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1. INTRODUÇÃO 

 
A água é um recurso natural essencial à sobrevivência do ser humano. Por ser finito e 

estar caminhando para a escassez, a água vem se tornando um bem de alto valor social e 

econômico. Em 2015 a Organização Mundial nas Nações Unidas publicou previsão de que "até 

2030, o planeta enfrentará um déficit de água de 40%, a menos que seja melhorada 

dramaticamente a gestão desse recurso" (Unesco, 2015), Relatório das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento da Água 2015). 

 

Neste panorama, estima-se que o Brasil concentre entre 12% e 16% do volume total de 

recursos hídricos do planeta. Deste total, segundo dados levantados recentemente, a Região 

Norte do país concentra 73% da disponibilidade hídrica brasileira. Enquanto isso, nas demais 

regiões - que concentram 95% da população brasileira - dividem os demais 27% dos recursos 

hídricos do país (Esteves, 2012, p.24). 

 

Entretanto, apesar da oferta hídrica, milhares de pessoas sofrem com a escassez de água. 

Além de uma forte dificuldade no que se refere à infraestrutura de acesso à água, sua qualidade 

também é extremamente questionável, principalmente na região Norte do país, em razão das 

baixas taxas de saneamento básico. Por consequência deste cenário, é possível verificar ainda 

suas consequências nos quadros de fome, pobreza e saúde da população, pois os aspectos são 

totalmente interligados à qualidade e eficiência na oferta de água. 

 

Isto porque, em 83,7% dos cidadãos brasileiros são atendidos com abastecimento de 

água tratada. Portanto, são quase 35 milhões de brasileiros sem o acesso a este serviço básico. 

Em um recorte, de gênero, segundos dados de 2016, 1 em cada 7 mulheres brasileiras não tinha 

acesso à água. No caso dos homens, 1 em cada 6 não tinham água. Em um recorte etário, 

14,3% das crianças e dos adolescentes não têm acesso à água e, 6,8% das crianças e dos 

adolescentes não contam com sistema de água dentro de suas casas. 

 

Ademais, apenas 26 municípios dentre as 100 maiores cidades brasileiras possuem 

100% da população atendida com água potável. Pelos dados levantados pela Instituto, quase 

todos os municípios abasteciam a população com água tratada desde 2008 (93,4%). Em 2017, 

esse percentual foi 94,9%. Em um recorte geográfico, no Norte, 57,5% da população é 

abastecida com água tratada. Ou seja, segundo os dados do Instituto Trata Brasil (Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público), a região do país responsável por concentrar a maior 



porcentagem de água é também a com a menor taxa de porcentagem da população abastecida 

com serviços de saneamento. 

 

O abastecimento de água acontece para 73,9% da população no Nordeste e a região 

Sudeste abastece 91,1% da população com água tratada. No Sul, o índice de atendimento total 

de água é de 90,5%. Já o Centro-Oeste abastece 89,7% da população com água tratada1. 

Assim, em muitos casos, a água utilizada por uma família não é tratada, pois é 

proveniente de açudes e lagos. Ist porque estes mesmos locais também são usados por animais; 

para lavanderia comunitária; para banho; para dejetos, etc. O uso de água inadequada aumenta, 

por sua vez, a aparição de doenças e outros problemas de saúde. Embora 83,5% dos brasileiros 

sejam atendidos com abastecimento de água tratada, temos cerca de 35 milhões de brasileiros 

que ainda seguem sem acesso a água tratada. 

 

Dado o cenário, com o presente projeto pretende-se desenvolver uma estratégia 

encadeamento de procedimentos necessários para a formalização de uma política pública que 

facilite o acesso de diversos brasileiros a recursos já disponibilizados pelo governo federal em 

prol da construção de cisternas. A partir dos dados levantados, busca-se apresentar uma solução 

viável para aspectos de falta de acesso à água para regiões rurais que se enquadrem nos 

requisitos necessários para a implementação do Programa Cisternas. 

 

Assim, o projeto cumpre com a intenção de facilitar a obtenção de acesso à água para 

garantir a segurança hídrica de parte da população brasileira não assistida pelos recursos 

federais e elas destinados. Assim, pretende-se colaborar com a higiene, saúde e alimentação, 

além de facilitar o acesso a aspectos básicos de acesso à água para a população. Para tanto, o 

projeto segue atrelado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, cumprindo com a 

função de desenvolver através de projetos com consciência ecológica e sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Disponível em: http://www.tratabrasil.org.br/pt/contato. Acessado em 12 de dezembro de 2021. 

http://www.tratabrasil.org.br/pt/contato


2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
Com a criação da ONU, em 1945, foi possível construir um espaço de cooperação 

internacional em diversas matérias através de suas agências. A Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, em 1972, é tida como o marco 

formal do início da agenda internacional para o tema ambiental (BEZERRA, 2013). Assim, a 

Conferência de Estocolmo foi considerada a primeira grande conferência da ONU para o tema, 

marcando a agenda do ambientalismo internacional. Com o desenvolvimento da temática 

ambiental, seguiram-se projetos e propostas cuja finalidade era organizar a coordenação de 

políticas e discussões em prol da temática ambiental. 

 

Uma das principais resoluções finais da Convenção foi a criação do PNUMA - 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (em inglês, UNEP – United Nation 

Environment Programme), que representa, até hoje, a principal autoridade ambiental global, 

por ser responsável pela implementação coerente da dimensão ambiental do desenvolvimento 

sustentável dentro do sistema ONU. Com o movimento de adoção da temática ambiental em 

contexto internacional, seguiram-se projetos e propostas cuja finalidade era organizar a 

coordenação de políticas e discussões em prol do meio ambiente, fauna, flora e recursos 

naturais. 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(UNCED), popularmente conhecida como Rio-92 ou “Cúpula da Terra” (Earth Summit), foi 

uma das principais reuniões ao tratar pela primeira vez, neste modelo de evento, o tópico da 

necessidade da convergência entre desenvolvimento e proteção global do meio ambiente. como 

o sucesso em um setor requer uma ação em outro a ser sustentada ao longo do tempo. O 

principal objetivo desta Cúpula da Terra foi produzir uma ampla agenda e um novo plano de 

ação internacional sobre questões ambientais e de desenvolvimento que ajudaria a orientar a 

cooperação internacional e a política de desenvolvimento no século XXI. Por essa razão, ela se 

tornou um importante marco no desenvolvimento da agenda ambiental internacional. 

 

O encontro concluiu que o conceito de desenvolvimento sustentável era um objetivo 

alcançável para todos os povos do mundo, independentemente do nível em que se realize: local, 

nacional, regional ou internacional. Também reconheceu que integrar e equilibrar as 

preocupações econômicas, sociais e ambientais no atendimento das necessidades humanas é 

vital para sustentar a vida no planeta e que tal abordagem integrada é possível. Assim, a 



conferência também reconheceu que integrar e equilibrar as dimensões econômica, social e 

ambiental exigia novas percepções de produção e consumo, estilo de vida, de trabalho e de 

tomada de decisões. Este conceito foi revolucionário para seu tempo e desencadeou um debate 

vivo dentro dos governos, entre os governos, e seus cidadãos sobre como garantir a 

sustentabilidade para o desenvolvimento. 

 

Após duas décadas desde a Rio-92, a proposta da Rio +20 foi a de renovar 

compromissos políticos com o desenvolvimento sustentável, avaliar progressos, identificar 

lacunas e estabelecer novos compromissos (UNCSD, 2012). Assim, a Agenda 2030 surge em 

2012, durante a Conferência da Rio + 20 que deu origem aos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). A proposta buscava apresentar diretrizes a serem desenvolvidas frente a 

um cenário de pouca mobilização política e grande frustração quanto aos poucos avanços 

observados nas décadas anteriores para aspectos do desenvolvimento sustentável. 

 

Como parte da Agenda 2030, foram criados os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, 17 ao todo. A proposta dos ODS é listar áreas chave e, pontos práticos a serem 

desenvolvidos a fim de garantir o desenvolvimento humano em comunicação com a 

preservação do meio ambiente. Segue abaixo imagem ilustrativa dos ODS: 

 

 

 

 



Com foco em Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social, a presente 

proposta têm o intuito de reunir procedimentos que satisfaçam primordialmente o Objetivo do 

Desenvolvimento Sustentável nº 6: Água e Saneamento. O Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável têm por proposta “Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todas e todos” e se subdivide em 8 subtópicos: 

 

● 6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para 

todos; 

● 6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para 

todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades 

das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade; 

● 6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo 

e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo pela 

metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a 

reciclagem e reutilização segura globalmente; 

● 6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os 

setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar 

a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a 

escassez de água; 

● 6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, 

inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado; 

● 6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo 

montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos; 

○ 6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para 

os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água 

e saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso 

da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso; 

○ 6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a 

gestão da água e do saneamento 

 

Assim, a principal atuação proposta neste trabalho está delimitada nos subitens 6.1 e 

6.b. Os próximos tópicos poderão detalhar a maneira pela qual a proposta poderá se desenrolar. 



3. SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

 

A água como direito humano foi propriamente reconhecida pela Organização Mundial 

das Nações Unidas em julho de 2010. A Resolução A/RES/64/292 declarou "a água limpa e 

segura e o saneamento (como) um direito humano essencial para gozar plenamente a vida e 

todos os outros direitos humanos" (ONU, 2010). Para além disso, a Resolução também 

incentiva os Estados e organizações internacionais a fornecerem assistência e cooperação na 

forma de capacitação, recursos financeiros e transferência de tecnologia, principalmente para 

os países em desenvolvimento, a fim de intensificar os esforços para um fornecimento 

igualitário de água potável, limpa e disponível para todos. 

No Brasil, a proteção jurídica das águas tem suas bases estabelecidas pela Constituição 

Federal de 1988 (CRFB 88) e abrange, de um lado, a proteção dos direitos humanos e, de outro, 

a proteção do meio ambiente e dos recursos hídricos e naturais. A proteção jurídica das águas 

decorre de direitos humanos fundamentais, tais como a vida, a segurança, a dignidade, a saúde, 

a alimentação e a cidadania (Castro, 2010). Dentre os direitos constitucionalmente assegurados 

temos o acesso à água potável, a coleta e o tratamento de esgotos, a gestão responsável dos 

recursos hídricos pelo Estado e a preservação das nascentes. 

No que se refere à proteção do direito ao meio ambiente equilibrado, o artigo 225 da 

CF 88 prevê o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que passa a 

ser considerado "bem de uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações" (CRFB, 1988, artigo 225). 

Desta breve explanação, observa-se a existência de respaldos legais para a preservação 

do meio ambiente, da água e, da responsabilidade social no ordenamento jurídico brasileiro. 

Entretanto, coexiste ainda no país, diversas situações de escassez de acesso à água por questões 

ambientais de irregularidade no regime de chuvas, por falta de infraestrutura distribuída a 

população, principalmente na região do semiárido brasileiro e, por questões relacionadas à 

pobreza e às desigualdades sociais. 

Para além destes fatores, o isolamento geográfico e tecnológico de determinadas 

regiões do país também dificulta o acesso à água, impedindo que propostas alcancem 

justamente os mais necessitados. Portanto, o acesso às informações, o cumprimento de 



burocracias e, a disposição ao cumprimento de requisitos de programas sociais e de 

infraestrutura afeta em demasia o acesso a recursos por parte das populações mais necessitadas. 

Por essa razão, a situação-problema abordada na presente proposta possui como foco as 

populações de munícipes que possuem dificuldade de acesso à água e que, apesar de se 

enquadrarem nos requisitos de acesso ao Programa Cisternas, não são atendidos por tal. Assim, 

a ideia é assegurar que os munícipes – objeto central do projeto – possam atender os requisitos 

que o Programa Cisternas estabelece para que possam acessar a este programa federal. 

4. OBJETIVO DA PROPOSTA 

 
O problema que buscaremos amenizar através desta proposta de projeto de política 

pública é a falta de acesso à água e recursos no Brasil. O enfoque que será dado se centrará em 

uma proposta de gestão pública municipal que possa orientar secretários e funcionários acerca 

de procedimentos cabíveis para facilitar o acesso à água potável de municípios e, munícipes 

enquadrados nos requisitos para recepção de recursos pelo Programa Cisternas. A proposta tem 

por escopo assegurar o suporte ao munícipe para que este se enquadre nos parâmetros e tenha 

acesso ao programa federal já existente no âmbito federal – Programa Cisternas. 

 

Neste contexto, a proposta de política pública que será apresentada neste trabalho 

contempla tanto os aspectos relacionados ao direito humano fundamental de acesso à água 

como também as consequências ambientais relacionadas ao uso sustentável do recurso natural. 

Por essa razão, a proposta visa facilitar o acesso aos recursos federais do Programa Cisternas 

dando suporte aos munícipes para que (i) possam identificar se estão enquadrados nas hipóteses 

contempladas pelo programa; (ii) reúnam a documentação adequada para atendimento dos 

requisitos; (iii) atendam às fases e implementem as medidas/adequações necessárias ao 

recebimento dos recursos. 

 

Centrar os esforços municipais para assessorar os munícipes e garantir o acesso destes 

ao Programa Cisternas é interessante na medida em que permite se valer de recursos federais 

já disponibilizados para estabelecer tecnologias de recolhimento de água da chuva. Ademais, 

é enquadrado como uma proposta de baixo impacto ambiental e alto impacto de retorno para 

indivíduos e famílias que dele possam usufruir. 

 

Assim, com a delimitação de programa ofertado com recursos federais já dispostos para 

suprir as demandas da situação problema apresentada e cujas diretrizes se encaixam nos 

objetivos de desenvolvimento sustentável e de responsabilidade social, o presente trabalho 



buscará ofertar informações necessárias para que as secretarias municipais possam orientar 

munícipes na solicitação de recursos pelo Programa Cisternas e revisar a documentação 

necessária. 

 

5. SOBRE O PROBLEMA: CONTEXTOS E DADOS 

 
O Programa Cisternas surgiu oficialmente em 2013, através da Lei nº 12.873. O 

Programa pertence ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) que 

atua por meio da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN), desde 

2003. Ele é responsável pelo financiamento e pela construção de cisternas no modelo de placas 

de cimento, principalmente na região do semiárido brasileiro. O projeto de cisternas é uma 

tecnologia simples e de baixo custo, na qual a água da chuva é captada do telhado por meio de 

calhas e armazenada em um reservatório de 16 mil litros, capaz de garantir água para atender 

uma família de cinco pessoas em um período de estiagem de aproximadamente oito meses 

(ARSKY, 2020). 

Além disso, o MDS fomenta também, desde 2007, a ampliação das condições de acesso 

à água para a produção de alimentos e, consequentemente, para a inclusão produtiva das 

famílias rurais de baixa renda residentes na região do semiárido, que não possuem meios 

disponíveis para a captação e o armazenamento de água para a estruturação da produção de 

alimentos e a criação de animais. Portanto, trata-se de um projeto em execução cuja proposta é 

satisfazer demandas de acesso à água de grupos e famílias vulneráveis de aréas rurais, 

principalmente. 

Para execução dessas ações, a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional – SESAN firma convênios com governos estaduais e consórcios públicos de 

municípios, contratos de repasse e, termos de parceria com entidades privadas sem fins 

lucrativos. Portanto, a proposta a ser trabalhada visa a democratização e simplificação do 

processo de solicitação de recursos como projeto municipal de assistência aos munícipes 

ofertando os meios necessários para o alcance dos recursos do Programa Cisternas. 

Primeiramente, convém-se destacar que são beneficiárias do Programa as famílias 

cadastradas no Cadastro Único, residentes na zona rural, que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social e/ou extrema pobreza e que não tenham acesso a água ou meio 

suficientemente adequado de armazená-la para o suprimento das suas necessidades. O 



credenciamento é, portanto, o primeiro aspecto operante e imprescindível para a 

operacionalização do Programa. 

Outro ponto a se destacar que o projeto suprirá um gap enfrentado no próprio Programa 

Cisternas, na medida em que o município está mais próximo dos indivíduos e pode mais 

facilmente identificar os locais com problemas de acesso à água e diagnosticar os gargalos no 

atendimento – pelos munícipes – dos critérios do governo federal. Assim, ao orientar e 

assessorar os munícipes para fazer jus ao programa federal, o município conseguirá colaborar 

com a solução de um grave problema dos cidadãos mobilizando poucos recursos financeiros, 

uma vez que não arcará com os custos das cisternas, mas tão somente de orientação e suporte 

aos munícipes, incluindo suporte na documentação dos terrenos. 

 

 
 

6. STAKEHOLDERS 

 
Para o desenvolvimento do presente projeto, faz-se necessário observar as potenciais 

partes interessadas no mesmo. Assim, é possível orientar as decisões a partir dos interesses 

daqueles que poderão melhor. A delimitação das partes interessadas permite que o 

gerenciamento do projeto se desenvolva em condições suficientes de participação de todos nas 

tomadas de decisão, considerando-se as diferenças, necessidades e tendo o equilíbrio entre 

poder público e sociedade civil como finalidade. 

Dentre os stakeholders deste projeto, destacam-se: 

 
● Entidades Executoras 

● Secretários / Coordenadores de Atenção Básica 

● Agentes de Desenvolvimento Social 

● Prefeitos/ Vice-Prefeitos/ Secretários 

● Técnicos de Campo/ Instrutores 

● Escritórios Regionais 

● Responsáveis pela Instalação das cisternas 

● Especialistas em Recursos Hídricos 

● Beneficiários das Cisternas 



7. ANÁLISE DE S.W.O.T. 

 
Outro importante fator a ser considerado no delineamento do projeto são os aspectos de 

desafios e oportunidades observáveis no mesmo. Assim, para traçar as forças impulsionadoras 

e restritivas, a ferramenta a ser utilizada é a S.W.O.T.: Strengths, Weaknesses, Opportunities e 

Threats. Em português: forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. As forças e fraquezas 

dizem respeito ao próprio município, idealizador e promovedor do projeto. Já as oportunidades 

e ameaças dizem respeito aos fatores externos, que estão fora do controle municipal. Assim, 

pode-se listar 

● Forças: Utilização de recursos do governo federal para desenvolvimento social do 

muncípio; funcionários da prefeitura como capital humano e de conhecimentos 

necessários para a implementação do projeto; 

● Oportunidades: Área rural e, perfil de famílias condizente com o Programa Cisternas 

no município; 

● Fraquezas: Organização interna; divisão de equipes inter-setoriais; 

● Ameaças: Dificuldade de entendimento dos munícipes acerca do que é o projeto; 

inviabilidade do repasse federal; Mudança nas diretrizes do Programa Cisternas; 

escassez eventual de recursos disponibilizados pelo Governo Federal; 

8. MAPA DE EMPATIA 

 
Outra importante ferramenta a ser trabalhada para o delineamento deste presente projeto 

é o Mapa de Empatia com foco nos usuários e munícipes a serem atendidos pelo projeto 

municipal de acesso final o Programa Cisternas. Para tanto, pode-se utilizar o seguinte modelo: 



 
 

A partir do gráfico é possível delimitar os seguintes pontos a serem considerados na 

experiência dos munícipes: 

● Pensa e sente: Dificuldade de gestão da casa por falta d’água; exposição a riscos de 

segurança para a procura de água em distâncias; sentimento de vulnerabilidade e 

impotência recorrente; incapacidade de manter animais e plantações; 

● Escuta: Promessas de obras sem previsão de realização; notícias de estiagem na região; 

● Vê: Família adoecendo por problemas relacionados à falta de água (insalubridade); 

carros pipa sendo doados por políticos interessados em retornos diretos em forma de 

voto; horizonte de seca e estiagem; chuvas torrenciais espaçadas e irregulares; 

● Fraquezas: Baixa capacidade de aporte de carros pipa; falta de conhecimento de 

oportunidades disponíveis para solução do problema; assimetrias de poder; dificuldades 

no levantamento da documentação dos terrenos para ter acesso aos programas federais. 

● Ganhos: Aumento da qualidade de vida; segurança e independência hídrica; redução 

nos problemas de saúde; 

9. PROPOSTA DE ESTRATÉGIA E VISÃO DE FUTURO 

 
No que se refere a visão de futuro, o objetivo é: 

(i) Abordagem e orientação de 100% dos munícipes identificados como potenciais 

destinatários dos recursos do Programa Cisternas – esta meta se refere 

exclusivamente ao repasse das informações, sendo certo já se sabe de antemão 

que muitos munícipes podem não se enquadrar nos requisitos do programa; 



(ii) Ter um aumento mínimo de 20% dos munícipes beneficiados pelo Programa 

Cisternas. 

Dando continuidade à gestão deste presente projeto, a estratégia traçada se alinha com 

os seguintes pontos: 

(i) Levantamento e divulgação aos secretários municipais envolvidos dos 

requisitos para ingresso no Programa Cisternas; 

(ii) Levantamento no banco de dados municipal dos cadastrados nos programas 

assistenciais de complemento de renda dos munícipes sem acesso à água; 

(iii) Treinamento dos agentes comunitários responsáveis pela assistência social e/ou 

agentes comunitários de saúde sobre o Programa Cisternas, fornecendo material 

inicial para esclarecimento das famílias sobre os critérios para enquadramento 

no programa do Governo Federal (Secretaria de Assistência Social/Secretaria 

de Saúde); 

(iv) Em paralelo, realizar o trabalho de sensibilização da relevância do tema e da 

possibilidade de solução do problema de acesso à água via Programa Cisternas 

junto a lideranças locais dos bairros com maior concentração de potenciais 

destinatários (líderes comunitários, religiosos e/ou diretores de escola). Essa 

sensibilização será coordenada pela Secretaria de Assistência Social, que deverá 

organizar evento para esclarecimentos sobre o programa com líderes locais; 

(v) Atendimento dos interessados em ingressar no Programa Cisternas para 

orientação e fornecimento de cópia da documentação fundiária (Secretaria de 

Assistência Social com suporte da Secretaria de Meio Ambiente e dos 

engenheiros contratados pelo município); 

(vi) Acompanhamento das solicitações de ingresso no Programa Cisternas até o 

efetivo deferimento (Secretaria de Assistência Social); 

(vii) Aferição de resultados e consolidação destes em um relatório final. 

 
 

Para tanto, segue abaixo o cronograma que prevê a implementação do projeto em um 

período de cerca de dois meses para as fases 1 – Preparação – (itens i a iv) e 2 – Implementação 

do Suporte – (fase v): 

 
● 8 semanas para o item (i) 

● 10 semanas para o item (ii), 



● 4 semanas para o treinamento previsto nos itens (iii e iv) com o evento previsto 

no item (v) ocorrendo ao fim deste, com duração de 2 semanas; 

● 8 semanas para os itens (vi e vii). 

 

Após o início do envio das solicitações terá início a Fase 3 – Acompanhamento –, a 

qual deverá perdurar até o recebimento das respostas sobre a admissão dos munícipes 

interessados no Programa Cisternas. A Secretaria de Assistência Social deverá elaborar o 

relatório final previsto no item (vii) em até 15 dias úteis após o recebimento das respostas. 

 
Para melhor organizar o cronograma e as etapas a serem desenvolvidas para o 

planejamento, execução e análise da aplicação, segue abaixo o modelo de Diagrama de Gantt. 

O mesmo organiza o avanço das diferentes etapas do projeto oferecendo os intervalos de tempo 

do início ao fim de cada fase. A escala utilizada no seguinte diagrama se organiza em meses, 

planejando a total organização, implementação e feedback do projeto em um prazo total de um 

ano. 

 



10. BENCHMARKING 

 
Para melhor ilustrar a ideia deste projeto, convém-se apresentar, através de um 

benchmarking, os casos de sucesso anteriores de projetos relacionados com a presente proposta 

e que buscaram oferecer as mesmas facilidades no acesso aos recursos do Programa Cisternas. 

Dessa forma, torna-se possível observar as melhores práticas e desenhar o atual projeto através 

de exemplos anteriores, considerando, portanto, seus dados, métodos e estruturas. Assim, uma 

breve exposição dos projetos de implementação do Programa Cisternas nos estados do Espírito 

Santo e da Bahia servirão como base para 

10.1. O CASO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO2 

 

O Estado do Espírito Santo através da Secretaria de Trabalho, Assistência e 

Desenvolvimento Social (Setades), captou recursos do Programa para construção e 

implantação das 2.808 unidades de cisternas em 57 municípios capixaba. A secretaria foi 

responsável pela coordenação, monitoramento e fiscalização do programa. No 

desenvolvimento do projeto, abriu-se uma chamada pública para convocação de organização 

social para execução do projeto, além da eleição de comitês locais formados por representantes 

do poder público local (gestores municipais), sociedade civil, integrantes de conselhos locais e 

lideranças comunitárias. Com a finalidade de avaliar, contribuir e validar, junto a entidade 

contratada e ao estado, a relação dos potenciais beneficiários a partir da lista encaminhada pelo 

Ministério de Desenvolvimento Social até a construção da cisterna, para que as famílias 

selecionadas sejam aquelas com real necessidade e estejam dentro dos critérios estabelecidos 

pela normativa do programa. 

Para a aplicação do projeto as famílias beneficiadas eram, pois, selecionadas a partir de 

uma lista orientadora enviada pelo Ministério de Desenvolvimento Social: famílias com renda 

de até meio salário mínimo per capita; residentes na zona rural do município; sem acesso à 

água potável; e inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). 

10.2. O CASO DO ESTADO DA BAHIA3 
 

 

 

 
 

2 Disponível em: https://setades.es.gov.br/programa-cisternas-2. Acessado em 10 de outubro de 2021 

 
3 Disponível em: http://www.justicasocial.ba.gov.br/2021/05/4266/Programa-Cisternas-beneficia-125- 

municipios-baianos-com-a-implementacao-de-68302-mil-estruturas-hidricas-de-acesso-a-agua.html. Acessado 

em 10 de outubro de 2021. 

http://www.justicasocial.ba.gov.br/2021/05/4266/Programa-Cisternas-beneficia-125-municipios-baianos-com-a-implementacao-de-68302-mil-estruturas-hidricas-de-acesso-a-agua.html
http://www.justicasocial.ba.gov.br/2021/05/4266/Programa-Cisternas-beneficia-125-municipios-baianos-com-a-implementacao-de-68302-mil-estruturas-hidricas-de-acesso-a-agua.html


Na Bahia, o Programa Cisternas tem promovido a melhoria da qualidade de vida das 

famílias de baixa renda que moram em municípios situados em zonas rurais e de clima 

semiárido, através da implementação de cisternas de placas de 16 mil litros. Além disso, o 

projeto incluiu a capacitação e formação para a convivência com o bioma da região. No estado, 

o programa é executado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento 

Social (SJDHDS), e já beneficiou 21 territórios de identidade e 125 municípios, com a 

implantação de 68.302 mil cisternas para consumo humano. 

Em 2021, foram implementadas cerca de 300 unidades em todo o estado, no âmbito de 

uma ação que prevê a construção de 1.381 cisternas em comunidades quilombolas de diversos 

municípios baianos, totalizando um investimento de R$ 5 milhões. Para tanto, estabeleceu-se 

um convênio público com a Fundação Palmares que designou as famílias a receberem o projeto, 

sendo estas com o perfil de vulnerabilidade frente a seca ou falta regular de água e, enquadrados 

nos critérios de elegibilidade do Programa Bolsa Família. Além disso, Escolas localizadas na 

zona rural, sem acesso à rede pública de abastecimento de água também foram elegidas. Assim, 

são beneficiárias do Programa Cisternas as famílias cadastradas no CadÚnico, residentes na 

zona rural, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou extrema pobreza e que 

não tenham acesso a água ou meio suficientemente adequado de armazená-la para o suprimento 

das suas necessidades. 

Ao longo da história do programa no semiárido da Bahia, o Sudoeste Baiano se destaca 

como o território que mais recebeu execução do programa. Aproximadamente, 10.622 mil 

cisternas de consumo foram entregues na região, contemplando 13 municípios. 

 
11. ESCOPO DO PROJETO 

 
Como estratégia de organização da proposta de projeto em questão, pode-se resumir o 

escopo do projeto nos seguintes pontos: 

• Ações: Levantamento de munícipes com requisitos para os recursos do 

Programa Cisternas e não contemplados por este; formação de equipes de ação 

e de materiais para instrução acerca do Programa Cisternas; mapeamento destes 

munícipes e divulgação da proposta em pontos de contato e acesso às famílias; 

acompanhamento das solicitações junto ao programa do Governo Federal. 

• Atividades: Pesquisa na base de dados; mapeamento dos munícipes a serem 

abordados com a proposta; formação das equipes de divulgação da proposta; 

formação das equipes de suporte administrativo e jurídico; cadastramento dos 



munícipes no Programa Cisternas de acordo com os requisitos deste; 

acompanhamento dos cadastros; formalização do relatório final do projeto e do 

relatório de lições aprendidas; 

• Metas: alcançar o alinhamento do projeto ao ODS 6; orientar 100% dos 

munícipes identificados como potenciais destinatários dos recursos do 

Programa Cisternas, ajudando-os a verificar se estariam potencialmente 

enquadrados no Programa Cisternas e dando suporte no levantamento da 

documentação necessária, especialmente a fundiária; realizar um crescimento 

mínimo de 20% no total de munícipes beneficiados pelo Programa Cisternas. 

• Custos: Os custos do projeto variam de acordo com o a quantidade de munícipes 

a serem alcançados. Tal parâmetro passa por variações de acordo com o tamanho 

geográfico do município, o perfil econômico e social do município, o total de 

munícipes com dados disponibilizados, etc. Isso porque, a movimentação das 

equipes, o levantamento de dados dos munícipes e a análise destes frente aos 

parâmetros específicos de cada município (número de centros de atenção 

utilizados, distâncias percorridas, tamanho da equipe necessária para o 

atendimento das famílias, total de assistências realizadas) fazem com que o 

projeto tenha seu custo determinado apenas após finalizada a Fase 1. Há que se 

destacar, porém, que os custos na Fase de Organização (Fase 1) podem não ser 

relevantes caso a estrutura já existente nas secretarias for direcionada para 

localização dos potenciais destinatários a partir de cadastros já existentes no 

município (principalmente aqueles referentes à assistência social, visto que as 

pessoas sem acesso à água serão, em regra, aquelas beneficiadas pelos 

programas de transferência de renda já existentes). Os recursos da Fase 2 – 

Execução serão mais ou menos robustos a depender do número de potenciais 

beneficiários identificados e da estratégia de acesso a estes munícipes para 

informa-los sobre o projeto, bem como da estrutura que será oferecida para 

orientar e supervisionar a organização documental. Por fim, na Fase 3 – 

Acompanhamento, os recursos destinados ao projeto poderão ser novamente 

reduzidos se for possível que as equipes das secretarias assumam partes 

significativas do acompanhamento. 



12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O Programa Cisternas é uma importante política pública com alcance em todo o 

território nacional e com importante impacto na preservação do meio ambiente e na vida de 

brasileiros. Em 2017, durante a 13ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas 

para o Combate à Desertificação (COP 13), o Programa Cisternas foi premiado como uma das 

mais efetivas políticas públicas para áreas em processo de desertificação do mundo. Assim, a 

atual proposta desenvolvida neste projeto buscou oferecer meios viáveis e que ofereçam 

maior capilaridade no desenvolvimento do mesmo, com a proposta de tornar o programa 

ainda mais acessível.  

Sendo assim,  dado o diagnóstico da dificuldade de acesso de cidadãos aos recursos 

do Programa Cisternas por razões geográficas, financeiras ou burocráticas, a solução 

desenvolvida neste projeto foi a de articular secretarias municipais em prol da orientação de 

munícipes no cadastro ao programa federal. Com o esforço e a capacidade municipal de se 

articular com agentes e comunidades locais pretende-se movimentar o programa de uma 

maneira simples e objetiva.  

Portanto, o projeto que ora se apresenta busca assessorar os munícipes no acesso aos 

recursos do programa, propiciando sinergia entre as esferas municipal e federal e, por fim, 

permitindo a obtenção de resultados significativos em prazo relativamente curto. Ademais, 

dada a centralidade a nível federal dos aportes financeiros para a execuação do presente 

projeto municípios poderão melhorar os índices de acesso à água de sua população mesmo 

que com pouca verba para tal. Assim, a fim de mitigar o grave problema social e sanitário da 

falta de acesso a água, o projeto visa oferecer uma alternativa prática e facilmente 

implementável. Por fim, torna-se possível facilitar o desenvolvimento e a manutenção de uma 

proposta federal tão relevante para o país e para o mundo. 
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