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Seu Francisco Alcântara de Arruda mora no sítio Lajedo 
de Timbaúba, no município de Soledade. É casado com 
dona Maria de Lourdes e possui 5 filhos. 

Seu Francisco mora e trabalha num sítio de 11 hectares 
onde sua família desenvolve muitas experiências. A 
família cria gado, cabras, ovelhas, galinhas e patos. 
Eles possuem uma barragem subterrânea e nessa área 
eles produzem muitos alimentos para a família e para 
os animais. Produzem na barragem muito milho, feijão, 
batata doce, roça e plantam muitas fruteiras. Plantam 

também cana, capim elefante, capim gramão que guardam para alimentar os animais durante 
o verão. 

Seu Francisco guarda as plantas que produz na 
barragem em silos anel e trincheira. Guarda ainda 
aquelas que pega na natureza como a jitirana e a cunha 
nativa ou feijão de rolinha e também a palhada de milho. 
Aqui ele vai nos explicar como fazer o silo anel.

A construção do silo anel pode ser feita com uma forma 
ou mesmo com placas de construir cisternas. Em seu 
sítio, ele construiu um silo anel com placas de cisterna. 
Seu silo possui 2 metros de boca e 2 metros de altura. 
Para isso, seu Francisco furou um buraco de 1 metro e meio, deixando meio metro para fora 
do chão.

Para encher o silo, primeiro ele divide com uma 
tábua para formar duas fatias. Enche o primeiro 
lado até a boca. Depois coloca uma lona na 
parede que faz a divisão das duas fatias e retira 
a madeira. Então começa a encher a segunda 
parte. O silo é fechado com uma lona. Seu 
Francisco coloca terra em cima para garantir 
que fique bem vedado. E também para evitar 
que fure ou resseque o plástico. Assim ele 
garante ração bem conservada para seus 
animais durante o período da seca.


