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RESUMO: O objetivo central deste artigo é descrever os principais avanços e desafios 

orçamentários para a implementação da Política de Tecnologia Social de Convivência com o 

Semiárido – Programa Cisternas, que inaugura uma nova fase de políticas públicas de convivência 

com a seca no semiárido brasileiro. Para sua efetiva institucionalização, houve condições políticas 

favoráveis, envolvendo movimentos sociais, governo federal, poder legislativo e acadêmicos. Apesar 

de ser uma política reconhecida internacionalmente, com disseminação do modelo em diversos 

países, e referência para a implantação de políticas públicas no semiárido, os dados demonstram 

que, atualmente, os cortes substanciais de orçamento têm comprometido sua implementação.  

 

Palavras-Chave – Políticas Públicas, Orçamento Público, Retrocesso 

 

INTRODUÇÃO  

A questão do acesso à água no semiárido é um desafio que, durante centenas anos, tem levado 

a discussões, ideias, estudos e políticas públicas que buscaram identificar a melhor forma de se levar 

água para o semiárido nordestino. O primeiro relato sobre a seca no Nordeste foi identificado a partir 

de cartas do padre jesuíta Fernão Cardim que, em visita ao estado de Pernambuco, descreveu que, no 

ano de 1583, ocorreu uma grande seca e os engenhos d´água não moeram muito tempo (Alves, 2003).  

Tudo isso se arrasta no Brasil deste o tempo dos imperadores. Na catastrófica seca de 1877, o 

Imperador Pedro II avisou que, se fosse necessário, venderia até a última pedra da Coroa para evitar 

que os nordestinos morressem de fome e sede (Barreto, 2009). Coisa que nunca aconteceu. Porém, 

tem-se que reconhecer que o imperador buscou mudar a situação quando, por sua iniciativa, autorizou 

a construção de reservatórios de água, e orientou que fossem importadas espécies de plantas 

resistentes que se aclimatassem ao semiárido nordestino. Apesar destas estratégias, não foi possível 

impedir que, na época, morressem em torno de 1,7 milhões de pessoas. 

Esta situação do semiárido ultrapassou o âmbito dos governos e passou a ser retratada a partir 

da literatura pelos romancistas e sociólogos “da seca”, como Rachel de Queiroz, Euclides da Cunha, 

Graciliano Ramos, Josué de Castro e José Américo de Almeida. 

No tocante aos governos e às políticas públicas, foram várias as tentativas de encontrar soluções 

ou, pelo menos, minimizar os efeitos severos causados pelas secas na região Nordeste do País. Porém, 

todas estas inúmeras ações estiveram relacionadas a uma estratégia que tratava o fenômeno climático 

como uma questão a ser combatida e eram políticas voltadas ao combate à seca (Campos, 2014).  
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Estas políticas públicas de combate às secas foram identificadas em fases por alguns autores, 

que apontam quatro, cinco e até oito fases. Neste artigo, se optou por sistematizá-las em sete fases: 

estudos científicos, hidráulica, ecológica, transição para o desenvolvimento econômico, 

modernização reformista, modernização conservadora e desenvolvimento sustentável. A partir delas, 

com exceção da última fase – do desenvolvimento sustentável, foram obtidas respostas 

governamentais reativas, caracterizadas por decisões do que fazer somente no momento que ocorre 

uma nova seca (BANCO MUNDIAL, 2016).  

Ainda de acordo com o Banco Mundial, “resposta reativa não significa que apenas ações 

emergenciais sejam empreendidas. A história das secas no Nordeste mostra que tanto houve 

preocupação, por parte dos decisores políticos, com as ações emergenciais, como também com ações 

voltadas para reduzir a vulnerabilidade no futuro. Mas as decisões de uma ou de outra forma sempre 

foram tomadas como resposta a uma nova seca” (Ibidem, p.36).   

No tocante à sétima fase, do desenvolvimento sustentável, será analisada neste estudo com 

ênfase para o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias 

Sociais – Programa Cisternas.  

 

1. MATERIAL E MÉTODO  

Trata-se de uma pesquisa documental, com foco no acompanhamento orçamentário e na 

execução dos recursos públicos para a implementação de política pública pelo governo federal.  

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

É consenso que o sertão do Nordeste é cronicamente propenso às chuvas irregulares e à 

possibilidade de secas intermitentes. Assim, verifica-se que chegou o momento de mudar a estratégia 

de políticas reativas para implementar algo com foco em políticas, programas, projetos ou 

intervenções proativas.  

Dois importantes eventos inauguraram esta mudança de mentalidade para a implementação de 

políticas voltadas a contemplar uma estratégia proativa. Em 1995, o Projeto Áridas propôs uma 

metodologia de planejamento para o desenvolvimento da região, com foco  na visão de longo prazo, 

na sustentabilidade: econômica, social e ambiental, com estratégias de gestão de crises dos efeitos 

climáticos e das secas (Banco Mundial, 2016).  

O segundo momento ocorreu em 1999, durante evento paralelo à III Conferência das Partes 

da Convenção das Nações Unidas para Combate à Desertificação (COP 3), realizada em Recife (PE), 

quando várias organizações da sociedade civil fundaram a Articulação do Semiárido (ASA). Este 

movimento foi a estratégia para a elaboração, por estas organizações da sociedade civil, do Programa 

Um Milhão de Cisternas – PIMC, que continha, em suas linhas, uma execução descentralizada, 

contemplando a convivência com o semiárido, o respeito aos saberes e à cultura das populações 

rurais do bioma caatinga (Santana & Rahal, 2020). 

Esta iniciativa foi a primeira tentativa de se inserir na agenda pública uma ideia de convivência 

com o semiárido e suas características, por meio de um conjunto de soluções estruturantes para um 

problema presente na realidade socioeconômica e climática da região, contrariando as soluções 

paliativas de combate à seca vigentes na região até então (Santana & Rahal, 2020).   

A partir daí, se tem uma intensa mobilização, tanto social quanto política, para a 

implementação desta intervenção em regiões semiáridas do Nordeste brasileiro. É um exemplo claro 

do que é proposto por Kingdon (2006), quando questiona o porquê de decisões de uma política 
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pública entrarem ou não na agenda. Isto é fruto de um conjunto de fatores que contemplam: o 

estabelecimento de uma agenda, a especificação de alternativas e a implementação da decisão. 

A partir de 2003, o governo federal começa a apoiar a implantação dessas tecnologias sociais, 

com o objetivo de garantir o acesso à água de qualidade por meio da construção de cisternas e outras 

tecnologias sociais para armazenamento da água da chuva. A implementação destas tecnologias é 

também parte de uma estratégia de garantia da segurança alimentar e nutricional de famílias de baixa 

renda que vivem na zona rural do semiárido nordestino. Essas tecnologias sociais estão voltadas, em 

sua maioria, para a captação e armazenamento de água da chuva, seja para consumo humano ou para 

a produção de alimentos (Santana & Arsky, 2016).  

Tais ações buscam universalizar o acesso à água para famílias de baixa renda da zona rural e 

contribuir para a erradicação da extrema pobreza em todo o território nacional, melhorando as 

condições de vida e ampliando os níveis de segurança alimentar e nutricional das famílias 

beneficiadas. Também visam proporcionar que os recursos naturais no semiárido sejam usados de 

forma sustentável e que ocorra a quebra do monopólio de acesso à terra, à água e aos outros meios 

de produção” (Silva, 2006).  

Em 2004, as tecnologias sociais de convivência com o semiárido foram inseridas como uma 

das estratégias para a superação da pobreza e da garantia da segurança alimentar e 

convivência/adaptação climática (Santana & Rahal, 2020).  

Em um espaço de apenas três anos, o que era uma experiência de mobilização e implementação 

de tecnologia social de movimentos da sociedade civil passou a se consolidar como uma das mais 

importantes estratégias do governo federal para o acesso a água na zona rural, a convivência com o 

semiárido e em uniformidade com as estratégias das políticas de segurança alimentar e nutricional.   

Este é um exemplo de problema no semiárido brasileiro que se arrastava deste o Império e 

que, até aquele  momento, não tinha solução. Com isto, tem-se um problema reconhecido que passou 

a ocupar a agenda decisória  (Capella, 2006).  

A partir daí, o governo federal criou, em 2008, uma Ação Orçamentária 8948 – de Acesso à 

Água para Consumo Humano na Zona Rural e Acesso à Água para Produção de Alimentos no Plano 

Plurianual – PAA. Apesar de possuir uma ação orçamentária específica para este fim, o projeto para 

sua efetiva institucionalização levou quase dez anos para ter aprovado um conjunto de legislação 

com um Decreto2 e uma Lei3. A partir desta normatização do programa, as linhas de ações foram 

definidas com dois objetivos: Acesso à Água para Consumo Humano (P1MC)4 e Acesso à Água 

para Produção de Alimentos e Dessedentação Animal (P1+2) 5.  

Com a institucionalização e a criação desta linha orçamentária no Plano Plurianual, o 

programa foi colocado na pauta e na agenda política nacional; e seu processo de implementação 

ganhou contornos nacionais pois, a partir daí, não ficou restrito somente ao semiárido nordestino e, 

sim, às diversas regiões do País que estivessem vivendo problemas de acesso à água. Com isso, o 

processo de construção das cisternas tornou-se mais ágil e menos burocrático, por meio da 

simplificação e padronização dos instrumentos associados à execução do programa. Um dos 

 
2 Decreto nº 8.038, de 04 de julho de 2013 – Regulamenta o Programa Cisternas. 
3 Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013 – Marco Legal do Programa Cisternas.  
4 Principal tecnologia é a cisterna de placas de 16 mil litros, composta por um reservatório de placas de alvenaria, interligado a um 

sistema de calhas para a captação da água de chuva do telhado do domicílio. 
5 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 (calçadão) ou do próprio solo a partir de um leito de enxurrada. O 

procedimento de instalação é similar ao da tecnologia de água para consumo, sendo que o reservatório atende principalmente à 

produção familiar de quintal, em geral hortaliças e frutas, e à criação de pequenos animais. 
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destaques é a dispensa de licitação na contratação das entidades executoras, previamente 

credenciadas pelo Ministério da Cidadania.  

O projeto tinha como meta a implementação de um milhão de cisternas e, em quase duas 

décadas, a meta foi ultrapassada chegando até 2021 um total de 1.638.139 Para atingir este feito, a 

execução é realizada de modo descentralizado, envolvendo entes subnacionais e representantes de 

consórcios municipais, além de organizações sem fins lucrativos que atuam nos territórios. 

A partir do Gráfico 1, tem-se um desenho da execução física da implementação do Programa 

no País. Em 2013 e 2014, o projeto instalou mais de 100 mil reservatórios anualmente. No último 

ano, a implantação foi de 145% a menos, comparado com o primeiro ano de implementação.  

 Gráfico 1: Resultados da execução física da implantação de cisternas do Programa ( 2003 – 2021)  

 

 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Sistema Vis Data do Ministério da Cidadania  

Em relação ao orçamento disponibilizado para a implementação desta política, foi feita uma 

análise dos Planos Plurianuais de 2008 a 2021, pois apenas a partir de 2008 ocorreu a criação da 

Ação Orçamentária 8948 – de Acesso à Água para Consumo Humano na Zona Rural e Acesso à 

Água para Produção de Alimentos no Plano Plurianual. O Gráfico 2 demonstra o planejamento e a 

implementação orçamentária para que este programa pudesse ter sua efetivação nas regiões com 

problemas de escassez hídrica.  

Gráfico 2: Recursos investidos na ação orçamentária do Programa Cisternas – PLOA 

(Planejado e Pago) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do SIOP 

 

6.603

36.576

35.859

71.707

40.862

30.715

72.447

45.932

91.53590.303

141.988
149.098

116.203

76.936

55.708

32.874 32.303

8.310
2.700

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021

0,

100.000.000,

200.000.000,

300.000.000,

400.000.000,

500.000.000,

600.000.000,

700.000.000,

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PLOA Pago



 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIV Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 5 

Avaliando a execução orçamentária deste período como um todo, no Plano Plurianual - PPA 

de 2008-2011 teve-se um total de R$ 191.501.401,40 pagos, sendo que no ano de 2011, o valor pago 

foi maior do que o planejado para a implementação do Programa. No PPA de 2012-2015, foi o 

período de maior investimento no Programa, totalizando quase 600 milhões de reais pagos e o 

período com maior número de cisternas implementadas totalizando 497.592.  

Já para o período de 2016-2019, o investimento planejado para este Programa foi de mais de 

R$ 212 milhões; e, de 2020 a 2022, de quase R$ 136 milhões. Assim, no atual governo o valor 

planejado equivale a 311% a menos do que no governo anterior.   

Todo este esvaziamento orçamentário que tem afetado o Programa é contraditório, pois é uma 

das intervenções estatais reconhecidas pelo principal órgão de controle – o Tribunal de Contas da 

União (TCU). Em um de seus relatórios, é descrito que esta intervenção atende aos princípios da 

Administração Pública tendo custos e qualidade satisfatórios (TCU, 2010).  

Além disso, o programa já conquistou diversos prêmios internacionais, como o Prêmio 

Sementes 2009, da ONU; o Prêmio Água e Saneamento - Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, em 2011; e em 2017, o prêmio Future Policy Award, do World Future Council, 

da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, como experiência exitosa de 

combate à desertificação com o segundo lugar mundial. Também é mencionado pela Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - FAO entre os programas sociais de maior 

importância para a superação da fome e da pobreza no Brasil (FAO, 2015).  

A experiência do Programa cisternas tomou, inclusive, uma dimensão de difusão e 

transferência destas tecnologias sociais enquanto políticas públicas para outros países. Já foram 

organizadas missões para troca de conhecimento dentro da Cooperação Sul-Sul. A partir da 

experiência do semiárido brasileiro, a FAO lançou, junto com parceiros e comunidades, programas-

piloto no Senegal e no Níger (Graziano da Silva, 2019).  

A experiência de difusão e transferência destas políticas muito se assemelha à discutida por 

Oliveira e Pal (2018), que descrevem que soluções como estas estão inseridas numa abordagem mais 

apropriadas para combater a pobreza. 

 

 CONCLUSÃO  

O Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais 

– Programa Cisternas é uma iniciativa que surgiu a partir de uma intensa mobilização de movimentos 

da sociedade civil, e que conseguiu se efetivar enquanto política pública no País. Mais ainda, 

transformou significativamente a forma e a abordagem de tratar os desafios causados pelas mudanças 

climáticas no semiárido nordestino. Com isso, chegando a criar nova fase de implementação de 

políticas públicas, com foco nas populações rurais do semiárido nordestino, e inaugurando uma  etapa 

do desenvolvimento sustentável e da convivência com o semiárido. 

O estudo demonstra que o Programa Cisternas conseguiu ser priorizado e se mostrou mais 

presente na agenda orçamentária e política do governo federal nos PPA entre os anos de 2008 e 

2019. Apesar do Programa ser reconhecido e ter impactado econômica, social e ambientalmente às 

populações beneficiárias, no atual governo o desmonte desta intervenção estatal é explicito, tanto 

em termos orçamentários, quanto em termos de implementação da intervenção. 

A partir disso, pode-se concluir que este desmonte irá criar sérios desafios para que o País 

possa caminhar em direção a uma política proativa de convivência com os efeitos climáticos.  
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