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RESUMO

Desde 2003 o governo brasileiro vem apoiando a implementação de tecnologias sociais 
enquanto alternativa para o abastecimento de água de populações rurais localizadas em 
regiões afetadas pela seca ou falta de acesso regular à água, estratégia essa inserida no âm-
bito do Programa Cisternas, já tendo beneficiado mais de 1 milhão de famílias. Dessa forma, 
além de apresentar os principais resultados obtidos, inclusive os impactos socioeconômicos 
decorrentes dessa ação, o objetivo é apresentar as perspectivas e os desafios que ainda se 
apresentam em relação à garantia do acesso à água potável e de que forma o Programa 
pode continuar contribuindo enquanto política de enfrentamento à pobreza e de garantia 
de direitos.
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INTRODUÇÃO

A água constitui elemento central para o 
desenvolvimento econômico e social, com incidência 
direta sobre o bem-estar, a saúde e os meios de 
subsistência pessoal. Apesar de direito humano básico, 
o acesso adequado à água potável é uma realidade 
distante para mais de 660 milhões de pessoas no mundo, 
das quais 522 milhões vivem em áreas rurais, conforme 
recente relatório recente divulgado pela WaterAid 
(2017). Variações climáticas que afetam a disponibilidade 
de água, a poluição de fontes hídricas disponíveis, 
conjugadas com uma reduzida oferta da rede pública de 
abastecimento de água na zona rural são apenas alguns 
dos fatores que explicam esse cenário. Não por acaso 
a água tem sido considerada necessária para alcançar 
quase todos os objetivos do desenvolvimento sustentável 
da Agenda 2030.1

É nesse contexto que atua o Programa Nacional 
de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras 
Tecnologias Sociais - Programa Cisternas, instituído 
pela Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013, e 
regulamentado pelo Decreto nº 8.038, de 04 de julho 
de 2013, que tem por objetivo a promoção do acesso 
à água para consumo humano e para a produção de 
alimentos às famílias de baixa renda e escolas públicas 
localizadas na zona rural e atingidas pela seca ou falta 
regular de água. O Programa é executado a partir da 
Ação Orçamentária 8948 – Apoio a Tecnologias Sociais 
de Acesso à Água para Consumo Humano e para a 
Produção de Alimentos na Zona Rural, por meio de 
parcerias com governos estaduais, consórcios públicos 
de municípios e organizações da sociedade civil.

A execução do Programa se baseia na 
implementação de tecnologias sociais de acesso à 
água, conceito que transforma essa política pública 
em algo singular na administração pública. Além de 
se constituírem como estruturadas descentralizadas 
de abastecimento de água, a implementação dessas 
tecnologias envolve, além da instalação de componentes 
de captação e armazenamento de água, atividades 

de mobilização social, capacitação e orientações 
gerais sobre o uso e gestão da água. As atividades de 
mobilização e capacitação, enquanto possibilitam a 
ação direta das famílias ou comunidades no processo de 
implementação, são elementos definidos da ação, parte 
integrante do que as diferencia de obras de engenharia 
executadas por empreiteiras.

Resultado de um processo social de aprendizado 
sobre os meios de convivência climática, as tecnologias 
atualmente apoiadas pelo MDS são soluções simples, 
de baixo custo e de fácil aplicação e apropriação. Nesse 
processo, toda a comunidade é mobilizada e as famílias 
são estimuladas a refletir sobre a gestão da água no 
âmbito familiar e comunitário. A mão de obra para a 
implantação geralmente é local, sendo que muitas 
vezes os próprios agricultores a serem beneficiados são 
treinados para a montagem/instalação da estrutura. 
Essas são as diretrizes centrais, que caracterizam como 
tecnologia social a estrutura hídrica e todo o processo 
social envolvido na sua execução.

A lógica dessas estruturas descentralizadas é 
garantir que as soluções adotadas sejam adaptadas 
a cada condição ambiental e climática e que as 
próprias comunidades se apropriem e promovam 
a sustentabilidade dessas tecnologias, ampliando 
de forma mais eficaz e efetiva o direito de acesso 
à água com custos relativamente reduzidos de 
implantação e de manutenção, incluindo captação, 
tratamento, reservação e distribuição, garantindo, 
consequentemente, os ganhos sociais e econômicos 
que estão associados.

A importância da utilização desse tipo de tecnologia 
tanto para oferecer água para consumo humano, em 
uma perspectiva de direito básico, quanto para estruturar 
cadeias produtivas ambiental e economicamente 
sustentáveis, dentro de uma lógica de emancipação, 
geração de renda e agregação de valor, tem sido 
reforçada ao longo dos anos no âmbito do Programa 
Cisternas, que dispõe atualmente de um leque de 22 
tecnologias adaptadas a diversos biomas, com algumas 
delas exemplificadas no quadro na figura abaixo.
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Quadro 1 – Linhas de ação do Programa Cisternas

Objetivo Tecnologia

Acesso à água para 
consumo humano ou 
1º água

Principal tecnologia é a cisterna de 16 mil litros, composta por um reservatório de placas 
de alvenaria, interligado a um sistema de calhas instalado em telhado para a captação da 
água de chuva. O procedimento para a instalação se baseia na montagem de placas de 
alvenaria pré-moldadas e confeccionadas em regime de mutirão próxima ao domicílio do 
beneficiário. O reservatório com volume cheio atende às necessidades de uma família para 
beber e cozinhar alimentos durante um período de até 8 meses de estiagem.

Acesso à água para 
produção de alimentos 
ou 2º água

São diversas tecnologias apoiadas, sendo a mais comum a cisterna de 52 mil litros, 
cuja água de chuva armazenada no reservatório pode ser captada a partir de uma área 
concretada próxima ou do próprio solo a partir de um leito de enxurrada. O procedimento 
de instalação é similar ao da tecnologia de 1º água, sendo que o reservatório atende 
principalmente a produção familiar de quintal, principalmente hortaliças e fruteiras, e 
a criação de pequenos animais. Dentre outras tecnologias apoiadas estão a barragem 
subterrânea, pequenas barragens e o barreiro trincheira.

Figura 1 – Exemplos de tipos de tecnologias apoiadas no âmbito do Programa Cisternas

Cisterna de placas de 16 mil litros Cisterna calçadão de 52 mil litros

Cisterna de enxurradas de 52 mil litros Barragem subterrânea
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Barreiro trincheira Cisterna escolar de 52 mil litros

Sistema pluvial multiuso comunitário Sistema pluvial multiuso autônomo

Dessa forma, além de apresentar os principais 
resultados obtidos no período de 2003 a 2018, inclusive 
os impactos sociais e econômicos decorrentes dessa ação 
governamental, a perspectiva é apresentar os desafios 
que ainda se apresentam em relação à garantia do acesso 
à água potável para a população rural de baixa renda e 
de que forma o Programa pode continuar contribuindo 
também enquanto política pública de enfrentamento à 
pobreza e de garantia de direitos.

PRINCIPAIS RESULTADOS DO PERÍODO 2003  
A 2018

A implantação de tecnologias sociais de acesso à água 
no meio rural tem sido apoiada como ação governamental 

pelo menos desde 2003, sendo que a partir de 2004 foi 
criada ação orçamentária específica para a construção de 
cisternas de placas para captação e armazenamento de 
água da chuva no semiárido.

Em todo o período desde então, já foram atendidas 
diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
mais de 1 milhão de famílias e 6 mil escolas públicas 
com tecnologias sociais de acesso à água, sendo 
cerca de 900 mil tecnologias voltadas para a captação 
e armazenamento de água para consumo humano, 
principalmente as cisternas de placas de 16 mil litros no 
semiárido, cerca de 150 mil tecnologias que viabilizam a 
produção de alimentos e a criação animal em pequena 
escala e 6 mil cisternas escolares, também concentradas 
majoritariamente no semiárido.
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Gráfico 1 – Histórico de execução, por tipo de tecnologia

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2ª Água 0 0 0 0 0 583 2.003 4.847 2.977 9.273 18.005 34.809 48.782 17.640 10.696 3.762 

Escolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.935 1.454 2.080 485 

1ª Água 6.497 36.068 35.802 72.172 42.804 29.913 68.607 36.681 87.741 78.063 100.97 111.46 86.195 55.885 47.123 10.057 
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Fonte: MDS, julho 2018.

Ainda hoje, 15% da 
população no território 
nacional não dispõem 
de acesso à rede de 
abastecimento de água, 
sendo que esse percentual 
alcança 31,3% da 
população rural. 
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São mais de 1,2 mil municípios atendidos, com 
grande concentração no semiárido, conforme ilustrado 
na figura abaixo.

Figura 2 – Abrangência territorial do Programa Cisternas

A importância dessas tecnologias para o 
desenvolvimento socioeconômico local, bem como 
a efetividade para a melhoria do nível de segurança 
alimentar e nutricional e para a promoção da saúde das 
famílias de baixa renda beneficiadas com essa política de 
acesso à água, atestada por diversos estudos de avaliação, 
conforme será descrito mais adiante, resultou em uma 
ampliação gradual nos recursos destinados ao Programa 
ao longo dos anos, com impacto direto sobre o número 
de famílias atendidas. No período de 2003 a 2018 foram 
mais de R$ 3,5 bilhões em investimentos.

A territorialização das ações do Programa, com 
concentração dos investimentos em algumas regiões, se 
fundamenta nas desigualdades regionais de renda, que 
afetam diretamente o acesso a recursos hídricos no Brasil, 
do resulta em um cenário bem desafiador.

Enquanto a região Nordeste dispõe de 3,3% da 
disponibilidade de água e 27,8% da população brasileira, 
a região Norte abrange 8,3% da população e 68,5% da 
disponibilidade de água (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018). 
A região Nordeste, na qual está inserido o semiárido, 
e a região Norte, na qual está inserida boa parte da 
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Amazônia, além de concentrarem a maior proporção 
de famílias em situação de pobreza e residentes no 
meio rural, concentram também a maior proporção 
de domicílios sem acesso regular à água de qualidade 
para consumo. Ainda hoje, 15% da população no 
território nacional não dispõem de acesso à rede de 
abastecimento de água, sendo que esse percentual 
alcança 31,3% da população rural. No entanto, as 
desigualdades são evidentes, uma vez que no meio rural 
do Nordeste a cobertura da rede de abastecimento de 
água alcança 34,9% dos domicílios, enquanto na região 
Norte esse percentual é de apenas 17,7% (INSTITUTO 
TRATA BRASIL, 2018).

Com isso, mesmo regiões com elevada 
disponibilidade hídrica, como é o caso da Amazônia, 
enfrentam dificuldades diversas associadas ao acesso à 
água, com impacto direto sobre o bem estar, a saúde e 
a capacidade produtiva, principalmente da população 
mais vulnerável.

Nesse contexto, estruturas descentralizadas de 
abastecimento de água, tal como tecnologias apoiadas 
no âmbito do Programa Cisternas, na prática têm se 
constituído em solução adequada para uma diversidade 
de situações no meio rural, em especial para populações 
localizadas em territórios mais isolados, nos quais a 
implantação de tecnologias convencionais de captação 
e distribuição de água não se viabiliza economicamente. 
Apesar de o semiárido continuar sendo a região com 
maior incidência dessas tecnologias, incluindo 95% dos 
municípios e 98% das famílias atendidas até o momento, 
tem havido movimentos importantes de expansão 
em contextos muito diferentes no território, como o 
atendimento de reservas extrativistas na Amazônia e 
terras indígenas no Mato Grosso do Sul, por exemplo.

INOVAÇÃO NO MODELO DE EXECUÇÃO

Historicamente, um elemento central que viabilizou 
a expansão em escala do Programa foi a parceria entre 
o setor público e o terceiro setor, envolvendo centenas 
de organizações da sociedade civil. Neste sentido, o 
Programa Cisternas abriga talvez a mais bem sucedida 
parceria entre governo e sociedade civil, celebrada 
entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e a 
Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA), por meio da 
Associação Programa 1 Milhão de Cisternas (AP1MC), 
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uma organização da sociedade civil de interesse público 
(OSCIP). Essa parceria colocou em evidência uma 
iniciativa que dificilmente teria lugar nos moldes das 
instituições e regras da administração pública, seja em 
nível federal, estadual e municipal, sendo responsável 
pela implementação da maior parte das tecnologias hoje 
existentes no semiárido.

Foi a partir desse arranjo institucional que foi 
desenhado o modelo de execução considerado mais 
efetivo para o Programa, um processo totalmente 
descentralizado em que os órgãos e entidades parceiras 
do MDS (que também envolvem entes públicos, tais 
como governos estaduais e consórcios públicos de 
municípios) se articulam com entidades locais, de forma 
a se ampliar a capacidade operacional e alcançar a 
capilaridade necessária para o atendimento do público 
alvo, residente de forma dispersa na área rural ou 
em núcleos urbanos isolados. Essas instâncias locais, 
majoritariamente ou exclusivamente compostas de 
lideranças da sociedade civil, são responsáveis por 
identificar e selecionar as famílias a serem beneficiadas, 
com base no Cadastro Único de Programa Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico), bem como por mobilizar 
essas famílias para as capacitações e encontros 
municipais e territoriais para avaliação, parte do controle 
social do processo.

A lógica de implementação dos projetos 
desenvolvidos seguiu durante muito tempo o arcabouço 
legal das transferências voluntárias, consubstanciado no 
Decreto nº 6.170/2007 e em Portarias Interministeriais 
MP/MF/CGU (em especial a 128/2008, a 507/2011 e 
mais recentemente a 424/2016). Apesar dos resultados 
importantes observados na execução da política desde 
o início, havia uma clara percepção das dificuldades para 
sua operacionalização a partir das regras definidas por 
esse arcabouço.

Com isso, importante avanço no processo de 
implementação do Programa Cisternas foi a instituição 
de um novo arcabouço legal para execução das ações 
a partir de 2013. Tendo em vista a importância do 
Programa no âmbito da estratégia governamental de 
erradicação da extrema pobreza, materializada no Plano 
Brasil Sem Miséria2, abriu-se a oportunidade de discussão 
de uma nova sistemática de execução que conferisse 
maior eficiência, eficácia e efetividade ao processo de 
implementação, em resposta aos gargalos burocráticos 

existentes, e não deixando de considerar o arranjo 
institucional que perpassa ampla articulação federativa e 
intensa parceria com a sociedade civil.

Nesse contexto, a proposta do desenho de um 
novo arcabouço legal era acelerar o processo de 
implementação, por meio da institucionalização de 
regras que simplificassem e uniformizassem todos os 
procedimentos e atividades associadas.

Do ponto de vista da implementação a partir do 
normativo disponível, o histórico de execução da política 
permitiu identificar gargalos operacionais, associados 
aos ritos burocráticos, nos três estágios do ciclo de 
implementação: 1) no processo de elaboração dos 
projetos e formalização da parceria; 2) na seleção e 
contratação das entidades executoras locais, incluindo 
a definição de regras e instrumentos de gestão dos 
contratos firmados com essas entidades e; 3) na 
prestação de contas, uma vez que excessos de controle 
capturam esforços de execução tanto das entidades 
executoras como dos parceiros, sem, contudo, aprimorar a 
transparência.

Diante disso, abriu-se a oportunidade de discussão 
de uma nova sistemática de execução que conferisse 
maior eficiência, eficácia e efetividade3 ao processo de 
implementação, em resposta aos gargalos burocráticos 
existentes, e não deixando de considerar o arranjo 
institucional que perpassa ampla articulação federativa 
e intensa parceria com a sociedade civil. A proposta do 
desenho de um novo arcabouço legal era acelerar o 
processo de implementação, por meio da institucionalização 
de regras que simplificassem e uniformizassem todos os 
procedimentos e atividades associadas.

A partir do acúmulo de conhecimento sobre a 
dinâmica e os processos envolvidos na implementação, 
do aprendizado sobre o modus operandi e sobre os 
entraves para uma execução mais célere, foi formulada 
uma sistemática ao mesmo tempo adaptada ao arranjo 
institucional e a uma lógica de funcionamento da 
política que vinha dando certo, associando-a à criação e 
implementação de novas ideias e processos, tendo como 
perspectiva resultados mais efetivos.

De uma forma geral, buscou-se a criação de 
mecanismos que reduzissem os entraves em todas as 
etapas do processo de implementação. A sistemática 
instituída envolvia os seguintes pilares: i) a formalização 
de contratos de prestação de serviços, ii) por dispensa de 
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licitação, iii) com entidades privadas sem fins lucrativos 
previamente credenciadas pelo MDS, iv) a partir de edital 
de chamada pública e contrato uniformizados, para a 

v) execução de tecnologias com metodologia e valor 
unitário padronizados. O gráfico abaixo ilustra o modelo de 
execução definido a partir desse novo arcabouço.

Figura 3 – Sistemática de execução do Programa Cisternas a partir da Lei nº 12.873/2013

Os resultados verificados a partir desse arcabouço 
demonstram que, de fato, tem havido ganhos 
significativos na velocidade de execução dos 
projetos. A tabela abaixo mostra que os convênios 
executados sob os instrumentos definidos a partir 

do novo arcabouço legal do Programa Cisternas têm 
possibilitado uma entrega duas vezes mais rápida 
do que pela sistemática anterior, conforme pode ser 
observado pela média das tecnologias implementadas 
por dia e por mês.

Tabela 1 – Execução Física a partir dos arcabouços legais do Programa Cisternas

Marco Legal
Instrumentos  

de Parceria
Valor Total das 

Parcerias

Média de tecnologias 
implementadas  

por dia

Média de tecnologias 
implementadas  

por mês

Antigo 20 871.507.979,73 2,9 85,9

Novo 25 1.326.191.012,52 6,0 180,9

Fonte: MDS, maio/2018.
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RECONHECIMENTO E IMPACTOS MENSURADOS

Diversos estudos de avaliação têm comprovado 
empiricamente o impacto social e econômico das ações 
do Programa.

Luna (2011), por exemplo, demonstrou que a 
ocorrência de diarreia, incluindo episódios e duração 
da diarreia, foram consistentemente maiores entre 
os residentes de domicílios sem cisternas. De acordo 
com esse estudo, a cisterna é um fator de proteção na 
ocorrência de episódios diarreicos, uma vez que ter esse 
equipamento diminui o risco de ocorrência em 73%, sendo 
que na faixa de 5 a 9 anos a redução chega a 84% (LUNA, 
2011, p. 80). Ainda em relação aos benefícios para a saúde, 
estudo recente também comprovou a redução de até 70% 
na taxa de mortalidade infantil em decorrência de diarreia 
em municípios atendidos por cisternas (IPEA, 2017).

Outros trabalhos verificaram ainda o impacto positivo 
da cisterna sobre a autonomia do beneficiário, que estaria 
menos sujeito ao clientelismo político (Bobonis et. al, 
2017), a partir de uma troca direta do voto por água, 
como historicamente foi marcada a política na região. 
Outros estudos apontam ainda para a redução de pelo 
menos 20% no tempo gasto para buscar água, tarefa 
atribuída geralmente a mulheres e crianças, aumentando 
consequentemente o tempo para lazer e educação 
(AECID/J-PAL, 2016), e o aumento de 7,5% da frequência 
escolar de crianças apenas com a implantação da 
cisterna no domicílio (FEBRABAN, 2012), sem mensurar 
ainda impactos decorrentes da implantação também de 
cisternas nas escolas.

Outros resultados diretos e indiretos decorrem da 
própria execução da ação e envolvem a dinamização da 
economia local, uma vez que o material de construção 
e a mão-de-obra geralmente são contratados na própria 
comunidade; a água armazenada nas cisternas permite 
ainda o desenvolvimento de subsistemas produtivos até 
então limitados pela escassez hídrica, proporcionando 
condições objetivas para ampliação da produção 
agroalimentar e uma maior diversificação dos alimentos 
produzidos e consumidos pela família, que resulta também 
na geração de renda adicional (monetária e não monetária) 
com a produção de alimentos para o autoconsumo ou 
para a comercialização de excedentes. No caso específico 
da geração de renda, análise econômica realizada pelo 
INSA/ASA (2016) apontou para uma ampliação da renda 

em 82% quando comparadas famílias com cisternas com 
aquelas que não foram atendidas.

Destaca-se que além dos impactos mensurados, o 
Programa também obteve reconhecimento institucional 
em outras esferas.

Em 2005, a iniciativa recebeu o Prêmio ODM, 
organizado pelo governo federal, pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD Brasil) e 
pelo Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade. 
Em 2006, o Programa foi reconhecido em Prêmio da 
Agência Nacional de Águas, na categoria Uso Racional 
de Recursos Hídricos. Em 2008, também foi concedido 
o Prêmio Josué de Castro de Boas Práticas em Gestão 
de Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional 
para a Associação Programa Um Milhão de Cisternas, 
principal parceira do governo federal na execução do 
Programa. No âmbito internacional, o Programa ganhou 
o Prêmio Sementes 2009, da Organização das Nações 
Unidas (ONU), concedido a projetos de países em 
desenvolvimento feitos em parceria entre organizações 
não-governamentais, comunidades e governos. Em 
2011 o Programa Cisternas recebeu o Prêmio Água e 
Saneamento, patrocinado pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) e pela entidade Fomento 
Econômico Mexicano (Femsa).

Em 2015 o Programa Cisternas integrou a lista 
de vencedores do 20º Concurso Inovação na Gestão 
Pública, pela inovação nas regras e nos processos para 
implementação das tecnologias e atendimento de 
populações em nível extremo de vulnerabilidade. Em 2017 o 
Programa foi eleito uma das melhores políticas de combate 
à desertificação do mundo, prêmio concedido pelo Comitê 
de Combate à Desertificação da ONU, em parceria com o 
World Future Council, no âmbito do Future Policy Award.

Importante destacar também que, para além 
dessas premiações, o Programa Cisternas também foi 
recentemente mencionado pela FAO/ONU entre os 
programas sociais de maior importância para superação 
da fome e da pobreza no Brasil, conforme destacado no 
relatório “O Estado da Alimentação e Agricultura 2015”.

PERSPECTIVAS E DESAFIOS

O Programa Cisternas teve ao longo dos últimos 
anos um papel fundamental para garantir o acesso à 
água para populações rurais de baixa renda, sobretudo 
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daquelas residentes da região delimitada como semiárido. 
O atendimento dessa população geralmente é difícil de 
ser operacionalizado por meio de grandes obras hídricas, 
uma vez que sua dispersão no território torna inviável 
ou muito difícil o abastecimento por meio da rede 
pública. A responsabilidade local geralmente é delegada 
para concessionárias estaduais, que não assumem 
efetivamente o saneamento rural, resultando na falta 
de acesso ou em um acesso precário à água, que incide 
diretamente sobre as famílias mais pobres.

No semiárido em especial, a má distribuição dos 
recursos hídricos, conjugada com a degradação do solo da 
caatinga devido a formas intensivas de exploração, resulta 
em baixa capacidade produtiva e, consequentemente, 
em baixos níveis de desenvolvimento socioeconômico. 
Na Amazônia, por sua vez, a baixa qualidade da água 

disponível resulta em elevada vulnerabilidade a doenças de 
veiculação hídrica, com maior concentração de internações 
e mortalidade infantil por diarreia (MOURA; LANDAU; 
FERREIRA, 2017).

Apesar dos avanços, que se refletiram em resultados 
físicos e qualitativos evidentes, o Programa Cisternas 
possui uma série de desafios para o futuro. O primeiro 
deles refere-se à questão orçamentária, uma vez que que 
nenhum dos impactos mensurados foram suficientes 
para evitar que o Programa também fosse afetado pela 
restrição fiscal do governo como um todo, sobretudo a 
partir de 2015. Conforme demonstrado no gráfico abaixo, 
existe uma retração importante no nível de execução 
física a partir do ano mencionado, resultado diretamente 
associado à redução no volume de investimentos 
alocados no Programa.

Gráfico 2 – Investimentos x Tecnologias Implantadas ano a ano
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Fonte: MDS, julho de 2018.

Foi justamente esse contexto de restrição fiscal que 
trouxe incentivos para se desenhar novos arranjos de 
execução para o Programa, dentro de uma perspectiva 
de se buscar fontes alternativas de financiamento. Um 
primeiro movimento foi junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), tendo 
sido formalizada parceria para a implementação das 

tecnologias apoiadas pelo MDS a partir da alocação de 
recursos financeiros oriundos tanto do Fundo Social 
como do Fundo Amazônia, geridos por aquele banco. 
Essa parceria com o BNDES viabilizou ainda inovações 
fundamentais para o futuro do Programa, ao se iniciar um 
processo de integração das tecnologias com outras ações 
efetivas de inclusão produtiva rural.
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Para o próximo ciclo existem duas perspectivas 
centrais para o Programa Cisternas, que estão diretamente 
associadas à questão orçamentária e à busca de fontes 
alternativas de financiamento da ação.

A primeira, vinculada no PPA 2016-2019 ao objetivo 
de “contribuir para ampliar o acesso à água para consumo 
humano para a população pobre no meio rural”, é dar 
continuidade ao processo de implantação das tecnologias 
na perspectiva de universalizar o acesso à água para a 
população pobre no meio rural, seja a partir da expansão 
do Programa para áreas adjacentes do semiárido e outras 
regiões, pela universalização do acesso à água nas escolas 
rurais e outros equipamentos públicos do semiárido ou 

colaborando na construção e implementação de uma 
estratégia de monitoramento da qualidade da água para a 
tecnologia social.

Mesmo com a grande dimensão dos números de 
execução já apresentados, o desafio de universalizar o 
atendimento da população rural de baixa renda ainda, 
mesmo no semiárido – região atendida de forma 
mais abrangente nessa estratégia, ainda demanda a 
continuidade da ação em ampla escala, visto ainda 
haver demanda significativa de atendimento. Último 
levantamento realizado pelo MDS apontava para uma 
demanda de 360 mil famílias com perfil e não atendidas, 
apenas no semiárido.

Figura 4 – Distribuição da demanda por município

Fonte: Cadastro Único para Programa Sociais do Governo Federal, 2017.
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Agregando as demais regiões do país, contabilizando 
as famílias de baixa renda, residentes no meio rural e sem 
acesso à rede pública de abastecimento, esse número é 
substancialmente maior, alcançando cerca de 1,5 milhão 
de famílias, conforme ilustrado na figura acima, das quais 
400 mil estão na Amazônia.

Ao longo dos últimos anos a expansão do Programa 
para outras regiões tem se consolidado por meio 
da identificação de tecnologias apropriadas a cada 
bioma. Conforme já exposto, a dificuldade de acesso 
à água, sobretudo para famílias rurais em situação de 
vulnerabilidade social, não está vinculada apenas a regiões 
historicamente caracterizadas com condições climáticas 
desfavoráveis, a exemplo do semiárido. O atendimento de 
famílias na Amazônia, no Centro-Oeste e na região Sul, por 
exemplo, tem demonstrado que o acesso à água possui 
múltiplas dimensões, que exigem a adequação da estratégia 
frente a realidade específica de cada bioma e região.

Nesse contexto, o arcabouço legal que normatiza 
a execução do Programa atualmente tem conseguido 
refletir e se adequar esse cenário complexo, oferecendo 
instrumentos eficientes e eficazes para viabilizar o acesso 
à água para populações pobres no meio rural em todo 
território nacional. No entanto, resta ainda o desafio 
para identificar parceiros com capacidade técnica e 
operacional para implantar as tecnologias em ampla 
escala, a exemplo do que foi construído no semiárido ao 
longo dos últimos anos.

A segunda linha de ação está associada à implantação 
de tecnologias sociais de acesso à água para a 
produção de alimentos, e tem como objetivo contribuir 
para a redução da pobreza rural, seja ampliando as 
oportunidades de inserção produtiva para famílias pobres 
do meio rural ou promovendo a convergência de políticas 
e ações destinadas à inclusão produtiva de famílias pobres 
no meio rural, integrando as tecnologias de acesso à água 
para produção de alimentos com as ações de assistência 
técnica, microcrédito e compras públicas para assegurar 
um atendimento mais adequado dessas famílias e para 
ampliar suas capacidades produtivas.

No universo das famílias de agricultores já atendidos 
não são poucas as famílias que, a partir do apoio inicial, 
conseguiram superar as restrições impostas pelo clima 
e outras dificuldades. É esse cenário que corrobora a 
ampliação dessa ação, integrando-a cada vez mais a 
políticas que promovam o acompanhamento técnico 



71

contínuo das famílias, e ofereçam suporte financeiro 
e condições estruturais para que as famílias atendidas 
alcancem patamares de produção cada vez mais elevados.

Ao longo dos últimos anos, houve avanços 
significativos na disseminação de tecnologias eficientes de 
captação e manejo das águas superficiais e subterrâneas 
para a população rural de baixa renda. No entanto, 
é preciso avançar na identificação e implementação 
de novas técnicas e métodos, com ampliação do 
atendimento dessa população. A maior parte das 
tecnologias de acesso à água para produção de alimentos 
implantadas tem grande potencial para diversificar o 
sistema agroalimentar da família beneficiada, ampliando 
o conjunto de alimentos produzido e oferecendo 
alternativas tanto para o autoconsumo como para a 
comercialização de excedentes.

Um olhar sobre os componentes produtivos e sobre 
a caracterização das famílias beneficiadas evidencia 
que o abismo que sempre existiu entre os avanços 
tecnológicos e as práticas de cultivo do agricultor de 
subsistência continua profundo, de forma que é preciso 
equacionar com urgência a questão da difusão de 
inovações tecnológicas para os extratos mais pobres 
da agricultura familiar na região. No universo das 
famílias de agricultores já atendidos observa-se que 
não são poucas as famílias que, a partir do apoio inicial, 
conseguiram superar as restrições impostas pelo clima e 
outras dificuldades.

Diante disso, permanece como ação estratégica dotar 
o agricultor em situação de vulnerabilidade de soluções 
que garantam o acesso à água, e a técnicos, métodos 
e conhecimentos que viabilizem o desenvolvimento 
sustentável, ampliando as chances de superação da 
pobreza e de inclusão produtiva efetiva. Somente com 

a integração efetiva desse conjunto de ações é possível 
pensar em um crescimento inclusivo e sustentável no 
meio rural da região.

A cisterna em si talvez não constitua a solução 
definitiva de abastecimento da população rural, por 
muitas vezes não atender a todas as demandas hídricas 
das famílias, mas trata-se de um tipo de tecnologia 
fundamental para a garantia do direito fundamental 
de acesso à água, principalmente para aquelas famílias 
localizadas de forma difusa no território, que até então 
não vislumbravam formas eficazes de acessar água de 
qualidade para o consumo e se via sem alternativas para 
a continuidade da vida no meio rural, migrando para as 
periferias das sedes municipais ou para outras regiões.

Nessa perspectiva, as tecnologias apoiadas no âmbito 
do Programa Cisternas representam hoje o principal 
exemplo de como é possível promover o acesso à água, 
contribuindo com um conjunto de atividades com 
impactos diretos e indiretos sobre o desenvolvimento 
local. Ao fomentar estruturas descentralizadas de 
abastecimento, com ampla participação social, o 
Programa contribui diretamente com a promoção do 
acesso à água para o consumo e para a produção de 
alimentos, alavancando os ganhos de bem-estar e 
promovendo principalmente a saúde e a segurança 
alimentar e nutricional das famílias de baixa renda.

Os impactos sociais e econômicos, assim como a 
existência de um modelo de implementação que garante 
celeridade e eficácia às ações, justificam a continuidade 
do Programa, bem como a ampliação dos investimentos a 
partir do próximo ciclo, no qual os desafios serão cada vez 
maiores e a capacidade fiscal do Estado cada vez menor, 
exigindo-se a priorização de políticas que tragam retornos 
efetivos evidentes e comprovados.
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Notas

1 Discurso de Karin Lexén, diretor da World Water Week, em evento realizado entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro de 2016 
em Estocolmo, na Suécia.

2 O Plano Brasil Sem Miséria, instituído pelo Decreto nº 7.492, de 02 de junho de 2011, é uma estratégia para a coordenação de 
ações na perspectiva de erradicação da extrema pobreza a partir de três eixos: a garantia de renda, o acesso a serviços públicos e a 
inclusão produtiva rural e urbana. Nesses eixos, o acesso à água está associado a uma perspectiva de inclusão produtiva, de garantia 
da segurança alimentar e nutricional.

3 Por eficiência entende-se uma relação de custo e benefício, sobre os métodos e os meios de se executar uma ação ou tarefa da 
melhor maneira, conceito intrinsecamente associado aos processos utilizados. A eficácia aqui é entendida como uma medida 
normativa de alcance de resultados, uma medida do grau em que o programa atinge os seus objetivos e metas. E, por fim, efetividade 
afere em que medida os resultados de uma ação produz efeitos no ambiente em que interveio, trazendo benefícios a sua população 
no momento esperado.


