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Caros/as Parlamentares,

O Governo do Estado da Bahia vem se empenhando no desenvolvimento e na execução de políticas 
públicas voltadas para o desenvolvimento rural e fortalecimento da agricultura familiar e comunida-
des tradicionais do campo, atuando no apoio da produção agropecuária, comercialização, segurança 
hídrica e agroindustrialização, na perspectiva da geração de emprego e renda com sustentabilidade.

Este catálogo tem o objetivo de articular apoios financeiros para ampliar a implementação de tecno-
logias sociais, de baixo custo e com eficiência técnica comprovada, para captação, armazenamento 
e utilização da água para o consumo humano, produção de alimentos e dessedentação animal.

O investimento de recursos públicos nesta ação garante a promoção e o acesso à água para po-
pulações rurais de forma a promover qualidade e quantidade suficientes à segurança alimentar e 
nutricional, associado à mobilização social e à capacitação das famílias para a gestão da água. Além 
de contribuir na disseminação das práticas de convivência com o Semiárido.

Neste catálogo, apresentamos, de forma detalhada, a descrição das tecnologias sociais, suas fina-
lidades, características e os custos de implantação, visando auxiliar a tomada de decisão dos/as 
parlamentares no processo de elaboração de emendas individuais e coletivas à Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 2019.

O público beneficiário das tecnologias sociais de captação e armazenamento de água são famílias 
de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CADÚnico), residentes de comu-
nidades rurais e assoladas pelas estiagens prolongadas ou com falta regular de água.

Sabemos que a água é um elemento vital para a vida humana. Por isso, nos últimos anos, o so-
matório de esforços de instituições, governos e da sociedade civil organizada geraram um amplo 
investimento de recursos públicos para garantir o acesso a esse direito fundamental.

Precisamos buscar a concretização da universalização do acesso à água de consumo humano em 
todas as pequenas propriedades rurais do Semiárido Baiano e ampliar os investimentos para acesso 
à água para produção.

Contamos com vocês!

Wilson Dias                                                               
Diretor-Presidente da CAR

Josias Gomes                              
Secretário de Desenvolvimento Rural   
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CISTERNA DE CONSUMO – 16 MIL LITROS

A cisterna de placa é um tipo de reservatório de água em formato cilíndrico, coberto e semien-
terrado, que permite a captação e o armazenamento de águas das chuvas a partir do seu escoa-
mento nos telhados das casas, por meio da utilização de calhas de zinco ou PVC. O reservatório, 
enterrado no chão até mais ou menos dois terços de sua altura, é construído próximo à casa da 
família. Coberto e fechado, o reservatório fica protegido da evaporação e das contaminações 
causadas por animais. 

Além da construção da cisterna, a família passa por processos educativos  quanto ao Gerencia-
mento dos Recursos Hídricos. 

Investimento:

Valor Unitário: R$ 3.570,76
100 unidades: R$ 357.076,00
150 unidades: R$ 535.614,00
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CISTERNA ESCOLAR
 

A cisterna de placa de 52 mil litros é um tipo de reservatório de água em formato cilíndrico, 
com 3,5 m de raio e 1,8 m de profundidade, coberto e semienterrado, que permite a captação 
e o armazenamento de águas das chuvas. Coberto e fechado, o reservatório fica protegido da 
evaporação e das contaminações causadas por animais.

Investimento:

Valor Unitário: R$ 15.102,31
30 unidades: R$ 453.069,30
50 unidades: R$ 755.115,50
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BARREIRO TRINCHEIRA FAMILIAR 

Os barreiros trincheira são reservatórios escavados no subsolo, com paredes verticais estreitas 
e profundas. O barreiro trincheira de referência deve ser capaz de armazenar pelo menos 500 
m³ de água, e deve possuir entre 3 e 5 metros de profundidade, de forma a reduzir a evaporação 
e manter a água acumulada por mais tempo.

Tal tecnologia, além de democratizar o acesso à água, ampliar a malha hídrica difusa e ajudar na 
garantia da segurança alimentar e nutricional das famílias, tem grande potencial para assegurar 
água e permitir uma maior produção de forragem para os animais.

Investimento:

Valor Unitário: R$ 8.504,01
50 unidades: R$ 425.200,50
100 unidades: R$ 850.401,00
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CISTERNA CALÇADÃO

A cisterna calçadão é um tipo de reservatório de água, em formato cilíndrico, coberto e semien-
terrado, que permite a captação e o armazenamento de águas das chuvas a partir de um calça-
dão de 200 m². O reservatório, com 3,2 m de raio e 1,8 m de profundidade, tem capacidade de 
armazenar aproximadamente 52 m³ de água. Coberto e fechado, fica protegido da evaporação 
e das contaminações causadas por dejetos de animais e outras impurezas trazidas pelo vento.

A área de captação de água de chuva, chamada calçadão, tem sua área delimitada por um meio 
fio e fica num plano mais elevado que o reservatório, dotado de uma pequena declividade visan-
do conduzir a água para uma caixa de decantação e, daí, para o reservatório.

Investimento:

Valor Unitário: R$ 15.063,67
30 unidades: R$ 451.910,10
50 unidades: R$ 753.183,50
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CISTERNA ENXURRADA

A cisterna de enxurrada é uma tecnologia social de captação e armazenamento de água de 
chuva, constituída de um sistema de coleta e decantação de enxurradas. A cisterna é um tipo de 
reservatório cilíndrico, enterrado no solo e coberto, com diâmetro interno de 6,20 m e profundi-
dade de 1,8 m, capaz de armazenar 52 m³ de água de chuva coletada no eixo das enxurradas.

Investimento:

Valor Unitário: R$ 12.507,62
30 unidades: R$ 375.228,60
50 unidades: R$ 625.381,00
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CISTERNA TELHADÃO COLETIVA

A cisterna é uma tecnologia social de captação e armazenamento de água de chuva, constituída 
de um reservatório coberto, cilíndrico, com diâmetro interno de 6,20 m e profundidade de 1,8 m, 
capaz de armazenar 52 m³ de água de chuva.

É chamada de cisterna telhadão porque consiste também num telhado de 200 m², basicamente 
feito com vigas de madeira e telha de fibrocimento, mas com pilares de madeira ou de concreto 
armado, a depender da disponibilidade da região. O telhado tem a vantagem de agregar às as-
sociações comunitárias espaço adicional para desenvolvimento de outras atividades agrícolas, 
como galinheiros ou mesmo servir como sede da Associação para atividades sociais.

Investimento:

Valor Unitário: R$ 23.000,00
10 unidades: R$ 230.000,00
30 unidades: R$ 690.000,00
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BARREIRO COMUNITÁRIO

Pequenas contenções para captação de água da chuva que visam atender à carência de água 
para produção agrícola e dessedentação animal, com capacidade média de armazenar 30 mil 
m³. O valor é condicionado ao tamanho da área do terreno. 

Investimento:

Valor Estimado: R$ 50.000,00 
10 unidades: R$ 500.000,00
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Outros esclarecimentos podem ser obtidos por meio dos seguintes contatos da CAR e SDR:

SDR

Josias Gomes
Secretário de Desenvolvimento Rural 
Tel.: 71 3115-6728
E-mail: josias.gomes@sdr.ba.gov.br

Jeandro Ribeiro
Chefe de Gabinete
Tel.: 71 3115-6701
E-mail: jeandro.ribeiro@sdr.ba.gov.br

CAR

Wilson Dias
Diretor-presidente 
Tel.: 71 3115-6703
E-mail: wilsondias@car.ba.gov.br 

Téo Dantas
Superintendente        
Tel.: 71 3115-3568
E-mail: teodantas@car.ba.gov.br 

Ana Luiza Marques
Coordenadora do Programa Água 
para Todos/PAT
Tel.: 71 3116-1539 ou 3116-1529
E-mail: anamarques@car.ba.gov.br

Natali Lomanto
Coordenadora do Setor de Repasses Federais
Tel.: 71 3115-5182
E-mail: repassesfederais@car.ba.gov.br 

Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR)  
Av. Luiz Vianna Filho, Conjunto Seplan, CAB - CEP 41.745-001 - Salvador - Bahia

Tel.: 71 3115-6728

Companhia de Desenvolvimento e Ação e Regional (CAR)
Av. Luiz Vianna Filho, Conjunto Seplan, CAB - CEP: 41745-001 - Salvador - Bahia

Tel.: 71 3115-6700
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