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RESUMO

Assume um novo governo no âmbito federal, e a assessora especial Bete recebe como atribuição a tarefa 
de formular uma proposta de criação de um programa para universalizar o acesso à água no Semiárido 
brasileiro, entre a população mais vulnerável. Já existe um programa em curso, que tem como base 
a tecnologia social das cisternas de placa de cimento, originada em movimentos sociais de base no 
Nordeste brasileiro. O caso destaca os dilemas enfrentados na tentativa de escalar tecnologias sociais 
baseadas em atuação comunitária e participativa, transformando-as em política pública em um país de 
dimensões continentais. 
Palavras-chave: Semiárido brasileiro, tecnologia social, política pública.

ABSTRACT

A new government takes over at the federal level and special advisor Bete is assigned the task of formulating 
a proposal for the creation of a program to universalize access to water in the Brazilian semi-arid region, 
among the most vulnerable population. There is already an ongoing program, which is based on the social 
technology of cement plate cisterns, originated in grassroots social movements in the Brazilian Northeast. 
The case highlights the dilemmas faced in the attempt to scale social technologies based on community 
and participatory action, transforming them into public policy in a country of continental dimensions. 
Keywords: Brazilian semi-arid, tecnologia social, public policy.
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INTRODUÇÃO

Numa tarde chuvosa em meados de janeiro de 2011, a assessora especial Bete1, ligada ao núcleo 
do novo governo que acabara de assumir a Presidência da República, recebe a atribuição de 
coordenar a formulação de uma proposta para a criação de um programa visando universalizar 
o acesso à água no Semiárido brasileiro entre a população mais vulnerável. Bete é uma servidora 
pública experiente, pertencente ao quadro de servidores concursados do Governo Federal há 
mais de 10 anos e com trajetória de atuação em programas sociais.

O novo programa a ser criado, denominado Programa Água para Todos (APT), integrará o 
Plano Brasil Sem Miséria (BSM)2, uma das principais bandeiras do novo governo, tendo como 
objetivo eliminar a pobreza extrema no País até 2014, por meio da integração e articulação de 
políticas, programas e ações governamentais. Garantir o acesso à água potável a todas as famílias 
em situação de pobreza, em especial às populações pobres do campo na região semiárida do País, 
caracterizada por secas históricas, é o grande objetivo do APT e uma promessa de campanha 
da recém-empossada presidente Dilma Rousseff. 

Ao mesmo tempo, no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 
especificamente na Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), já havia em 
curso um programa financiado pelo Governo Federal e nascido no âmbito da sociedade civil, 
denominado Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC). O programa tinha como meta 
implementar um milhão de cisternas de placa de cimento no Semiárido brasileiro, uma 
tecnologia social utilizada no Nordeste desde a década de 1990, e que tinha como premissa a 
mobilização da comunidade para a construção das cisternas e na luta por recursos, envolvendo 
um processo pedagógico de engajamento na busca por melhores condições de vida no campo. 

Entre 2003 e 2010, durante os governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, haviam 
sido construídas 329,5 mil cisternas de placa de cimento pelo P1MC, executadas por meio de 
termos de parceria com a Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) e organizações da sociedade 
civil (OSC) a ela vinculadas. 

A missão atribuída a Bete envolvia ouvir não apenas o MDS e sua experiência com o 
P1MC como também gestores de outros ministérios e órgãos federais na busca por alternativas 
viáveis para expandir o acesso à água potável no Semiárido, tais quais o Ministério da Integração 
Nacional (MI), a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), entre outros órgãos que também atuavam no acesso à água, por meio de alternativas 
como barreiros3 e sistemas de dessalinização4. 

1 Bete é uma personagem fictícia, criada para os fins pedagógicos propostos pelo caso de ensino.

2 O Plano Brasil Sem Miséria entraria em vigor em 2 de junho de 2011, por meio do Decreto Federal n. 7.942.

3 Pequenos reservatórios subterrâneos e superficiais para captação e armazenamento de água da chuva que visam a atender 
à carência de água para produção agrícola e/ou dessedentação de rebanhos. 

4 Estação de tratamento da água salobra por meio de processo de osmose inversa para retirada de sais em excesso, tornando 
a água própria para consumo humano. 
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O compromisso estabelecido pelo governo era o de implementar até 750 mil cisternas 
em apenas quatro anos, nos mais de 1.200 municípios que conformam o Semiárido brasileiro, 
universalizando o acesso à água pela população vulnerável. 

Bete começou a realizar reuniões com os órgãos envolvidos na busca por soluções já 
existentes, identificando a capacidade máxima de implementação de cada órgão ao longo 
dos próximos quatro anos. Após três semanas de reuniões, a conta, infelizmente, não fechava. 
Considerando a capacidade de execução dos órgãos envolvidos, levando em conta entraves 
burocráticos, tempo e disponibilidade de parceiros, não seria possível atingir a meta de 750 mil 
cisternas até o final de 2014. A capacidade máxima de execução identificada naquele momento 
era a implementação de 450 mil cisternas de placa de cimento, porém haviam sido identificadas, 
por meio do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)5, até 750 
mil famílias rurais do Semiárido sem acesso a água encanada ou cisterna. 

Diante disso, Bete agendou nova reunião e pediu que os gestores dos órgãos pesquisassem 
e trouxessem para a reunião novas alternativas que permitissem viabilizar o cumprimento da 
meta de governo. 

Na reunião, realizada em meados de março, foi trazida à discussão a alternativa de escalar a 
implementação de cisternas por meio da introdução das cisternas de polietileno, uma tecnologia 
convencional. O polietileno é um plástico resistente, comumente utilizado em caixas d'água. 
As cisternas de polietileno tinham grande durabilidade (cerca de 20 anos), já eram utilizadas 
em outros países como México e Austrália e poderiam ser instaladas em apenas um dia, por 
meio da contratação de empresas para a entrega e instalação.

Embora a inclusão da alternativa das cisternas de polietileno se mostrasse um caminho viável 
para o cumprimento da meta de implantação das 750 mil cisternas, Bete e o novo governo tinham 
forte ligação política com os movimentos sociais do campo e conheciam o P1MC e seu caráter 
pedagógico, mobilizador das comunidades rurais, envolvendo capacitação e geração de renda local.

Nas discussões que se seguiram em torno dessa possibilidade nas semanas seguintes, a 
ASA, principal parceiro do MDS na implementação de ações de acesso à água no Semiárido, 
já havia sinalizado que era contrária à introdução de tecnologias convencionais, alegando o 
caráter desmobilizador da proposta, com consequentes perdas na conscientização e apropriação 
pelas comunidades, e questionando aspectos relacionados à qualidade da água e prejuízos 
futuros ao meio ambiente. Com relação aos dois últimos aspectos, era questionado se a cisterna 
de polietileno não se deformaria com a incidência de altas temperaturas do Semiárido, além 
de aquecer a água armazenada. As cisternas de polietileno não poderiam ser consertadas pela 
própria comunidade em caso de fissura e representariam um passivo ambiental dentro de 20 anos.  

Já era o início de abril, e Bete se via diante de uma encruzilhada: O que recomendar ao 
núcleo do novo governo? Incluir parceiros empresariais e as cisternas de polietileno, enfrentando 
as consequências políticas e sociais dessa escolha, ou seguir no modelo existente, sabendo que 
a meta não seria cumprida? 

5 O Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é uma ação federal, com gestão compartilhada e 
descentralizada entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios e porta de entrada para diversos programas sociais.
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O parecer de Bete seria o documento-base para a discussão em reunião prevista para acontecer 
dentro de uma semana, reunindo todos os ministros, ministras e presidentes dos órgãos a serem 
envolvidos no Programa APT. Bete precisava desenvolver uma proposta antes disso, considerando 
a capacidade de implementação dos parceiros e as alternativas discutidas conjuntamente. Era 
chegada a hora de sistematizar as discussões em um documento e de se posicionar. 

Para embasar cuidadosamente seu posicionamento, era preciso ter clareza do processo social 
histórico, do papel da tecnologia social cisterna de placa de cimento na região e compreender 
as múltiplas implicações que a decisão de modificar o modelo existente poderia trazer. Bete 
começou, então, a rememorar todos os aspectos relacionados à decisão, desde aspectos do 
território a ser atendido até o processo histórico de lutas sociais e surgimento da tecnologia 
social de cisternas de placa de cimento. 

O SEMIÁRIDO E O HISTÓRICO DA ATUAÇÃO ESTATAL NO 
COMBATE À SECA

O Semiárido brasileiro compreende um conjunto de 1.262 municípios situados em 10 estados 
da Federação: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 
Norte e Sergipe, na região Nordeste, e o norte do Estado de Minas Gerais, na região Sudeste 
(Figura 1). 

Trata-se de uma área que representa cerca de 12% do território nacional e onde vivem 
cerca de 28 milhões de habitantes (cerca de 13% da população brasileira, sendo 38% população 
rural), caracterizada por baixa precipitação e alto índice de aridez, com concentração de chuvas 
em períodos irregulares e vegetação de caatinga. 

Figura 1. Composição do Semiárido brasileiro

Fonte: Instituto Nacional do Semiárido (INSA). 
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Os períodos de estiagem ou de seca prolongada na região geravam graves problemas para 
a população. A falta de acesso à água em contextos de pobreza nessa região ocasionava perda 
de pequenas produções de alimentos e criação de animais, com restrição ao acesso à renda e à 
alimentação, gerando desnutrição, doenças por consumo de água de baixa qualidade, mortalidade 
infantil e baixa expectativa de vida. As mulheres e meninas costumavam ser as mais prejudicadas, 
pois geralmente era sobre elas que recaía a responsabilidade de buscar água em locais distantes. 

Assim, a seca aprofundava a espiral de vulnerabilidades em que vivia a população do 
Semiárido, em especial as populações do campo, obrigando muitos a migrarem para outros 
locais em busca de uma vida melhor. Solucionar o problema da falta de acesso à água de 
qualidade para essa população era um ponto fundamental dentro da estratégia de combate à 
pobreza extrema do novo governo.

A atuação do Estado brasileiro na região, historicamente, havia sido pautada em uma 
visão de combate à seca, por meio de grandes projetos de desenvolvimento centralizados e 
implementados de cima para baixo (top-down), tais como a construção de grandes reservatórios, 
ou por meio de ações emergenciais em situações de calamidade, como a distribuição de alimentos 
e água em carros-pipa durante as grandes secas.

Essas ações, entretanto, tiveram baixa efetividade para a população vulnerável. Por exemplo, 
no caso da política de construção de açudes, estes eram geralmente capturados pelas elites locais, 
fomentando práticas clientelistas e a chamada indústria da seca, que mantinha a população 
pobre e do campo sem acesso à água e dependente dessas elites. 

O governo contava com diversas instituições estatais presentes na região, a maioria delas 
criadas durante o período nacional desenvolvimentista, tais como a Companhia Hidroelétrica do 
São Francisco (Chesf) e o Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs), criados em 
1945, o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), em 1952, a Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene), em 1959, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
em 1973, e a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), em 1974. 

Tais instituições ainda tinham papel importante, tanto na construção de reservatórios 
e outras obras de infraestrutura hídrica quanto na criação de planos de desenvolvimento e 
impulsionamento econômico, porém não haviam solucionado o problema da falta de acesso à 
água por parte da população camponesa. 

TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA A CONVIVÊNCIA COM A SECA

Muitas das intervenções que haviam sido feitas no passado partiam da lógica de combate à 
seca, na tentativa de mudar as condições climáticas inerentes à região. O protagonismo de 
OSC, movimento sindical de trabalhadores rurais e organizações religiosas, que ganhou forma 
sobretudo na década de 1990 na região, era resultado da contraposição a essa visão, que acabava 
por manter a população pobre do campo subjugada à lógica clientelista local, vulnerável aos 
inevitáveis eventos de estiagem característicos do clima do Semiárido. 
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Muitos eventos marcaram a trajetória de organização desses movimentos. Um deles foi 
a ocupação da sede da Sudene em Recife-PE, em 1993, como consequência da grave seca de 
1992/1993. Naquele episódio, o Fórum Pernambucano de Enfrentamento à Problemática da 
Seca – Fórum Seca reivindicava políticas públicas inscritas em outro modelo de desenvolvimento, 
de convivência com a seca, que garantisse a segurança alimentar e hídrica da população. 

A atuação de diversas OSC, sindicatos, igrejas e universidades, entre outros agentes, havia 
sido decisiva na criação de uma nova mentalidade voltada à criação de condições, descentralizadas 
e autônomas, de convivência com o clima local, reconhecendo que o problema não era a 
escassez ou falta de água, mas sim sua distribuição irregular durante as estações do ano. Assim, 
era preciso descobrir formas de armazenar a água em épocas de chuva para ser usada nos 
períodos de seca e desenvolver novas abordagens que propiciassem a adaptação sustentável às 
características inerentes ao Semiárido. 

Passava a haver, naquele momento, um deslocamento do Estado como o grande interventor 
capaz de resolver o problema da seca, para a participação das comunidades enquanto sujeitos 
na solução. No lugar de grandes obras, o foco passou a se concentrar nas soluções comunitárias 
e autônomas, que pudessem garantir o acesso à água de qualidade e segurança alimentar à 
população pobre do campo de modo independente. 

Ao longo da década de 1990, diversas tecnologias sociais foram surgindo e sendo testadas 
em diversas localidades. O Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (Irpaa), 
importante organização não governamental na região, sediada em Juazeiro, na Bahia, havia 
sido criada em 1990 justamente com a missão de conhecer e difundir técnicas de convivência 
com o Semiárido. Com forte cunho pedagógico, um dos trabalhos realizados foi o mapeamento 
de tecnologias sociais existentes no Semiárido e em outros lugares do mundo, testando as 
alternativas, com o apoio da Embrapa. 

Naquela década, diversas tecnologias sociais haviam sido testadas, como as aguadas para 
o represamento da água da chuva, a perfuração de poços (muitos dos quais se mostraram 
salinos e impróprios para uso da água sem o devido tratamento) e os caixios, que eram fendas 
escavadas em rochas, entre outras. As cisternas de cal e as cisternas abertas com telhado próprio, 
cada qual apresentando limitações relacionadas à qualidade da água e da construção, também 
haviam sido testadas. Por exemplo, cisternas em formato quadrado eram mais propensas ao 
aparecimento de rachaduras, e os modelos sem cobertura tornavam a água impura, imprópria 
para o consumo humano. 

Em geral, tais projetos eram financiados com recursos oriundos de dotações orçamentárias e 
de ONGs internacionais que financiavam projetos de organizações locais. A população também 
participava ativamente, por meio de mutirões para a construção das soluções. No entanto, as 
experiências realizadas enfrentavam três problemas: a falta de recursos para dar escala suficiente 
às iniciativas, a baixa qualidade da água e problemas construtivos.

Em 1997, havia sido realizado o I Simpósio de Captação e Manejo de Água da Chuva, em 
Petrolina-PE, um evento organizado pelo Irpaa, em parceria com a Embrapa, que contou com 
representantes da International Rain Water Catchment Systems Association (IRWCSA). Em 1999, 
a IRWCSA realizou sua Conferência Internacional na mesma cidade, trazendo pesquisadores 
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de 31 países diferentes, com experiência em captação de água da chuva, incluindo brasileiros 
de diversas instituições como o Irpaa, a Embrapa e a Pastoral da Terra. 

A partir desse processo, entre as possíveis tecnologias sociais que eram testadas, as cisternas 
feitas de placas de cimento, uma tecnologia social de baixo custo, fácil manutenção e alto potencial 
de reaplicação, despontaram como a solução mais efetiva para a coleta e armazenamento de 
água da chuva, permitindo que as populações do campo ou mesmo de centros urbanos com 
carência de sistemas de abastecimento coletivo de água pudessem atravessar períodos de estiagem 
com maior segurança hídrica. 

Bete já havia visitado o Semiárido algumas vezes e conhecia as cisternas de placa de cimento 
(Figura 2), também chamadas simplesmente de cisternas de placa. Eram reservatórios cobertos 
com capacidade para armazenar 16 mil litros de água, que geralmente era captada por meio de 
um sistema de calhas conectadas ao telhado da casa, podendo também ser abastecidas por carros-
pipa em situações de emergência. Seu formato arredondado, com raio de 2 m, construído sobre 
um buraco com em torno de 1,2 m de profundidade, evitava rachaduras, que, caso ocorressem, 
podiam ser reparadas facilmente. 

O sistema de calhas permitia que a água da chuva que escorria do telhado fosse direcionada 
para dentro da cisterna. A água armazenada podia ser, então, retirada por meio de uma bomba 
d´agua ou por baldes, pela portinhola de abertura da cisterna. Quando cheia, uma cisterna 
chegava a garantir o abastecimento de água para beber e cozinhar de uma família de até cinco 
pessoas, por um período de até oito meses. 

Figura 2. Cisterna de placas de cimento

Fonte: ASACom/Roberta Guimarães. 
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Havia também formatos voltados à produção de alimentos e criação de animais, as chamadas 
cisternas de produção, como no caso da cisterna calçadão (Figura 3), que contava com um 
terreiro para captação da água da chuva, com capacidade de armazenamento de 52 mil litros 
de água. As cisternas de produção permitiam a geração de renda e a melhoria da alimentação 
das famílias. 

Figura 3. Cisterna calçadão

Fonte: ASA Brasil. 

As cisternas materializavam um conhecimento produzido na prática, a partir dos problemas 
sociais vivenciados localmente, testado a partir da tentativa e erro, com o envolvimento ativo 
das comunidades. Atores sociais locais, por meio da organização em ONGs e associações de 
trabalhadores rurais, contribuíam trazendo experiências de outras regiões e instituições científicas, 
financiando e viabilizando os projetos, que se somavam à experiência popular. 

O modelo de aplicação das tecnologias sociais tinha um caráter pedagógico de formação e 
ativação comunitária, que envolvia a participação dos beneficiários como parceiros da iniciativa. 
Muitos moradores eram capacitados e tornavam-se pedreiros para a construção das cisternas. 
Eram realizadas capacitações sobre qualidade e cuidados com a manutenção das cisternas, 
cuidados com o sistema de calhas, a necessidade de desprezar a primeira água da chuva que 
carregava as impurezas do telhado, o conserto das cisternas no caso de rachaduras, o consumo 
da água de maneira cuidadosa e racional, garantindo estoque para períodos prolongados de seca, 
entre outras. Esse processo promovia a autonomia dos beneficiários das cisternas.
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Os materiais de construção eram comprados nos próprios municípios, movimentando a 
economia local. Tratava-se de uma tecnologia sustentável dos pontos de vista ambiental e social. 

A batalha por recursos era outra frente que havia mobilizado as comunidades ao longo 
dos anos. Por exemplo, na Diocese de Juazeiro, havia sido criado um Fundo Rotativo Solidário 
(FRS) em que as famílias que ganhavam uma cisterna se comprometiam a repor o custo, dentro 
de suas possibilidades e sem prazo definido, para que outras famílias pudessem ter suas cisternas. 
Outra tentativa foi a criação de projetos de lei de iniciativa popular para serem apresentados 
nas Câmaras Municipais, que inclusive contou com a colaboração de técnicos da Codevasf em 
sua elaboração. Embora a iniciativa tenha fracassado na maior parte dos municípios em que foi 
tentada, o processo de coleta de assinaturas para que o projeto de lei pudesse ser apresentado 
nas casas legislativas gerava uma ativação social, pela necessidade de explicar e convencer a 
população sobre a importância da mobilização. 

Assim, mais do que um artefato, as cisternas consistiam em uma oportunidade de ativação 
e empoderamento das comunidades locais, que deixavam de depender de grandes intervenções 
estatais ou da condescendência de elites locais, aprendendo sobre formas de convivência com 
o Semiárido e atuando de maneira democrática e participativa para a solução dos problemas 
da comunidade. A tecnologia social das cisternas, mais do que a construção de um artefato, 
envolvia um processo emancipatório. 

Diante do consenso que ía se formando em torno das cisternas de placa de cimento, em 
1998, a Diocese de Juazeiro, em parceria com OSC, havia lançado uma campanha denominada 
“Adote uma cisterna – até 2004 nenhuma família sem água”. Embora a iniciativa não tenha 
alcançado a arrecadação de recursos necessária para a construção de cisternas de placa para 
todas as famílias necessitadas, intensificou a mobilização e a sensibilização para a necessidade 
de políticas públicas adequadas para a convivência com o Semiárido.

A ARTICULAÇÃO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO (ASA) E O 
SURGIMENTO DO P1MC

A trajetória de mobilização e articulação das ONGs, igrejas e movimentos do campo havia 
preparado o terreno para o que aconteceria durante a 3ª Conferência das Partes das Nações Unidas 
sobre o Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, a COP 3, da Organização 
das Nações Unidas (ONU), realizada em 1999 em Recife-PE. Sindicatos de trabalhadores rurais, 
movimentos de mulheres no campo, ONGs, entidades religiosas e outros movimentos sociais, 
no fórum paralelo da sociedade civil que tradicionalmente ocorre no evento, haviam elaborado 
a chamada Declaração do Semiárido e criado a Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA), 
unindo forças em torno de uma visão de adaptação e convivência com o clima do Semiárido, 
dentro de um projeto de desenvolvimento sustentável.

A ASA-Brasil constitui-se, assim, como o fórum organizador e aglutinador de um conjunto 
de mais de 700 organizações filiadas, inscritas na trajetória de luta pela convivência com a seca 
e sustentabilidade dos povos sertanejos.
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Nesse mesmo evento, as cisternas de placa de cimento se consolidaram como a tecnologia 
social mais indicada para garantir o acesso à água à população do campo nos períodos de 
estiagem, apontadas na Declaração do Semiárido como uma das principais propostas para 
a universalização do acesso à água para beber e cozinhar. As cisternas de placa começaram 
a ganhar a atenção do Governo Federal, por meio do compromisso do MMA de financiar o 
projeto de construção de cisternas em caráter experimental. 

Após a COP 3, a ASA-Brasil criou o P1MC, com o objetivo de alcançar a reaplicação 
de um milhão de cisternas no semiárido. O convênio com o MMA foi celebrado em 2000, 
ainda durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, para a reaplicação 
de 500 cisternas. Em 2001, por meio de um novo convênio com a recém-criada Agência 
Nacional das Águas (ANA), foi financiada a construção de 12.400 cisternas, incorporando 
não apenas a construção mas também a capacitação, comunicação e mobilização social para 
a convivência com a seca previstas na metodologia do P1MC. Ainda em 2001, a tecnologia 
social de cisterna de placa de cimento foi premiada no concurso de tecnologias sociais da 
Fundação Banco do Brasil. 

Em 2002, o P1MC constituiu-se enquanto associação, a AP1MC, uma Oscip criada para 
atuar como unidade gestora do programa, no âmbito da ASA, para firmar termos de parceria 
e convênios com o poder público e buscar também parcerias com o setor privado, como no 
convênio firmado com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em que foi prevista a 
construção de 10 mil cisternas. Porém, o programa ainda estava longe de atingir a meta de um 
milhão de cisternas, e as Prefeituras municipais seguiam com baixa adesão ao programa. 

O fato de a ASA-Brasil contar com uma política bem-estruturada, sistematizada, testada e 
viável, materializada no P1MC, havia sido fundamental para o que viria a seguir.

TRANSFORMAÇÃO EM POLÍTICA PÚBLICA: O FINANCIAMENTO 
GOVERNAMENTAL DO P1MC 

A partir de 2003, o P1MC começou a ganhar maior ritmo, com o financiamento consistente 
por parte do Governo Federal. Em 2003, o programa passou a receber recursos do Programa 
Fome Zero, no âmbito do então recém-criado Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar 
(MESA), no primeiro governo Lula. O termo de parceria previa a construção de 22 mil cisternas, 
no valor de R$ 32 milhões. Em 2004, com o novo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS), o P1MC passou a fazer parte da Política Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional. Em 2005, o P1MC se consolidou como política pública, passando a 
ter uma rubrica específica para a construção de cisternas no Orçamento Geral da União, na 

“Ação 11V1 – Construção de Cisternas para Armazenamento de Água”, dentro do Programa de 
Acesso à Alimentação, por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA). Ao mesmo tempo, o P1MC 
seguiu recebendo recursos privados e de ONGs internacionais, porém o grande financiador 
era o Governo Federal. 
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Apesar da rubrica específica, a execução do P1MC foi marcada por períodos de interrupções 
e negociações com o MDS. Mais do que um mero executor, a ASA detinha a metodologia, 
a articulação com as comunidades e a capilaridade de uma rede de organizações vinculadas. 
Nesse sentido, pode-se dizer que se tratava de uma política de baixo para cima (bottom-up), 
que era trazida ao Governo Federal por uma rede de movimentos e OSC. A metodologia de 
trabalho negociada com o MDS seguia o modelo da ASA, envolvendo formação e mobilização 
de instituições e comunidades. 

Os critérios estabelecidos para a seleção de famílias participantes do programa levam em 
conta famílias rurais na região do Semiárido, que não são atendidas por rede de abastecimento, 
sobretudo aquelas em situação de insegurança alimentar e nutricional, inscritas no CadÚnico 
do Governo Federal. 

Como contrapartida pela participação no programa, cada família beneficiada é responsável 
por escavar o solo onde a cisterna será implantada, participar das capacitações do programa e 
apoiar o pedreiro contratado, seja na construção da cisterna, seja oferecendo hospedagem e 
alimentação. 

Com relação à gestão e execução do programa, o MDS era responsável pelo financiamento 
e coordenação geral, enquanto a ASA-Brasil, por meio da AP1MC, era responsável pela 
implementação e metodologia. Esse compromisso era firmado por meio de sucessivos termos 
de parceria.

A ASA-Brasil é composta por uma Comissão Executiva formada pelas entidades diretoras 
estaduais e por Unidades Gestoras Microrregionais (UGM), responsáveis pela execução das 
ações. A AP1MC, responsável pela administração do programa, repassava os recursos para essas 
unidades locais e acompanhava o processo de reaplicação das cisternas. O repasse se dava por 
meio de Termos de Cooperação Técnica e Financeira (TCTF) celebrados em organizações 
selecionadas que compunham as Unidades Gestoras Microrregionais (UGM). As UGM, por 
sua vez, gerenciavam as ações do programa nos municípios de sua área de atuação, contando 
ainda com uma Comissão Municipal que se encarregava da seleção das famílias, capacitação 
e desenvolvimento das demais ações no local. 

Porém, a partir de 2004, o MDS passou a celebrar também convênios com os estados 
para a implantação de cisternas. Em 2005, o Ministério da Integração Nacional (MI) também 
havia começado a direcionar recursos para a formalização de convênios. A partir de 2007, 
o MDS celebrou convênios diretamente com municípios por meio de editais públicos de 
seleção e, nesse mesmo ano, firmou parceria com a Codevasf para a implantação de projetos-
piloto de construção de equipamentos e armazenamento de água para a produção. Em 2008, 
por meio de convênio com o Estado da Bahia, o MDS iniciou a construção de cisternas em 
escolas públicas no Semiárido. Embora, em muitos desses convênios, os recursos acabassem 
sendo descentralizados para OSC locais, foram surgindo, assim, novos atores, além da ASA, na 
reaplicação de cisternas. 

O processo de contratação dos repasses e das organizações executoras era bastante moroso, 
sujeito a entendimentos distintos de procuradorias jurídicas estaduais, assim como o processo de 
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prestação de contas, o que fazia com que muitos dos convênios e termos de parcerias sofressem 
atrasos consideráveis, prejudicando substancialmente a velocidade da execução das cisternas. 
Cada item ou serviço adquirido, por menor que fosse, precisava estar previsto no plano de 
trabalho e representado por notas específicas na prestação de contas. 

Para facilitar o processo e garantir certo padrão de atuação, a ASA produziu diversos 
manuais e materiais de orientação, com as etapas e procedimentos a serem seguidos na 
reaplicação das cisternas.

Em 2007, o novo termo de parceria com a ASA passou a incluir sete mil cisternas de 
produção, no âmbito do P1+2, Programa Uma Terra e Duas Águas, mesmo ano em que a 
Controladoria-Geral da União passou a questionar a forma como a ASA subcontratava as 
organizações a ela vinculada, o que provocou um atraso de pelo menos seis meses na execução 
das ações contratadas. 

Ao todo, no período de 2003 a 2010, foram construídas 329.569 cisternas de placa para 
armazenamento de água para consumo humano e 7.505 cisternas de produção. Cada cisterna 
de água para consumo humano tinha um custo total de cerca de R$ 2.200,00, variando entre 
estados e municípios. 

GANHANDO ESCALA: O PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS

Após revisar todo o histórico e aspectos metodológicos das cisternas de placa de cimento, Bete 
retomou as metas do novo programa a ser criado e a capacidade de entrega dos órgãos envolvidos, 
levantada nas reuniões realizadas. Entre 2003 e 2010, o P1MC havia entregado 329,5 mil 
cisternas de placa. Agora, de 2011 até 2014, a meta era entregar 750 mil cisternas de água para 
consumo humano (primeira água) e 76 mil tecnologias de água para produção (segunda água) 
em menos de quatro anos.

Nas estimativas feitas no início de 2011, no âmbito do Plano BSM, 750 mil era a quantidade 
de cisternas de água para consumo humano necessária para universalizar o acesso à água para 
a população rural do Semiárido, de famílias com renda per capita mensal de até R$ 140,00, 
contribuindo para o fim da miséria na região. Também era necessário ampliar a execução 
de tecnologias de segunda água, pois outro componente do Plano BSM para a acabar com a 
extrema pobreza era a inclusão produtiva rural, dotando as famílias agricultoras vulneráveis 
com meios de produção adequados. 

A avaliação junto aos órgãos parceiros, entretanto, era a de que só era possível entregar 450 
mil cisternas de placa de cimento, razão pela qual havia sido sugerida a cisterna de polietileno 
para complementar a execução e atingir a meta de 750 mil cisternas. 

Essa limitação decorria, sobretudo, de questões burocráticas, do modelo de reaplicação 
das cisternas de placa (cada cisterna leva de duas a três semanas para ser implementada) e da 
limitação da capacidade dos parceiros implementadores. Como prioridade máxima no novo 
governo, os recursos para o programa estavam assegurados, mesmo com a cisterna de polietileno 
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custando o dobro das cisternas de placa (cerca de R$ 2.200,00 o custo da cisterna de placa de 
cimento, enquanto a cisterna de polietileno, à época, estava em torno de R$ 4.870,00, valores 
que variavam de acordo com o estado e região).

A instalação das cisternas de polietileno era feita em apenas um dia. A família apenas 
teria que cavar o buraco, e a cisterna chegaria em caminhões ou caminhonetes, junto com um 
técnico que faria a instalação. Alegava-se ainda que, por ser constituída por plástico resistente, 
a cisterna de polietileno garantia uma boa estanqueidade da água captada, preservando melhor 
sua pureza e sem necessidade de manutenção ao longo dos anos, até o final de sua vida útil 
(20 anos). Por outro lado, eram construídas em grandes fábricas, com baixo emprego de mão 
de obra e materiais de insumo locais. 

Bete precisava elaborar a sua recomendação, respondendo às seguintes perguntas:

• Quais as vantagens e desvantagens de cada tecnologia? 

• Quais os ganhos e perdas entre (A) seguir o programa como era feito, a partir da 
tecnologia social de cisterna de placa de cimento e seus aspectos mobilizadores e 
empoderadores da comunidade, e (B) complementar o P1MC com cisternas de 
polietileno para atingir a meta de 750 mil famílias rurais com acesso à água?

Que respostas você daria para ajudar Bete nesse parecer?


