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RESUMO 

Quando se fala em crise hídrica automaticamente o cérebro faz uma busca por 

lugares áridos ou semi-áridos, em que quase não há incidências de chuvas, 

porém com o passar dos anos essa realidade foi mudando de cenário, revelando 

que por mais que as regiões sejam abastadas de rios e nascente, não estão livre 

do enfrentamento de estiagens. As fortes ondas de calor têm afetado até mesmo 

as regiões mais úmidas do país, causando um agravamento das consequências 

para o agronegócio, que é uma das maiores economias do país e expandindo o 

problema a mesa do consumidor. O foco desse TCC é explanar as 

consequências para os pequenos produtores e para o consumidor, já que o 

segundo grupo é afetado diretamente pelos problemas enfrentados pelo 

primeiro, mostrar como todos estão interligados e meios de superar os 

problemas ocasionados pela diminuição das chuvas. Buscar uma solução viável 

e econômica através do uso de cisternas para a realização da irrigação, que é 

um processo fundamental de complementação no plantio e de extrema 

importância para o mantimento da produção. 

Palavras-chave: crise hídrica, pequenos produtores, solução viável. 
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Introdução 

A água é fonte de vida, tanto para seres humanos como para animais e plantas, 

é graças a ela que se pode ter uma boa plantação, se refrescar num dia quente, 

fazer comida, entre outras funções. Água potável, ou seja, a que o ser humano 

pode consumir é um recurso escasso e a cada ano que passa vem diminuindo 

ainda mais. O Brasil possui muitas bacias hidrográficas, isso deveria representar 

uma abundância em águas, porém não é o que ocorre. 

 

As antigas gerações acreditavam que a água era algo que no Brasil não 

acabaria, mas ao longo dos anos a natureza tem mostrado as pessoas um 

pedido de socorro, e a cada dia que passa ele é cada vez mais ignorado. A crise 

hídrica de 2014-15 mostrou para o Brasil como o país depende da geração de 

energia vinda das hidrelétricas, em como o mau aproveitamento e uso do solo 

pode agravar consideravelmente as consequências. 

No Brasil, um dos setores que mais depende da água é a 

agricultura/agropecuária, já que para manter as plantações bem irrigadas e 

cuidar do gado, o consumo chega a 70% da água consumida no país, por conta 

disso, buscar uma solução econômica e viável para diminuir esse alto consumo 

hídrico e para conseguir contornar os períodos de estiagem, se tornou algo de 

extrema relevância. 

Neste trabalho o objetivo será analisar as consequências da crise hídrica para 

os pequenos produtores, como isso afeta a economia, a vida do brasileiro, já que 

o muito de alimentos que se consome hoje são de origem agrícola, e apresentar 

uma maneira de captar a água dos períodos chuvosos para que possa ser 

reutilizada nos períodos de seca. 

No primeiro capítulo será explanado o que ocorreu nas duas crises hídricas que 

o Brasil enfrentou, quais foram as consequências para o setor agrícola, quanto 

tempo durou, qual foi a incidência de chuvas, para que se possa tentar 

determinar o tempo certo para a captação. 
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No segundo capítulo será mostrado as dificuldades financeiras, que a perda 

considerativa da produção do setor agrícola/pecuária, causa na mesa do 

consumidor, a alta dos preços dos produtos em mercados e as consequências 

em geral. 

Já para o terceiro capítulo o assunto será voltado para uma solução para esses 

pequenos produtores não perderem tanto, algo que os auxilie no 

armazenamento de água durante os períodos chuvosos, para que quando 

chegar os tempos de seca, eles estejam preparados para suprir a falta de água, 

o sistema mais viável ecológica e financeiramente, são as cisternas, no caso 

desse TCC, as cisternas de plástico rotomoldadas. Elas auxiliam na captação da 

água da chuva, são móveis e fáceis de encaixar em diferentes locais, por isso 

serão apresentadas como uma maneira de evitar uma grande perda. 
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CAPÍTULO 1: AS CRISES HÍDRICAS NO BRASIL 

No ano de 2014 o Brasil enfrentou uma seca histórica, o volume de chuvas 

diminuiu cerca de 20%, só no estado de São Paulo houve uma queda drástica 

de pelo menos 80% nas precipitações. Uma grande massa de ar quente ficou 

sobre a região impedindo a passagem de frentes frias vindas da região Sul do 

país. 

Isso não se deveu apenas às questões relacionadas ao desmatamento, na 

época, cientistas não puderam achar um único fator de culpa, mas fizeram um 

apanhado geral da situação e de prováveis causas para a estiagem. De acordo 

com o pesquisador e diretor de políticas e desenvolvimento do Ministério da 

Ciência e Tecnologia, Carlos Nobre, esse fenômeno, estiagem, não possui 

ligação direta com a situação da Amazônia: “Essa seca em particular, ela não foi 

em uma área pequena ou na cidade de São Paulo, ela foi uma seca imensa, numa 

área que, se somarmos, é maior que todo território do Brasil. É uma soma de 

fenômenos complexos, que não temos a explicação completa " (G1 GLOBO). 

Apesar do presente trabalho ter um foco maior no estado de São Paulo, é necessário 

compreender a extensão da crise hídrica e a busca por encontrar uma maneira de 

passar por ela. O sistema Cantareira, o principal do estado citado, foi duramente 

afetado em sua capacidade por conta da estiagem. A preocupação dos cientistas foi 

a questão de que mesmo que as chuvas se regularizassem, o reservatório não teria 

como se manter estável até a próxima seca, já que foi a maior queda em oitenta 

anos. Gilvan Sampaio, meteorologista do Inpe explica essa questão para o G1. 

Como são fenômenos muito dinâmicos, a gente não consegue prever a 
frequência de passagem dessas frentes frias ao longo de meses, por 
exemplo. Por isso é que não conseguimos fazer uma previsão com meses 
de antecedência do volume de chuvas ou do estado da temperatura na 
região Sudeste do Brasil. (G1 GLOBO, 2021). 

Por mais que as chuvas tenham voltado com uma força razoável, o país está em 

uma crise hídrica estendida. Desde 2014 se debate isso até atualmente, 2021, onde 

o Brasil se viu mais uma vez castigado por uma longa e difícil estiagem. O aumento 

de queimadas, desmatamento e a má e errônea utilização do solo por alguns



7 
 

 
 

 produtores, são fatores determinantes para definir o atual cenário brasileiro. Através 

do gráfico abaixo, se pode observar como foram as precipitações por dezoito anos, 

os períodos de estabilidade antes do grande apagão e o início do pior período de 

estiagem. 

Imagem 1: Precipitação em São Paulo em maio e em junho (mm) 

 

Fonte: Climatempo 

Como se observa no mapa após o ano do apagão e o período de seca que se seguiu, 

houve uma estabilidade entre 2016 e 2017, antes que as mudanças climáticas 

afetassem, de maneira considerável, a situação das chuvas no estado de São Paulo, 

um tempo no qual a captação das águas no período chuvoso seria de grande ajuda, 

entretanto, a confiança na estabilização das chuvas, foi determinante para o não 

preparo antecipado de uma nova estiagem, por parte dos pequenos produtores. 

Ainda que o estado apresente uma proporção maior em relação aos outros da região 

sobre as chuvas, como ilustra o gráfico abaixo, é cada vez mais visível a diminuição 

do nível dos rios e o calor extremo. 
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Imagem 2: Registros extremos de chuva por estado do Sudeste 

 

 

Fonte: Inep 

 

O gráfico mostra o alto índice de São Paulo, mas ainda assim a cada dia que passa 

o brasileiro produtor e consumidor vem sentindo os fortes efeitos da crise hídrica, a 

perda de plantações e a dificuldade para manter a irrigação para suprir as 

necessidades do solo de maneira consciente. 
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CAPÍTULO 2 – AS CONSEQUÊNCIAS PARA OS PEQUENOS PRODUTOTES. 

 

Segundo uma matéria publicada pelo G1 Globo, alguns setores agrícolas 

começaram a enfrentar as dificuldades da crise desde 2020, o que ocorreu para o 

ano seguinte foi um agravamento dos problemas e uma extensão para outras 

plantações, além da laranja e do café e para a criação de gado. 

A crise hídrica trouxe consequência para o bolso dos produtores, já que foram 

necessários gastos maiores com energia, fertilizantes, rações e outros produtos que 

auxiliam para a manter a qualidade das plantações e dos pastos para o gado de 

corte e leiteiro. 

No estado de São Paulo a produção foca em gado de pasto, café, laranja e cana-

de-açúcar. Para alimentar o gado bovino são necessárias as gramíneas, vegetação 

rasteira de pasto, sem chuvas a qualidade cai e com a grama seca as consequências 

são vistas na carne e no leite. No caso do segundo produto de origem animal citado, 

há uma diminuição forte na produção, isso afeta a feitura de queijos e outros 

produtos lácteos. A alimentação das vacas leiteira influencia diretamente o volume 

de leite. “A alimentação volumosa corresponde às gramíneas das pastagens e silos e 

fenos[...] Com menos chuva, o desenvolvimento dessas plantas fica prejudicado” disse 

o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Leite (Abraleite), Geraldo 

Borges. (G1 GLOBO, 2021 apud SALATI 2021). Geralmente o período menor de 

chuvas é durante o outono e o inverno, porém a baixa incidência de precipitações 

tem aumentado o tempo sem as chuvas, na primavera até chove, mas em um nível 

bem mais baixo que nos últimos anos. “Por ano, o Brasil produz cerca de 35 bilhões de litros 

de leite, mas, em 2021, pode haver queda nesse volume devido aos problemas climáticos” 

(GERALDO BORGES, G1 GLOBO, 2021 apud SALATI 2021). 

Já a produção de carne bovina se mantém, porém o produtor é afetado 

economicamente, já que são necessários maiores investimentos em rações, o que 

diminui a qualidade do produto, visto que o boi é engordado de uma maneira forçada. 

Há uma diminuição de animais de confinamento ofertados, por conta da alta nos 

preços da ração. Isso faz com que caia o número bois que vão para o abate e as
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consequências disso o consumidor pode sentir. Até maio desse ano o preço da 

carne já subiu quase 40% e a tendência é aumentar devido ao baixo nível de chuvas 

previsto. 

O café também é uma das plantações que teve uma drástica queda em sua 

produção, esse ano de 2021 tem sido de bienalidade negativa para esse grão. "A 

falta de chuvas interferiu na pega da florada e, posteriormente, no enchimento de grãos", 

conta o presidente do Conselho Nacional do Café (CNC), Silas Brasileiro. (G1 GLOBO, 

2021). O período de colheita do café se estende até a época da próxima florada, que 

geralmente acontece entre setembro e outubro. Já a colheita se inicia em maio e vai até 

os princípios de setembro. 

O estado de São Paulo é histórico na produção de café, vindo desde a época colonial, 

desde esse período é um produto de bienalidade, ou seja, um ano é positivo e no outro 

negativo a colheita, todavia, nas atuais circunstâncias caiu 25%, a 48,807 milhões de 

sacas, a crise hídrica pode interferir na safra do próximo ano, 2022, que seria de 

bienalidade positiva: “"Para este ano, a preocupação com o impacto hídrico nas 

lavouras permanece, tendo em vista o período de estiagem e chuvas escassas nas 

principais regiões produtoras de café: Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, 

Rondônia e Bahia", afirma Silas Brasileiro, presidente do Conselho Nacional do Café 

(CNC). Em um gráfico disponibilizado pela Conab (Companhia Nacional de 

Abastecimento), dá para ter uma ideia da diminuição de sacas, a porcentagem foi de 25 

a 28,5% na queda. 

Imagem 3: Evolução da produção de café no Brasil de 2003 a 2021 

 

Fonte: Conab
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Em relação à produção de laranja, a falta das chuvas e as grandes ondas de 

calor atrasaram as floradas desse fruto e causaram uma diminuição no tamanho 

dele, o período em que ele começa a nascer geralmente é entre julho e agosto:  

[..]muitos dos frutinhos que cresceram nessa época caíram por causa 
do calor, conta Vinícius Trombin, coordenador da Pesquisa de 
Estimativa de Safra do Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) 
[...] Como a nossa perspectiva é de chuvas abaixo da média daqui até 
o final do ano, o peso projetado das laranjas para essa safra seja menor 
do que nas últimas 6 temporadas, diz Trombin. (G1 GLOBO, 2021). 

Porém, no caso da laranja o consumidor não é muito prejudicado em relação à 

qualidade, apenas vai sentir um pouco mais no bolso, mas os frutos enviados 

aos mercados e feiras são os maiores das colheitas, cerca de 18% são 

destinados à mesa do consumidor. Os menores são vendidos as empresas de 

suco. 

Imagem 4: Histórico de Rendimento Industrial 

 

Fonte: CitrusBR 

 

Como se pode observar no gráfico acima, desde a crise hídrica de 2014-15 o 

rendimento de laranja caiu e não teve mais um aumento significativo.
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A cana-de-açúcar é um dos produtos que mais movimenta a economia brasileira, 

o produto tem presença na produção de etanol, açúcar, cachaça e é também 

usado na alimentação do gado bovino. É o subsídio agrícola que mais suporta 

as secas, a plantação não morre por completo na estiagem, mas tem uma 

diminuição do seu tamanho e atrasa o período da moagem. O consumidor pode 

sentir os impactos nesse setor também, principalmente na hora de abastecer, o 

aumento foi cerca de 4,11% em relação a agosto. 

Observou-se a crise hídrica afeta a todos de maneira geral, para que o atual 

cenário possa ser revertido é necessário que haja uma conscientização maior 

sobre a escassez de água, por mais que o país e o estado de São Paulo seja 

abastado por grandes rios, mesmo eles não aguentam suportar com a mesma 

capacidade o forte calor que tem se instaurado nos últimos anos, por isso, cada 

vez mais se faz preciso buscar recursos de captação para driblar a estiagem, 

meios econômicos, para não mexer tanto no bolso do pequeno produtor, tanto 

para não afetar o consumidor, e ecológicos para ajudar na preservação do meio 

ambiente.  
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CAPÍTULO 3 – ARMAZENAMENTO E USO DE CISTERNAS DE PLÁSTICO 

ROTOMOLDADO 

A captação de água durante o período chuvoso é um meio econômico e 

sustentável de armazenar água para reutilizá-la durante o período de estiagem, 

é necessário escolher o recurso para captação que mais se adapta a cultura 

daquele locar de plantio e para cuidar dos animais durante a seca. É necessário 

que o pequeno produtor verifique, em média, quantos litros são necessários para 

cuidar das plantações sem ficar em déficit. Um bom recurso também para o 

pequeno produtor é o fato de não haver cobrança pelo uso das cisternas, 

fazendo o uso delas o próximo ano será garantido durante a estiagem. 

É difícil para os cientistas preverem o tempo exato de uma estiagem que 

ultrapasse os noventa dias, mas existem métodos que ajudam a população e o 

governo a se prepararem e a diminuírem o impacto no agronegócio. São esses 

os métodos dinâmicos, que são aqueles que se embasam em modelos de 

circulação atmosférica global, funcionam com bases nas diferenças entre 

pressão e temperatura. O outro método são os estatísticos, que estudam a 

interação oceano-atmosfera, que é o maior responsável pela variação climática. 

Uma das coisas nas quais as cisternas serão de grande auxílio é na irrigação, 

esse é um procedimento feito para complementar o trabalho da chuva no solo, 

quando as ondas de calor e a estiagem chegaram, o procedimento de 

complementação é o que segurará a umidade do solo, fazendo com que ele não 

perca os nutrientes necessários para o plantio. Outra forma de ajuda é o plantio 

direto, onde não se ara e nem se grada o solo, apenas deixa a superfície coberta 

com plantas vivas ou resíduos vegetais, pois eles retêm a água das chuvas. 

Para utilizar as cisternas é necessário ter alguns cuidados, como por exemplo, a 

higienização da água. Muitas vezes elas são colocadas em calhas e telhados, 

por essa razão, é importante verificar se não há sujeiras na água, como fezes de 

animais pequenos, ciscos, entre outros. 

O tipo de cisterna com o qual esse projeto gostaria de trabalhar, são com as de 

plástico rotomoldado, por ser uma das melhores em questão de custo-benefício, 



14 
 

 
 

ser de fácil manuseio, ou seja, pode ser colocada/encaixada em qualquer lugar 

com caída de água, e possuir características exclusivas, como alta resistência, 

versatilidade, longa vida útil, atóxicas e cem porcento recicláveis. Possuem ainda 

aditivo UV14 e antimicrobiano, que oferecem uma proteção para o reservatório 

contra a proliferação de algas, bactérias e fungos, além de serem completamente 

vedadas, o que impede a reprodução do mosquito da dengue. A instalação pode 

ser feita ao conectar seu filtro diretamente na calha do telhado. 

Imagem 6: Cisterna de plástico rotomoldado. 

 

Fonte: Tecnotri 
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 CAPÍTULO 4: ESTUDO DE CAMPO 

De maneira a colocar em prática o uso de captação proposto neste artigo, foi 

escolhido trabalhar com meio alqueire de cana-de-açúcar de uma fazenda da 

cidade de Turmalina, interior do estado de São Paulo, a fazenda triângulo, onde 

o funcionário do local, Aloísio de Souza Filho, utiliza esse produto para 

alimentação do gado de cria e recria para venda. 

Segundo Aloísio, são necessários entre 200 e 300mm de chuva durante o 

período de um ano para manter a cana saudável. Levando em consideração os 

períodos chuvosos na primavera e verão, seria necessário utilizar a água 

captada nesse período durante a estiagem do outono e inverno, uma base de 

seis meses de seca. 

Usando uma base de cálculo com 200 mm de chuva, seria preciso a captação 

de 100 mm pelas cisternas, para irrigar um espaço de 12.100 m2, sendo 

necessários 1.200.000 litros de água Na fazenda há dois córregos que se 

encontram, então além das cisternas, seriam feitas barraginhas antes do período 

de chuvas para desempenhar a função de captar enxurradas, controlando 

erosões e proporcionando a infiltração da água das chuvas no terreno, 

promovendo assim a recarga dos lençóis freáticos e o abastecimento dos 

córregos.  

Para irrigar essa cana-de-açúcar metade dos litros necessários, ou seja, 605.000 

litros, seriam retirados dos córregos do local através do caminhão pipa da 

fazenda, essa vazão seria reposta através das barraginhas, já a outra metade 

seria captada por meio das cisternas de 10.000 litros de capacidade espalhadas 

pelo local, então seria necessárias 60 cisternas com um investimento de R$ 

211.392,00, com cada uma custando R$ 3.523,20 reais. Esse valor poderá ser 

pago pelo pequeno produtor por meio da venda do gado no período de um ano. 

O custo com as cisternas seria feito apenas uma vez, por conta da vida útil do 

produto.
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Imagem 7: Alqueire de cana em Turmalina – Fazenda Triângulo 

 

 

Fonte: Aloísio de Souza Filho 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho trouxa à tona a quebra de um grande mito no país, que é o 

Brasil ser abundante em águas e que escassez não é algo preocupante, porém 

os resultados obtidos através dessa pesquisa foi o fato de que a água é um 

recurso esgotável, até mesmo em um lugar com alta concentração. 

Os cuidados na manutenção da natureza são cada vez mais necessários para 

repor aquilo que o ser humano utiliza sem preocupação. 

Se pode concluir que é possível utilizar recursos sustentáveis para o auxílio na 

captação de água da chuva, com um custo médio, visando que há um retorno 

bom para o investimento, para a fazenda do pequeno produtor estudado, além 

de meios de manutenção dos lençóis freáticos para o melhoramento nos 

períodos de estiagem. 
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