipments in their 

lives, whith focus on the Food and Nutrition Security of the residences. This paper is a 

longitudinal descriptive study, qualitative and quantitative. The data was coleted in 2013 and 

2016. All information was obtained from questionnaire survey anwsered for families from 

municipal districts of Igaci and Craíbas. The questionnaire was anwsered before and after the 

cisterns’ implantation. For the quantitative and categorical variables was obtained from 17 

version of Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), we used measures of 

central tendency and variability, also distribution of simple and relative frequencies 

respectively. The qualitative data determination was obtained by Permittantl Analysis of 

Evocations (EVOC) Program Ensemble, 2000 version. This study showed improve of 

plantation and production conditions. Consequently, all interviewed had a positive perception 

in relation to cisterns. However, considering the income, schooling and results of the 
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Brazilian Scale of Food Insecurity, the studied population is in a situation of Food and 

Nutritional Insecurity.In conclusion, despite the importance of public policies aimed at access 

to water, other governmental interventions are necessary to guarantee the right to Food and 

NutritionSecurity. 

 
Key-words: Food Safety; Water; Equipments. 

 

INTRODUÇÃO 

 
A garantia da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), de acordo com a Lei 

Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan), instituída em 2006 (1), se dá a partir 

da realização do direito de todos ao acesso a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem que isso comprometa o acesso a outras necessidades. De acordo com a 

referida lei, o abastecimento adequado de água é fundamental para a plena realização desse 

direito uma vez que a produtividade das atividades rurais depende desse bem para garantir a 

alimentação da população e, consequentemente, a Segurança Alimentar eNutricional(2). 

Sabe-se que algumas regiões do Brasil, como semiárido e agreste do Nordeste, 

sofrem com adversidades ambientais que provocam longos períodos de seca dificultandoo 

acesso à água. Esse fenômeno traz consigo algumas consequências para o setor econômico 

da região, como perda de safra e morte do gado, levando desde à inflação de alimentos como 

feijão, milho, mandioca, até a menor renda e poder de compra dos agricultores. Com isso, 

implantação de equipamentos hídricos como políticas públicas que garantam a SAN são 

indispensáveis (3,4). 

Malvezzi(5), afirma que a captação da água de chuva é uma das formas mais simples, 

viáveis e baratas para se viver bem diante da carência hídrica. A implantação de tecnologias 

sociais como a cisterna garante o estoque deste bem não renovável para os períodos de 

escassez hídrica, proporcionando ao agricultor a maior produção de alimentos, com mais 

variedade de frutas e hortaliças para alimentação. As cisternas do tipo calçadão, foco dessa 

pesquisa, tem como característica a capacidade de armazenamento de 52 mil litros de água, 

com o objetivo de sua provisão para dessedentação de pequenos animais e produção de 

alimentos (6,7). 

Ações de armazenamento de água fazem parte do programa Convivência com o 

Semiárido, que visa a garantia da água potável à população, um direito essencial à vida e à 

cidadania, por promover desenvolvimento socioeconômico local, além de refletir uma boa 
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condição de saúde, com prevenção de doenças, e proporcionar bem-estar (8,9). 

Assim, conhecer a realidade das famílias beneficiadas por estratégias de captação e 

armazenamento de água da chuva é um caminho para identificar as possíveis dificuldades e 

desafios, bem como as potencialidades das intervenções governamentais sobre a vida 

daqueles que são os sujeitos mais interessados nas políticaspúblicas. 

Face ao exposto, o presente estudo teve como objetivo caracterizar 

sociodemograficamente as famílias dos agricultores beneficiários da tecnologia social 

cisternas do tipo calçadão e conhecer a percepção dos mesmos sobre o efeito destes 

equipamentos hídricos em suas vidas, com enfoque na situação de SAN do domicílio. 

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo longitudinal descritivo, de caráter qualiquantitativo, que 

compõe um projeto mais amplo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 

Tabuleiros Costeiros, e conta com a parceria da Associação de Agricultores Alternativos 

(AAGRA) do Agreste Alagoano. Foi realizado por meio da análise de dados secundários, 

coletados em 2013, pela AAGRA e pesquisadores da Embrapa, e por dados primários 

coletados em 2016 por pesquisadores da Embrapa e AAGRA juntamente com docente e 

graduandas do curso de Nutrição da Universidade Federal de Sergipe. 

Os participantes da pesquisa foram os agricultores responsáveis pelos domicílios 

beneficiados pelo Programa de Cisternas, do Governo Federal, entre os anos de 2014 e 2015, 

nos municípios de Igaci e Craíbas, estado de Alagoas. A escolha dos municípios e dos 

domicílios foram realizadas visando atender os objetivos do projeto da Embrapa. 

A primeira fase do estudo (2013) contou com uma amostra de 43 famílias de 

agricultores. Para a segunda fase foram selecionadas 30 famílias de agricultores familiares 

que participaram da primeira fase e foram beneficiados com a Cisterna Calçadão entre os anos 

de 2014 e 2015, como critério de inclusão. Foi critério de exclusão da pesquisa não assinar o 

termo de consentimento e/ou não aceitar participar de todas asetapas. 

Para ambos os anos foram aplicados questionários. No ano de 2013 o questionário 

incluía informações socioeconômicas, demográficas, como sexo, idade, renda e escolaridade 

dos chefes da família, além de situação do domicílio, acesso à água, condições de saúde dos 

moradores e produção agrícola familiar. 

Para o questionário do ano de 2016 foram incluídas, além das informações contidas no 

questionário de 2013, questões referentes às condições após a implantação da tecnologia 

social e contou ainda com a análise da percepção dos agricultores, por meio da Técnica de 
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Livre Evocação (EVOC), que consiste na apresentação de uma palavra-estímulo para que o 

respondente designe palavras que venham imediatamente a sua cabeça(10). Nesse estudo 

foram utilizadas como palavras-estímulo “Segurança Alimentar” e “Cisternas”, solicitando 

que respondessem quatro palavras para cada. O registro destas ocorreu de acordo com a 

ordem em que foram evocadas, sendo possível constituir a Representação Social desse 

coletivo e a percepção dos participantes sobre os efeitos dos equipamentos hídricos recebidos. 

Para diagnosticar a situação de Segurança Alimentar e Nutricional foi aplicada a Escala 

Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA). 

Os dados foram analisados descritivamente, utilizando medidas de tendência central e 

de variabilidade para as variáveis quantitativas, e distribuição de frequências simples e 

relativas para variáveis categóricas. Em ambos, a análise ocorreu pelo Software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 17 para Windows. Para a Técnica de Livre 

Evocação as palavras foram digitadas em uma planilha eletrônica (Excel, versão 2010) e após 

organização e padronização os dados foram inseridos no software (livre) Ensemble de 

Programmes Permettantl` Analyse des Évocations (EVOC), versão 2000. Por meio do 

software foi possível obter a frequência de cada termo evocado (f) e a Ordem Média de 

Evocação (OME), sendo posteriormente realizada análise cruzada entre estes dois parâmetros, 

gerando termos evocados organizados em um quadro de quatro casas para cada palavra-

estímulo, com interpretação dos prováveis sistemas centrais e sistema periféricos (11). 

Esse estudo foi submetido ao comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS)sob Parecer Nº 1.917.584 e foram observados os parâmetros recomendados 

para pesquisa que envolve seres humanos, conforme a Resolução nº 466/2012, do Conselho 

Nacional de Saúde. Foi financiado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa) Tabuleiros Costeiros. A UFS cedeu os equipamentos e recursos humanos. Todos 

os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na primeira fase, ocorrida no ano de 2013, foram entrevistadas 43 famílias, residentes 

nos municípios de Igaci (88,4%) e Craíbas (11,6%). A média de idade dos participantes foi de 

47 anos (±14,7), sendo a maior parte constituída por mulheres (55,8%), porém, com 

predominância da figura masculina como o chefe de família. Destes, a maioria possuía ensino 

fundamental incompleto (37,2%), resultado semelhante foi encontrado no estudo de Neto et 

al. (12), em que os trabalhadores rurais apresentaram ensino fundamental I incompleto 
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(32,2%), principalmente naqueles com faixa etária acima dos 20 anos. As famílias dos 

agricultores possuíam, em média, quatro pessoas, com 43,2 % da população com renda 

familiar de até meio salário mínimo(Tabela1). 

 

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica dos respondentes. Agreste Alagoano, 2013 

(n=43) e 2016 (n=29)  

Variável 2013 2016 

Idade (anos) 46,8±14,71 31,1±17,72 

Pessoas por família 4,07±2,13 3,9±1,874 

 n (%) n (%) 

Renda familiar em salário mínimo ≤ 0,5 (43,2)5 ≤ 0,5 (37,9)6 

Chefe de família (mulher) 1 (2,3) 13 (44,8) 

Sexo   

Feminino 24 (55,8) 17 (58,6) 

Masculino 
Saber ler e escrever                                        

19 (44,2) 
33 (76,7) 

12 (41,4) 
20 (69,0) 

Escolaridade do chefe da família   

Analfabeto 10 (4,3) 9 (31,0) 

Ensino fundamental (até a 4ª) 9 (20,9) 12 (41,4) 

Ensino fundamental (5ª até a 8ª) 7 (16,3) 3 (10,3) 

Ensino médio 3 (7,0) 3 (10,3) 

Ensino superior 2 (4,6) 1 (3,4) 

Não sabe/Não respondeu 12 (27,9) 1 (3,4) 

Município   

        Igaci/AL 43 (88,4) 26 (89,6) 

        Craíbas/AL 

Situação dos domicílios 

        Casa própria      

        Possui energia elétrica 

        Banheiro em casa 

        Fossa sanitária  

5 (11,6) 

 

43 (100)     

41 (95,3) 

42 (97,7) 

41 (95,3) 

3 (10,3) 

 

                26 (89,7) 

                28 (96,6) 

                24 (82,8) 

                13 (44,8) 

Dados apresentados em média ± desvio padrão (X ± DP).1Min=0; Máx=84 / 2Min=0; Máx=6 
3 Min=1; Máx.=9 / 4 Min=1; Máx.=9 / 5 De acordo com o salário mínimo no ano de 2013= RS 678,00 
6 De acordo com o salário mínimo no ano de 2016= RS 880,00. 

 

Diferente do encontrado no ano de 2013, quando analisados os dados colhidos em 

2016, em amostra de 29 famílias residentes nos municípios de Igaci (89,6%) e Craíbas 

(10,3%) foi possível observar média de idade dos moradores de 31 anos (±19,0), 

caracterizando a população em 15 anos mais jovem, sendo sua maior parte ainda constituída 

por mulheres (58,6%), porém, com predominância da figura feminina como chefe de família. 

Tal mudança pode ter se dado devido ao Programa apresentar como um dos critérios para seu 
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beneficiamento a presença da mulher nesseposto (13). 

Semelhante ao encontrado no ano de 2013 está a escolaridade do chefe de família e a 

renda familiar. A maioria caracteriza-se por possuir ensino fundamental incompleto (55,1%), 

sendo referido por menos que 50% da população renda familiar menor ou igual a meio salário 

mínimo. Em estudo de Joventino et al. (14), realizado em Canindé-CE com 56 famílias 

beneficiadas pelo Programa Um Milhão de Cisternas, observou-se que 53,6% dos 

entrevistados possuíam o ensino fundamental completo ou incompleto, sendo referido por 

50% da população entrevistada renda familiar de até meio saláriomínimo. 

Em relação a caracterização da situação do domicílio, dentre os entrevistados no ano 

de 2013, todos possuíam casa própria, situação diferente do encontrado no ano de 2016 com 

um total de 89,7%. Em ambos os anos em torno de 95% da população possuía energia 

elétrica, a maioria também possuía banheiro em casa, sendo observado em 2016menor 

presença de fossa sanitária nos domicílios (44,8%), fato positivo quanto à situação dos 

domicílios que pode estar ligado à implantação da cisterna (Tabela1). 

Segundo os resultados de 2013, levando em consideração a presença de cisternas 

coletivas nos municípios, os chefes de família afirmaram essa ser a principal fonte de 

abastecimento de água para os diversos fins (beber, cozinhar, limpar e banheiro), 67,4 % 

relataram seu principal uso para a cozinha. Em 2016 as cisternas continuaram sendo a 

principal fonte de abastecimento de água, e seu principal uso ainda continuou sendo para a 

cozinha (75,9%). Em ambos os anos a maior parte dos entrevistados relataram realizar 

otratamento da água, citando com mais frequência os métodos de clorar (95,3%) e coar 

(67,4%), divergindo quanto à frequência do tratamento. Em 2013, a frequência do tratamento 

obteve resultados similares entre as opções diariamente (51,2%) e às vezes (44,2%), já no ano 

de 2016, 93,1% responderam realizar o tratamento diariamente. 

A cloração é um dos métodos mais utilizados para o tratamento da água e torna-se 

eficaz quando o procedimento em relação a dose de cloro e a quantidade de água é feito de 

modo correto (15). Sabe-se que a qualidade da água está diretamente relacionada com o 

aparecimento de patologias como a diarreia, doença com maior frequência entre os 

participantes da pesquisa: no ano de 2013 apresentando um total de relato de 44,2% da 

população estudada, e uma das mais frequentes no ano de 2016 (37,9%). Resultado diferente 

foi encontrado no estudo de Cohim, Orrico e Sipert et al. (16), que observou que a 

aproveitamento da água de chuva no Semiárido contribuiu para a redução da prevalência das 

doenças diarreicas. 

A maior parte da população exerce atividades como criação de animais, produção no 
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quintal e produção na roça. A produção na roça se destacou em ambos os anos, considerada 

atividade principal por 83,7% em 2013 e 58,6% em 2016, apesar de em ambos os casos mais 

de 95% da população possuir produção. 

Dentre os alimentos plantados, o milho, o feijão e a mandioca foram os que 

apareceram com mais frequência nas famílias, sendo quase metade dessa produção (48, 3%) 

destinada para consumo próprio. A produção no quintal se destacou em 2016, sendo citada 

por 88,4% das famílias, em detrimento a 67,4% em 2013. Árvores frutíferas, plantas 

medicinais e ornamentais foram os maismencionados. 

Para Souza et al. (17), a agricultura familiar é um segmento importante para a 

economia nacional, visto que é responsável pela produção de alimentos como milho e feijão 

no país. Porém, nota-se que a atividade de produção para o autoconsumo ainda é de extrema 

importância para os agricultores. 

O autoconsumo mostrou-se relevante como estratégia para redução da Insegurança 

Alimentar, uma vez que o processo de autoconsumo permite acesso mais fácil ao alimento, 

sem grandes interferências, além de respeitar as culturas e os fatores socioambientais da 

localidade (18). 

Buscando conhecer um pouco das alterações alimentares decorridas nesse grupo, 

metade dos participantes respondeu que existem alimentos que não estão mais presentes na 

comunidade, destacando bolo de mandioca e beiju de tapioca, feitos nas casas de farinha. A 

outra metade dos respondentes alegou não haver mudança. Santos e Doula (19) afirmam que 

os hábitos alimentares de uma população não resultam apenas da necessidade do ser humano 

se alimentar, mas são expressões de sua geografia, história, religião, clima e organização 

social.  

Quanto à utilização de insumo para produção, o resultado desse estudo mostrou que 

a agricultura orgânica se fez presente, sendo relatado por 62,1% dos entrevistados em 2016, 

porém, apenas 6,9% apresentava certificação. O agrotóxico foi citado por 24,1% dos 

agricultores. De acordo com o último Censo Agropecuário(20), do total de 5.175.489 

estabelecimentos que fazem uso da agricultura orgânica no Brasil, o Nordeste possui 

2.454.006, representando 47,4% dos estabelecimentos, resultado bastante positivo, porém 

somente 0,05 destes possuem certificação de agricultura orgânica, resultado semelhante ao 

presente estudo. 

Para Ribeiro e Rocha(21), a SAN não é definida somente pelo acesso ao alimento, 

mas envolve todas as fases, desde a produção até o momento que o alimento chega à mesa 

do brasileiro. Assim, a partir do momento em que se faz uso de agrotóxicos o Direito 
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Humano, e constitucional, à Alimentação Adequada e a SAN já são violados. 

Foi possível observar que houve permanência nos percentuais dos anos de 2013 e 

2016 quanto a produção na roça, porém houve aumento em relação a produção no quintal 

mostrando-se um ponto positivo após implantação das Cisternas. Além disso todos os 

entrevistados relataram mudança na alimentação, citando melhor alimentação (96,6%), 

maior quantidade (89,7%) e diversificação da produção (96,6%). 

A implantação dessa tecnologia social também trouxe benefícios indiretos como 

mudanças em casa (82,2%), com reforma e melhoria de cômodos como banheiro e cozinha, 

e aumento da renda (72,4%). Tais fatos corroboram com o encontrado no estudo de que a 

Cisterna funciona bem e que seu maior uso se dá para produção, porém, ainda com uso 

elevado para consumo e higiene. Todos os participantes associaram a cisterna com a SAN da 

família. 

Resultados diferentes foram encontrados no estudo de Alves et al. (22), em que os 

entrevistados consideraram que a tecnologia social (cisterna) não promoveu a SAN de suas 

famílias, utilizando como justificativa o fato do seu uso estar voltado somente para fins 

domésticos e de dessedentação de animais. 

A Técnica de Livre Evocaçãomostrou uma relevante diferença entreos termos de 

associação no aspecto quantitativo. Para o termo ‘Cisterna’ foram evocadas 86 palavras, 

sendo 50 palavras diferentes, já para o termo de associação ‘Segurança Alimentar e 

Nutricional’, os resultados evidenciam a evocação de 63 palavras, sendo 38 palavras 

diferentes, apontando para uma maior apropriação dos participantes o primeiro termo.   

A tabela 3 refere-se as produções discursivas diante do termo “Cisterna”. O 1º 

quadrante, o superior esquerdo, representa os elementos mais frequentes e imediatamente 

evocados pelos sujeitos, ou seja, aqueles que fazem parte de um provável núcleo central da 

representação social da população estudada(10). Neste quadrante aparecem as palavras 

“água”, “coisa boa” e “vida”, caracterizando positivamente a percepção dos beneficiários 

acerca da Cisterna. 
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Tabela 3. Tabela dos quatro quadrantes das palavras evocadas em resposta ao termo de 

associação “Cisterna” (n=29). 

f  ≥ 3 1ºquadrante OME < 2 f  ≥ 3 2º quadrante OME ≥ 2  
     

Evocações f OME Evocações f OME 

     

Água 13 1,3 Facilidade 4 2,2 

Coisa boa 5 1,0 Limpeza 3 2,0 

Vida 3 1,3 Melhoria 3 2,0 
  Tudo 3 2,6 
     

f <3 3ºquadrante  OME < 2 f < 3 4º quadrante OME ≥ 2 

Evocações f OME Evocações f OME 

   
Acesso a água 2 3,0 

Fartura 2 2,0 

Horta 2 2,0 

f: frequência de evocação; OME: Ordem Média de Evocação; Total de palavras evocadas=86; Total de palavras 

diferentes = 50. 

 

A ‘água’ aparece como elemento mais citado, corroborando com a ideia de que a 

mesma é de suma importância na vida de agricultores residentes no Agreste e Semiárido 

brasileiro. Esse componente foi o mais prontamente evocado, o que aponta que a sua 

lembrança tem um menor controle cognitivo e, por consequência, apresenta-se como mais 

espontâneo e projetivo (23). 

Para Malvezzi (5), ter o acesso a água “é um direito humano fundamental, uma 

necessidade de todos os seres vivos e deve estar, em primeiro lugar, à serviço da vida”. 

Assim, o Programa, ao proporcionar o acesso a esse bem, contribui não só para a garantia do 

Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), como também da garantia da SAN (24). 

No segundo e quarto quadrante aparecem as palavras que mais uma vez frisam os 

aspectos positivos trazidos pela cisterna na visão dos agricultores, mas também palavras que 

representam os diversos modos de utilização desse recurso hídrico pela população. A ausência 

de palavras no 3º quadrante, o inferior esquerdo, representa a inexistência de subgrupos que 

possuem uma Representação Social distinta em relação ao grupomaior(25). 

A Tabela 4 mostra os quadrantes com a análise das palavras evocadas em reposta ao 

termo “Segurança Alimentar e Nutricional”; os resultados evidenciaram a evocação de 63 

palavras, sendo 38 palavras diferentes, número inferior ao encontrado para o termo 

“Cisterna”, o que mostra maior proximidade dos entrevistados com o primeiro termo. Neste 

caso os participantes também não conseguiram evocar as quatropalavras. 
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No 1º quadrante, o que contém os elementos centrais das Representações Sociais, 

foram evocadas as palavras “sem veneno”, “água”, “alimentação 

saudável”,“melhoria”,“produção de alimentos”, o que mostra a proximidade do que eles 

entendem pelo termo com o conceito oficial de SAN definido pela Losan (1). 

No 2º quadrante só houve presença da expressão “saúde”, o que corrobora com o 

apresentado no primeiro quadrante. No 3º quadrante, apareceram as palavras “alimentos”, 

“plantar”, “vida melhor”, sendo esses caracterizados por apresentar baixa frequência de 

evocação. 

No 4º quadrante, que representa uma visão mais individual, foram apresentados os 

termos cisterna, plantação saudável, qualidade, saudável, tudo, verduras. 

 

Tabela 4. Tabela dos quatro quadrantes das palavras evocadas em resposta ao termo de 

associação ‘Segurança Alimentar e Nutricional’ (n=29). 

f  ≥ 3 1º quadrante  OME < 2 f  ≥ 3 2º quadrante OME ≥ 2 

     

Evocações f OME Evocações f OME 

    

Sem Veneno  

Água 

Alimentação Saudável 

Produção de Alimentos 

Melhoria 

4 

4 

3 

3 

3 

1,7 

1,0 

1,6 

1,6 

1,0 

Saúde                        4 2,0 

 

f <3 3ºquadrante  OME < 2 f < 3 4º quadrante OME ≥ 2 

     

Evocações f OME Evocações f OME 

     

Alimentos  

Plantar 

Vida melhor  

2 

2 

2 

1,5 

1,5 

1,0 

Tudo 2 

Verduras 2 

Saudável 2 

Cisterna                            2 

Plantação Saudável 2 

Qualidade                         2 

Semente                            2 

 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

f: frequência de evocação;OME: Ordem Média de Evocação;  

Total de palavras evocadas=63;  

Total de palavras diferentes = 38. 

 

No presente estudo observou-se que a Representação Social sobre “Cisterna” e 

“Segurança Alimentar e Nutricional” remetem a situações positivas na vida desses 

agricultores.  
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De acordo com a aplicação da EBIA foi possível observar que a situação de Segurança 

Alimentar e Nutricional se fez presente apenas em 25,0% dos domicílios pesquisados. Dos 

79,1% dos domicílios que apresentaram Insegurança Alimentar, 28,1% foram classificados 

com Insegurança Alimentar Leve, 26% com Insegurança Alimentar Moderada e 25% com 

Insegurança Alimentar Grave. 

Em estudo realizado por Aires et al.(26) com famílias de pré-escolares da zona ruraldo 

Ceará constatou-se, a partir da aplicação da EBIA, que 12% apresentaram Segurança 

Alimentar e 88% Insegurança Alimentar, resultado semelhante ao encontrado no presente 

estudo. 

Apesar do elevado índice de Insegurança Alimentar na população estudada, a 

agricultura familiar constitui-se um dos meios para a garantia da Segurança Alimentar e 

Nutricional por propiciar qualidade nutricional por meio de práticas produtivas mais 

sustentáveis, além de favorecer o acesso e a disponibilidade de alimentos(27). Para Reis (28), 

entretanto, o que se pode observar é a falta de incentivo governamental e políticas 

públicasque fortaleçam essa prática e, consequentemente, enfraquecem a situação de SAN. 

A falta de incentivo governamental citado no estudo de Reis pôde ser notada no 

presente estudo com o passar dos anos. A população estudada, no ano de 2013, em sua 

maioria tinha como composição da sua renda recurso de programas sociais, mais de 95% 

relataram ter acesso a crédito, principalmente por meio do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), porém, no ano de 2016 somente 72,4% 

da população possuía recurso advindo de programas sociais, além disso, somente 10,3% da 

população relataram frequência de venda para os programas sociais como Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), Programa de Aquisição de Alimentos leite (PAA leite) e 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Tal situação contribui para a situação de 

vulnerabilidade social e Insegurança Alimentar, visto que a partir do momento que o 

programa de aquisição de alimentos funciona os produtos são comprados dos agricultores 

com recursos financeiros do governo federal e contribui para o aumento da renda da 

população (29). 

 

CONCLUSÃO 
 

Os resultados mostraram que a população possui como principal meio de obtenção de 

recurso hídrico atecnologia social, Cisterna Calçadão, importantes por contribuírem para 

melhoria das condições de plantio e produção da população e, consequentemente, da situação 
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de SAN. Foi possível observar uma percepção bastante positiva dos agricultores em relação a 

esse recurso hídrico. 

No entanto, mesmo com essas melhorias, as famílias sentem-se em situação de 

Insegurança Alimentar. Além desses resultados, sugere-se que fatores como a baixa renda e o 

nível de escolaridade corroboram com esse diagnóstico. 

Destaca-se a importância de outras intervenções governamentais por meio de 

programas que garantam uma adequada orientação para a população, visando a garantia da 

SAN, com enfoque para as regiões do Agreste e Semiárido. 
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5.1. Artigo 2 

 

Título:Percepção de Segurança Alimentar e Nutricional e perfil nutricional de famílias de 

agricultores do agreste beneficiadas com equipamento hídrico 

 

Título corrido:Percepção e perfil nutricional de famílias de agricultores 

 

Título inglês:Perception of Food and Nutrition Security and nutritional profile of agriculturist 

families benefiting from water equipment 

 

RESUMO 
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O objetivo do estudo foi conhecer a percepção de Segurança Alimentar e Nutricional e o 

perfil alimentar e nutricional dos indivíduos que compõem as famílias de agricultores 

familiares beneficiários da Cisterna Calçadão. Estudo transversal, de caráter qualiquantitativo, 

realizado nos municípios Igaci e Craíbas, estado de Alagoas. Foi aplicado um questionário de 

caracterização demográfica e socioeconômica e a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar.  

O consumo alimentar foi avaliado por marcadores de consumo alimentar, Ministério da 

Saúde. O estado nutricional foi avaliado por meio da aferição do peso, altura e circunferência 

da cintura. O diagnóstico foi realizado utilizando os pontos de corte do Índice de Massa 

Corporal para idade, do Ministério da Saúde. Foram realizados três grupos focais e os dados 

coletados analisados a partir da Análise de Conteúdo. O estudo mostrou elevada prevalência 

de excesso de peso (52,7%) e risco elevado para doenças cardiovasculares (35,9%). Os 

resultados do consumo alimentar e da Escala mostraram que a Insegurança Alimentar é 

problema presente em 75% dessas famílias. Mesmo diante desse quadro, destaca-se a 

percepção positiva das famílias sobre aspectos produtivos após a implantação das cisternas 

que contribuem para a SAN, tal como a diversificação alimentar e a melhoria da alimentação. 

 

Palavras-Chave: Segurança Alimentar e Nutricional; Consumo Alimentar, Estado 

Nutricional, Percepção. 

 

ABSTRACT 

 

This study’s objective was to know the perception and the nutritional profile of the 

individuals who make up the families of small farmers who are beneficiaries of the Calçadão 

water tanks. A Cross-sectional study, both qualitative and quantitative, was performed in the 

Igaci and Craíbas counties of the state of Alagoas. A quiz for demographic and 

socioeconomic characterization and the Brazilian Scale of Food Insecurity were applied. Food 

consumption was measured by food consumption scorers by the Brazilian’s Department of 

Health. Nutritional status was measured by gathering information of weight, height and waist 

circumference. The diagnosis was made using Ministry of Healt’s chart of Body Mass Index 

(BMI) by age. Three target groups were rated and the collected data was analyzed in the 

Content Analysis. The study showed a high prevalence of overweight (52.7%) and a high risk 

for cardiovascular diseases (35.9%). The results of the food consumption and the Brazilian 

Scale of Food Insecurity showed that Food Insecurity is a problem present in 75% of these 

families. However, even with this scenario, it’s important to highlight the positive perception 
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from the families on the production aspects after the implantation of the water tanks that 

contribute to the Food and Nutritional Security, such as food diversification and food 

improvement. 

  

Key-Words: Food and Nutritional Security,Food Consumption,Nutritional Status,Perception. 

INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas nacionais têm evidenciado que a Insegurança Alimentar é mais presente no 

meio rural se comparado ao urbano. A menor escolaridade e renda dos moradores da zona 

rural, somadas à dificuldade de acesso à água, terra, produção de alimentos podem explicar 

esta situação1,2,3,4. O acesso à água está entre uma das diretrizes da Política Nacional da SAN, 

principalmente para aqueles que vivem em situação de insegurança hídrica e para os 

agricultores familiares5 tornando-se uma política de governo e passando a ter recursos 

previstos no Orçamento Geral da União. 

Desde 2003 o governo federal, por meio do Programa Cisternas, já instalou mais de 

um milhão de cisternas em todo o Nordeste, tendo como público alvo as famílias rurais de 

baixa renda localizadas no Agreste brasileiro, região historicamente caracterizada por longos 

períodos de estiagem e pelas enormes dificuldades para acessar água em quantidade e 

qualidade suficiente6. 

A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é definida como a realização do direito 

de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 

sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais5. Esse conceito ultrapassa o 

aspecto quantitativo e biológico da alimentação, envolvendo também a qualidade dos 

alimentos, as condições ambientais para a produção, o desenvolvimento sustentável, a 

qualidade de vida da população e o acesso à água7,8. 

A abordagem de uma situação multifacetada, influenciada por diversos determinantes, 

como é o caso da SAN, demanda o emprego de diferentes métodos de avaliação e de 

acompanhamento9. A investigação do consumo alimentar é umas das formas de detectar, a 

situação de Insegurança Alimentar e Nutricional, já que permite conhecer a ingestão alimentar 

em qualidade e quantidade10. 

Outro método de análise da SAN, é realizado por meio da avaliação do estado 

nutricional. As medidas antropométricas são indicadores importantes do estado nutricional e 

avaliam de forma indireta e limitante o conjunto de fatores que interferem na SAN11. 
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Face ao exposto, o presente trabalho teve como objetivo conhecer a percepção de SAN 

e o perfil alimentar e nutricional dos indivíduos que compõem as famílias de agricultores 

familiares que receberam a Cisterna Calçadão, de modo a subsidiar um diagnóstico mais 

completo acerca da situação de SAN desses agricultores. Estes dados compõem um estudo 

mais amplo, sobre percepção de agricultores do Agreste brasileiro sobre os efeitos da Cisterna 

Calçadão em suas vidas. 

 

MÉTODOS 

 

Estudo transversal, de caráter qualiquantitativo, com coleta de dados direta. A opção 

por um estudo desse caráter se deu com o propósito da triangulação, visto o seu valor 

universal, por possibilitar melhores condições para captação do fenômeno envolvendo a 

análise da correlação dos resultados de diferentes fontes em função do mesmo objeto12.  

A amostra da pesquisa foi composta por 30 famílias selecionadas em dois municípios 

do Agreste Alagoano, a seleção ficou por conta das entidades parceiras Aagra e Embrapa as 

quais apresentaram as famílias. O critério de inclusão das famílias na amostra foi ter sido 

beneficiado com a tecnologia social (Cisterna Calçadão) através do Programa Brasil sem 

Miséria (PBSM) 2013. Foi critério de exclusão não assinar o termo de consentimento e/ou 

não aceitar participar de todas as etapas da pesquisa. 

Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados um questionário composto por 

informações socioeconômicas, demográficas, condições após a implantação de Cisternas bem 

como aspectos incluindo os alimentos produzidos para comercialização e consumo próprio e 

principais atitudes tomadas pelas famílias na falta de alimento. O instrumento foi elaborado 

especificamente para este fim, subsidiado pelo questionário da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD)13, com incorporação de informações solicitadas pelo órgão 

parceiro na pesquisa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa Tabuleiros 

Costeiros).  

Para diagnosticar a situação de SAN foi aplicada a Escala Brasileira de Insegurança 

Alimentar (EBIA) versão da PNAD/2013 por ser amplamente utilizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em contextos rurais e urbanos 14,.Essa escala tem 

sido o instrumento eleito para uma avaliação mais próxima da vulnerabilidade, no que se 

refere à alimentação e nutrição de núcleos familiares8. O consumo alimentar foi avaliado 

utilizando formulários de marcadores de consumo, do protocolo do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (Sisvan), recomendado pelo Ministério da Saúde15.  
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 O estado nutricional foi avaliado por meio das medidas de peso, altura e 

circunferência da cintura. O diagnóstico foi realizado utilizando-se os pontos de corte 

preconizados pelo Ministério da Saúde, para o Índice de Massa Corporal (IMC) em adultos e 

idosos, circunferência da cintura em adultos16. Os equipamentos utilizados na coleta dos 

dados foram balança digital (Tanita), Estadiômetro (Alturaexata) e fita antropométrica 

(Sanny), precisão em milímetros. 

Os dados foram analisados com auxílio do software Statistical Package for the Social 

Sciences (SSPS) versão 17 para Windows. As variáveis numéricas foram apresentadas em 

média e desvio padrão e as variáveis categóricas com frequências simples e relativa. Foi 

realizada a estatística inferencial através do Teste de Fisher, quando se aplica e o Qui 

Quadrado de Pearson. 

Para conhecer a percepção dos participantes sobre os efeitos da Cisterna Calçadão em 

suas vidas foi realizada a coleta de dados por meio do Grupo Focal, que permitem conhecer 

reações e percepções dos participantes no que tange a ações e processos, e inteirar-se mais 

sobre as necessidades dos grupos estudados17. O objetivo foi que os participantes do grupo 

refletissem e debatessem as questões propostas sobre SAN, Cisterna, Melhorias,  as quais 

estavam em um roteiro elaborado previamente. 

As informações coletadas a partir do grupo focal foram analisadas pela técnica de 

Análise de Conteúdo, a qual é definida como uma reunião de técnicas de pesquisa que tem o 

objetivo de discernir o(s) sentido(s) contido(s) no texto (semântica) 18,19.  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Sergipe (UFS), sob Parecer Nº 1.917.584 e foi realizado com base nas diretrizes da 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012. A pesquisa ofereceu riscos mínimos 

ao participante, tais como cansaço ao responder questionários, e constrangimento ao realizar 

exames antropométricos. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e a autorização para uso de imagem e voz. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Fase 1 - Caracterização da amostra 

 

Agricultores (chefes do domicílio) 
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Participaram do estudo 29 famílias beneficiárias da Cisterna Calçadão, das quais os 

agricultores familiares, chefes de família, foram os principais respondentes dos questionários 

e da EBIA. Os dados de consumo alimentar e estado nutricional correspondem a todos os 

indivíduos presentes no domicílio no momento da coleta e que aceitaram participar da 

pesquisa.  

Do total de chefes de famílias entrevistados, 89,6% residiam no município de 

Igaci/AL, o que pode ter se dado pela variação amostral, sendo 44,8% do sexo feminino, 

índice maior do que foi encontrado na Síntese de Indicadores Sociais20, na qual 40,5% dos 

domicílios brasileiros as mulheres eram a pessoa de referência, com a região Nordeste 

apresentando mais domicílios (42,9%) com mulheres ocupando essa posição.  

Os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) 2013 

indicaram um aumento mais intenso da prevalência de SA nos domicílios com responsável do 

sexo feminino, apontando um dado de 65,6% em SA e 14,2% em situação de Insegurança 

Alimentar moderada ou grave em 2009 e em 2013 74,6% em SA e 9,3% em Insegurança 

Alimentar moderada ou grave. Apesar do expressivo aumento, ainda permanece com patamar 

inferior aos domicílios com responsável do sexo masculino: 79,1%21. 

Todos os agricultores afirmaram que houve mudança na alimentação após a 

implantação da cisterna, corroborando com a informação de Brito et al.22 que afirmaram que 

em anos com chuvas, mesmo que abaixo da média, o tamanho do calçadão garante o 

enchimento da cisterna, permitindo irrigar, pelo menos, canteiros de hortaliças, regar mudas, 

frutíferas, mandalas, ou dispor de água para pequenos animais (galinhas e abelhas) 

contribuindo, dessa forma, para a SAN das famílias. As mudanças citadas pelos agricultores 

da pesquisa incluem implantação de horta, maior variedade na alimentação e consumo de 

alimentos sem agrotóxicos, fatores ligados à dimensão da SAN: consumo. 

Do total dos pesquisados, 96,6% alegaram maior diversificação e melhoria da 

produção e 72,4% aumento da renda, expondo dessa forma a contribuição do Programa 

Cisterna como ferramenta para a promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada e da 

SAN, elementos ligados às dimensões da SAN: disponibilidade e acesso. 

Quando indagados sobre o funcionamento da cisterna, 89,7% responderam que 

‘funcionava bem’, apontando para um dado positivo. Três (10,3%) afirmaram que a Cisterna 

não funcionava bem, corroborando com um estudo realizado por Fonseca23, em que 13,3%dos 

participantes afirmaram que após a construção suas cisternas vazaram imediatamente. 

Quando perguntados sobre qual o principal uso da cisterna, grande parte dos 

beneficiários citou mais de um uso, sendo possível identificar que faziam uso da água da 
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Cisterna de maneira diferente daquela recomendada pelo programa P1+27; 82,8% 

mencionaram a utilização para a produção, 69% para consumo, 55,2% para higiene e 44,0% 

para animais. 

A PNAD trouxe, em sua versão publicada em 2013, um novo tópico denominado 

Estratégia da Família em Situação de Insegurança Alimentar, o qual procurou investigar quais 

as principais atitudes tomadas pelas famílias na falta de alimento. Os resultados dessa 

investigação com os agricultores respondentes da presente pesquisa, mostram que do total de 

pesquisados, 17,4% relataram ter faltado alimento nos últimos três meses. 

Quanto às atitudes tomadas pela família na falta de alimentos, 10,3% responderam que 

‘Compram alimentos fiado’, sendo essa uma das principais estratégias adotadas pelas famílias 

estudadas.  Essa mesma atitude é relatada como a principal estratégia adotada pelas famílias 

frente à falta de alimentos no domicílio, segundo pesquisa realizada em nível nacional, 

correspondendo a 43,3% dos domicílios24. 

O presente estudo apresentou o mesmo percentual (10,3%) para as atitudes ‘Deixaram 

de comprar alimentos supérfluos (biscoitos, refrigerantes...)’, ‘Comeram menos carnes’ e 

‘Comeram menos frutas, verduras e legumes’, divergindo dos resultados nacionais, que 

apontam o destaque de atitudes diferentes como a estratégia de ‘Pedir alimentos emprestados 

a parentes, vizinhos e/ou amigos”, a qual foi apontada em 27,8% dos domicílios, sendo a 

segunda atitude mais tomada24. As atitudes ‘Deixar de comprar alimentos supérfluos’, 

mencionada por 10,3% dos domicílios, e “Pedir dinheiro emprestado” por 3,4%, apareceram 

em terceiro e quarto lugar na pesquisa nacional, respectivamente.  

A análise estatística apontou associação para duas variáveis: a ‘Falta de alimento nos 

últimos 3 meses’ e a ‘Presença de árvore frutífera no quintal’, a análise mostrou que, de todos 

os que afirmaram que não faltou alimento nos últimos 3 meses, 88,5% possuíam frutíferas em 

seus quintais, (p=0,026).  

De acordo com a aplicação da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), 

62,9% tinham membros menores de 18 anos. Observou-se elevada prevalência de Insegurança 

Alimentar dos participantes: 79,1% apresentaram Insegurança Alimentar (IA), sendo 28,1% 

classificados com IA Leve, que aponta preocupação ou incerteza quanto acesso aos alimentos 

no futuro, no que se refere a quantidade e qualidade adequadas; 26% com IA Moderada, 

diminuição quantitativa e/ou ruptura nos padrões alimentares como resultado da falta de 

alimentos entre adultos; e 25% com IA Grave, diminuição quantitativa e/ou ruptura nos 

padrões alimentares como resultado da falta de alimentos entre adultos e/ou crianças, e/ou 

pela fome 14. 
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A prevalência de Insegurança Alimentar deste estudo foi maior do que a encontrada 

por Rocha et al. 25 em famílias da zona rural do Semiárido do Ceará, sendo 33,2% IA leve, 

17,8% em IA moderada e 7% em IA grave. 

Apesar de elevado índice de IA na população estudada, a agricultura familiar com 

enfoque na agroecologia constitui-se em um dos meios para a garantia da SAN, 

Machado27afirma que a agroecologia não se resume a uma técnica de produção pois, se essa 

prática não for associada às dimensões social, política, econômica, administrativa, energética, 

ambiental, cultural e técnica, a mesma será uma técnica convencional. Para ele não é 

suficiente apenas produzir, é preciso produzir respeitando a natureza com proteção à 

biodiversidade, incluindo as dimensões antes citadas. Isso acaba propiciando qualidade 

nutricional através de práticas produtivas mais sustentáveis, além de favorecer o acesso e a 

disponibilidade de alimentos.  

As Cisternas Calçadão se enquadram neste quesito de garantia da SAN, 

proporcionando ao agricultor maior produção de alimentos28 concordando com os dados 

encontrados nessa pesquisa, em que a totalidade dos respondentes afirmou mudança na 

alimentação após a implantação da Cisterna Calçadão. 

 

Família 

 

 A Tabela 1 apresenta informações referentes aos demais membros dos 

domicílios que participaram da pesquisa: um total de 113 indivíduos, incluindo os 

participantes que estavam no momento da pesquisa somados aos membros das famílias 

relatados pelos respondentes dos instrumentos, perfazendo a média de 3,9 (±1,87) pessoas por 

domicílio. Resultado semelhante foi encontrado por Rocha et al.25 que verificaram que as 

famílias residentes no Semiárido do Ceará eram compostas, em média, por 4,2 moradores. A 

PNAD (2013) afirma que quanto maior o número de moradores no domicílio, menor a 

prevalência de SAN16. 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica da população. Agreste Alagoano, 2016 (n=113). 

Variável n (%) 
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 Idade  

Crianças  13 (11,5) 

         Adolescentes 24 (21,2) 

         Adultos 68 (60,2) 

         Idosos 6 (5,3) 

         Não respondeu 2 (1,8) 

Sexo 

Feminino                                                       

Masculino 

 

57 (50,5) 

56 (49,5) 

Relação do parentesco com o chefe  

Chefe 

Cônjuge ou Companheiro 

     Filho 

     Neto/Bisneto 

     Pai/Mãe 

     Irmão/irmã 

     Genro/Nora 

  29 (25,7) 

27 (23,9) 

48 (42,5) 

4 (3,5) 

2 (1,8) 

1 (0,9) 

2 (1,8) 

Estuda 42 (37,2) 

Sabe ler e escrever 

Situação de trabalho 

        Empregador 

        Assalariado com carteira 

        Assalariado sem carteira  

        Autônomo                                    

        Trabalho temporário  

        Aposentado/Pensionista 

        Não trabalha 

        Desempregado 

       Trab. Rural/Agricultor 

85 (75,2) 

 

2 (1,8) 

4 (3,5) 

4 (3,5) 

1 (0,9) 

2 (1,8) 

4 (3,5) 

11 (9,7) 

9 (8,6) 

61 (54,0) 

 

 

Sobre consumo alimentar, o elevado consumo mensal de açúcar chamou atenção. Foi 

possível verificar que os domicílios consomem em média 9,1 (±6,4) quilos por mês. 

Considerando a média de 3,9 (±1,87) pessoas por domicílio, o consumo de açúcar equivale a 

76 gramas/pessoa/dia. A Organização Mundial de Saúde (OMS) em sua diretriz publicada em 

2015 sobre consumo de açúcares para adultos e crianças afirma que consumo de carboidrato 

simples não deve passar de 50 gramas por dia. 

Quanto ao consumo de sal, a média de consumo por mês nos domicílios é de 1,3 Kg 

(±0,87), que resulta em um consumo 11 gramas/pessoa/dia. A OMS recomenda que o 

consumo de sal não ultrapasse de 5g/ dia. Igualmente elevado, afirmaram o consumo de óleo 

em média de 3,4L (±2,4) em um mês no domicílio o que equivale a 29 ml/pessoa/dia. O Guia 

Alimentar para População Brasileira orienta que o uso de óleos e gorduras deve ser feito em 



55 

 

 

pequenas quantidades25.  Essas características de consumo podem ter direta relação com o 

estado nutricional encontrado nessa população.  

Quanto aos marcadores do consumo alimentar das famílias entrevistadas (Tabela 2) os 

grupos mais consumidos no dia anterior foram feijão (93,8%), seguido por verduras e 

legumes (65,6%). Em contrapartida a estes resultados positivos, foram relatados elevado 

percentual de consumo de bebidas adoçadas (65,6%) e baixo percentual de indivíduos que 

consumiram frutas frescas (40,6%), além da considerável menção do consumo de alimentos 

ultraprocessados, tais como macarrão instantâneo, salgadinhos em pacote, biscoito 

recheados/doces ou guloseimas, hambúrguer e embutidos. 

 

Tabela 2. Frequência do comportamento e consumo alimentar da população estudada. 

Agreste Alagoano, 2016 (n=64*). 

Variável n (%) 

Realiza as refeições assistindo TV, mexendo no computador e/ou celular 14 (21,9) 

Refeições realizadas ao longo do dia   

      Café da manhã  

      Lanche da manhã  

      Almoço  

      Lanche da tarde  

      Jantar 

      Ceia 

62 (96,9)  

28 (43,8) 

61 (95,3) 

28 (43,8) 

58 (90,6) 

15 (23,4) 

Consumo alimentar do dia anterior 

      Feijão 

      Frutas frescas 

      Verduras/Legumes 

      Hambúrguer e/ou embutidos 

      Bebidas adoçadas  

      Macarrão instantâneo, salgadinho em pacote ou biscoito salgado 

      Biscoito recheado/doces ou guloseimas 

 

60 (93,8) 

26 (40,6) 

42 (65,6) 

13 (20,3) 

42 (65,6) 

21 (32,8) 

18 (28,1) 

* Respondentes do marcador de consumo 

 

Apesar do relato de consumo de verduras e legumes, pode-se observar que o consumo 

de bebidas adoçadas se iguala, sendo considerado bastante elevado pelo excesso de açúcar 

simples, em especial, considerando o excesso de peso e o elevado risco cardiovascular 

apresentado pela população.  

É importante ressaltar que, apesar da produção de frutas pelos agricultores familiares, há 

um maior consumo de bebidas adoçadas advindas da indústria, em detrimento à sucos 

naturais. Resultados semelhantes são apresentados pelas Pesquisas de Orçamento Familiar 

(POF) dos anos de 2002-2003 e 2008-2009, que identificaram uma diminuição no consumo 
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de frutas e hortaliças, se tornando insuficiente, e excesso de calorias advindas do açúcar e 

gordura saturada na dieta dos brasileiros1. 

Os achados deste estudo são semelhantes aos encontrados por Carvalho e Rocha30os 

quais mostramque embora os entrevistados tenham mais acesso a esse grupo de alimento, o 

seu consumo é baixo, podendo ser explicado por vários fatores, tais como o fato de que, 

provavelmente, o cultivo destes alimentos destina-se mais à comercialização e muito pouco ao 

consumo familiar, e também pode ser atribuído às questões relativas ao hábito alimentar.  

Crianças e adolescentes têm tido acesso cada vez mais precoce a dietas com alto teor 

de gorduras e nutricionalmente pobres, com baixo consumo de frutas e hortaliças. Ademais, 

existe um saldo maior na conta das horas gastas com atividades de cunho sedentário como 

televisão, celular, computador e o desenvolvimento da obesidade31.No presente estudo é 

possível verificar que parte dos respondentes realiza as refeições assistindo TV, mexendo no 

computador e/ou celular, há evidências de que a conjuntura ligada ao momento do consumo 

de alimentos como por exemplo, comer assistindo televisão, sozinho, sentado no sofá ou 

partilhar uma refeição, sentado à mesa em companhia, é importante para determinar quais 

alimentos serão consumidos e, mais importante ainda a quantidade dos alimentos a ser 

consumida24. 

No momento da pesquisa estavam presentes 71 indivíduos (62,8% do total de membros 

de todas as famílias) que foram avaliados quanto ao estado nutricional. Quanto aos resultados 

da população adulta (idade ≥ 20anos e <60 anos), de acordo com o IMC, 41,8% estavam 

eutróficos, 32,7% com Sobrepeso, 20% com sobrepeso e obesidade e 5,4% com baixo peso. 

Foi encontrado um percentual elevado de risco para doenças cardiovasculares (35,9%), a 

partir da avaliação de circunferência da cintura.  

Mesmo sendo elevados os percentuais de excesso de peso (52,7%), os dados entre estes 

agricultores foram inferiores à prevalência encontrada pela Pesquisa do Orçamento Familiar 

(POF 2008-2009), a partir da avaliação antropométrica realizada em domicílios de todas as 

regiões do Brasil, onde 57% da região nordeste, do meio rural, apresentavam excesso de 

peso1.  

No grupo dos idosos, 50% apresentaram-se com excesso de peso e 50% eutróficos.De 

acordo com o IMC para a idade, 50% dos adolescentes apresentaram-se eutróficos e 50% com 

sobrepeso; para crianças, 75% encontravam-se com o IMC adequado para idade e 25% com 

sobrepeso pelo mesmo índice. 

Estudo com o objetivo de avaliar o estado nutricional de crianças e adolescentes de um 

município do Semiárido do nordeste brasileiro, realizado por Ramires et al.32encontrou a 
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prevalência de 24% de sobrepeso entre crianças e adolescentes, o que reflete a característica 

de um complexo perfil epidemiológico desenvolvido a partir da transição nutricional, 

estabelecida pela existência do antagonismo das duas faces da IA: a desnutrição e o 

sobrepeso. 

Os dados nacionais mostram, ainda, que a prevalência de excesso de peso vem 

crescendo na região do Nordeste, o que é preocupante devido à relação com o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares1,32. A POF 2008-2009 aponta que a desnutrição 

nos primeiros anos de vida e o excesso de peso e a obesidade nas demais faixas etárias, são 

problemas expressivos no que se refere à saúde pública do Brasil. 

Segundo Taddei33, o excesso de peso vem aumentando significativamente nas classes 

socioeconômicas mais desfavorecidas e afetando, de forma grave, a população infantil, 

especialmente as crianças menores de dois anos. Esse autor afirma que a má alimentação é o 

principal fator desencadeante do excesso de peso (95%), ao passo que as causas endógenas 

respondem por apenas 5%. 

O resultado do estado nutricional dos agricultores familiares deste estudo é semelhante 

ao descrito no estudo de Oliveira et al.34, onde foi observado que a condição de sobrepeso 

prevaleceu, demonstrando mudança no quadro de Insegurança Alimentar avaliada a partir do 

estado nutricional, que antes caracterizava-se pela desnutrição. 

Sugere-se que o perfil alimentar dos agricultores pode estar ligado aos dados de 

sobrepeso e risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares encontrados nesta 

pesquisa. 

 

Fase 2 - Qualitativa 

 

Foram realizados três grupos focais (60 minutos cada), contemplando um 

representante da família participante da etapa de coleta de dados anterior. Todos os 

participantes foram identificados com crachá,sessões, possibilitando que os participantes 

estivessem voltados uns para os outros, buscando facilitar o debate. 

O roteiro utilizado previa os seguintes questionamentos: (1) ‘O que melhorou nos 

últimos anos de vida de vocês?’; (2) ‘Como a cisterna colabora/ajuda na vida de vocês?’ (3) 

‘Como era a vida antes da Cisterna Calçadão?’; (4)‘Vocês conseguem utilizar a cisterna? 

Enfrentam problemas na utilização da cisterna?’; e (5) ‘Quais são as considerações/ 

percepções do grupo para que houvesse um maior aproveitamento da água captada na cisterna 

para produção alimentar e criação de pequenos animais?’. 
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A classificação hierárquica descendente resultante do corpus analisado organizou o 

conteúdo das duas primeiras questões em seis categorias. No que se refere à importância das 

Cisternas para os pesquisados está apresentada na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Categorias referentes à percepção das famílias sobre o que mudou na vida delas nos 

últimos anos e como a cisterna colabora na vida dos mesmos. Agreste Alagoano, 2016. 

Categoria Percentual 

Produção de alimentos  

Alimentação saudável e saúde 

Sentimentos positivos 

Melhores Condições de vida 

41,6% (15) 

33,3% (12) 

33,3% (12) 

25,0% (9) 

Criação de animais 

Geração de renda (venda) 

25,0% (9) 

13,8% (5) 

 

A categoria ‘produção de alimentos’ remete à utilização da água captada pela cisterna 

a para atividades produtivas contribuindo para a SAN das famílias; já a categoria ‘alimentação 

saudável e saúde’ refere-se à contribuição da cisterna para alimentação saudável das famílias 

e melhora da saúde de seus componentes; ‘Sentimentos’ faz menção aos sentimentos 

positivos que foram expressos pelos participantes ao se referirem à cisterna, foram 

identificados orgulho, emoção, alegria, entusiasmo e afeto.  

A categoria ‘condições de vida’ faz menção às mudanças ocorridas na vida das 

famílias, como por exemplo, a dinâmica de sair para buscar água, percorrendo muitos 

quilômetros; a ‘criação de animais’ refere-se à criação de pequenos animais que se tornou 

possível com a chegada da Calçadão. A última categoria, ‘geração de renda’, refere-se ao 

aumento da venda de alimentos produzidos com a água da cisterna.  

A Tabela 4 traz as categorias já apresentadas e algumas das citações dos participantes 

durante o Grupo Focal referentes ainda à importância das Cisternas para os pesquisados 

(questão 1 e 2 do roteiro).  
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Tabela 4. Categorias e citações referentes à percepção das famílias sobre o que mudou na 

vida delas nos últimos anos e como a cisterna colabora na vida dos mesmos. Agreste 

Alagoano, 2016. 

Categoria Citações 

Produção de alimentos “Eu posso ter minha hortinha que antes não tinha não podia ter no verão” 
“Eu tenho a plantaçãozinha: boldo, alface, cebola, pipino, berinjela, 

beterraba, tudo ta vingando graças a Deus...” 
 

 Alimentação saudável e 

saúde 
 

 

 

 
Sentimentos 

 

 

 

 
Condições de vida 

 

 

 

 

 
Criação de animais 

 

 

 

 

 
Geração de renda (venda) 

“Saúde!! Além da nutrição né vem a saúde você chegar de manhã ir no seu 

pomar pegar um mamão desse mete-le a faca esse aqui foi que plantei 

viu!” 
“Se não fosse a calçadão a gente não tava comendo verdura natural...” 

 
“Foi uma benção...minha cisterninha tá lá eu tendo água graças a Deus” 

“Foi a coisa melhor que eu já tive na minha vida...” 
“Não tenho nem como agradecer esse presente...estou muito feliz de ter ela 

por que se causo não fosse ela seria pior” 
 

“Melhorou muito que a nossa vida era pegar água aonde pudesse alcançar 

tinha que ir buscar...essa parte da gente tá carregando água já acabou” 
“Você tem agua perto de casa ai já não vai buscar aquela água também 

não vai ficar pagando uma pessoa pra tá...né?” 
“Agua é vida...né?” 

 
“... uma criação de porco, galinha tudo a gente consegue é ela que 

sustenta.” 
“Se não fosse a calçadão agente não ia ter condições de criar uma 

galinha, que nois cria, porco, cachorro, um peru, uma oveia...tudo depende 

da água...” 
 

“Quem se dedica vende mesmo na feira, meu filho já foi pras duas feiras 

que ele vende que leva e volta sem nada só com o dinheirinho no bolso 

(risos)” 
“Eu vendo assim verdura...o coentrozinho o povo não para de querer aí a 

cebolinha...alface...o coentro eles sempre procura...ovos também.” 

  

Estudo realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) realizou uma 

avaliação qualitativa sobre o Programa P1+2 de residentes da Bahia, de Sergipe e do Rio 

Grande do Norte. Encontrou também como resultado diversos fatores positivos: a ampliação 

significativa do acesso à água, diminuindo o tempo despendido para as viagens aos locais 

onde se tinha água disponível, e identificou a ampliação no plantio de hortaliças e frutíferas, 

aumentando o consumo e a variedade35.  

Sobre a percepção dos participantes de como era a vida antes da Cisterna Calçadão 

(questão 3 do roteiro), foram identificadas as categorias apresentadas na Tabela 5: ‘Consumo 

limitado de alimentos in natura’, ‘armazenamento’ e ‘barreiras’. A primeira categoria 

‘Consumo limitado de alimentos in natura’ refere-se à dimensão alimentar presente no 
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conceito da SAN, a qual afirma que a produção e disponibilidade de alimentos devem ser 

bastante e adequadas para atender os indivíduos tanto em termos de qualidade como em 

quantidade36. ‘Armazenamento’ é a segunda categoria, a qual relaciona-se a problemas 

enfrentados pelas famílias para armazenar a pouca água a que tinham acesso. A última 

categoria ‘Barreiras’ faz menção às dificuldades relacionadas à falta de água enfrentadas pelas 

famílias. 

 

Tabela 5.Categorias e citações referentes à percepção sobre como era a vida antes da 

Calçadão. Agreste Alagoano, 2016. 

Categoria Citações 

Consumo limitado de 

alimentos in natura 

“Tudo de quilinho né era limitado...Era tudo de um tipo só” 
“As verdurinhas que só ia buscar na feira quando tinha o realzinho” 

“...diversos tipos de laranja, a gente só tinha um tipinho né?” 
 

 

Armazenamento 

 

 

 

 

Barreiras 

 

 

“Comprava o tambor e botava onde a água? que não tinha em que botar a 

gente não podia comprar dois três tambor...” 
“...não tinha nem balde onde colocar antigamente tinha que pegar e usar 

aquela água porque não tinha onde butar” 
 

“Enchi tanto túnel d’água que hoje me encontro com uma hérnia de disco 

na coluna...tunel d’água vaso pesado” 
“era tambor de carregar água...não brotava pé nenhum...” 

“eu cheguei a dar cinco viagens pra buscar água pros animais, uma égua 

e dois bois ficaram sem casco” 

  

 

Quanto à pergunta 4 do roteiro, apenas dois participantes relataram problemas, 

alegando vazamentos causados pela água que estava armazenada no mesmo, e relataram que 

receberam suporte da Aagra para sanar o problema. De modo leve e engraçado, os 

participantes relataram que o grande problema das cisternas é a falta de chuva, eles afirmaram 

que se tivesse chovendo mais tudo seria melhor. 

O MDS buscou avaliar a sustentabilidade do programa cisternas, em parceria com a 

Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), em 45 comunidades rurais de 41 municípios, 

espalhados em nove estados: Bahia, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, 

Paraíba, Sergipe, Ceará e Minas Gerais. Os dados mostraram que 37,1% dos entrevistados 

também afirmaram que o equipamento apresentou algum problema, tais como: rachaduras, 

bomba que não funciona, vazamento, entre outros1.Os problemas físicos apresentados nas 

cisternas sugerem precariedade da mão de obra empregada na construção. 
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Quanto à contribuição dos participantes a partir de considerações para que houvesse 

um maior aproveitamento da água captada na cisterna, as respostas foram: 

“Ter ao redor da nossa cisterna uma cerca...pra proteger dos 

animais...pisar na calçada e pra ter também...outra cerca... um 

localzinho de terra cercado pra nois pudesse produzir...” 

 

“Falta a chuva pra a gente ter água em abundância por que a 

gente fica com medo mia fia de faltar, tem que economizar” 

 

“Assistência técnica é primordial ao pequeno agricultor. Isso 

é NECESSÁRIO é fatal.” 

 

Foram levantados aspectos importantes como proteção para a cisterna, a necessidade 

da chuva e a assistência técnica que é fator essencial para que os agricultores possam sanar 

possíveis dúvidas, aprenderem mais sobre a tecnologia social e ter um melhor aproveitamento 

da água captada na cisterna. 

CONCLUSÃO 

 

As famílias do estudo apresentaram elevada prevalência de excesso de peso e risco 

aumentado para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, além de elevado percentual 

da população convivendo com Insegurança Alimentar. Eles sentem-se inseguros, seguindo a 

tendência do excesso de peso, o que aponta para a necessidade de ações que promovam SAN 

para essa população.  

Apesar disso, as famílias têm uma percepção positiva quanto a tecnologia social, 

Cisterna Calçadão, relatando as diversas melhorias ocorridas a partir da chegada desse 

equipamento, como por exemplo, diversificação e melhorias no que se refere ao consumo de 

alimentos in natura. Quanto ao consumo alimentar foi possível observar que há um baixo 

consumo de frutas, dando lugar ao consumo de produtos industrializados, em especial de 

bebidas adoçadas. Não obstante ao baixo consumo usual, a redução de frutas e legumes é a 

principal estratégia frente à falta de alimento pelas famílias.  

Mesmo diante desse quadro pode-se destacar percepção positiva por parte das famílias 

sobre aspectos produtivos após a implantação da tecnologia social, a qual contribui para a 

SAN, no que se refere à produção e ao acesso ao alimento, incluindo alimentos in natura. Os 
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dados apontam ainda que sem a tecnologia social tudo era mais complexo no que se refere à 

produção, consumo e acesso. 

Desta forma, destaca-se a importância de programas de acesso à água para a produção 

de alimentos, dentro de políticas públicas para garantia da SAN, e que sejam voltadas também 

para a educação alimentar e nutricional desta população. 
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6CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diantedos resultados observa-se que a tecnologia social, Cisterna Calçadão,viabiliza, 

para os agricultores, quintais produtivos e a criação de pequenos animais, influenciando de 

forma direta na SAN dessas famílias. Foi possível observar a permanência nos anos de 2013 e 

2016 quanto a produção na roça, e o aumento em relação a produção no quintal, aspecto 

positivo após a implantação das Cisternas.  

Todos os entrevistados relataram mudança na alimentação, citando melhor 

alimentação, maior quantidade, diversificação da produção após a chegada da tecnologia.Foi 

possível constatar alterações alimentares decorridas nesse grupo, a ausência de alimentos que 

não estão mais presentes na comunidade, como o bolo de mandioca e beiju de tapioca, feitos 

nas casas de farinha. 

O consumo de frutas e vegetaisainda é aquém do recomendado, enquanto o consumo 

de produtos industrializados e bebidas adoçadas apareceu de forma expressiva. As 

características do consumo alimentar encontradas possuem direta relação com o estado 

nutricional dessa população, elevada prevalência de excesso de peso em todas faixas etárias, e 

elevado risco aumentado para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares nos adultos,que 

também caracterizasituação de Insegurança Alimentar, coadunando com o sentimento das 

famílias, que se sentem inseguras e passam por diferentes desafios.Essa condição aponta para 

a necessidade ações de Educação Alimentar e Nutricional com enfoque na SAN para essa 

população.  

Apesar dos pontos apresentados, as famílias têmuma percepção muito positiva quanto 

a Cisterna Calçadão, relatando as diversas melhorias ocorridas a partir da chegada desse 

equipamento, como por exemplo,aumento no que se refere ao consumo de alimentos in natura 

cultivados em seus quintais e sem o uso de agrotóxicos, melhoria nas condições de vida e até 

geração de renda.Os resultados da Técnica de Livre Evocação foram reafirmados diante da 

análise dos Grupos Focais. 

Destaca-se a importância de programas de acesso à água voltados para a promoção de 

produção de alimentos e criação de pequenos animais, dentro de políticas públicas para 

garantia da SAN, associados à Educação Alimentar e Nutricional na vida desses beneficiários 

e a presença de assistência técnica para orientar essas famílias. 

A utilização do multimétodo na pesquisa foi importante, pois permitiu a identificação 

de resultados mais intrínsecos e subjetivos,pouco avaliados, que subsidiaram uma avaliação 
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mais profunda acerca do objeto de estudo, e possibilitarão intervenções pertinentes junto aos 

pesquisados. 

O estudo apresentou como limitação a dificuldade no momento da coleta de dados 

diante da distância das residências dos moradores. Outra limitação foi a ausência de grupo 

comparação para a realização da pesquisa. 
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APÊNDICES: Apêndice 1. Marco Lógico 

MARCO LÓGICO PARA PESQUISA: “PERCEPÇÃO DE FAMÍLIAS DO AGRESTE BRASILEIRO SOBRE O EFEITO DE EQUIPAMENTOS HÍDRICOS EM SUAS VIDAS” 

ESTRUTURA DO MARCO LÓGICO 

OBJETIVOS 
RESUMO DESCRITIVO 

DE OBJETIVOS 

INDICADORES 

VERIFICÁVEIS 

OBJETIVAMENTE 

MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO 
SUPOSIÇÕES (RISCOS) 

PRODUTOS/ 

METAS 
ATIVIDADES 

PERGUNTA 

NORTEADORA 

OBJETVO 

SUPERIOR 

 

Contribuir para o 

monitoramento e avaliação 
da implantação dos 

equipamentos hídricos no 

Agrestebrasileiro. 

Análises, conclusões e 
recomendações da 

Pesquisa. 

Descrição da 

metodologia, dos 
principaisresultados 

e conclusões da 

Pesquisa. 

Divulgaçãoinadequadaouinsuficiente 

dos resultados.  
Nãoaplicação/ utilização das análises, 

conclusões e recomendações da 

Pesquisa. 

Relatóriostécnic
os 

 

Desenvolvimento das atividades 

dos objetivosgeral e específicos 

Como está a vida das 
famíliasapósaimplantação dos 

equipamentoshídricos? 

OBJETIVO 

GERAL 

Conhecer a percepção de 

famíliassobre o impacto dos 
equipamentoshídricosemsuas

vidas, com 

enfoquenasituação de 
SegurançaAlimentar e 

Nutricional do domicílio. 

Análises, conclusões e 

recomendações da 

Pesquisa. 

Descrição da 
metodologia, dos 

principaisresultados 

e conclusões da 
Pesquisa. 

Divulgaçãoinadequadaouinsuficiente 
dos resultados e recomendações 

 
Nãoaplicação/ utilização das análises, 

conclusões e recomendações da 

Pesquisa. 

Relatóriostécnic
os 

Dissertaçãodefen

dida 
Artigopublicado 

Levantamento e mapeamento dos 
instrumentosnormativos e 

artigoscientíficos 
 

Levantamento das 

informaçõesjáexistentes 

Qual a percepção das 

famíliassobre o impacto dos 

equipamentoshídricosemsuasvi

das? 
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Conheceraspectos históricos, 
sociais, econômicos e 

culturaisrelacionados à 

produção de 
alimentosnacomunidade. 

Caracterização das 
famíliasparticipantes 

Aplicação de 

questionário 

Coleta de dados 
primários com as 

variáveis de 
interesseParticipaçã

onapesquisa 

Análise dos 
resultados 

Problemastécnicosnosquestionáriosapli

cados 
 

Falta de envolvimento dos 
respondentes para 

participaçãonapesquisa – baixa taxa de 

resposta 
 

Problemastécnicos com os softwares de 

análise de dados 

Artigo 1 

(1) Elaboraçãotécnica do 

questionário 

(2) Coleta de dados 
(3) Análise de dados 

(4) Elaboração do 

artigocientífico 
(5) Divulgação dos 

resultadosem outros meios, 

comoapresentaçãoemevento
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técnicos, sociais e cultural 

selecionados à produção de 

alimentos da 
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Quaismudançasvêmocorrendon

asrelações entre a produção de 

alimentos e autoconsumo das 
famíliasapósaimplantação dos 

equipamentoshídricos? 

Identificar as mudanças 
ocorridas na produção de 

alimentos e no autoconsumo 

das famílias. 

Descrição dos relatos Artigo 1 

Conhecer a percepção de 

segurançaalimentarintradomi
ciliar, 

bemcomoaspectosdemográfic

os, socioeconômicos, de 
consumoalimentar, 
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diagnóstico da situação de 
segurançaalimentar e 
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Descrição da 
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Aplicação da Escala 
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Problemastécnicosnaaplicação do 

instrumento 
Falta de envolvimento dos 

respondentes para 

participaçãonapesquisa – baixa taxa de 
resposta 

Ausência de todosmoradores no 

domicílio 
Problemastécnicos com os 

equipamentos da antropometria 

Artigo 2 

Qual a percepção das 

famíliasquanto a 
segurançaalimentarintradomicil

iar e situação de 

segurançaalimentar e 
nutricional das 

famíliasparticipantes? 
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Apêndice 2. Questionário -2016 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
 DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 
 

A PERCEPÇÃO DE FAMÍLIAS DO AGRESTE BRASILEIRO SOBRE O IMPACTO DE EQUIPAMENTOS 
HÍDRICOS EM SUAS VIDAS. 

 QUESTIONÁRIO: 

 

1. INFORMAÇÕES DO BENEFICIÁRIO (RESPONSÁVEL) 

Nº do Quest.[     |     |     ]  ENTREVISTADOR: 

DATA DA ENTREVISTA: [      |      ]/ [      |      ]/ [  2  |  0|  1   |     ] 

1.1. NOME DO ENTREVISTADO: 

1.2. COMUNIDADE: 

1.3. ENDEREÇO:   

1.4. REFERÊNCIA PARA 
LOCALIZAÇÃO 

 

1.5. CEP [     |     |     |     |     ] - [     |     |     ] 

1.6. MUNICÍPIO: 1.7. UF: 

1.8. SEXO:   [1] Masculino       [2] Feminino 

1.9. Data de Nascimento [      |      ]/ [      |      ]/ [       |       |       |      ] 

1.10. CPF: [     |     |     |     |     |     |     |     |     ] - [     |     ] 

2. SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO 

2.1. Essa casa é o que? 
[1] Própria 

[2] Alugada 

[3] Cedida / emprestada 

[4] Ocupada 

[5] Outra 

[9] Não sabe/ Não respondeu (NS/NR) 

2.2. Como é a luz desta casa?  
[1] Elétrica com medidor  

[2] Elétrica sem medidor 

[3] Óleo, querosene ou gás de botijão 

[4] Outra 

[5] Não tem 

[9] Não sabe/ Não respondeu (NS/NR) 

2.3. Número de cômodos (quartos) no domicílio: [        ] 

2.4. Tem banheiro dentro da casa?        [ 1 ] Não[ 2 ] Sim  

2.5. Para onde vai o esgoto do banheiro? 

https://www.embrapa.br/
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[1] Rede coletora de esgoto ou pluvial     

[2] Fossa séptica (fossa tratada ou decantada) ligada à rede pública de coleta  

[3] Fossa séptica (não ligada à rede pública de coleta) 

[4] Fossa rudimentar (poço, buraco) 

[5] Vala a céu aberto 

[6] Direto para o rio, lago ou mar 

[7] Outro escoamento 

[9] Não sabe/ Não respondeu 

2.6. O que fazem com o lixo? (Considerar o predominante) 
[ 1 ] Coletado na porta  

[ 2 ] Colocado em caçamba ou outro recipiente para posterior coleta  

[ 3 ] Queimado no quintal/terreno 

[ 4 ] Enterrado no quintal/terreno 

[ 5 ] Jogado em terreno baldio  

[ 6 ] Jogado em rio, lago ou mar 

[ 7 ] Outro destino 

[ 9 ] Não sabe/ Não respondeu 

3. ACESSO À ÁGUA 

3.1. Vocês tratam a água?     [ 1 ] Não(passe para a 3.2)[ 2 ] Sim             [9] NS/NR   

3.1.1. Se Sim, como?  
[ 1 ] Ferve   [ 2 ] Filtra  [ 3 ] Cloro  [ 4 ] Coa   [ 5 ] Uso de moringa/Lírio branco   [ 6 ] Outros    [ 9 ] NS/NR  

3.1.2.  Com que frequência é feito o tratamento da água para beber? 
[ 1 ] Diariamente         [ 2 ] Às vezes          [ 3 ] Só quando a água está muito suja          [ 9 ] NS/NR 

3.2. Fontes de abastecimento (Marque uma ou mais alternativas em cada quadro): 

3.2.1.  Beber
  

3.2.2. Cozinhar 3.2.3. Limpeza 3.2.4. Banheiro 

[01] Açude [01] Açude [01] Açude  [01] Açude 

[02] Barreiro [02] Barreiro [02] Barreiro [02] Barreiro 

[03] Cacimba [03] Cacimba [03] Cacimba [03] Cacimba 

[04] Carro pipa [04] Carro pipa [04] Carro pipa [04] Carro pipa 

[05] Cisterna [05] Cisterna [05] Cisterna [05] Cisterna 

[06] Poço [06] Poço [06] Poço [06] Poço 

[07] Riacho [07] Riacho [07] Riacho [07] Riacho 

[08] Rio [08] Rio [08] Rio [08] Rio 

[09] Tanque de pedra 

[10] Rede pública 

[09] Tanque de pedra 

[10] Rede pública 

[09] Tanque de pedra 

[10] Rede pública 

[09] Tanque de pedra 

[10] Rede pública 

[99] NS/NR [99] NS/NR [99] NS/NR [99] NS/NR 

4. CONDIÇÕES DE SAÚDE 

4.1. No último ano alguém da família teve: 

[01] Anemia [05] Diabetes  [09] Doença respiratória [13] Sarampo 

[02] Câncer  [06] Diarreia  [10] Pressão alta [14] Verminose 

[03] [07] Distúrbio Mental [11] Reumatismo/artrite/artrose [15] Outros 
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Caxumba/Papeira 

[04] Dengue  [08] Doença de pele [12] Rubéola [99] NS/NR 

4.2. Alguém no domicílio ingere bebida alcoólica três vezes ou mais na semana?    

[ 1 ] Não[ 2 ] Sim             [9] NS/NR   

4.3. Alguém no domicílio enfrenta problemas relacionados ao uso de drogas? 

[ 1 ] Não[ 2 ] Sim             [9] NS/NR   

4.4. Alguém no domicílio fuma?    

[ 1 ] Não[ 2 ] Sim             [9] NS/NR   

4.5. No total, quanto por mês sua família usa de:  
 

4.5.1. Açúcar (kg)__________     [99] NS/NR 

4.5.2. Sal (Kg) __________           [99] NS/NR 

4.5.3. Óleo (L) __________          [99] NS/NR 

 

Somar tudo o que ganha e o 

que compra.  Colocar a 

unidade de medida (Kg, 

litros). Referência de 1 mês. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DOS MORADORES (Considerar apenasas pessoas que estãomorando na casa hápelomenos3mesesequenãosão temporários. Incluir 

crianças). 

5.1.  5.2.  5.3.  5.4.  5.5.  5.6.  5.7.  5.8.  5.9.  5.10.  5.11.  5.12.  

Nº de 

ordem 

do 

morador 

Idade 

(anos) 

Sexo 

[1] M  

[2] F 

Raça/cor 

[ 1 ] Branca 
[ 2 ] Preta 
[ 3 ] Parda 
[ 4 ] 
Amarela 
[ 5 ] 

Indígena 

Relação de 
parentesco com a 
pessoa 
responsável pela 
família 
[01] Pessoa de 

referência 

[02] cônjuge ou 

companheiro 

[03] filho(a) 

[04] enteado(a) 

[05] neto(a) ou 

bisneto(a) 

[06] pai ou mãe 

[07] sogro(a) 

[08] irmão/ irmã 

[09] genro/nora 

[10] outro parente 

[11] agregado 

[12] pensionista 

Estuda? 

[1] Não  

[2] Sim 

Sabe ler/ 

escrever?  

[1] Não  

[2] Sim 

Escolaridade 

(marcar o grau 
completo): 
[1] 
Alfabetização/Mobral 
[2] Fundamental I  
[3] Fundamental II 
[4] Médio 
[5] EJA 
[6] Superior 
[7] Pós-graduação 
[8] Outro (descrever) 

Trabalha 

fora? 

[1] Não 

(passe 

para 

5.11)  

[2] Sim 

Ocupação 
(descrever o 
nome da 
ocupação 
/cargo,exemplo: 
auxiliar de 
serviços gerais) 

Situação no 
mercado de 
trabalho 
[01] Empregador  
[02] Assalariado 
com carteira de 
trabalho  
[03] Assalariado 
sem carteira de 
trabalho 
[04] Autônomo 
[05] Trabalho 
temporário 
[06] 
Aposentadoria/ 
pensionista 
[07] Não 
trabalha 
[08] 
Desempregado 
[09] Trabalhador 
rural/agricultor 
[10] Outro 
(descrever) 
[99] NS/NR 

Ajuda na 
plantação 
familiar/roça? 

[1] Não  

[2] Sim 

01            
02            
03            
04            
05            
06            
07            
08            
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09            

10            
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7. POSSE DA TERRA E SISTEMA DE PRODUÇÃO FAMILIAR 

7.1. Qual a relação da família com a terra? 

[1] Agregada [4] Posseira [7] Outros. Qual: 

[2] Caseira [5] Possível Herdeira  

[3] Comunitária [6] Proprietária  

SUBSISTEMAS IDENTIFICADOS 

7.2. Cria Animais? 
[ 1 ] Não(passe para 7.3 )[ 2 ] Sim              

7.2.1. Qual o destino da produção? 
 [ 1 ] Para consumo próprio    [ 2 ] Para comercialização     [ 3 ] Ambos 

7.2.2.  O que criam? (Pode marcar mais de uma alternativa) 
[1] Avicultura 
[2] Bovino cultura 
[3] Suínocultura 
[4] Caprinocultura 
[5] Apicultura  
[6] Ovinocultura   
[7] Outros. Qual: _________ 

7.2.3. Cria galinhas? 
[ 1 ] Não(passe para 7.3 )[ 2 ] Sim              

7.2.4. Quantas aves?    [     |     |     ] 

7.2.5. Qual tipo? (Pode marcar mais de uma alternativa) 
[1] Granja     [2] Capoeira     [3] Caipira     Especificar a raça:________________ 

7.2.6. Qual a alimentação?  
[1] Só milho     [2] Ração     [3] Ração com premix 

7.2.7. Qual a origem da alimentação? 
[1]  Produzida na propriedade      [2] Comprada        [3] Ambas 

7.2.8. Quais as doenças que mais atacam as aves?  
Resposta:_____________________________________________________ 

7.2.9. Como são tratadas as doenças? (Pode marcar mais de uma alternativa) 
[1] Medicamentos comprados. Quais?  ______________________ 

[2] Receitas naturais/caseiras Quais? _______________________ 

7.2.10. Qual a destinação da criação de galinhas? (Pode marcar mais de uma alternativa) 
[1] Alimentação da família      
[2] Produção de ovos para consumo próprio 
[3] Produção de ovos para venda 
[4] Venda das aves 

7.2.11. Qual o principal meio de comercialização? 
[1] Feira     [2] Vizinhos e parentes     [3] AAGRA  

7.3. Fazem coleta de algum produto para consumo ou renda? 

6. ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

6.1. Sócio(a) e/ou participa de alguma organização social? 
[ 1 ] Não(passe para o bloco 7)[ 2 ] Sim             [9] NS/NR   

6.1.1. Se sim, quais:   

[1]  Associação/Comunidade  [4] Movimento de mulheres  [7] Outros:______________________ 

[2] Cooperativa [5] Partido político  

[3] Grupo ou Pastoral da Igreja [6]  Sindicato Rural  

Se o entrevistado NÃO pratica a 

avicultura, passe para7.3. 
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[ 1 ] Não(passe para 7.4 )[ 2 ] Sim              

7.3.1. Qual o destino do que é coletado? 
 [ 1 ] Para consumo próprio    [ 2 ] Para comercialização     [ 3 ] Ambos 

7.4. Quintal 
[ 1 ] Não(passe para 7.5 )[ 2 ] Sim              

7.4.1. Qual o destino do que é produzido? 
 [ 1 ] Para consumo próprio    [ 2 ] Para comercialização     [ 3 ] Ambos 

7.4.2. O que é produzido no quintal? (Pode marcar mais de uma alternativa) 
[1] Aves     

[2] Plantas Medicinais 

[3] Fruteiras  

[4] Plantas Ornamentais 

[5] Hortaliças  

[6] Suínos  

[7] Outros. Qual: _____________________________ 

7.5. Roça 
[ 1 ] Não(passe para 7.6)[ 2 ] Sim              

7.5.1. Qual o destino do que é produzido? 
 [ 1 ] Para consumo próprio    [ 2 ] Para comercialização     [ 3 ] Ambos 

7.5.2. O que é produzido no roçado? (Pode marcar mais de uma alternativa) 
[1] Arroz     

[2] Fava 

[3] Feijão  

[4] Jerimum 

[5] Mandioca  

[6] Milho  

[7] Outros. Qual: _____________________________ 

7.6. Artesanato 
[ 1 ] Não[ 2 ] Sim              

7.7. Outros subsistemas 
[ 1 ] Não[ 2 ] Sim 

7.8. Usa algum insumo para produzir? 
[ 1 ] Não  (passe para 7.10 )[ 2 ] Sim 

7.8.1. Quais insumos?(Pode marcar mais de uma alternativa) 
[1] Adubos Químicos 

[2] Adubos Orgânicos  

[3] Agrotóxicos   

[4] Biofertilizantes  

[5] Sementes 

[6] Esterco 

[7] Ração para os Animais 

7.9. Considera alguma atividade como principal? 
[ 1 ] Não  (passe para 7.12)[ 2 ] Sim 

7.10. Se sim. Qual? 
[ 1] Criação Animal       [ 2] Quintal       [ 3] Roçado       [4] Outros 

7.11. O trabalho na terra é feito por quem? 
[1] Chefe de família     [2] Mão de obra contratada     [3] Pela família  

7.12. Faz agricultura orgânica? 
[1] Não 
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[2] Sim, certificado por entidade credenciada 

[3] Sim, ainda não é certificado por entidade credenciada 

7.13. Sua família enfrenta dificuldades na plantação ou para criar animais? 
[ 1 ] Não  (passe para 7.17)[ 2 ] Sim 

7.14. Quando a dificuldade é maior?  
[1] Implantação: para iniciar a produção 

[2] Produção: para manter e produzir  

[3] Comercialização: para vender 

[4] Outros: ____________________________ 

7.15. Quais são as 3 principais dificuldades enfrentadas? 
[1] Falta de chuva ou água  

[2] Falta de recurso financeiro para o plantio e ou aquisição de animais 

[3] Pragas  

[4]Ausência de assistência técnica  

[5]Indisponibilidade de mão de obra 

[6] Comercialização da produção  

[7]Falta de maquinários / equipamentos 

[8]Outro:____________________________________ 

7.16. Sua família tem acesso à crédito? 
[1] Não     [2] Sim     [9] NSNR 

Sua família...  

7.17. Vende para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)  
[1] Não     [2] Sim     [9] NSNR 

7.18. Vende para o PAA LEITE  
[1] Não     [2] Sim     [9] NSNR 

7.19. Vende para a Alimentação Escolar  
[1] Não     [2] Sim     [9] NSNR 

8. SEGURANÇA ALIMENTAR 

8.1. Alguma vez, nos últimos 3 meses, faltaram alimentos em sua residência? 
[1] Não (encerre o bloco)     [2] Sim     [9] NSNR 

8.2. O que vocês fizeram quando faltou alimento? (Pode marcar mais de uma alternativa) 

[01] Pediram alimentos emprestados a parentes, vizinhos e/ou amigos 

[02] Prestaram pequenos serviços a parentes e amigos em troca de alimentos 

[03] Compraram fiado 

[04] Deixaram de comprar alimentos supérfluos (biscoitos,refrigerantes...) 

[05] Comeram menos carnes 

[06] Comeram menos frutas, verduras e legumes 

[07] Foram pescar/ caçar/ colher frutos 

[08] “Xeparam” em feiras e mercados/ aproveitaram sobras de alimentos 

[09] Procuraram emprego (emprego melhor ou um segundo emprego; pequenos serviços; um membro da família que não 
trabalhava arrumou um emprego, etc). 
[10] Receberam ajuda de associação religiosa, igreja 

[11] Receberam ajuda do governo municipal, estadual e federal 

[12] Receberam alimentos da comunidade/ vizinhos/ parentes/ amigos 

[13] Cadastraram-se em algum programa governamental de assistência social 

[14] Não fizeram nada 

[15] Pediram dinheiro emprestado 

[16] Outro 
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9. INFORMAÇÕES DE RENDA 

9.1. Você ou alguém de sua família recebe dinheiro de programas sociais (Bolsa Família, BPC, PETI, outros)? 
[1] Não [2] Sim      [9] NSNR 

9.2. Você ou alguém de sua família recebe ajuda externa (parentes, igreja, por exemplo)? 
[1] Não [2] Sim      [9] NSNR 

9.3. Considerando-seo totalderendimentosdetodosquecontribuemparaoorçamentodacasaeo valor do(s) 
programa(s) de transferênciaderenda, quanto,em média,é oRENDIMENTO TOTALda família? 
(considereumamédiados3últimos MESES)  R$ ___________________ 

9.4. Quem éochefeda família (quem maiscontribui com arenda familiar / sustentoda família)?  

[ 1 ] o próprio respondente  [ 2 ] outro, quem? ____________________________________________________ 

 

10. CONDIÇÕES APÓS A IMPLANTAÇÃO DAS CISTERNAS 

10.1. Houve alguma mudança na alimentação diária da sua família depois da implantação da cisterna?   
[1] Não  (passe para 10.3)       [2] Sim      [9] NSNR 

10.2. Se sim, qual?  

10.3. Houve melhora na produção?  
[1] Não   (passe para 10.5)      [2] Sim      [9] NSNR 

10.4. Se sim, em que aspecto? 

10.5. Houve aumento na produção?  
[1] Não [2] Sim      [9] NSNR  

10.6. A produção está mais variada?  
[1] Não [2] Sim      [9] NSNR 

10.7. Com a cisterna foi preciso pôr mais gente para trabalhar na terra?  
[1] Não [2] Sim      [9] NSNR 

10.8. Mudou alguma coisa em casa?  
[1] Não    (Passe para a 10.10)    [2] Sim      [9] NSNR 

10.9. Se sim, o que? ______________________________________________ 

10.10. Considera que a cisterna funciona bem?  
[1] Não [2] Sim      [9] NSNR 

10.11. Qual o principal uso da cisterna? 
[1] Consumo 
[2] Higiene 
[3] Produção 
[4] Animais 

10.12. Como era antes da cisterna? 
________________________________________________________________________________ 

10.13. Em caso de dificuldades/dúvidas relacionadas a Cisterna, quem você 
procura?______________________________ 

10.14. A implantação da cisterna AUMENTOU a renda da família? 
[1] Não [2] Sim      [9] NSNR 

10.15. Por quê? 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
__ 

10.16. Você considera que a cisterna tem relação com a Segurança Alimentar da sua família?  
[1] Não [2] Sim      [9] NSNR 

10.17. Tem algum alimento ou preparação que era presente na sua comunidade e que não é mais consumido? 
[1] Não [2] Sim       

10.18. Se sim,  qual ? ______________________________________________ 

 
 

[99] NS/NR 
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11. Quando Sr./Sra. pensa em Segurança Alimentar e Nutricional, quais são as primeiras 04 palavras vêm à sua mente? 
 

1- 2- 

3- 4- 

 
 

12. Quando Sr./Sra. pensa em cisterna, quais são as primeiras 04 palavras vêm à sua mente? 
 

1-                                                                                                    2- 

3- 

 

                                                                                        4- 
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Apêndice 3. Roteiro Grupo Focal 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 

 

ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL 

 

A PERCEPÇÃO DE FAMÍLIAS DO AGRESTE BRASILEIRO SOBRE O IMPACTO DE 

EQUIPAMENTOS HÍDRICOS EM SUAS VIDAS 

Objetivo: conhecer a percepção de famílias sobre os efeitos dos equipamentos hídricos (Cisterna 

Calçadão) em suas vidas, com enfoque na situação de Segurança Alimentar e Nutricional do domicílio. 

 

1. O que melhorou nos últimos anos de vida de vocês? 

Palavras norteadoras: Ingestão de frutas e legumes / Família / Saúde /Agrotóxico                                                

 

2. Como a cisterna colabora/ajuda na vida de vocês? 

Palavras norteadoras:Renda / Alimentação / Produção / Criação de pequenos animais  

 

3. Como era a vida antes da Cisterna Calçadão?    

Palavras norteadoras: Dificuldades / Seca / Produção / Morte dos animais 

 

4. Vocês conseguem utilizar a cisterna? Enfrentam problemas na utilização da cisterna? 

Palavras norteadoras: Quais problemas 

 

5. Quais são as considerações/percepções do grupo para que houvesse um maior aproveitamento da 

água captada na cisterna para produção alimentar e criação de pequenos animais?   

Palavras norteadoras: Sugestões / Treinamento / Assistência técnica 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.embrapa.br/
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Apêndice 4. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Pós Esclarecido 

 

UNIVERSIDADEFEDERALDESERGIPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DASAÚDE– CCBS 

 DEPARTAMENTO DENUTRIÇÃO – DNUT 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTOLIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Você estásendoconvidado(a) a participar da  pesquisa  ‘APERCEPÇÃODEFAMÍLIASDO 

SEMIÁRIDO BRASILEIRO SOBRE OEFEITODE EQUIPAMENTOSHÍDRICOSEM 

SUASVIDAS’,desenvolvida pelaUniversidadeFederaldeSergipe(UFS),cujoobjetivoprincipalé 

conhecera percepçãodefamíliasselecionadasdeIgaci,Agrestealagoano,sobre oimpactodos 

equipamentoshídricos emsuasvidas,comfoco na situaçãode Segurança Alimentar e Nutricional do 

domicílio. Serão feitas perguntas sobre a vida pessoal, alimentação e o efeito das cisternas em sua 

vida, caso aceite participar da pesquisa.  

 
A coleta de dadosserá realizadaporestudantesde pós-graduaçãoe 

graduaçãoemnutrição,devidamentetreinados. 
 

ÉfundamentalqueesseTermodeConsentimentoLivreeEsclarecidosejaassinadopara asua participação 
após o entendimento sobreapesquisa. 

 
Todasasperguntassãoreferentesaosequipamentoshídricos (cisternas)e temáticasligadasa Segurança 

Alimentar e Nutricional,que serãoutilizadosexclusivamente paraa realizaçãodessa Pesquisa e não 

serãodivulgadosindividualmente.Garantimos que não serão divulgados os nomes dos participantes e 

serão mantidas em sigilo asinformações ditas. Informamos,ainda,quehá riscos mínimos ao participar 

dessa pesquisa por exemplo, ao recordar algumas situações vivenciadas. A pesquisa oferece 

aindabenefício indireto buscando que algumas situações não voltem a ocorrer na vida dos 

participantes. Nãohaverácustosnemremuneraçãocom aparticipação napesquisa. 
 

 

Adecisãode participaré pessoale livre.Casoqueira desistirda participação,a qualquer tempo, 

mesmoapósaceitar esse termo,seusdireitos serãopreservados. Paracomunicar a desistência, tirar 

dúvidas ou obtermais informações arespeito dapesquisa, porfavor, entreem contato com a 

Coordenadora,DrªAndhressaFagundes,pormeiodoe-mail  aafagundes@yahoo.com.br oupelo 

telefone(79) 9193-5388. 
 

Agradecemos desdejá asuaparticipação e contribuição. 

Atenciosamente, 

 

 

Profa. Dra. Andhressa Fagundes  

Docente Adjunta Coordenadorada Pesquisa 

Departamento de Nutrição Universidade Federal deSergipe 

 

 

mailto:aafagundes@yahoo.com.br%20ou
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CONSENTIMENTOPÓS-ESCLARECIDO 
 
 
 

Eu,abaixoassinado,concordoemparticipar da Pesquisa ‘A PERCEPÇÃODEFAMÍLIASDO 

AGRESTEBRASILEIRO SOBRE O  EFEITO  DE  EQUIPAMENTOS  HÍDRICOS 

EMSUASVIDAS’.Fuidevidamenteinformado(a) eesclarecido(a) sobre  osobjetivos desse estudo,  que   

o procedimento  será   pelo fornecimento de informações sobre equipamentos hídricos etemáticas 

ligadas aSegurançaAlimentar eNutricional. 

 
Foi-megarantidoque minha participaçãoé livre,voluntária e pessoal,e que podereiretirar meu 

consentimentoa qualquertempo,antesouduranteopreenchimentodoquestionário,mesmoapós aceitar 

essetermo, tendomeusdireitospreservados, sempenalidadesouprejuízosa minha pessoa. Para 

comunicaradesistência,tirardúvidasouobter maisinformaçõesarespeitoda 

Pesquisa,eupossoentraremcontatocomaCoordenadora daPesquisa,AndhressaFagundes,por meiodoe-

mail aafagundes@yahoo.com.brou pelo telefone (79)9193-5388. 
 

 

Foi-me informado, ainda, que os dados coletados ficarão sob guarda da UFS e que as informações 

somente serão divulgadas de formaagrupada, tendo agarantiadoanonimato. 
 

 
 
 

Nome:   

Formação: 

Fone contato: ___ 

Cargo/função:__________ 

E-mail: _ 
 

CPF: ___________________________________________________________________________ 
 
 

 

,_ / /2016. 
 

 
 
 
 

Assinatura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aafagundes@yahoo.com.br%20ou
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Apêndice 5. Autorização para uso de imagem e voz 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE – CCBS 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO – DNUT 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DE PARTICIPAÇÃO 

E AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM E VOZ 

 

Eu, abaixo assinado, concordo em participar da segunda etapa da pesquisa ‘A PERCEPÇÃO DE 

FAMÍLIAS DO AGRESTE BRASILEIRO SOBRE O IMPACTO DE EQUIPAMENTOS 

HÍDRICOS EM SUAS VIDAS’, concedendo o uso do áudio/imagem, tendo sido informado(a) e 

esclarecido(a) que o objetivo principal é conhecer a percepção de famílias selecionadas de Igaci, agreste 

alagoano, sobre o impacto dos equipamentos hídricos em suas vidas, com enfoque na situação de 

Segurança Alimentar e Nutricional do domicílio. 

 

Foi-me garantido que minha participação é livre, voluntária e pessoal, e que poderei retirar meu consentimento a 

qualquer tempo, mesmo após aceitar esse termo, tendo meus direitos preservados, sem penalidades ou prejuízos 

a minha pessoa. Para comunicar a desistência, tirar dúvidas ou obter mais informações a respeito da Atividade, 

eu posso entrar em contato com a Coordenadora, Andhressa Fagundes, por meio do e-mail 

aafagundes@yahoo.com.br ou pelo telefone (79) 99193-5388. Foi-me informado, ainda, que os dados coletados 

ficarão sob guarda da coordenadora, na UFS. 

  

Eu,________________________________________________________________, nacionalidade 

_____________________, estado civil ________________, portador da Cédula de identidade RG 

nº.__________________ , CPF/MF sob nº _________________________________, concedo, única e 

exclusivamente para contribuição da pesquisa ‘A PERCEPÇÃO DE FAMÍLIAS DO AGRESTE 

BRASILEIRO SOBRE O IMPACTO DE EQUIPAMENTOS HÍDRICOS EM SUAS VIDAS’ os 

direitos sobre a imagem e as declarações gravadas com o som da minha voz que serão utilizadas junto 

ao Departamento de Nutrição, da Universidade Federal de Sergipe (UFS), a qualquer tempo.  

 

A presente autorização é concedida de forma gratuita, ficando a qualquer pessoa isenta do pagamento 

de quaisquer ônus a minha pessoa a qualquer tempo e sob qualquer pretexto pela utilização das 

imagens e relatos. 
 
________ 

Igaci-AL_, _______ de ______________ de 2016. 

 

 

 

 

Assinatura 


