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RESUMO
A escassez de água é problema recorrente no semiárido brasileiro, mais
precisamente no Nordeste. As primeiras iniciativas, de atenção à estiagem, surgiram
mediante ações públicas sociais de “salvação”, de mitigação das consequências da
seca. Perdurou, até os anos 1980, tal perspectiva de “combate à seca”. A partir dos
anos 1980, com a redemocratização do País e a reforma do Estado, novas
alternativas para o desenvolvimento do semiárido brasileiro começaram a surgir a
partir de organizações da sociedade civil, que passaram a realizar projetos com
base no ideal de que é possível e necessário conviver com o semiárido. Tal
movimento representou uma inflexão paradigmática – em vez de “combate à seca”,
emerge a “convivência com o semiárido”. Este estudo situa-se, pois, nesse novo
momento de ações públicas destinadas ao semiárido, assumindo o intento de
sistematizar resultados do Programa Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC) à luz
dos indicadores eficácia, eficiência e efetividade. O Programa, idealizado e
implementado por organização da sociedade civil desde 1999, apresenta como
componentes a mobilização, o controle social, a capacitação, a comunicação, o
fortalecimento institucional e a construção de cisternas de placas de 16 mil litros
para captação de água de chuvas por meio de calhas no telhado do domicílio rural.
A pesquisa foi do tipo descritiva, o universo compreendeu os 10 territórios do Rio
Grande do Norte, a abordagem foi quantitativa e qualitativa. Para o tratamento dos
dados quantitativos, utilizou-se análise envoltória de dados (DEA), através do
software Siadv e, na etapa qualitativa, analise de conteúdo com auxilio do software
NVivo 11, tendo como fonte de coleta entrevistas estruturadas com atores do P1MC.
A fase quantitativa conduziu à apuração dos indicadores eficiência e eficácia, ao
passo que a fase qualitativa viabilizou a interpretação da efetividade, ocorrida com
base nos cinco princípios expressos no P1MC pela Articulação Semiárido Brasileiro
(ASA), rede de organizações não-governamentais responsável pela concepção do
Programa. Os resultados apontaram que, em termos de eficácia, representada pelas
metas físicas pré-estabelecidas, o Programa ficou aquém do esperado. Em termos
de eficiência, destacam-se os territórios Sertão do Apodi, Açu-Mossoró e Mato
Grande, com desempenhos relativos acima da média estadual à luz da relação
população rural do território versus número de cisternas construídas. No tocante à
efetividade, os pressupostos do Programa são amplamente atendidos no conteúdo e
na forma. Representantes dos segmentos interessados – executores, mobilizadores
comunitários e beneficiários – relatam, nesta pesquisa, que o P1MC não se
restringe à prioridade do acesso à agua, mas, também, à formulação de um padrão
renovado de convívio com o semiárido, por meio da mudança na consciência dos
beneficiários e da mobilização das famílias e comunidades atendidas.
Palavras-chave: Ação pública não governamental. Efetividade, eficiência, eficácia.
Convivência com o semiárido. Articulação Semiárido Brasileiro (ASA).

ABSTRACT
Water scarcity is a recurrent problem in the Brazilian semi-arid, more precisely in the
Northeast. The first initiatives, of attention to drought, emerged through public social
actions of "salvation", mitigation of drought consequences. It lasted, until the 1980s,
this perspective of "drought relief". From the 1980s, with the democratization of the
Country and the state reform, new alternatives for the development of the Brazilian
semi-arid began to emerge from civil society organizations, which began to
implement projects based on the ideal that it is possible and necessary to coexist
with the semi-arid. This movement represented a paradigmatic inflection - instead of
"drought relief" emerges "coexistence with the semi-arid". This study lies, therefore,
in this new moment of public actions aimed at semi-arid, assuming the intent to
systematize results of the One Million Rural Cisterns Program (P1MC) in front of
efficacy, efficiency and effectiveness indicators. The Program, designed and
implemented by civil society organization since 1999, has as components
mobilization, social control, training, communication, institutional strengthening and
building of plates cisterns of 16,000 liters for rain water harvesting through gutters on
the roof of the rural home. The research was descriptive, the universe comprised the
10 territories of Rio Grande do Norte, the approach was quantitative and qualitative.
For the treatment of quantitative data, data envelopment analysis (DEA) was used
through Siadv software and, in the qualitative stage, content analysis with assistance
of NVivo 11 software, having as source of collection structured interviews with the
actors of P1MC. The quantitative stage led to the determination of efficiency and
efficacy indicators, while the qualitative stage enabled the interpretation of
effectiveness, occurred based on the five principles expressed in P1MC by Brazilian
Semi-Arid Articulation (ASA), a network of non-governmental organizations
responsible for the design from the Program. Results showed that, in terms of
efficacy, represented by pre-established physical goals, the Program was less than
expectated. In terms of efficiency, the territories of Sertão do Apodi, Açu-Mossoró
and Mato Grande were highlighted, with relative performances above the state
average in front of rural population of the territory versus number of built cisterns
relation. Regarding the effectiveness, the Program assumptions are widely met in
content and form. Representatives of interested segments - performers, community
mobilizers and beneficiaries - report, in this research, that P1MC is not restricted to
priority of water access, but also the formulation of a new standard of coexistence
with the semi-arid, through the change in conscience of beneficiaries and the
mobilization of served families and communities.
Keywords: non-governmental public action. Effectiveness, efficiency, efficacy.
Coexistence with the semi-arid. Brazilian Semi-Arid Articulation (ASA).
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1. INTRODUÇÃO
O semiárido brasileiro representa percentual relevante da região Nordeste e
concentra os piores indicadores sociais do País em termos de educação, saúde,
mortalidade infantil e analfabetismo, comprometendo ainda mais o ambiente
socioeconômico e político, marcado pela concentração de poder e renda, sobretudo
na zona rural (LIRA et al., 2011). Esse panorama prejudica consubstancialmente as
condições que norteiam a qualidade de vida da população. Diante de tal
entendimento, ao longo dos anos advieram várias ações com o objetivo de minimizar
as condições indesejáveis do semiárido, de modo a tornar possível a sobrevivência
na região por meio do desenvolvimento de tecnologias apropriadas
Para Demo (2006), não é a seca a responsável pela pobreza, mas a “indústria
da seca”. A ausência de chuva é condição natural, não representando problema
social. A escassez de água, por sua vez, é problema recorrente. Há anos, aparecem
tentativas, por meio de ações públicas, para correção das consequências da seca.
Entretanto, o fracasso relativo é notável frente a situações de pobreza e exclusão
que se perpetuam no semiárido do Nordeste. Passador e Passador (2010) alegam
que a atuação interventora do Estado no Nordeste foi constantemente representada
pela centralização e fragmentação de ações limitadas à criação de órgãos nacionais
para combate à seca, os quais se transformavam em objeto de disputas políticas
entre diversos segmentos da elite rural. Dentre as principais ações, estiveram,
sempre, a construção de açudes, com intuito de assegurar água para produção
agropecuária.
De acordo com Ab’Sáber (1999), a seca no Nordeste é fato histórico que não
demanda “solução para combater”, mas, sim, iniciativas para “apreender a conviver
com ela”. O semiárido brasileiro, potencialmente o Nordeste, possui níveis
incipientes de umidade, escassez de chuvas, com estiagem entre 6 a 8 meses,
precipitações irregulares, extensos períodos de seca, solos inférteis e a maioria da
malha fluvial formada por rios temporários. Identificado o problema, o Estado, por
meio de medida autoritária e na tentava de “combater a seca”, disseminou iniciativas
caracterizadas como de salvação, em momentos que antecedem a República.
Afirma Coelho Neto (2009) que, em 1909, o Governo Federal criou a
Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS) para estabelecer as bases técnicocientíficas de estudos para a solução do problema da seca. Em 1919, esse órgão

15
assumiu a denominação de Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS),
estabelecendo zonas prioritárias e construindo pequenas obras (açudes). Em 1945,
o órgão passou por uma reestruturação, passando a se chamar Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), priorizando a construção de açudes,
mas não buscou integrar essas obras com a viabilização da irrigação, deixando de
ampliar e potencializar o uso da água armazenada. Assim, a construção de projetos
de irrigação nas terras privilegiadas pelas obras hidráulicas era uma ameaça aos
interesses e ao poder da oligarquia algodoeiro-pecuária, que exercia controle
socioeconômico e político no sertão nordestino.
Neste sentido, Bursztyn (1987) considera o DNOCS como um instrumento
de legitimação recíproca entre os poderes local e central, contribuindo para
a manutenção da estrutura de poder na região, no âmbito do esquema
coronelista-clientelista. Assim, os movimentos iniciais apresentaram-se
dispersos, pontuais e pouco representativos em termos de expandir a
irrigação, ou mesmo, para impor modificações estruturais à região
(COELHO NETO, 2009, p. 15).

Ações institucionalizadas para combater a seca bancaram, então, obras de
engenharia para acúmulo de água, como medidas de salvação, paliativas, na
tentativa de resolver problemas de imediato, por meio de grandes açudes e
barragens, sem, no entanto, alcançar efetividade no “combate à seca”. Coelho Neto
(2009) relata que após diversas medidas governamentais, a irrigação surgiu como
possibilidade para o desenvolvimento regional, pois, para o Estado, as adversidades
físicas e socioeconômicas representam entraves ao desenvolvimento da região. Em
1952, criou-se o Banco Nordeste, para apoiar financeiramente os municípios que
faziam parte do Polígono das Secas; em 1956, constituiu-se o Grupo de Trabalho
para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), com o intuito de realizar estudos
socioeconômicos; em 1959, adveio o Conselho de Desenvolvimento do Nordeste
(Codeno) e instituiu-se a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene). Coelho Neto (2009, p. 15) assim resgata esse momento de
institucionalização do combate à seca:
Bursztyn (1987) considera o início da década de 1970 como marco na
mudança de postura dos órgãos governamentais em relação ao tratamento
da problemática das secas. A partir deste período, torna-se mais
significativa a utilização de instrumentos de intervenção estatal na região
por intermédio da elaboração dos planos e programas nacionais de
desenvolvimento.
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Dentre os programas nacionais de desenvolvimento, surgidos desde então,
desatacaram-se:

Programa

de

Integração

Nacional

(PIN);

Programa

de

Redistribuição de Terra e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste (Proterra
– 1971), incorporados ao I Plano de Desenvolvimento Nacional (PND) e ao
Programa Especial para o Vale do São Francisco (Provale – 1972); e Programa de
Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste (Polonordeste – 1974),
incorporados ao II PND. Para Coelho Neto (2009, p. 20),
As diretrizes que passaram a orientar a ação das duas agências executoras
dos projetos de irrigação na região Nordeste expressam a mudança na ação
do Estado, fomentando a produção para o mercado e buscando formar uma
mentalidade empresarial entre os pequenos produtores.

Em 1978, com a Política Nacional de Irrigação (PNI), a função social da
irrigação, no caso nordestino, foi o combate à pobreza com foco na resistência à
seca. Em seguida, em 1979, com o Programa de Recursos Hídricos do Nordeste
(Prohidro), mediante acordo de cooperação com o Banco Mundial para aumentar a
oferta de recursos hídricos, ocorreram a construção de açudes públicos e privados e
a perfuração de poços (NASCIMENTO, 2005). Até o período da redemocratização,
nos anos 1980, a construção de grandes reservatórios, a resistência do sertanejo e
o combate à seca foram componentes centrais na concepção e implantação de
políticas governamentais no Nordeste. Segundo Silva (2007), todavia, a partir do
processo de redemocratização do País, novas alternativas surgiram com mudanças
no conteúdo e na forma da intervenção. Organizações da sociedade civil e
instituições públicas de pesquisa e extensão passaram a compor propostas e a
realizar projetos com base na ideia de que é possível e necessário conviver com o
semiárido. Para Coelho Neto (2009), a prioridade dirigida à região, naquele
momento, pode ser atestada na criação do Programa de Irrigação do Nordeste
(Proine – 1986).
Ocorreu, então, uma transição paradigmática, e o modelo de “combate à
seca” cedeu lugar à “convivência com o semiárido”, resultado de vivências e da
produção de conhecimentos em torno de novas tecnologias de captação e
armazenamento de água de chuva, manejo sustentado da caatinga, tecnologias
alternativas de produção, soberania alimentar, educação contextualizada, entre
outras. Imprescindível tem sido a busca por viver o semiárido, no semiárido, com o
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semiárido.

O entendimento, agora, indica ser possível conviver com dignidade,

desde que respeitando o ambiente e a maneira de viver, de quem o habita. Diversas
organizações despontam com tecnologias apropriadas à agricultura da região e ao
fomento à participação na construção de alternativas pela população rural,
anteriormente excluída de processos de desenvolvimento. Debate-se a necessidade,
o reconhecimento de direitos e a democratização do acesso às políticas públicas
(ASSIS, 2013). No tocante à formação do sertanejo e ao desenvolvimento das
organizações que os representa, Sabourin et al. (2005, p. 296) afirma:
No Sertão Nordestino, a maioria das organizações de agricultores e de
trabalhadores rurais tem suas raízes no movimento sindical camponês
(Ligas Camponesas do fim dos anos 50, sindicatos de trabalhadores rurais
dos anos 70) ou nas Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica
(CEBs, anos 60–80). A democratização dos anos 1980–90 favoreceu
bastante a autonomia dessas organizações em relação aos partidos, à
Igreja e aos políticos locais.

Nesse sentido, as lutas em prol de direitos dos agricultores e trabalhadores
rurais facilitaram o amadurecimento e discussões em torno de conteúdos e formas a
partir de novos cenários e perspectiva política. É importante pontuar que nas
grandes obras de “combate à seca”, o ator central foi o Estado, por meio de suas
agências, ou, a iniciativa privada, por meio de grandes empreendimentos com
investimentos de elevado valor monetário, o que não necessariamente se traduziu
em resultados para o conjunto da população. A esse respeito, Subirats (1989) utilizase da seguinte argumentação: poder-se-ia tentar avançar em alguns aspectos e
ajudar a melhor conceituar esses problemas, de modo instrumental, ou seja, a partir
de um ponto de vista que permita a intervenção e um caminho para a melhoria.
Sendo assim, programas que compõem políticas públicas devem ser efetivos na
vida do beneficiário, permitindo que ele resolva ou amenize o problema que o afeta.
Frente a tais argumentos, esta dissertação soma-se a outros estudos e
entendimentos relativos ao semiárido brasileiro, com foco no gerenciamento de
recursos hídricos, para revelar resultados alcançados pela Articulação Semiárido
Brasileiro (ASA) por meio do Programa de Formação e Mobilização Social para a
Convivência com o Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC).
O P1MC surgiu durante a 3ª Conferência das Partes da Convenção contra a
Desertificação e a Seca (COP3), em 1999, na cidade de Recife. Resultou do debate
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de perspectivas para a convivência com o semiárido, mobilizando setores da
sociedade civil (ASA, 2016). Naquela oportunidade, elaborou-se a estratégia de
ação política dos movimentos sociais da região Nordeste sob a representação da
ASA. Os resultados dos convênios firmados em 2000 e 2001, entre o Ministério do
Meio Ambiente (MMA) e a Agência Nacional de Águas (ANA), com o objetivo
principal de elaborar um programa voltado para o semiárido, contemplou uma ótica
efetivamente participativa, envolvendo um número significativo de atores. A principal
premissa da ação foi o estabelecimento da convivência menos conflitante da
população com a realidade climática (SANTOS et al., 2009). A partir disso, as
organizações vinculadas à ASA despenderam esforços técnicos e políticos, com
mobilização de entidades, e, de forma democrática e participativa, firmaram
consensos e compromissos nos níveis municipal, microrregional, estadual e
regional. Tornou-se, assim, ação pública do Governo Federal a partir de 2003, por
meio do Termo de Parceria Nº 001/2003 firmado entre o Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS) e a Associação Programa Um Milhão de Cisternas
(AP1MC),

organização

da

sociedade

civil

de

interesse

público

(OSCIP)

representante da personalidade jurídica da ASA.
O Termo de Parceria definiu os princípios norteadores do P1MC, no contato
com famílias, comunidades e organizações locais, à luz de seis componentes
principais: mobilização, controle social, capacitação, comunicação, fortalecimento
institucional da sociedade civil e construção de cisternas de placas de 16 mil litros
para captação de água de chuvas por meio de calhas no telhado do domicilio rural.
Na concepção, o Programa registra que a construção de cisternas representa uma
das etapas e, portanto, não é seu objeto único. Assim, etapas como mobilização e
capacitação simbolizam conquista e autonomia, o que difere o P1MC de iniciativas
anteriores que visaram apenas à implementação e entrega de obras.
O P1MC tem como objetivo geral contribuir, mediante um processo educativo,
para a transformação social, visando à preservação, ao acesso, ao gerenciamento e
à valorização da água como um direito essencial da vida e da cidadania, ampliando
a compreensão e a prática da convivência sustentável e solidária com o ecossistema
do semiárido, legitimando a mudança de paradigma, em que as “políticas públicas
de combate às secas” passam a ser “políticas de convivência com o semiárido”
(ASA, 2016).
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Em 2005, a ASA já congregava entre 800 e 900 entidades, na maioria (59%),
organizações de base comunitária, sindicatos de trabalhadores rurais (21%),
entidades religiosas (11%), organizações não governamentais (ONGs) (6%) e
cooperativas de trabalho (3%) (LOPES; LIMA, 2005). A Figura 1 exibe um agricultor
(beneficiário) e a característica da cisterna construída sob a liderança da ASA no
P1MC. A ASA, todavia, para além do P1MC, também desenvolve programa voltado
para as famílias que já dispõem de acesso à água de beber, nesse caso, tratando
dos pilares do acesso e do manejo sustentáveis da terra e da água, intitulado de
Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2). As tecnologias sociais utilizadas no
P1+2 são: cisterna-calçadão, barragem subterrânea, barreiro trincheira, barraginhas,
cisterna enxurrada, descritas abaixo.
Figura 1 – Cisternas de placas de 16 mil litros

Fonte: ASA (2016).

As tecnologias sociais do P1+2, Programa igualmente liderado pela ASA, são:
a) Cisterna-calçadão: é uma tecnologia que capta a água da chuva por meio
de um calçadão de cimento de 200 m² construído sobre o solo. Com essa área do
calçadão, 300 mm de chuva são suficientes para encher a cisterna, que tem
capacidade para 52 mil litros. Por meio de canos, a chuva que cai no calçadão e
escoa para a cisterna, construída na parte mais baixa do terreno e próxima à área
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de produção (ASA, 2016).
Figura 2 – Cisterna calçadão

Fonte: ASA (2016).

b) Barragem subterrânea: é construída em áreas de baixos, córregos e
riachos que se formam no inverno, que é a época chuvosa no semiárido. Sua
construção é feita escavando-se uma vala até a camada impermeável do solo, a
rocha. Essa vala é forrada por uma lona de plástico e depois fechada novamente.
Por fim, é construído o sangradouro de alvenaria na parte onde a água passa com
mais força e por onde o excesso dela vai escorrer. Dessa forma, cria-se uma
barreira que “segura” a água da chuva que escorre por baixo da terra, deixando a
área encharcada (ASA, 2016).
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Figura 3 – Barragem Subterrânea

Fonte: ASA (2016).

c) Barreiro trincheira: são tanques longos, estreitos e fundos escavados no
solo. Partindo do conhecimento que as famílias têm da região, é construído em
terreno plano e próximo ao da área de produção. Com capacidade para armazenar,
no mínimo, 500 mil litros de água, tem a vantagem de ser estreito, o que diminui a
ação do vento e do sol sobre a água. Isso faz com que a água evapore menos e
fique armazenada por mais tempo durante a estiagem (ASA, 2016).
Figura 4 – Barreiro trincheira

Fonte: ASA (2016).

d) Barraginha: tem entre 2 e 3 m de profundidade e diâmetro entre 12 e 30 m. É
construída no formato de concha ou semicírculo e armazena água da chuva por dois a
três meses, possibilitando que o solo permaneça úmido por mais tempo. A umidade do
solo no entorno favorece o plantio de frutas, verduras e legumes (ASA, 2016).
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Figura 5 – Barraginha

Fonte: ASA (2016).

e) Cisterna-enxurrada: tem capacidade para até 52 mil litros e é construída
dentro da terra, ficando somente a cobertura de forma cônica acima da superfície. O
terreno é usado como área de captação. Quando chove, a água escorre pela terra e
antes de cair para a cisterna passa por duas ou três pequenas caixas decantadoras,
dispostas em sequência (ASA, 2016).
Figura 6 – Cisterna enxurrada

Fonte: ASA (2016).
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O P1MC, de 2003, é ação anterior ao P1+2, concebido em 2007 (ASA, 2016)
e tem recorte regional, destinado ao atendimento de uma das principais
necessidades da população da zona rural: oferecer água para o consumo da família
durante o período das estiagens no semiárido (LOPES; LIMA 2005). A área de
atuação é a zona rural do semiárido brasileiro, constituída pelos nove estados da
região Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia), região setentrional de Minas Gerais e o
norte do Espírito Santo, abrangendo 1.300 municípios. Sua área total é de 974.752
km², sendo 86,5% dela localizada no Nordeste, 11% em Minas Gerais e 2,5% no
Espírito Santo (ASA, 2016). No Rio Grande do Norte, a AP1MC construiu, até
setembro de 2015, 63.895 cisternas de placas, financiadas pelo governo federal e
executadas pelas unidades gestoras microrregionais, representando um número
expressivo, levando em conta a execução de todos os componentes do programa.
É, pois, no âmbito de avaliar ações públicas de convivência com o semiárido, que a
presente dissertação elege, como objeto de investigação, o P1MC, ainda que
reconhecendo a importância das demais ações em andamento a exemplo do P1+2.
Arretche (2001, p. 31), relata que “somente a avaliação de programas
efetivamente implementados poderá estabelecer uma relação causal entre
determinada modalidade de política pública e o sucesso e o fracasso na realização
de seus propósitos”. Nesse sentido, a avaliação consiste na adoção de métodos e
técnicas de pesquisa que permitam estabelecer uma relação de causalidade entre
um programa x e um resultado y. (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986).
Complementarmente, Antico e Jannuzzi (2006 apud SANO; MONTENEGRO FILHO,
2013, p. 37), defendem que “a avaliação de um programa público requer indicadores
que possam dimensionar o grau de cumprimento dos objetivos dos mesmos
(eficácia), o nível de utilização de recursos frente aos custos em disponibilizá-los
(eficiência) e a efetividade social”. Partindo dessas premissas, são aqui explorados
indicadores de eficácia, eficiência e efetividade a partir da seguinte questão central:
que resultados tem o P1MC, entre 2003 e 2015, em termos de eficácia,
eficiência e efetividade nos territórios potiguares?
A partir do problema acima enunciado, esta dissertação assume o objetivo de
descrever resultados do Programa Um Milhão de Cisternas, nos territórios do Rio
Grande do Norte, tomando como base indicadores quantitativos de eficiência e
eficácia e, atributos qualitativos de efetividade, interpretados a partir do atendimento
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aos pressupostos declarados pela Articulação Semiárido Brasileiro (ASA). Souza
(2008) estabelece que a efetividade é percebida mediante a avaliação das
transformações ocorridas a partir da ação. É importante frisar que ela está
relacionada aos efeitos sociais e, consequentemente, às mudanças provocadas nos
grupos-alvo de um programa ou política pública. Para tanto, Jannuzzi (2005) relata
que, de maneira a identificar de forma clara os efeitos dos programas, deve-se
buscar medidas e indicadores específicos e sensíveis aos resultados gerados.
Partindo dessa ideia, uma das formas de se conseguir tal intento é avaliando efeitos
em grupos específicos da população, em termos de renda, idade, raça, sexo ou
localização espacial. A pesquisa envolveu fases secundárias, como:
a) quantificação do número de cisternas construídas nos territórios por
município do Rio Grande do Norte;
b) verificação do cumprimento das metas do P1MC no semiárido e no Rio
Grande do Norte;
c) classificação dos territórios mais eficientes de acordo com as variáveis
população rural e cisternas construídas;
d) identificação de efeitos do P1MC nos territórios mais eficientes à luz dos
pressupostos declarados.
Os territórios do Rio Grande Norte que tiveram o número de cisternas
quantificados foram considerados na totalidade, para efeito de apuração da
eficiência e da eficácia: Açu-Mossoró, Agreste Litoral Sul, Alto Oeste, Mato Grande,
Potengi, Seridó, Sertão Central Litoral Norte, Sertão do Apodi, Terras Potiguaras e
Trairí. No tocante à efetividade, a análise ocorreu nos territórios com desempenho
em eficiência superior à média do conjunto dos territórios do estado - Sertão do
Apodi, Açu-Mossoró e Mato Grande.
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2. AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS À LUZ DOS INDICADORES EFICÁCIA,
EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE
A “política pública” agrega conteúdo simbólico de decisões políticas e a
consequente construção de suas decisões em instrumentos concretos. É comum na
literatura encontrar termos pertinentes e correlacionados, tais como: ciclo de
políticas públicas, processo de construção da política pública, atores políticos,
dinâmica da política pública (HOWLETT; PERL; RAMESH, 2013). Para MatiasPereira (2012), a política pública compreende um elenco de ações e procedimentos
que visam à resolução pacífica de conflitos em torno da alocação de bens e recursos
públicos, sendo os indivíduos integrantes desse processo comumente nominados de
“atores”. Tal termo, na língua portuguesa, pode assumir duas conotações que a
língua inglesa consegue diferenciar usando os termos: (a) politics, designado ao
exercício humano do poder; e (b) policy, que é o processo de orientação para
decisão (SECCHI, 2014).
Para Souza (2006), a política pública, como área do conhecimento acadêmico,
nasceu nos Estados Unidos da América (EUA) transcendendo as tradições europeias,
que concentravam seus estudos no Estado, produtor de políticas públicas por
excelência. Os EUA vislumbram uma perspectiva diferente: enfatizavam a ação dos
governos. A definição de política pública deve, de forma primária, abordar o contexto e
uma diretriz elaborada para o enfrentamento de um problema público. Para Secchi
(2014), uma política pública possui dois elementos fundamentais: (a) uma
intencionalidade pública; (b) e uma resposta a um dado problema público.
Políticas públicas são ações intencionais dos governos, advindas do resultado
de um processo técnico-político, construído com o escopo de compatibilizar
objetivos e meios entre atores sociais (HOWLETT; PERL; RAMESH, 2013). Do
ponto de vista de Secchi (2014), a área das políticas públicas tem a dimensão
técnico-administrativa, isto é, busca eficiência e resultados práticos. No entanto,
possui uma dimensão política, que está relacionada ao processo decisório,
competindo ao Estado fazer escolhas, na área social, sobre onde, por que e quando
atuar. Smith (1973) utiliza outra nomenclatura, fazendo uso do termo políticas
governamentais para indicar aquela política que objetiva trazer e provocar mudanças
na sociedade. Souza (2006), por sua vez, argumenta que a política pública trata da
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transformação de propósitos e intenções em ações que objetivam produzir
resultados efetivos no mundo real.
Como cenário das políticas públicas, é perfeitamente possível afirmar que as
sociedades modernas possuem, como característica peculiar, diferenças das mais
variadas, proporcionando um cenário de conflitos e tensões, tendo o Estado a
responsabilidade de mediar tais tensões (MATIAS-PEREIRA, 2012). Em sentido
similar, Dye (1987) enfatiza que uma política pública se refere a uma decisão do
Estado que governos decidem fazer ou não fazer. Ao contemplar o emprego de
meios/decisões para se atingir resultados/fins, a concepção de políticas públicas
torna-se um ciclo.
Entende-se por ciclo de políticas públicas as etapas ou estágios pelos quais a
política transita: identificação do problema, formação da agenda, criação de
alternativas, tomada de decisão, implementação, avaliação e, posteriormente,
extinção, caso necessário. Não há consenso em torno desse entendimento geral.
Mainardes (2006), por exemplo, menciona o “contexto da influência” como a primeira
fase, referindo-se aos cenários e embates formulados pelos atores na formulação e
escolhas das políticas. O “contexto da produção de textos” é o segundo estágio do
ciclo, e traz a figura da burocracia do Estado, representando a oficialização da
normatização da política a ser implementada. No “contexto da prática”, terceiro
estágio, reside o exercício da política no seu escopo. O quarto estágio trata do
“processo de avaliação” da política, seus efeitos e resultados.
A resolução de um problema político, a partir de uma concepção policy cycle,
deve ocorrer de forma sequencial. Para Secchi (2014), o ciclo representa um
esquema a ser visualizado que objetiva fornecer uma visão macro da vida e fase de
uma determinada política pública. Decerto, os efeitos de uma política pública, bem
como seu construto (policy-making), são moldados no cerne das estruturas nas
quais os atores participantes operam, de acordo com as ideias que eles sustentam
(HOWLETT; PERL; RAMESH, 2013). Tais estruturas são etapas, fases, estágios ou
processos na formulação da política pública.
Para Silva e Melo (2000), o ciclo de política pública constitui, inicialmente, um
processo simples e linear na formulação da política pública, amparado, a priori, por
duas etapas: (a) a formulação de política pública; e (b) a implementação de política,
quando se monitoram e se regulam as circunstâncias cotidianas da execução.
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Ainda que admitidas fragilidades nas etapas, o ciclo de políticas públicas se
apresenta como ferramenta analítica que contribui para tornar clara e didática a
discussão do tema. As críticas alertam para a necessidade de não se considerar as
fases como rígidas etapas sequenciais, mas sim que as sequências se alternem e
as fases se misturem. Uma das vantagens dessa abordagem é a flexibilidade, uma
vez que é apresentada como proposta de natureza aberta e como instrumento
heurístico (MAINARDES, 2006).
Dye (1987) sugere examinar a política pública por meio dos processos, como
uma série de atividades assim sequenciadas: identificação de problemas,
organização de agenda, formulação, legitimação, implementação e avaliação. “Não
é o conteúdo das políticas públicas que se deve estudar, mas antes os processos
por cujo intermédio elas são desenvolvidas, implementadas e mudadas” (DYE, 1987,
p. 105). Para ilustrar, a Figura 7 fornece uma visão macro do ciclo de políticas
públicas, conforme demonstrado por Secchi (2014).
Figura 7 – Ciclo de políticas públicas
Identificação
do Problema
Formação de
Agenda

Exinção

Formulação de
Alternativas

Avaliação

Implementação

Tomada de
Decisão

Fonte: adaptado de Secchi (2014).

De acordo com Secchi (2014), os estágios do ciclo de políticas públicas e
suas características podem ser assim sintetizados:
a) Identificação do problema: distingue-se uma realidade ideal e a realidade
encontrada;
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b) Definição da agenda: estabelecem-se e priorizam-se determinadas
demandas, reflexo de problemas públicos identificados;
c) Formulação de alternativos: criam-se de soluções para os problemas
anteriormente identificados como públicos;
d) Tomada de decisão: escolhe-se a alternativa de solução para o problema;
e) Implementação: coloca-se a decisão em prática;
f) Avaliação: avalia-se se, de fato, uma política está funcionando na prática,
envolvendo os meios que são empregados e os objetivos que são atendidos,
utilizando-se alguns indicadores como critérios de avaliação, como:
economicidade, eficiência econômica e administrativa, eficácia e efetividade;
g) Extinção: algumas políticas públicas podem se extinguir ou ser
substituídas por outras, tal fato ocorre pela ineficácia da política ou, até
mesmo, quando o problema foi resolvido.
Dye (1987) vê o ciclo como o processo ou atividade em que um dos principais
objetivos tem sido descobrir padrões identificáveis de “atividades” ou “processos”. O
autor afirma que cientistas políticos tentaram agrupar várias atividades com base no
papel desempenhado pelas políticas públicas, e o resultado foi um conjunto de
processos político-administrativos que usualmente obedecem ao esquema geral
apresentado no Quadro 1.
Quadro 1 – Modelo de processo
PROCESSO
Identificar problemas
Montar agenda para deliberação
Formular propostas de políticas
Legitimar políticas
Implementar políticas
Avaliar políticas

CARACTERÍSTICAS
Tornar manifestas as demandas, para a ação governamental.
Escolher as questões a serem decididas
e os problemas a serem tratados.
Desenvolver propostas de políticas,
para resolver as questões e os problemas.
Selecionar uma proposta; articular apoio
político para ela; transformá-la em lei.
Organizar burocracias; prestar serviços
ou prover pagamentos; criar impostos.
Estudar os programas; relatar os outputs dos programas
governamentais; avaliar os impactos dos programas sobre
grupos-alvo e sobre outros grupos; propor mudanças e ajustes.

Fonte: Dye (1987, p. 104).

Na qualidade de tema atinente a esta pesquisa, no processo, a avaliação
constitui-se na atividade final. Avaliar uma política é um dos estágios do ciclo das
políticas públicas, integra-se ao ciclo como atividade frequente que acompanha
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todas as fases da política pública, desde a identificação do problema até a análise
das mudanças sociais oriundas da intervenção pública. É um instrumento de gestão
quando se pretende legitimar decisões a respeito de continuidade, aperfeiçoamentos
necessários, responsabilização dos agentes; representa accountability quando
informa, aos usuários, beneficiários e sociedade em geral desempenhos e efeitos. A
esse respeito, Cavalcanti (2006, p. 6) afirma que:
A avaliação de políticas públicas não é simplesmente um instrumento de
aperfeiçoamento ou de redirecionamento dos programas empreendidos pelo
governo mas, e especialmente, uma ferramenta capaz de prestar contas à
sociedade das ações governamentais. Nessa perspectiva envolve o diálogo
público – controle social – na sua dinâmica, pois a qualidade dos programas
só aumenta quando a participação dos usuários é intensificada e
efetivamente acontece.

Corroborando, Cavalcanti (2006), Frey (2000, p. 229) afirma que “a fase da
avaliação é imprescindível para o desenvolvimento e a adaptação contínua das
formas e instrumentos de ação pública”. Sendo assim, representa um aprendizado
sobre a própria prática, resultando na tentativa da busca pela qualidade da política
pública. Ainda que a avaliação seja conceituada estágio isolado no ciclo da política,
ela tem sido utilizada, nos modelos que aderem a tal perspectiva, como uma
ferramenta para subsidiar a tomada de decisão nas variadas fases que ocorrem ao
longo do ciclo. Torna-se oportuno evidenciar a reflexão de Lubambo e Araújo (2003),
que alertam para a necessidade e relevância de postura reflexiva em todas as
etapas do ciclo da política:
a) a focalização na formulação responde à preocupação de identificar a
adequabilidade das estratégias às demandas existentes;
b) a avaliação de implementação permite compreender e analisar aspectos
diversos da dinâmica, institucional e organizacional, em relação ao andamento de
dado programa, incluindo sua formulação; por sua vez,
c) a avaliação de resultados e efeitos objetiva compreender o que se obteve,
inclusive na sua implementação.
Assim, a avaliação não se limita apenas aos resultados da etapa final do
processo da política, mas sim como insumo importante no desenvolvimento das
soluções e como retroalimento para os diferentes estágios do ciclo, assumindo papel
de destaque desde a formação da agenda, utilizando resultados como argumentos
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influentes para reforçar ou declinar a inclusão de temas na agenda, na detecção de
novos problemas existentes, permitindo que erros e acertos de implementações
anteriores possam ser utilizados como orientação para futuros executores. A
utilização de conceitos da avaliação aloca-se, de forma mais clara, aos atores
técnicos, a quem não é, com frequência, atribuído maior poder de decisão. As
descobertas, depois de avaliadas, podem alterar a maneira como esses atores
compreendem a natureza, o modo de operação e o efeito do programa que
implementam. Contudo, o uso conceitual das descobertas diferencia-se do uso
instrumental, porque, no primeiro caso, nenhuma decisão ou ação é esperada
(FARIA, 2005).
Não há possibilidade de qualquer modalidade de avaliação ou análise de
políticas públicas ser apenas instrumental, técnica ou neutra. Qualquer linha de
abordagem das políticas públicas supõe, do analista, um conjunto de princípios cuja
demonstração é, no limite, impossível, dado que corresponde a opções valorativas
pessoais. Com esse raciocínio, percebe-se a necessidade do uso adequado de
instrumentos que devem compreender a definição de padrões ou critérios que
envolvam indicadores de análise, sendo fundamentais para que não se confunda
opções pessoais com resultados encontrados. Em consequência disso, Lobo (1998,
p. 75) afirma que “uma imprecisão, ou mesmo ambiguidade conceitual, vai
certamente levar desacertos metodológicos que afetarão os resultados que se
espera alcançar com as estratégias de avaliação”.
Faria (2005) apresenta quatro finalidades e tipos de avaliação,: (a) o uso
instrumental, que para a tomada de decisão depende não apenas da qualidade da
avaliação, mas, também, da adequada divulgação de seus resultados, de sua
inteligibilidade e da factibilidade das recomendações eventualmente propostas; (b) o
uso conceitual, cuja aprendizagem torna-se maximizada quando os técnicos
participam mais ativamente do processo de avaliação; (c) o uso da avaliação como
instrumento de persuasão, que se dá quando ela é utilizada para mobilizar o apoio
para a posição que os tomadores de decisão já têm sobre as mudanças necessárias
na política ou programa; (d) o uso da avaliação como instrumento de
“esclarecimentos”, via acúmulo de conhecimento oriundo de diversas avaliações,
impacto sobre as redes de profissionais, sobre os formadores de opinião.
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Valorizando critérios, Arretche (1999) defende que qualquer forma de
avaliação envolve necessariamente um julgamento, enfatizando que se trata
primordialmente de atribuir um valor, uma medida de aprovação ou desaprovação a
uma política ou programa público particular, de analisá-la a partir de uma certa
concepção de justiça. Em busca da distinção entre as opções pessoais e os
resultados encontrados, Jannuzzi (2005) enfatiza a importância da utilização do
conjunto de indicadores das diversas naturezas e propriedades, bem como o
manuseio adequado de banco de dados, em função das necessidades intrínsecas
das atividades envolvidas. Contudo, para boa elaboração do diagnóstico da política
ou programa social, são necessários indicadores de boa confiabilidade, validade e
desagregabilidade, em cada etapa, como exemplificado no Quadro 2.
Quadro 2 – Indicadores em cada etapa do ciclo de programas sociais
ETAPA

TIPOS E PROPRIEDADES

FONTE DE DADOS
PREDOMINANTE

Elaboração do Diagnóstico
Indicadores que permitam
“retratar” a realidade social.

Amplo escopo temático; ampla
desagregabilidade geográfica
e populacional; validade de
construto; boa confiabilidade.

Censos demográficos;
pesquisas amostrais.

Indicadores sintéticos;
indicadores multicriteriais;
tipologias de situações sociais.

Censos demográficos;
pesquisas amostrais.

Esforço (insumo/processos);
atualidade/regularidade;
sensibilidade; especificidade.

Registros demográficos;
pesquisas geradas nos
procedimentos dos próprios
programas.

Resultados e impactos;
distância das metas
(déficits sociais); tipologias
(boas práticas etc.).

Pesquisas amostrais; registros
administrativos; grupos focais;
pesquisas de egressos de
participantes do programa.

Formulação de Programas
É seleção de alternativas/
indicadores que orientem
objetivamente a tomada de
decisão,
Implementação/Execução
Indicadores que permitam
“filmar” o processo de
implementação dos programas
formulados e a eficiência.
Avaliação
Indicadores que permitam
“revelar” a eficácia e efetividade
social dos programas.
Fonte: Jannuzzi (2005, p. 48).

Segundo Lemos (2009), existe um consenso de que todo monitoramento e
avaliação baseiam-se em indicadores que auxiliam nas tomadas de decisão,
possibilitando um melhor desempenho, a formulação de um orçamento mais racional e
uma prestação de contas mais clara e objetiva. De acordo com Minayo (2009, p. 84):
A definição do termo “indicador”, do ponto de vista científico, varia pouco de
um autor para outro. Em geral, os pesquisadores consideram que os
indicadores constituem parâmetros quantificados ou qualitativos que servem
para detalhar se os objetivos de uma proposta estão sendo bem conduzidos
(avaliação de processo) ou foram alcançados (avaliação de resultados).
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Como uma espécie de sinalizadores da realidade, a maioria dos indicadores
dá ênfase ao sentido de medida e balizamento de processos de construção
da realidade ou de elaboração de investigações avaliativas.

Um indicador social, ou melhor, um sistema de indicadores sociais, para uso
no ciclo de políticas públicas, inicia-se a partir da explicitação da demanda de
interesse programático (JANNUZZI, 2005), tais como a proposição de programas
para ampliação de atendimento à saúde, de redução do déficit habitacional, de
aprimoramento do desempenho escolar e de melhoria das condições de vida de
comunidades. O autor afirma que os indicadores sociais são medidas usadas para
permitir a operacionalização de um conceito abstrato ou de uma demanda de
interesse determinado. Os indicadores apontam, indicam, aproximam, traduzem em
termos operacionais as dimensões sociais de interesse definidas a partir de
escolhas teóricas ou políticas realizadas anteriormente. A partir desse entendimento,
a avaliação objetiva fornecer subsídios às atividades do planejamento público.
Acerca da escolha dos indicadores, tem-se a seguinte definição:
Para poder eleger indicadores, devemos ter uma concepção precisa das
organizações e sistemas que queremos gerenciar ou transformar, fato este
que pode apresentar diferentes níveis de facilidade ou complexidade.
Portanto, os vários tipos de indicadores existem para que possamos efetuar
adequações nos objetivos, nas metas e até na missão de uma organização,
permitindo ao gestor ou avaliador acompanhar todo o processo. Os
indicadores assinalam tendências (MINAYO, 2009, p. 85).

A Figura 8 sintetiza o processo de construção de indicadores sociais. O
processo de construção parte do objetivo do programa, passando para as ações e, a
partir delas, por documentos públicos ou privativos que possam potencializar a
definição dos indicadores. Por essa ótica, busca-se delinear as dimensões, os
componentes ou as ações operacionais vinculadas. Para o acompanhamento das
ações em termos da eficiência no uso dos recursos, da eficácia no cumprimento de
metas e da efetividade dos seus desdobramentos sociais mais abrangentes e
perenes, buscam-se dados administrativos e estatísticas públicas, os quais,
reorganizados na forma de taxas, proporções, índices ou mesmo em valores
absolutos, transformam-se em indicadores sociais (JANNUZZI, 2005).
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Figura 8 – Processo de construção de indicadores sociais

Fonte: adaptado de Jannuzzi (2005).

Há avaliações que antecedem o início do projeto (ex ante), vinculadas às
tradicionais etapas de diagnóstico e formulação do programa social, ou, à análise de
dados já existentes (secundários); que ocorrem durante a etapa de constituição (pari
passu); que sucedem à ação (ex post). Na relação entre processos e resultados,
surge outra possibilidade para os estudos avaliativos: “avaliação de eficácia”,
“avaliação de eficiência” e “avaliação de efetividade”. A distinção entre as três é
basicamente um recurso analítico destinado a separar aspectos distintos dos
objetivos e, por consequência, da abordagem e dos métodos e técnicas de
avaliação. Jannuzzi (2005) situa os 3Es nas três fases de um processo avaliativo, o
Quadro 3 sintetiza o entendimento do autor.
Minayo (2009, p. 85), em sentido similar, conceitua os 3Es da avaliação da
seguinte forma:
Eficiência diz respeito à boa utilização de recursos financeiros, materiais e
humanos em relação às atividades e resultados alcançados. Eficácia se
refere à relação entre as ações realizadas e os resultados obtidos.
Efetividade é a observação da incorporação das mudanças geradas por
determinado programa na realidade da população-alvo. Impacto
corresponde ao poder de influência e de irradiação de um projeto realizado.

Contudo, torna-se imprescindível a utilização harmoniosa de tais indicadores,
o que pode ocorrer por meio da orientação de Wu et al. (2014, p. 118), que
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defendem que a avaliação contribui para o processo de criação de políticas públicas,
pois:
• Sintetiza o que se sabe sobre um problema e a solução proposta de
política pública ou programa;
• Desmitifica a sabedoria convencional ou mitos populares relacionados
com o problema ou suas soluções;
• Desenvolve novas informações sobre a eficácia do programa ou da
política pública; e
• Explica aos atores da política pública as implicações das novas
informações obtidas por intermédio da avaliação.

Quadro 3 – Os 3Es nas três fases da avaliação
INDICADOR

Ex ante

Eficiência

Estimativas baseadas
em iniciativas
comparáveis.
Pouco utilizada.

Eficácia

Baseada em iniciativas
comparáveis. Pouco
utilizadas.

Expectativa baseada
Efetividade em iniciativas similares.
Pouco utilizada.

FASE
Pari passu
Comparação entre o
que foi previsto e o que
se está realizando.
Utilizada principalmente
no controle orçamentário.
Acompanhamento
da realização das
metas propostas.
Avaliações parciais
ao término das etapas
de um programa.

Ex post
Comparação com
iniciativas similares
ou com o planejamento.
Mais utilizada.
Verificação se as metas
propostas foram atingidas.
Vinculação das mudanças,
caso tenham ocorrido as
ações empreendidas. Mais
utilizada e recomendada.

Fonte: Sano e Montenegro Filho (2013, p. 41).

Silva (1999) utiliza outra definição, porém, com a mesma essência das fases
citadas. Divide, assim, as avaliações com “foco nos resultados” em três tipos: (a)
estudos de resultados antecipados, aqueles que os formuladores dos programas
esperam atingir com sua implementação; (b) estudos de resultados não antecipados;
e (c) análise de impacto, que permite entender se o programa realmente produz os
benefícios que se espera para os beneficiários, e em que intervalo de tempo trata.
Na análise de impactos, ou seja, de efeitos, os indicadores de eficiência, eficácia e
efetividade são frequentemente utilizados a partir dos seguintes entendimentos:
quanto à avaliação de eficiência, entende-se como a avaliação da relação entre o
esforço empregado na implementação de uma dada política e os resultados
alcançados.
Arretche (1999) entende que a avaliação da eficiência é possivelmente hoje a
mais necessária e a mais urgente, e, na verdade, tem ocorrido sofisticação nos
métodos de avaliação de eficiência nos anos recentes. Para Howlett, Perl e Ramesh
(2013), a avaliação tenta determinar os custos de um programa e traçar um

35
julgamento, e, se esse montante de custo proporciona resultados com qualidade,
esperados e eficientes. Por essa razão, a “avaliação de eficiência”, segundo Draibe
(2001), investiga a relação entre o esforço empregado na implementação do
programa (pensado enquanto custo) e os resultados alcançados (no sentido amplo
da palavra). O questionamento típico para esse tipo de avaliação é se as atividades
ou processos se organizam tecnicamente, da maneira mais apropriada; se operam
com os menores custos para a produção máxima dos resultados esperados e no
menor tempo possível.
Já na avaliação de eficácia, conhecida igualmente como “adequação da
avaliação

de

desempenho”,

examinam-se

os

processos

e

sistemas

de

implementação, com vistas a identificar os fatores facilitadores de resultados em
quantidades e qualidades máximas e em períodos mais curtos; buscam-se, também,
os obstáculos ao alcance desses resultados, assim, o desempenho de um dado
programa é confrontado com suas metas e objetivos. Secchi (2014) concorda com a
definição citada e diz que a avaliação de eficácia corresponde ao nível de alcance
de metas ou objetivos preestabelecidos. Contudo, nesse tipo de avaliação, o
desempenho de um dado programa é confrontado com os objetivos delineados, a
fim de determinar se está atingindo os objetivos traçados no seu escopo, e se
precisam ser ajustados à luz das conquistas do programa (HOWLETT; PERL;
RAMESH, 2013).
Por avaliação de efetividade entende-se o exame da relação entre a
implementação de um determinado programa e seus impactos e/ou resultados.
Segundo Costa e Castanhar (2003), esse tipo de avaliação, também chamada de
impacto, objetiva indicar se o projeto tem efeitos (positivos) no ambiente externo em
que interveio, em termos técnicos, econômicos, socioculturais, institucionais e
ambientais. Draibe (2001) afirma que a avaliação da efetividade refere-se à relação
entre “objetivos e metas” e “impactos e efeitos”, e que a efetividade de um programa
mensura-se pelas quantidades e níveis de qualidade com que se realizam as
alterações (impactos e efeitos) que se pretende provocar na realidade sobre a qual o
programa incide.
Se os programas possuem grupos-alvo preferenciais, localizados em
determinadas regiões, deve-se não só buscar indicadores de efeito que privilegiem a
sua avaliação do conjunto da população, que pode estar, inclusive, sob o risco de
efeitos estruturais mais gerais, mas também desenvolver estratégias metodológicas
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avaliativas de natureza qualitativa, com pesquisas de opinião ou grupos de
discussão, incorporando indicadores subjetivos na avaliação (JANUZZI, 2005).
Howlett, Perl e Ramesh (2013) corroboram tal raciocínio ao afirmar que é
extremamente fundamental que as avaliações de políticas públicas tenham um real
efeito na efetuação da mudança política.
O propósito de mudança política, ou melhor, de avanços na política de
convivência com o semiárido, orienta a narrativa desta dissertação que,
ponderadamente, registra desafios, conquistas e possibilidades de vida no semiárido
brasileiro com base em resultados de ações públicas originárias da disposição de
uma ampla e diversificada rede de organizações não-governamentais aglutinadas
em torno da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), no caso específico, da ASA
Potiguar. Para tanto, apura o indicador eficácia por meio do cumprimento das metas
estipuladas na concepção do programa P1MC, o que correspondia a 1 milhão de
cisternas em 5 anos. No estado do Rio Grande do Norte, o quantitativo representava
73.800. Vale destacar qu,e além da construção das cisternas, compõe meta do
P1MC o mesmo quantitativo de famílias mobilizadas. No que diz respeito ao
indicador eficiência, observar-se-á quais territórios do Rio Grande do Norte
apresentaram melhores resultados, refletidos pelo número de cisternas construídas
em relação à população rural. No tocante à efetividade, a análise decorre de
experiências de executores, mobilizadores e beneficiários a respeito de efeitos do
P1MC no atendimento aos pressupostos declarados na concepção do Programa.
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa avalia o P1MC mediante os indicadores eficácia, eficiência e
efetividade tomando como objeto os territórios do Rio Grande do Norte. A natureza
da pesquisa é descritiva, o que, segundo Gil (2010), tem como objetivo a descrição
das características de determinada população, salientando-se aquelas que têm por
objetivo estudar as características de um grupo. Adotou-se o estudo de caso, que,
segundo Martins e Theóphilo (2009, p. 62), é “uma investigação empírica que
pesquisa fenômenos dentro de seu contexto real, buscando apreender a totalidade
de uma situação, descrever, compreender e interpretar a complexidade de um caso
concreto”.
Foram utilizados dados primários, coletados mediante entrevista, e, dados
secundários, como o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), relação de cisternas construídas no Rio Grande do Norte, fornecida pela
ASA, por meio do Sistema de Informação de Gestão e Auditoria (SIGA NET) e
relação dos territórios do estado do Rio Grande do Norte, divulgada no Diário Oficial
dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, em julho de 2015. O universo da
pesquisa compreende todos os 10 territórios do estado do Rio Grande do Norte, que
totalizam 167 municípios.
No tocante à abordagem, há duas etapas – quantitativa e qualitativa – o que
caracteriza pesquisa de métodos mistos. Yin (2010, p. 87) define que a pesquisa de
métodos mistos pode permitir que os pesquisadores abordem questões de pesquisa
complexas e coletem uma série mais rica e mais forte de evidências do que
poderiam obter por qualquer método isoladamente. Nesse sentido, Creswell (2010)
relata que diferentes perspectivas metodológicas complementam-se para análise de
um tema, sendo esse processo compreendido como complementar das deficiências
e dos pontos obscuros de cada método isolado.
A primeira etapa é quantitativa, e objetivou identificar os territórios mais
eficientes do estado, aplicando-se, para tanto, a Análise Envoltória de Dados (Data
Envelopment Analysis – DEA). Jannuzzi (2005) defende que a DEA é uma técnica
derivada dos métodos de pesquisa operacionais que visam à identificação das
unidades de operação mais eficientes, tendo em vista como os recursos são
utilizados para gerar os resultados finais, considerando as condições estruturais de
operação dos programas. Giacomello e Oliveira (2014) afirmam que DEA é a técnica
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que se baseia no pressuposto de que se uma DMU é capaz de produzir uma
determinada “saída” Y (output) utilizando X entradas (inputs), então outras DMUs
também poderiam fazer o mesmo, caso estivessem atuando eficientemente. Assim,
a população rural dos municípios torna-se inputs, e, o número de cisternas
construído, outputs. A DEA fornece indicador de eficiência entre 0 e 1, ou seja, de
0% a 100%, de modo que índices com eficiência 1 são considerados efetivamente
eficientes.
A DEA, resumidamente, busca identificar os melhores desempenhos em nível
de operação, dessa forma, cada “produto” será comparado com os melhores
desempenhos observados. No momento da estruturação de um modelo DEA, é de
fundamental importância as seguintes definições: quais as unidades a serem
avaliadas; quais as variáveis, insumos (inputs) e produtos (output) de avaliação; e
qual o modelo DEA utilizado (CCR ou BCC – orientação a insumo ou orientação a
produto). Para esta pesquisa, adotou-se o modelo BBC (orientação a produto), por
considerar que um aumento nos inputs poderá promover um aumento nos outputs,
não necessariamente na mesma proporção, diferindo do modelo CCR que opera
com retornos constantes de escala.
Como atividade de monitoramento ou de avaliação, é importante analisar os
indicadores de resultados a partir dos indicadores de esforços e recursos alocados,
o que permite o dimensionamento da eficiência dos programas. O emprego da DEA
pode representar grande avanço metodológico nesse sentido. (LINS; MEZA, 2000).
Os resultados colhidos do modelo DEA foram obtidos com a utilização do software
Sistema Integrado de Apoio à Decisão (SIAD). A Figura 9 representa as etapas da
abordagem quantitativa utilizadas na pesquisa.
Figura 9 – Etapas da abordagem quantitativa

Coleta dos
dados da
AP1MC,
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DOM.

Tabulação
dos dados
em planilha
Excel.

Fonte: elaboração própria (2016).
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Não integraram a totalização da população rural do território os seguintes
municípios adiante indicados, por parênteses, que não foram contempladas pelo
programa, a respectiva população rural excluída para efeito da analise da eficiência:
Arés (4851), Baía Formosa (1441), Canguaretama (10690), Montanhas (2543),
Pedro Velho (6867), Senador Georgino Avelino (43), Tibal do Sul (45320), Nísia
Floresta (14438), São José de Mipibu (21541), Goianinha (6998), do território do
Agreste Litoral Sul; Serrinha dos Pintos (2136) e Viçosa (77), do território do Alto
Oeste; Maxaranguape (6553) e Rio do Fogo (6313), do território do Mato Grande;
Natal (0), Parnamirim (0), São Gonçalo (13564) e Extremoz (8770), do território
Terra Potiguaras. Sendo assim, o universo passou a 149 municípios. A Tabela 1
apresenta os territórios do Rio Grande por número de municípios, população rural e
número de cisternas instaladas.
Tabela 1 – Representação do universo da pesquisa
Território
Nº de municípios
Açu-Mossoró
14
Agreste Litoral Sul
11
Alto Oeste
28
Mato Grande
14
Potengi
11
Seridó
25
Sertão Central
10
Sertão do Apodi
17
Terra Potiguaras
1
Trairí
18
Fonte: elaboração própria (2016).

População rural
87.030
49.343
66.902
103.554
37.895
70.676
30.660
55.790
26.852
59.174

Nº de cisternas
10.743
3.001
8.202
9.064
4.354
5.425
3.514
11.521
1.655
6.341

Na segunda etapa (qualitativa) consideraram-se para esta pesquisa os territórios
com resultados acima da média em eficiência. Assim utilizou-se um estudo de
múltiplos casos. Yin (2010) afirma que o estudo de caso permite ao pesquisador
colher características mais amplas e significativas dos eventos. Com esse contexto,
buscou-se a legitimação dos pressupostos do P1MC. O instrumento de coleta de
dados adotado foi a entrevista estruturada, que apresenta, segundo Gil (2010), a
formulação de uma relação fixa de perguntas, cuja ordem e redação permanecem
invariáveis para todos os entrevistados. A seleção dos entrevistados ocorreu por
meio da amostragem teórica, uma vez que não utiliza técnicas estatísticas para tal
determinação e não delimita de maneira rígida o tamanho (FLICK, 2009). Para isso,
foi utilizada a técnica amostragem em “bola de neve”. Essa técnica é uma forma de

40
amostra não probabilística utilizada em pesquisas sociais onde os participantes
iniciais de um estudo indicam novos participantes que por sua vez indicam novos
participantes e assim sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo proposto.
(BALDIN; MUNHOZ, 2011).
A escolha dos entrevistados nos três territórios mais eficientes do Rio Grande
do Norte recaiu em representantes dos três segmentos – executor, mobilizador e
beneficiário – identificados com o P1MC com reconhecido domínio acerca do tema
abordado. Yin (2010, p. 113) afirma que “os informantes-chave são frequentemente
fundamentais para o sucesso de um estudo de caso por proporcionar aos
pesquisadores insights sobre o assunto e também podem iniciar o acesso às fontes
corroborantes ou opostas à evidência”. É salutar, portanto, que o instrumento de
pesquisa seja aplicado em diferentes tipos de informantes-chave, para que haja
segurança nas informações prestadas, diminuindo o risco de informações
imprecisas. Dessa forma, a pesquisa envolveu três segmentos interessados
conforme caracterizados no Quadro 4.
Quadro 4 – Informantes-chave da pesquisa
INFORMANTES-CHAVE

CARACTERÍSTICAS

Executores

Representam a ASA no estado e são responsáveis pelo
cumprimento dos princípios norteadores do Programa. Estão
envolvidos em todas as etapas do P1MC, especialmente na gestão.

Mobilizadores

São lideranças locais, onde são construídas
responsáveis por organizar grupos comunitários.

as

cisternas,

Beneficiários

Público-alvo do Programa, recebem as orientações, capacitações e
as cisternas.

Fonte: elaboração própria (2016).

Realizada nos territórios Sertão do Apodi, Mato Grande e Açu-Mossoró, que
alcançaram elevados índices de eficiência (acima da média estadual), a coleta dos
dados, na fase qualitativa, ocorreu por meio de entrevista estruturada envolvendo
informantes dos seguintes segmentos: Executor da organização responsável pela
realização dos serviços de instalação das cisternas, mobilizador (técnico de campo
indicado pela organização e responsável pela mobilização dos beneficiários nas
comunidades), e, beneficiário. Participaram da coleta representantes das seguintes
entidades da sociedade civil executoras do Programa: Terra Viva (Território Sertão
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do Apodi), Coopervida (Território Açu-Mossoró) e AACC (Território do Mato Grande).
Além de tais representantes, contemplados nesta pesquisa como executores, os
presidentes dos sindicatos rurais de Mossoró e Apodi participaram na condição de
mobilizadores no Programa e, pelo Território do Mato Grande, um técnico indicado
pela direção da AACC completou o rol desse segmento. No segmento beneficiários,
a seleção dos informantes ocorreu por indicação dos mobilizadores, atendendo ao
critério da experiência com o Programa.
Após a sistematização das informações secundárias e da coleta dos dados
primários, por meio de entrevista, seguiu-se o processo de análise, que consistiu no
exame, na categorização, na tabulação e nas evidências recombinadas de modo a
permitir conclusões baseadas empiricamente (YIN, 2010). Tratou-se, nesse sentido,
de análise de conteúdo. Segundo Flick (2009, p. 291), a análise de conteúdo tem
como uma das suas características essenciais a utilização de categorias, as quais
são normalmente obtidas a partir de modelos teóricos, tendo como objetivo principal
a redução de material de análise. Categorização é uma operação de classificação de
elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por
reagrupamento segundo gênero (analogia), com os critérios previamente definidos
(BARDIN, 2011), no caso em pauta, por meio dos cinco pressupostos do P1MC.
Para cada entrevista, ocorreu uma análise temática, assumindo cada pressuposto
do P1MC a condição de unidade de registro. A análise temática significa descobrir
os “núcleos de sentido” que compõem a comunicação e cuja presença, ou
frequência de aparição, pode representar resposta ao objetivo analítico escolhido. O
roteiro de entrevista é apresentado no Quadro 5.
Quadro 5 – Estrutura da entrevista
PRESSUPOSTOS DO P1MC

QUESTÃO CENTRAL

Buscar o fortalecimento da autoestima da
população do semiárido, situando-a criticamente
no contexto histórico, cultural e político.

Como você se sente após a
construção da cisterna?

Criar oportunidades para a socialização
das experiências e conhecimentos entre
as entidades participantes do programa.

Você participou de algum encontro
promovido pelas entidades para relatar
sua experiência com a cisterna?

Mediante a prática do exercício da corresponsabilidade, fortalecer a cidadania exercitando uma
metodologia participativa e democrática.

Após a implementação das cisternas,
ocorreu alguma mudança na comunidade?

Criar mecanismo de operacionalização do

Que aprendizagem você adquiriu nesse
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programa num processo “aprender-fazendo”,
de acordo com a realidade local, considerando
as várias dimensões dos atores locais.

processo de construção de cisternas?

Garantir o envolvimento das famílias na execução
e manutenção das ações do programa.

Qual a participação das famílias
na construção das cisternas?

Fonte: elaboração própria (2016).

Superada a etapa de sistematização dos dados, o processamento e a análise
foram realizados por meio do software NVivo11, resultando na exibição da nuvem de
palavras que tem como finalidade agrupar e organizar graficamente em função de
frequências. É uma análise lexical simples, porém, graficamente oportuna na medida
que possibilita rápida identificação das palavras-chave dos dados coletados
(CAMARGO; JUSTO, 2013). A exibição mostra as palavras mais importantes
utilizadas pelos respondentes de modo que, quanto maior o tamanho da fonte, mais
importante ou significativa é a palavra, São expostas da contagem numérica mais
alta para a mais baixa. Paralelamente, ocorreu a análise de cluster, uma técnica
exploratória que permite a visualização de padrões e agrupa fontes que partilham
palavras semelhantes, ou seja, valores de atributos similares interpretados de baixo
para cima. Dendogramas de análise de cluster servem para a representação gráfica
de fontes ou nós, para facilitar a visualização de semelhanças e diferenças,
ilustrando informações na forma de um diagrama de árvore, por padrão. O nível de
similaridade é medido no eixo vertical. Fontes ou nós do dendograma de análise de
cluster, que aparecem juntos, são mais semelhantes do que aqueles que estão
distantes, de acordo com o coeficiente de similaridade de Jaccard, calculado pelo
Nvivo11 e aqui empregado.
qualitativa.

A Figura 10 sintetiza essas etapas da abordagem
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Figura 10 – Etapas da abordagem qualitativa

Escolha dos
municípios dos
territórios mais
eficientes.

Entrevista
estruturada
com os
informanteschave.

Transcrição
das
entrevistas e
análise de
conteúdo.

Tratamento
dos dados
com utilização
do NVivo.

Fonte: elaboração própria (2016).

Com o propósito de preservar a identidade, os participantes desta fase
qualitativa da pesquisa, cuja coleta de dados ocorreu por meio de entrevista com um
representante de cada segmento – Executor, mobilizador e beneficiário – em cada
um dos três territórios com melhor desempenho em eficiência, estão assim
nominados na análise que se segue, procedida mediante suporte do software
NVivo11:
E1_ SA: Executor do Território do Sertão do Apodi
M1_SA: Mobilizador do Território do Sertão do Apodi
B1_SA: Beneficiário do Território do Sertão do Apodi
E2_ MG: Executor do Território do Mato Grande
M2_MG: Mobilizador do Território do Mato Grande
B2_ MG: Beneficiário do Território do Mato Grande
E3_AM: Executor do Território Açu-Mossoró
M3_AM: Mobilizador do Território Açu-Mossoró
B3_ AM: Beneficiário do Território Açu-Mossoró
São cinco os pressupostos expressos no P1MC, conforme recomendados
pela Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), a saber:
a) Buscar o fortalecimento da autoestima da população do semiárido,
situando-a criticamente no contexto histórico, cultural e político;
b)

Criar

oportunidades

para

a

socialização

das

experiências

conhecimentos entre as entidades participantes do programa;

e
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c) Através da prática do exercício da corresponsabilidade, fortalecer a
cidadania exercitar uma metodologia participativa e democrática;
d) Criar mecanismo de operacionalização do programa num processo
“aprender-fazendo”, de acordo com a realidade local, considerando as várias
dimensões dos atores locais;
e) Garantir o envolvimento das famílias na execução e manutenção das
ações do programa.
No intuito de tornar viável a análise qualitativa por meio do software
NVivo11, para cada pressuposto foram gerados nós sob a forma de palavras-chave,
o que tornou possível sintetizar o conteúdo de cada enunciado a partir da essência.
Tal exercício foi assim resumido:
- “Fortalecimento da autoestima” para o enunciado “a”:
- “Socialização das experiências “para o enunciado “b”;
- “Fortalecimento da cidadania” para o enunciado “c”;
- “Aprender-fazendo” para o enunciado “d”;
- “Envolvimento das famílias” para o enunciado “e”.

45
4. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA UM MILHÃO DE CISTERNAS RURAIS (P1MC)
Este capítulo trata da análise dos dados por meio dos indicadores: (a)
eficácia, relacionada ao cumprimento da meta de instalação de 1 milhão de
cisternas; (b) eficiência, no tocante ao desempenho do P1MC nos territórios,
apurado por meio da relação população rural e número de cisternas instaladas; (c)
efetividade, avaliada qualitativamente a partir de efeitos do P1MC relatados por
interessados e sistematizados com base no conteúdo dos cinco pressupostos do
Programa. A descrição de tais indicadores segue, no presente capítulo, esta ordem
– eficácia, eficiência, efetividade.
No que se refere à eficácia, é pertinente registrar, inicialmente, que o P1MC
assume o propósito de beneficiar famílias de pequenos agricultores propiciando, não
apenas acesso à agua, mas, também, uma nova visão do semiárido por meio do
convívio harmônico com as adversidades da região. O P1MC definiu, como meta de
partida, a construção, entre 2003 e 2008, de um milhão de cisternas no conjunto dos
estados da Federação contemplados. A Tabela 2 ilustra as metas por estado,
previstas para suprir demandas no semiárido brasileiro (conforme delimitado no
mapa da Figura 11) geograficamente localizado nas regiões Nordeste (excetuado o
estado do Maranhão) e Sudeste (Minas Gerais e Espírito Santo). As metas estão
distribuídas por ano, ao longo dos cinco anos originalmente previstos.
Tabela 2 – Meta e cronograma da implementação de cisternas
Ano
1º

Total de Nº
cisternas UGs
45.000 47

AL

BA

CE

ES

MG

PB

PE

PI

RN

SE

1.100

9.500

6.600

600

1.200

7.800

6.700

4.000

6.400

1.100

2°

138.500

54

6.000

30.000

18.000 1.500

3.000

24.000

24.000 10.000 16.000

6.000

3º

275.400

64

9.700

83.800

53.000 1.500

6.000

38.700

38.700 15.000 24.000

5.000

4º

299.100

64

9.700 109.200

53.000 2.000

6.700

39.700

39.700 19.000 15.400

4.700

5º

242.000

64 13.400 104.500

44.400 2.000

5.300

4.800

36.900 14.000 12.000

4.700

Total 1.000.000 293 39.900 337.000 175.000 7.600 22.200 115.000 146.000 62.000 73.800 21.500
Nota: UGs = unidades gestoras.
Fonte: Santos et al. (2009).

A meta física total almejada pelo Programa compreendia, conforme ilustra a
Tabela 2, a instalação de um milhão de cisternas ao longo de 5 anos. Do total de um
milhão de cisternas, até setembro de 2015, quando se encerrou a coleta desta
pesquisa, havia sido construído o total de 578.447 cisternas, representando 57,84% da
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meta original e garantindo o acúmulo de até 9.255.152.000 litros de água potável.
Desse modo, a meta até 2008 não foi alcançada e, em setembro de 2015, menos de
2/3 das cisternas encontravam-se construídas. No Rio Grande do Norte, o
atingimento da meta física é superior à média do conjunto, e, até o encerramento da
coleta desta pesquisa, havia registro de construção de 63.820 cisternas,
representando 87% da meta para o estado. Todavia, mesmo esse desempenho
relativamente positivo, extrapola, do mesmo modo que o resultado do conjunto, o
período originalmente previsto e decorre de 12 anos de vigência do Programa, como
política pública do governo federal.
Figura 11 – Mapa do Semiárido Brasileiro

Fonte: Unicef Brasil, 2016.

A Tabela 3 sintetiza números do Programa em termos de construção,
mobilização, capacitação, municípios atendidos e reuniões realizadas pelos
interessados ao longo da vigência do P1MC até setembro de 2015. Foram 769
eventos no total, indicando que os procedimentos de execução do Programa os
diferencia de outras ações públicas e privadas voltadas exclusivamente ao
reservamento de água de chuvas. Os números de cisternas construídas,
mobilizações e capacitações caminham concomitantemente, sugerindo evolução
ajustada entre a execução e a observância aos pressupostos do Programa. Por
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outro lado, demandas por reuniões, encontros, capacitações e mobilizações locais,
podem explicar o atraso no atingimento da meta de um milhão, quando se verifica
que o ano de referência para o cumprimento da meta original é 2008 e, em 2015,
menos de 2/3 havia sido alcançada.
Tabela 3 – Quantitativos do programa até setembro de 2015
Ação

Nº alcançado
578.447

Cisternas domiciliares construídas
Famílias mobilizadas

578.447

Famílias capacitadas em gerenciamento de recursos hídricos

578.447

Municípios atendidos

1.141

Reuniões e encontros nacionais, estaduais, microrregionais, municipais e comunitários

769

Fonte: elaboração própria (2016).

Para fazer frente ao desafio da instalação de um milhão de cisternas, a ASA
tem

realizado

parceria

com

diversos

financiadores,

incluindo

cooperação

internacional e iniciativa privada, ainda que fortemente concentradas nos governos
federal e estaduais (conforme ilustra o Gráfico 1).
O Gráfico 1 ilustra a dependência de repasse de recursos públicos para a
execução do P1MC, representando 88,94% de toda a captação. Por essa razão,
Santos et al. (2009) fazem crítica ao Programa por entender que tal dependência
implica

interferência

do

Estado

e

impede

descentralizada.
Gráfico 1 – Fonte dos recursos do P1MC

Fonte: elaboração própria, com base nos dados da pesquisa.

uma

execução

efetivamente
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Por esta razão Santos et al (2009) afirmam:
A política de parcerias estabelecida pelo P1MC não tem superado uma
possível retirada do Estado, arriscando a abrangência e a continuidade do
Programa, além disto, parece ser a própria presença do Estado que atrai
outras parcerias, sem a qual estas não estariam dispostas a assumir seu
ônus. Conclui-se que o P1MC não atinge a descentralização nem a
superação da dominação secular das elites sobre o povo a partir do controle
da água. Na realidade, trata-se da transferência de ações para fazer chegar
um serviço a baixo custo para a população. Não há distribuição de poder,
nem de recursos. A ínfima desconcentração que ocorre cria a falsa ideia de
descentralização do poder decisório. Ainda assim, a captação e o
armazenamento da água da chuva são experiências válidas, não apenas pelo
estoque de água para os períodos das secas, mas por sinalizarem a
introdução de um processo de organização e mobilização social e de
formação para a gestão de recursos hídricos e a viabilidade da convivência
com o semiárido (SANTOS et al., 2009, p. 42).

A organização e a mobilização social ocasionadas pelo P1MC são
componentes, de fato, percebidos entre os interessados, e, nesse sentido, M2_MG
relata reflexos da cisterna do P1MC para além da disponibilização do reservatório:
[...] algumas comunidades receberam as cisternas e elas começam a se
organizar, nunca tiveram nenhum processo de discussão de um grupo
constituído, de uma associação, e elas passam a se organizarem, a discutir
outros assuntos que a comunidade demanda, a quererem buscar, a
participar dos locais e intervirem de fato nas políticas locais e também a
questão da água mesmo, porque as vezes tinham comunidades que
percorriam 5 a 10 quilômetros para pegar água, principalmente mulheres e
jovens eram envolvidos nesse processo e acaba sobrando muito mais
tempo para as mulheres e os jovens fazerem outras atividades, isso é bem
perceptível, e as próprias crianças que se envolviam nesse processo.

Se a eficácia é questionável no alcance das metas quantitativas no período
almejado de cinco anos, componentes qualitativos relacionados, por exemplo, a
compromissos com a metodologia e com ideais de organização política e comunitária,
possibilitam outra leitura do Programa, do mesmo modo que a eficiência no Rio
Grande do Norte, quando apurada por território. A eficiência, como dito anteriormente,
utilizou a DEA, que é um modelo matemático (programação linear) não paramétrico,
capaz de avaliar desempenho organizacional em termos da relação entre unidades
similares, chamadas de unidades tomadoras de decisão (Decision-Making Units –
DMUs), que apresentam múltiplas entradas e múltiplas saídas (RAMOS, 2010).
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Tabela 4 – Eficiência dos territórios do Rio Grande do Norte
Municípios

Eficiência

Ordem

%

DEA/BCC

eficiência

11.521

18,1

1

1°

4,6

1.655

2,6

1

2°

87.030

14,8

10.743

16,8

0,96

3°

103.554

17,6

9.064

14,2

0,76

4°

66.902

11,4

8.202

12,9

0,59

5°

11

37.895

6,4

4.354

6,8

0,58

6°

Sertão C.L. Norte

10

30.660

5,2

3.514

5,5

0,55

7°

Trairí

18

59.174

10,1

6.341

9,9

0,52

8°

Seridó

25

70.676

12,0

5.425

8,5

0,37

9°

Agreste Litoral Sul

11

49.343

8,4

3.001

4,7

0,35

10°

Totais

149

587.876

100

63.820

100

Input

Output

contemplados

População rural

%

Cisternas
construídas

Sertão do Apodi

17

55.790

9,5

Terras Potiguaras

1

26.852

Açu-Mossoró

14

Mato Grande

14

Alto Oeste

28

Potengi

DMUs territórios

Média da eficiência obtida
Fonte: elaboração própria (2016).

0,67

A Tabela 4 apresenta as DMUs identificadas por território do Rio Grande do
Norte. Foi utilizada, como variável de entrada (input), a população rural,
considerando ser este o público-alvo da ação, ao passo que o quantitativo de
cisternas construídas assumiu a condição de variável de saída (output). Destaca-se
a não utilização de outros inputs como: recursos humanos e, custos do projeto,
devido aos mesmos serem muito semelhantes em todas as DMU´s, visto que para
execução do Programa, essas variáveis são pré-definidas, o que apresentaria uma
variação baixa e irrelevante no cálculo da eficiência. Os territórios que apresentam
maior eficiência, ou eficiência máxima, foram Sertão do Apodi e Terras Potiguaras
com resultado igual a 1,0, significando que, em ambos, as demandas foram
atendidas em níveis mais elevados e satisfatórios quando comparados aos demais.
Nesse sentido, Sertão do Apodi e Terras Potiguares alcançam o coeficiente máximo
no conjunto dos dez territórios, quando comparados ao desempenho dos demais. É
relevante registrar que, no Território Terras Potiguaras, apenas um dos cinco
municípios

foi

contemplado

com

cisterna

(Macaíba)

e,

além

disso,

o

Território/município não está localizado no semiárido, considerando sua posição
geográfica em parte do litoral leste do estado, na Grande Natal.
Os territórios Açu-Mossoró, com 0,96, e Mato Grande, com 0,76, apresentam
resultado igualmente elevados em temos de eficiência, com desempenhos acima da
média de 0,67 obtida pelo conjunto. Nesse quesito, é pertinente destacar que o
Território Sertão do Apodi (11.521) alcança desempenho mais expressivo, pois,
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detendo população rural que corresponde a 54% da população rural do Mato Grande
(9.064), implantou 2.457 cisternas a mais, representando 21,3% de diferença. Outro
dado importante nesse resultado é que os territórios Seridó (5.425) com 0,37 e
Sertão Central (3.514) com 0,55 apresentam historicamente os mais baixos índices
pluviométricos do Rio Grande do Norte, no entanto, a eficiência encontrada é
inversamente proporcional a essa realidade. Pode ter ocorrido que, especialmente
no caso do Seridó, outras alternativas de acesso à água tenham sido implantadas
considerando o histórico daquele território que apresenta outros indicadores
socioeconômicos relativamente elevados no estado.
Tabela 5 – Classificação dos territórios por intervalo de eficiência
Classificação
Acima da média

Quantidade

Territórios do Rio Grande do Norte

4

Açu-Mossoró, Mato Grande
Sertão do Apodi, Terras Potiguaras

Média

0,67
6

Abaixo da média
Fonte: elaboração própria (2016).

Seridó, Agreste Litoral Sul
Sertão Central, Alto Oeste, Trairí, Potengi

Frente a esse desempenho, para efeitos de avaliação da efetividade do
P1MC, realizada na sequência, o território Terras Potiguaras foi desconsiderado, por
possuir apenas um município contemplado com cisternas, apresentar a menor
população rural territorial, com apenas 4,6% do total do estado, e, além disso, não
integrar o semiárido potiguar. É importante registrar que o município em pauta,
Macaíba, é parte da Região Metropolitana de Natal e, portanto, se encontra próximo
ao litoral detendo restrita área geográfica classificada como rural. Três territórios,
portanto, possuem elevado desempenho na instalação de cisternas quando
considerados o número de unidades instaladas e o número de habitantes na zona
rural – os territórios Sertão do Apodi, com 9,5 % da população rural do estado e
desempenho 1,0 em termos de eficiência; Açu-Mossoró, com 14,8% da população
rural do estado e desempenho 0,96 em eficiência; Mato Grande, com 17,6% - a
maior população rural do estado – e 0,76 em eficiência. O Gráfico 2, a seguir, ilustra
comparativamente a população rural dos três territórios com elevado desempenho
(com base em dados do IBGE, 2010) e o respectivo número de cisternas construído,
com base em dados extraídos do relatório fornecido pela Articulação Semiárido
Brasileiro (ASA), sessão Rio Grande do Norte, em 2015.
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Frente a esses dados outros estudos apresentam resultados similares com
outras variáveis, nos mesmos territórios analisados, como no estudo de Padilha
(2014), que propôs descobrir como atributos do capital social se apresentavam nos
territórios da cidadania do Rio Grande do Norte, uma vez que, uma das principais
politicas com abordagem territorial, no Brasil, foi o Programa Territórios da Cidadania
,de 2009, que trata junto a outros instrumentos de ação do Governo Federal buscar
a redução de desigualdades sociais a partir do combate à pobreza rural em uma
estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. No Rio Grande do Norte foram
contemplados os territórios Açu-Mossoró, Mato Grande e Sertão do Apodi. O
Programa detém uma base de dados para acompanhamento e avaliação dos
territórios e respectivas politicas públicas que neles incidem. Como um dos
resultados do estudo citado, observou-se que território Sertão do Apodi apresentou
melhores resultados em índices de qualidade de vida, mesmo sendo o território mais
distante dos grandes centros econômicos do Rio Grande do Norte, mas com uma
grande contribuição social do Projeto Dom Helder Câmara o que explica os bons
resultados do território Sertão do Apodi.
O gráfico a seguir ilustra os territórios visitados para avaliação do P1MC e
seus respectivos dados de população rural e cisternas construídas.
Gráfico 2 – Dados dos territórios visitados
População rural

Cisternas construídas
103.554

87.030

55.790

11.521

Sertão do Apodi

10.743

Açu-Mossoró

Fonte: elaboração própria, com base nos dados da pesquisa.

9.064
Mato Grande
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É relevante destacar que os três territórios em pauta – Sertão do Apodi. AçuMossoró e Mato Grande – integram a política territorial no Brasil desde a origem,
tendo sido constituídos, em 2003, no momento da composição do Programa de
Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (Pronat) pelo Governo Federal,
sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT – do
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, com apoio do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária- INCRA, da Secretaria do Reordenamento Agrário SRA – e da Secretaria da Agricultura Familiar – SAF. Esse fato merece registro
considerando que tal trajetória, superior a 12 anos, pode explicar avanços no capital
social local implicando progressos nos serviços de assistência técnica e extensão
rural e nas capacidades de mobilização e participação da população. Ao contemplar
tal condição, a fase de análise da efetividade – realizada qualitativamente por meio
de entrevista a representantes dos segmentos executores, mobilizador de campo e
beneficiário – ganha maior relevância.
No que se refere ao primeiro pressuposto, Fortalecimento da autoestima, as
respostas dos informantes nos três territórios convergem para entendimentos
comuns, entre os envolvidos, em torno do tema. Em várias falas fica evidenciada a
transformação no interior da família após receber a cisterna. O benefício tem reflexo
direto na autoestima da população. Há relatos de mudanças nas famílias,
valorizando o reservatório (que tem capacidade de 16 mil litros), como instrumento
que permite autonomia, no interior do domicílio, na gestão da água. É esse, por
exemplo, o entendimento do beneficiário do Território Açu-Mossoró informante desta
pesquisa:
Foi bom, né? Não tem água no rio, né? E também tem o poço que cavaram,
que às vezes dá o prego, aí com a cisterna vem água do nosso carro pipa,
aí divide para duas cisternas, aí tem também essa época que, chovendo, aí
vai ser melhor ainda.

O Programa, por meio da garantia do acesso a água potável, eleva a
autoestima pela autonomia que fornece ao beneficiário no acesso e no atendimento
a uma necessidade básica por parte de uma população que vive no campo sob
fortes restrições causadas pelas estiagens frequentes. O P1MC garante soberania
no interior das famílias, não apenas em termos da conservação adequada de água
em períodos de estiagens, servida por meio de carro-pipa e anteriormente
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acumulada em tambores, baldes e utensílios similares, mas, também, a partir da
captação direta de chuvas, conforme atesta B3_AM. Melhorar a vida das famílias
que vivem no semiárido do Brasil, garantindo acesso à água de qualidade é
componente do Programa (ASA 2014) e o mobilizador M3_AM descreve a satisfação
das famílias nesse quesito, enaltecendo a chegada do reservatório que antes não
existia.
[...] não tínhamos um reservatório para colocar água, e hoje você chega em
todas as comunidades e vê as cisternas cheinhas, pintadinhas, e a maior
parte delas com água, e graças a Deus as famílias contentes.

B1_SA potencializa os argumentos acima depositando na cisterna valor tão
elevado quanto a própria água, justificando que a existência do reservatório facilita o
acesso:
[...] eu, como agricultor, em 2011 recebi minha cisterna e foi uma mudança
e tanto, porque você não tem onde colocar água, né? Muita gente fala
assim: cisterna não é água; sim, a cisterna não é agua, mas, se você tem a
cisterna, você tem facilidade de arrumar água.

A água adquirida por meio de cisternas, não apenas torna mais seguro o
acesso e a preservação da qualidade, mas, também, permite a guarda em volumes
maiores. Por isso, afirma o beneficiário do Mato Grande desta pesquisa: “(...) Pra
mim, foi a maior riqueza conseguir a cisterna”. A ASA defende que, com o
armazenamento da água em cisternas, construídas em placas de cimento ao lado de
cada casa, as famílias que vivem na zona rural dos municípios do semiárido passam
a ter água potável a poucos passos uma vez que não mais é necessário o sacrifício
do deslocamento de quilômetros para, por exemplo, coletar água para fazer um café,
cozinhar ou beber (ASA, 2014). Nesse sentido, E2_MG reitera a função da cisterna
como instrumento de garantia de aceso e de uso apropriado da água, sem a qual,
não haverá vida:
A cisterna é isso aí, a garantia que você acorde de manhã e tenha uma
água para puxar e lavar o rosto para fazer o seu café e cozinhar. A cisterna
tem essa figura, a mudança da família após a chegada da cisterna, uma
saga de viagens e viagens atrás de água, a cisterna faz essa coisa de
encurtar e colocar para eles um bem palpável ali, o principal impacto para
eles é isso aí.

54
Se o “principal impacto para eles” é encurtar viagens, facilitando o acesso à
agua palpável, no quintal de casa, é factível defender que a comunidade, as
pessoas e as famílias ganham. Por essa razão, a nuvem gerada no NVivo, para o
pressuposto Fortalecimento da autoestima, destaca tais palavras no centro.
Figura 12 – Nuvem de palavras do pressuposto Fortalecimento da Autoestima

Fonte: elaboração própria (2016).

Fica intensamente manifesto o espirito de coletividade acarretado pelo P1MC.
A Figura 12 ilustra o modo como se articulam ideias centrais correspondes ao
Fortalecimento da autoestima, claramente direcionadas à identidade e ao
pertencimento comunitário – por meio de vocábulos que expressam coletivos
(pessoas, famílias, comunidade) –, e, decorrências, registrada sob a forma de
mudanças (em conquista, conviver, contentes). Conquistar e (com)viver contente,
alegre, feliz, provoca autoestima, amor próprio, autoconfiança. As palavras
aglutinadas na nuvem abaixo surgiram do conjunto das respostas dos três
segmentos, nos três territórios, a esta questão: Como você se sente após a
construção da cisterna?
A Figura 13, por sua vez, representa o dendograma gerado pela análise de
cluster por similaridade, referente às respostas do pressuposto Fortalecimento da
autoestima. Nesse quesito, surge proximidade entre as palavras (comunidade,
cisterna), confirmando o espirito de coletividade anteriormente evidenciado na
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nuvem (Figura 12). As falas dos respondentes indicam que a cisterna não beneficia
“só a família”, mas, também, toda a comunidade, representada na relação de
similaridade com as palavras famílias e pessoas. É possível perceber, ainda, outra
relação próxima nos relatos dos respondentes, entre as palavras município,
mudança e programa, o que denota que a chegada do Programa no município
provoca mudança, resultando, também, no fortalecimento da autoestima, conforme
propõe o P1MC.
Figura 13 – Dendograma – Fortalecimento da Autoestima

Fonte: elaboração própria (2016).

No tocante ao pressuposto Socialização das experiências, os informantes
responderam à seguinte questão central: você participou de algum encontro
promovido pelas entidades para relatar sua experiência com a cisterna? As
respostas acerca deste segundo pressuposto retratam participação ativa nos
encontros demandados pelo Programa Um Milhão de Cisternas. Destacam-se os
encontros dos cursos gerenciamento de recursos hídricos e de formação de
cisterneiros, encontros de comissões municipais e encontros microrregionais, além
de reuniões para mobilização e seleção dos beneficiários. O executor do território do
Mato Grande faz registro detalhado de tais eventos como exercício que gera
relações de confiança e controle social, pela via do aprimoramento de instrumentos
e oportunidades de participação:
“É uma prestação de contas que envolve todos os envolvidos, participam
coordenação, comissões locais, comissões microrregionais, beneficiários.
Esse encontro tem toda uma conversa, dizer o que foi bom e o que não foi,
pessoas que não tinham o hábito de falar começam a falar. Na primeira
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noite, a gente faz um momento para descontrair, um encontro social entre
as pessoas, para se conversar, para tomar uma gelada, para bater um pé
de bode, tem vários momentos, para trabalho e também para descontrair,
vai se juntar a essas pessoas. É um ambiente que você cobra, mas não
cobra com raiva, há uma confiança, o programa cria, você está fazendo
uma coisa de qualidade, você está ali para construir e não para destruir. É
um espaço que lhe dá oportunidade para dizer que não foi bom, você tem
um espaço que tem alguém para escutar, é espaço de conserto, entre
beneficiários e executores, e cada vez mais cria a proximidade.”

“Incluir a participação das famílias em cada etapa do processo contribui para
a construção do entendimento de que a água é um direito e a cisterna é uma
conquista da família” (ASA, 2016). Por essa razão, na nuvem do pressuposto
Socialização das experiências estão presentes palavras como encontros, programa,
participei, pessoas, conhecimento e avaliação. Os encontros do Programa, portanto,
geram um processo de conhecimento, por meio da participação das pessoas, o que
inclui a etapa de avaliação de resultados. A troca de experiências, a partir de
intercâmbios e da socialização do conhecimento, ocorreu não apenas no nível
comunitário, microrregional, mas, também, entre estados da Federação:
“Participei, em Natal, em Recife também [treinamento]. Lá a gente não
conhecia ainda o que era a cisterna de placa; foi bom demais. Alguns
municípios que já tinham a experiência passaram pra gente, dizendo como
era a construção, a contrapartida, o uso da cisterna, a captação por água da
chuva e a utilização da operação pipa com a falta de chuva...” (M3_AM)

Os relatos dos beneficiários reforçam a troca de experiências, evidenciando
uma didática interessante no que diz respeito ao intercâmbio de conhecimentos, o que
inclui componentes práticos como a aprendizagem no manuseio para uma
manutenção adequada. “Participei, foi falando como cuidar da cisterna, as calhas,
como cuidar, como lavar por dentro e por fora, pintar em 6 em 6 meses” (B3_AM).
Além disso, “Nos encontros acontecia muita coisa importante: a gente participa
daquele movimento e vai conhecer outras comunidades, a gente vai conhecer
aqueles assentamentos que têm aquela cisterna” (B2_MG). Além de intercâmbios
em vários níveis, “O curso é muito bom, porque a gente acaba passando
conhecimento que a gente tem e acaba resgatando conhecimento que a gente não
tem, então é uma troca de conhecimento importante, interessante” (B1_SA).
Trata-se de experiência de extensão rural renovada, que consagra o
conhecimento do “oprimido”, com base teórica em Freire (1996), pela via da criação
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de espaços de educação como forma de construir autonomia, valorizando e
respeitando a cultura local e o acervo de conhecimentos empíricos existentes.
Assim, a nuvem de palavras formada para o pressuposto Socialização das
experiências pelo NVivo, ressalta encontros, atividades, momento, espaço, debate e
reunião ao lado de pessoas, beneficiários e agricultores, que trabalham
conhecimento, experiência e problema com posterior avaliação. A troca de
informações, conhecimentos e experiência, no P1MC, vai desde temas preparatórios
de mobilização local e organização comunitária, portanto, anteriores à instalação,
até a chegada da cisterna na comunidade e a consequente manutenção após a
entrega ao beneficiário.
Figura 14 – Nuvem de palavras – Socialização das experiências

Fonte: elaboração própria (2016).

A Figura 15, referente ao dendograma do pressuposto Socialização das
experiências, aponta relações de proximidade entre as palavras momento e
beneficiárias, e entre pessoas em processo de avaliação. Além disso, a alusão à
participação (participei) assinala a existência de envolvimento dos interessados com
o Programa. Fazem, os três segmentos – executor, mobilizador, beneficiário –,
avaliação do Programa, trocando experiências em encontros que tratam de cisterna,
desde o momento anterior à instalação, até a chegada na comunidade e os
consequentes processos de manutenção. Tal envolvimento, tem potencial para
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promover cidadania, o que é objeto de outro pressuposto do P1MC analisado na
sequência.
Figura 15 – Dendograma – Socialização das experiências

Fonte: elaboração própria (2016).

O pressuposto Fortalecimento da cidadania foi abordado com base na seguinte
questão: após a implementação das cisternas, ocorreu alguma mudança na
comunidade? De modo geral, pode-se observar que as mudanças não dizem respeito
somente à disponibilidade de reservatório e água potável na casa do beneficiário. As
informações coletadas indicam que o P1MC vai além, ocasionando crescimento
individual e coletivo. O fato de alcançar o direito à cisterna e poder legitimar uma ação
pública, impulsiona as pessoas a “brigarem” por novas oportunidades e novos
programas, conforme sintetizam os executores das regiões do Mato Grande e de AçuMossoró:
A cisterna dá um impacto, é um ponto, para buscar outras coisas, o
agricultor fala: “a cisterna mudou minha vida, tenho cisterna, agora quero
meu quintal”. Já cria uma expectativa, nas discussões começam a
expectativa de um novo que se possa comercializar (E2_MG).
A gente vê algumas comunidades nas quais as cisternas ficaram por lá,
ficou essa perspectiva, a cisterna tornou esse processo catalisador de
outros processos, animar o pessoal a tá se mobilizando, tentando
conquistar outras políticas públicas, tentando conquistar melhorias para a
comunidade, para a sua produção, pensar um pouco essas dinâmicas e
trabalhar isso nas perspectivas de conquistar outras coisas (E2_AM).
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Esses depoimentos corroboram o entendimento da ASA, quando afirma que,
com o P1MC, comunidades rurais vêm passando por uma transformação mais profunda
e estruturante (ASA, 2016). Com a passagem do Programa na localidade, ficam
ensinamentos de que, reunidos e organizados, há garantia para se conquistar direitos
violados. Assim, mediante o estímulo à organização comunitária, a conquista da
cidadania vai se tornando realidade. B3_AM destaca, também, a importância de não ter
mais o sertanejo a necessidade de se deslocar, o que provoca uma mudança
significativa no cotidiano familiar. “Foi melhor para todo mundo. Quando não tinha
água no rio e poço dava o prego, tinha que ir em outra comunidade buscar água”
(B3_AM). Tal registro, indica que a disponibilidade no domicílio altera a distribuição
do tempo, o trabalho e as relações intrafamiliares, quando evita ausências de um ou
outro membro para a coleta de água em ponto distante da moradia. M2_MG aborda,
por outro caminho, esse fenômeno, quando destaca a autonomia e o direito à água
rompendo com a “indústria da seca” e a tradição de relações clientelistas,
frequentemente manifestas por meio da barganha política:
Acho que a principal mudança é a autonomia das famílias, que a gente sabe
da indústria da seca que sempre prevaleceu aqui na região [Nordeste] e,
agora, a gente percebe que as famílias ficam mais autônomas, não ficam
tão dependentes do poder público e a água que era tida como um favor,
passa a ser um direito. É essa conscientização mesmo das pessoas: a água
é um direito (M2_MG)..

Um beneficiário enfatiza que o P1MC “é um desenvolvimento muito
importante para as comunidades, pela participação, pelo trabalho; então, eu acho
isso muito interessante” (B1_SA). Dessa forma, comunidade, pessoas e famílias,
aparecem, mais uma vez, com destaque na nuvem de palavras. No pressuposto
Fortalecimento da cidadania (Figura 16), essas três palavras apresentam-se de modo
centralizado, retratando que pessoas, famílias e comunidades passam por processo
de mudança, que envolve organização e conhecimento. Neste último componente,
um mobilizador aborda a relevância do acesso ao conhecimento, enaltecendo que o
P1MC extrapola a noção imediata de gestão de recursos hídricos:
A gente não fala somente de recursos hídricos. A gente fala da importância
da mobilização social, da importância de terem conhecimento das políticas
públicas, do controle social dessas políticas públicas. Então, você muda;
pode não mudar a vida de todo mundo, mas, você muda alguma coisa nas
cabeças daquelas pessoas e aquelas pessoas estão na comunidade
(M1_SA).
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A ASA sugere que, pelo caminho da organização comunitária, o povo do
semiárido vai mudando sua história, “ao construir, com seu próprio suor, labor e
alegria, uma nova história.” (ASA, 2016). Trata-se de uma história (re)escrita a partir
da consideração de conhecimentos populares e capacidades locais de organização,
luta e defesa de direitos, por meio de processos de educação contextualizada em
que “O conhecimento das informações ou dos dados isolados em seu contexto é
insuficiente” tornando necessário “(...) situar as informações e os dados no seu
contexto para adquirirem sentido. Para ter sentido a palavra necessita do texto, que
é o próprio contexto, e o texto necessita do contexto no qual se anuncia”. (MORIN,
2000, p.36).
Figura 16 – Nuvem de palavras – Fortalecimento da cidadania

Fonte: elaboração própria (2016).

O dendograma relacionado ao pressuposto Fortalecimento da cidadania
estabelece relação próxima entre termos coletados nas respostas e reitera a noção
de famílias que adquirem conhecimento quando a cisterna chega na comunidade, o
que provoca mudança nas pessoas e induz o pessoal a se organizar. Tal
entendimento é reforçado pelos resultados do pressuposto Aprender fazendo,
quando os informantes foram provocados a fornecer resposta à seguinte questão:
Que aprendizagem você adquiriu nesse processo de construção de cisternas?
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Figura 17 – Dendograma – Fortalecimento da Cidadania

Fonte: elaboração própria (2016).

Na visão dos executores, a maior aprendizagem está na formação de uma
consciência política entre as famílias, contextualizada, própria ao semiárido, e no
despertar da noção de conquista e descoberta de capacidades entre os
beneficiários: Os beneficiários, por sua vez, julgam, como aprendizagem, na jornada
proporcionada pelo Programa, o zelo pela cisterna, o cuidado para preservar a
qualidade da água e a tomada de consciência em torno da realidade no conjunto do
semiárido:
Eu aprendi muita coisa. Primeiro a gente aprendeu como é cuidar da
cisterna. A gente aprendeu como é que cuida da água e a gente aprendeu
porque a gente vê nas outras comunidades as dificuldades, a gente vê a
realidade do mundo lá fora como é também e a gente acha que só quem
tem dificuldades somos nós, né? Mas aí a gente sai e vê a realidade e muita
gente ainda batalhando por essa cisterna para cada vez melhorar mais
(B2_MG).

A aprendizagem ocorreu, também, em torno da consciência para uso racional
da água seguindo o restrito propósito do Programa, ou seja, em “como utilizar a
água, porque lá tem muitas pessoas que utilizam pra tudo no mundo, e é bom a
gente usar só para o consumo humano” (B3_AM). O que o beneficiário aprendeu,
portanto, não ficou limitado à construção da cisterna, mas, também, ao uso racional
da água, considerando o propósito do Programa. O benificiário acumulou
conhecimentos em sentido idêntico a quem atuou como mobilizador. Todavia, o
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mobilizador enxerga, no P1MC, horizontes para a tomada de consciência em torno
de possibilidades de acesso a outras ações públicas:
Foi uma aprendizagem muito grande porque a questão não ficou só na
construção da cisterna; foi muito mais além da cisterna. A gente despertou
com a cisterna vários debates. Fizemos a luta pelo P1MC e com a cisterna
a gente qualificou a conversa pela qualidade da água. Acho que está aí – se
abriu um grande leque para enxergar outras políticas públicas que o
agricultor possa acessar (M1_SA).

Conforme se percebe, M1_SA enaltece um despertar, uma tomada de
consciência quando o agricultor se vê diante de possibilidades de acesso a outras
políticas públicas, e, corroborando esse entendimento, o executor E1_SA afirma que
uma conquista está exatamente em:
Adquirir consciência política, porque já vi depoimentos em que políticos
tentaram dizer que trouxeram as cisternas e o agricultor dizer que não foi. É
claro que essa consciência não é para todo mundo, porque cada um tem
um aprendizado diferente. Mas, eu acho que para grande maioria esse é o
principal aprendizado.

Outro executor, E2_MG, defende ponto de vista similar, reafirmando que o
maior legado é o fato de os beneficiários conseguirem usufruir de direitos o que,
para ele, é conquista, um verdadeiro aprendizado:
O programa cria pra eles a capacidade que eles têm de conseguir as
coisas. Você chega dando, inclusive sou contra esse tipo de coisa, mas, é
um casamento de duas partes. O maior aprendizado é o despertar nas
pessoas da capacidade de conquista. Desde as primeiras falas, falamos
que elas são capazes.

Além de falar em conquistas, E2_MG relata que outro ponto importante é o
aprender a falar em público. Elas dizem: “Nunca pensei um dia falar para esse
pessoal todo aqui reunido”. Tal entendimento aponta para diferentes perspectivas de
desenvolvimento humano trazidas pelo P1MC. Por essa razão, a nuvem de
palavras, gerada pelo NVivo para o pressuposto Aprender fazendo, traz, ao lado de
outras surgidas anteriormente, expressões como aprendizado, conhecimento,
capacidade e realidade, esta denotando tomada de consciência em torno de
políticas (outra agora surgida) voltadas às pessoas, ao agricultor, à comunidade.
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Figura 18 – Nuvem de palavras – Aprender-fazendo

Fonte: elaboração própria (2016).

O dendograma a seguir mostra elos entre as palavras aprendizado e
conhecimento com proximidade e vinculado ao termo agricultor. Tem-se, então, que
aprendizado e conhecimento chegam ao agricultor com o programa (P1MC), que
desperta capacidade, nas pessoas, por meio da cisterna instalada na comunidade.
Tal encadeamento é fruto da metodologia do P1MC, que enxerga o beneficiário
como sujeito que irá conviver com a seca, o que representa um desafio conforme
atesta documento oficial, de 2014, da Câmara dos Deputados/Centro de Estudos e
Debates Estratégicos/ Consultoria Legislativa (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014).
Figura 19 – Dendograma – Aprender-Fazendo

Fonte: elaboração própria (2016).
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Na conexão estabelecida para os pressupostos pela ASA, Aprender-fazendo,
no P1MC, requer Envolvimento das famílias, considerando a forte conotação
coletivista inerente à ação, conforme ficou demonstrado no primeiro pressuposto
aqui analisado e sintetizado como Fortalecimento da autoestima. Assim, o
pressuposto Envolvimento das famílias tende a revelar aspectos processuais do
Programa, estando a participação vinculada à ideia de acolhimento, para receber,
programa, cisterneiro e servente, em um processo que requer, das famílias e da
comunidade, escavação, cavar buraco, construção, contrapartida e disponibilização
de alimentação, conforme expressa a nuvem de palavras deste pressuposto.
Figura 20 – Nuvem de palavras – Envolvimento das Famílias

Fonte: elaboração própria (2016).

O cisterneiro, termo surgido a partir das ações públicas de instalação de
cisternas rurais, refere-se ao profissional que responsável pela construção das
cisternas de placas, construídas na comunidade com auxílio das famílias. O
acolhimento ao cisterneiro deve ocorrer, no âmbito do P1MC, na própria casa do
beneficiário ou em outro local disponibilizado pela comunidade. A disponibilização da
alimentação é outro componente exigido. A partir de 2012, os beneficiários
passaram a receber um auxílio para garantir a alimentação ao cisterneiro,
permanecendo sob sua responsabilidade, todavia, o preparo das refeições. Outro
ponto alterado, após a implantação do P1MC, foi a sistemática de escavação do
buraco. Competia à família, ou aos comunitários, a responsabilidade da realização
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de tal tarefa. Porém, essa sistemática sofreu mudança como consequência de
avaliações dos participantes e de financiadores, a exemplo do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Foi então incluída, no orçamento
do P1MC, a contratação de máquinas para cavar o buraco, visto que alguns terrenos
eram

de

difícil

escavação

manual.

As

famílias

permaneceram

com

a

responsabilidade de realização das demais tarefa, incluindo a contrapartida no apoio
ao cisterneiro e a atuação como serventes e cozinheiras durante a instalação da
cisterna. Esta mudança, todavia, é recente, e, por essa razão, os informantes não
falam a respeito, mas, sim, da sistemática anterior com escavação manual.
As informações relativas ao pressuposto Envolvimento das famílias,
emergiram da seguinte questão: Qual a participação das famílias na construção
das cisternas? Como se percebe a seguir, beneficiários relatam que “Lá na minha
casa meus irmãos ajudaram a construir, como servente, carregar água, essas
coisas; alimentação a gente que dava”. (B3_AM) e que a participação ocorria desde
a escavação da vala para a instalação da cisterna:
A família participa; o buraco é por conta do dono da casa. O dono cava
aquele buraco e o dono da casa ajuda na alimentação dos trabalhadores.
Cavamos o buraco – eu e meu filho ajudávamos os pedreiros, ajudávamos
a fazer o traço, ajudávamos a fazer as placas, participávamos de tudo; e a
alimentação dos trabalhadores é por conta da gente.

Fazendo jus à metodologia indicada no P1MC, esse entendimento caminha
na mesma direção e é ampliado pela constatação do beneficiário B1_SA, que
destaca a participação das famílias desde momentos anteriores, de mobilização,
passando pelo envolvimento nos cursos e alcançando o processo de condução da
construção da cisterna e sentimentos de cumplicidade e cooperação:
A família se envolve do começo ao fim; ela começa a dar importância
quando vem a primeira mobilização e quando acontece a participação nos
cursos de GRH [Gerenciamento de Recursos Hídricos], que começa a
entender e tomar gosto pelo negócio. Daí começa o passo-a-passo de
escavação de buraco, sempre envolvido no processo todinho. Escavação
de buraco, alimentação de cisterneiro, o apoio ao cisterneiro, a gente acaba
criando um laço durante aquele período que ele passa na comunidade da
gente e nos unimos para ajudar às famílias que encontram essa dificuldade
no apoio aos cisterneiros (B1_SA)

O mobilizar M3_AM reafirma que “a contrapartida foi trabalhar como servente,
trabalhar no coletivo, fazendo mutirão para construção das cisternas”. Esse
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depoimento esclarece que o cisterneiro não tem envolvimento na construção de
apenas uma cisterna, com uma família exclusivamente, mas, sim, com a
comunidade, mobilizando para a realização de mutirões. O executor E3_AM atenta
para o senso de pertencimento:
[...] mas a gente ainda estimula muita essa perspectiva do senso de
pertencimento, porque se a família não participa da coisa, a família não se
sente parte daquele processo. Invariavelmente a gente vai ter problemas
porque se é uma coisa que veio de forma gratuita, devoluta, sem esforço e
às vezes até sem eu querer, então é uma coisa que eu não vou ter. Mas, se
é uma coisa que é objeto de conquista, que as pessoas se apropriam, que
as pessoas se afeiçoam e reconhecem a importância da implementação,
então a gente vê que há uma probabilidade muito grande que essa
implementação consiga fazer parte da família em si; e, fazendo parte da
família, com certeza ela vai ser muito mais cuidadosa e a cisterna vai
demorar muito mais para dar algum tipo de problema.

A Figura 21, relativa ao dendograma do pressuposto Envolvimento das
famílias, reafirma ligações entre as contrapartidas, ao estabelecer proximidades
entre as palavras comunidade, cisterneiro, participação, escavação e alimentação,
termos que explicam condições necessárias à execução do P1MC. São expressivas
as proximidades entre os pares comunidade e cisterneiro e entre família e cisterna,
mediadas por pessoas. Noutro ponto, o NVivo estabeleceu proximidades entre
participação,

escavação

e alimentação, indicando

que

estes

últimos

são

componentes do envolvimento familiar, fato já evidenciado na nuvem de palavras.
Figura 21 – Dendograma – Envolvimento das Famílias

Fonte: elaboração própria (2016).
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Concluída a discussão dos indicadores eficácia, eficiência e efetividade, é
oportuno sintetizar que uma leitura possível conduz ao entendimento de que o
P1MC não alcança resultados tão expressivos nos dois primeiros quanto aqueles
obtidos em termos de atingimento dos propósitos político-ideológicos que o orienta.
A legitimidade junto aos três segmentos é expressiva e pode ser explicada pelo rigor
no atendimento aos pressupostos declarados. Nesse sentido, é factível assumir que,
como consequência do zelo ao atendimento aos seus pressupostos, o P1MC pode
ter sofrido embaraços no tocante aos números, considerando que a sua metodologia
implica, dentre outros componentes, mobilizações, organização comunitária,
aprendizagens coletivas, estabelecimento de relações de confiança e mudanças
duradouras nas comunidades e nas famílias no proposito da convivência com a
seca.
Dessa forma é aqui defendida a ideia de que a alternativa do Governo
Federal, por meio do Ministério da Integração Nacional (MI), em iniciativa própria
destinada a acelerar o acesso a água potável, com o lançamento do Programa Água
Para Todos (2011), não se mostra viável na superação de problemas enfrentados
pela população rural, no semiárido, com a seca. A doação de cisternas de policloreto
de vinila (PVC) enfrentou e enfrenta dificuldade no tocante ao atingimento da meta,
do mesmo modo que o P1MC, a ponto de, até 2014, pouco mais de 30% do valor
orçado ter sido aplicado. Nesse caso, é pertinente registrar que o público
interessado rejeita a cisterna de plástico, alegando que o produto industrializado
dura pouco, deforma com o calor e carece de orientação adequada quanto ao
manejo. Casos de deformidade foram constatados mesmo em momento anterior à
instalação, a exemplo do registrado na Figura 22.
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Figura 22 – Cisterna de PVC

Fonte: ASA (2016).

Defeitos no produto aliados à resistência dos interessados na implantação
das cisternas de plástico, legitimam a alternativa da construção de cisternas no
formato proposto no P1MC indicando que a deficiência no atingimento da meta não
se constitui motivo suficiente para mudanças na natureza da ação da ASA. Por essa
razão, há críticas à implantação da cisterna de plástico. Na condição de “rede que
defende, propaga e põe em prática, inclusive através de políticas públicas, o projeto
político da convivência com o Semiárido” (ASA, 2016), e formada por mais de três
mil organizações da sociedade civil de distintas naturezas – sindicatos rurais,
associações de agricultores e agricultoras, cooperativas, ONG´s, Oscip, etc – a ASA
denunciou que as primeiras cisternas plásticas sofreram deformação em menos de
três meses de uso, fato retratado na mídia nacional a exemplo de reportagem do
Universo On Line (Uol), de 18 de março de 2012, intitulada “Mais caras, cisternas de
plástico doadas pelo governo deformam no semiárido e são alvo de críticas”
(conforme Figura 22)
A ASA apontou, ainda, que o custo unitário da cisterna plástica é superior a
R$ 5 mil, ao passo que os reservatórios em placas de cimento custam em torno de
R$ 2.080,00 (MASCARENHAS, 2011). Além disso, o P1MC tem, como diferencial, é
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válido reiterar, os componentes organização comunitária e capacitação dos
agricultores na construção da cisterna e uso da água, o que se dá pela via da
mobilização local. Não se trata, portanto, tão somente de garantir acesso a água,
mas, também, de promover mudanças comportamentais para a convivência com o
semiárido.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo analisar o P1MC em termos de eficácia,
eficiência e efetividade no Rio Grande do Norte. No indicador eficácia, foi verificado
atraso no cumprimento das metas físicas. Deveria se construir 1 milhão de cisternas
em 5 anos, entre 2003(a partir do mês de julho) e 2008. Todavia, até setembro de
2015 existiam 578.447 cisternas instaladas, representando 57,84% da meta original,
com percentual alcançado em período de tempo bem superior aos 5 anos. No Rio
Grande do Norte, há registro de 63.820 cisternas construídas, o que significa 87%
da meta proposta para o estado (de 73.000 até 2008) e desempenho superior à
média alcançada pelo Programa no conjunto dos estados contemplados.
Diante desses números, o governo federal adotou uma medida paralela ao
P1MC, que consistia na instalação de cisternas de plástico sem adoção dos
pressupostos estabelecidos pelas organizações da sociedade civil aglutinadas em
rede na Articulação Semiárido (ASA). A intervenção do Estado, todavia, não surtiu o
efeito esperado frente à rejeição dos segmentos interessados, especialmente o da
população beneficiária. A cisterna de plástico foi descartada tanto por problemas de
deformidades que passaram a apresentar (fabricada em PVC) quanto pela
resistência ao calor, bem inferior ao protótipo elaborado pela ASA. É válido registrar
que o valor da cisterna industrializada chegou a superar, em aproximadamente 50%,
o custo total de implantação da cisterna de alvenaria.
Frente ao emprego de materiais, propósitos e metodologias distintos, o
desempenho do P1MC pode ser explicado pelo conteúdo e pela metodologia
assumidos, que ultrapassam os propósitos de construção de cisternas e
disponibilização de água potável. Ao contrário, envolvem encontros de mobilização,
socialização, capacitações, organização comunitária e envolvimento das famílias,
representando, nesse quesito, um diferencial na extensão rural ao assumir o
compromisso da convivência com o semiárido.
A eficiência foi apurada com base no desempenho do P1MC no Rio Grande
do Norte, segmento por território, com base na DEA (Data Envelopment Analysis),
tendo como variável de entrada (input) a população rural e o quantitativo de
cisternas instaladas como variável de saída (output). Quatro territórios potiguares
apresentam desempenho elevado, em nível superior à média do estado: Sertão do
Apodi e Terras Potiguaras, com resultado igual a 1,0 (o nível máximo
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comparativamente ao conjunto), Açu-Mossoró com 0,96 e Mato Grande com 0,76. O
Território Terras potiguares possui cinco municípios (dos 167 do estado) e um
apenas contemplado com cisterna (Macaíba), fica localizado no litoral e é composto
por municípios da Região Metropolitana de Natal. Com tais características, possui
reduzida população rural (apenas 4,6% do total do estado). Dessa forma, o Território
não possui valor significativo à análise do conjunto, permitindo entender que a média
estadual de desempenho, de 0,67, foi ultrapassada por três territórios – Apodi, AçuMossoró e Mato Grande. O Sertão do Apodi desponta com o melhor desempenho,
pois, com população rural de 55.790 habitantes, inferior em mais de 50% a do Mato
Grande (que ultrapassa 100 mil habitantes rurais), recebeu 2.457 cisternas a mais.
Para a avaliação do indicador efetividade, entrevistas foram realizadas com
representantes dos três segmentos envolvidos – executor, mobilizador e beneficiário
– nos três territórios em pauta, com elevado desempenho em eficiência – Sertão do
Apodi, Açu-Mossoró e Mato Grande. Tal avaliação recorreu em termos qualitativos,
direcionada à compreensão do modo como o P1MC atende aos pressupostos
expressos pela ASA no documento de referência do Programa. Os efeitos são
amplamente satisfatórios e, portanto, o P1MC cumpre os cinco pressupostos
concebidos – Fortalecimento da autoestima, Socialização das experiências,
Fortalecimento da cidadania, Aprender-fazendo e Envolvimento das famílias.
Conclui-se, assim, que o P1MC possui eficácia regular no cumprimento das
metas gerais estabelecidas para o semiárido o mesmo ocorrendo em termos de
eficiência, quando analisados os dez territórios do Rio Grande do Norte. Todavia, o
Programa é amplamente efetivo no atendimento aos seus pressupostos, que
possuem nítido caráter centrado na formação para a convivência com o semiárido,
pelo viés da autonomia das famílias e da organização sociopolítica e da comunitária.
A

dedicação

aos

pressupostos

políticos

assumidos,

com

procedimentos

metodológicos que envolvem mobilizações, organização comunitária, aprendizagens
coletivas, estabelecimento de relações de confiança e mudanças duradouras nas
comunidades e nas famílias para convivência com a seca, pode explicar entraves no
alcance dos números pretendidos.
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ANEXO A – Territórios e municípios do Rio Grande Do Norte

Território

Quantidade
de Municípios

Municípios

Alto do Rodrigues, Areia Branca, Assú, Baraúna, Carnaubais,
Grossos, Ipanguaçu, Itajá, Mossoró, Pendências, Porto do
Mangue, São Rafael, Serra do Mel, Tibau
Sertão Central
Afonso Bezerra, Angicos, Caiçara do Rio do Vento, Fernando
10
Cabugi e
Pedroza, Galinhos, Guamaré, Lajes, Macau, Pedra Preta, Pedro
Litoral Norte
Avelino
Bento Fernandes, Caiçara do Norte, Ceara Mirim, Jandaíra,
Mato Grande
16
Jardim de Angicos, João Câmara, Maxaranguape, Parazinho,
Pedra Grande, Poço Branco, Pureza, Rio do Fogo, São Bento
do Norte, São Miguel do Gostoso, Taipu, Touros
Apodi, Campo Grande, Caraúbas, Felipe Guerra, Gov. Dix Sept
Sertão do
17
Rosado, Itaú, Janduis, Messias Targino, Olho D’água dos
Apodi
Borges, Paraú, Patu, Rafael Godeiro, Rodolfo Fernandes,
Severiano Melo, Triunfo Potiguar, Umarizal, Upanema
Alexandria, Almino Afonso, Antônio Martins, Doutor Severiano,
Encanto, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, José da Penha,
Lucrécia, Luís Gomes, Major Sales, Marcelino Vieira, Martins,
Alto Oeste
30
Paraná, Pau dos Ferros, Pilões, Portalegre, Rafael Fernandes,
Riacho da Cruz, Riacho de Santana, São Francisco do Oeste,
São Miguel, Serrinha dos Pintos, Tabuleiro Grande, Tenente
Ananias, Venha-Ver, Água Nova, Coronel João Pessoa, João
Dias e Viçosa
Acari, Bodó, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta,
Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas,
Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco,
Seridó
25
Parelhas, Santana do Matos, Santana do Seridó, São Fernando,
São João do Sabugi, São José do Seridó, São Vicente, Serra
Negra do Norte, Tenente Laurentino Cruz e Timbaúba dos
Batistas.
Bom Jesus, Riachuelo, Santa Maria, São Paulo do Potengi, São
Potengi
11
Tomé, Senador Elói de Souza, Barcelona, Ielmo Marinho, Lagoa
de Velhos, Ruy Barbosa e São Pedro.
Coronel Ezequiel, Jaçanã, Japi, Monte das Gameleiras, Nova
Cruz, Passa e Fica, Santa Cruz, São Bento do Trairi, Serra
Trairi
18
Caiada, Serra de São Bento, Sítio Novo, Tangará, Boa Saúde,
Campo Redondo, Jundiá, Lages Pintada, São José do
Campestre, Várzea.
Arês, Baía Formosa, Canguaretama, Espírito Santo, Goianinha,
Montanhas, Pedro Velho, Senador Georgino Avelino, Tibau do
Agreste Litoral
21
Sul, Vila Flor, Brejinho, Lagoa D’Anta, Lagoa de Pedra, Lagoa
Sul
Salgada, Monte Alegre, Nizia Floresta, Passagem, Santo
Antônio, São José do Mipibu, Serrinha, Vera Cruz.
Terras
Natal, Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante,
5
Potiguaras
Extremoz
Fonte: adaptado Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte (2015).
Assú- Mossoró
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ANEXO B – População rural e número de cisternas por território
Programa UF Município

Tecnologia

SERTÃO DO APODI
Apodi
Cisterna 16 mil litros
Campo Grande
Cisterna 16 mil litros
Caraúbas
Cisterna 16 mil litros
Felipe Guerra
Cisterna 16 mil litros
Governador Dix-Sept Rosado Cisterna 16 mil litros
Itaú
Cisterna 16 mil litros
Janduís
Cisterna 16 mil litros
Messias Targino
Cisterna 16 mil litros
Olho-Dágua Do Borges
Cisterna 16 mil litros
Paraú
Cisterna 16 mil litros
Patu
Cisterna 16 mil litros
Rafael Godeiro
Cisterna 16 mil litros
Rodolfo Fernandes
Cisterna 16 mil litros
Severiano Melo
Cisterna 16 mil litros
Triunfo Potiguar
Cisterna 16 mil litros
Umarizal
Cisterna 16 mil litros
Upanema
Cisterna 16 mil litros

P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
Totais

RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN

P1MC
Totais

RN Macaíba

P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
Totais

RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN

Bento Fernandes
Caiçara do Norte
Ceará-Mirim
Jandaíra
Jardim de Angicos
João Câmara
Parazinho
Pedra Grande
Poço Branco
Pureza
São Bento do Norte
São Miguel do Gostoso
Taipu
Touros

MATO GRANDE
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros

P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
Totais

RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN

Açu
Alto do Rodrigues
Areia Branca
Baraúna
Carnaubais
Grossos
Ipanguaçu
Itajá
Mossoró
Pendências
Porto do Mangue
São Rafael
Serra do Mel
Tibau

AÇU-MOSSORÓ
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros

TERRAS POTIGUARAS
Cisterna 16 mil litros

Quantidade

População
rural

2649
1094
1533
571
1479
165
498
188
119
207
443
359
75
244
394
462
1041
11521

17232
4287
5873
1859
5569
778
1353
550
1058
524
1805
1141
686
3634
1169
1585
6687
55790

1655
1655

26852
26852

670
164
122
421
234
1712
387
287
831
880
566
799
940
1051
9064

3044
122
32370
2842
2174
9572
1708
2360
6534
5437
1941
4532
7752
23166
103554

717
519
586
1593
852
75
1198
138
3175
278
608
471
483
50
10743

13876
3431
5005
8972
5014
2354
8473
1248
22605
2860
2189
2568
7583
852
87030
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Programa UF Município

Tecnologia

P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
Totais

RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN

Barcelona
Bom Jesus
Ielmo Marinho
Lagoa de Velhos
Riachuelo
Ruy Barbosa
Santa Maria
São Paulo do Potengi
São Pedro
São Tomé
Senador Elói de Souza

POTENGI
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros

P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
Totais

RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN

Boa Saúde
Campo Redondo
Coronel Ezequiel
Jaçanã
Japi
Jundiá
Lajes Pintadas
Monte das Gameleiras
Nova Cruz
Passa e Fica
Santa Cruz
São Bento Do Trairi
São José do Campestre
Serra Caiada
Serra de São Bento
Sítio Novo
Tangará
Várzea

TRAIRÍ
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros

P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
Totais

RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN

Brejinho
Espírito Santo
Lagoa Danta
Lagoa De Pedras
Lagoa Salgada
Monte Alegre
Passagem
Santo Antônio
Serrinha
Vera Cruz
Vila Flor

P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
Totais

RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN

SERTÃO CENTRAL LITORAL NORTE
Afonso Bezerra
Cisterna 16 mil litros
Angicos
Cisterna 16 mil litros
Caiçara do Rio do Vento
Cisterna 16 mil litros
Fernando Pedroza
Cisterna 16 mil litros
Galinhos
Cisterna 16 mil litros
Guamaré
Cisterna 16 mil litros
Lajes
Cisterna 16 mil litros
Macau
Cisterna 16 mil litros
Pedra Preta
Cisterna 16 mil litros
Pedro Avelino
Cisterna 16 mil litros

AGRESTE LITORAL SUL
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros

Quantidade

População
rural

184
402
1020
240
321
264
384
370
361
681
127
4354

2201
2666
10650
879
2725
1859
1711
4376
2731
4886
3211
37895

961
319
181
244
506
293
264
173
689
238
808
261
228
183
269
372
179
173
6341

5799
5069
3132
2592
1415
2623
2222
983
11114
4346
5298
2023
2087
3461
2484
2630
4441
916
62635

452
177
65
130
99
76
242
1271
470
18
1
3001

2410
5473
2245
4755
2559
11677
1706
7936
4460
6034
88
49343

1069
308
85
109
40
422
549
184
394
354
3514

5119
1464
782
420
910
8026
2309
6988
1593
3049
30660
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Programa UF Município
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
P1MC
Totais

RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN

Água Nova
Alexandria
Almino Afonso
Antônio Martins
Coronel João Pessoa
Doutor Severiano
Encanto
Francisco Dantas
Frutuoso Gomes
João Dias
José Da Penha
Lucrécia
Luís Gomes
Major Sales
Marcelino Vieira
Martins
Paraná
Pau dos Ferros
Pilões
Portalegre
Rafael Fernandes
Riacho da Cruz
Riacho de Santana
São Francisco do Oeste
São Miguel
Taboleiro Grande
Tenente Ananias
Venha-Ver

Tecnologia
ALTO OESTE
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros
Cisterna 16 mil litros

SERIDÓ
P1MC
RN Acari
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN Bodó
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN Caicó
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN Carnaúba dos Dantas
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN Cerro Corá
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN Cruzeta
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN Currais Novos
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN Equador
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN Florânia
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN Ipueira
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN Jardim de Piranhas
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN Jardim do Seridó
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN Jucurutu
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN Lagoa Nova
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN Ouro Branco
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN Parelhas
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN Santana do Matos
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN Santana do Seridó
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN São Fernando
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN São João do Sabugi
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN São José do Seridó
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN São Vicente
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN Serra Negra do Norte
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN Tenente Laurentino Cruz
Cisterna 16 mil litros
P1MC
RN Timbaúba dos Batistas
Cisterna 16 mil litros
Totais
Fonte: dados fornecidos pela ASA, por meio do SIGA NET.

Quantidade

População
rural

153
289
349
356
451
328
332
179
99
50
609
169
375
75
573
284
271
349
138
561
472
70
164
202
304
69
721
210
8202

1076
4287
1392
3123
2995
3712
3101
1227
1421
1434
2326
1353
2924
636
3371
3182
3131
2198
920
3459
1983
491
2447
926
7657
430
3078
2622
66902

126
298
214
165
185
181
160
175
271
74
119
360
296
475
181
596
531
175
49
154
87
239
139
95
80
5425

2133
1032
5263
1401
6176
1446
4875
1012
2102
188
2913
2280
7125
7185
1441
3270
6905
873
1104
1166
929
2263
2773
4254
567
70676
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ANEXO C – Censo 2010 – Rio Grande do Norte
Código do
Município
2400109
2400208
2400307
2400406
2400505
2400604
2400703
2400802
2400901
2401008
2401107
2401206
2401305
2401404
2401453
2401503
2401602
2401651
2401701
2401800
2401859
2401909
2402006
2402105
2402204
2402303
2402402
2402501
2402600
2402709
2402808
2402907
2403004

Nome do Município
Acari
Açu
Afonso Bezerra
Água Nova
Alexandria
Almino Afonso
Alto do Rodrigues
Angicos
Antônio Martins
Apodi
Areia Branca
Arês
Augusto Severo
Baía Formosa
Baraúna
Barcelona
Bento Fernandes
Bodó
Bom Jesus
Brejinho
Caiçara do Norte
Caiçara do Rio do Vento
Caicó
Campo Redondo
Canguaretama
Caraúbas
Carnaúba dos Dantas
Carnaubais
Ceará-Mirim
Cerro Corá
Coronel Ezequiel
Coronel João Pessoa
Cruzeta

Total da
População 2000
11,189
47,904
10,867
2,678
13,772
5,195
9,499
11,626
6,757
34.174
22,530
11,323
9,024
7,821
18,922
3,990
4,709
2,775
8,608
10,317
5,842
2,867
57,002
9,201
27,011
18,810
6,572
8,192
62,424
10,839
5,409
4,703
8,138

Total de
Homens
5,364
26,158
5,464
1,480
6,602
2,499
6,163
5,657
3,494
17.376
12,311
6,405
4,708
4,335
12,272
2,028
2,629
1,260
4,691
5,798
3,119
1,641
30,371
5,104
15,461
9,571
3,716
4,900
33,570
5,458
2,747
2,370
3,907

Total de
Mulheres
5,671
27,087
5,415
1,504
6,873
2,381
6,143
5,896
3,413
17.401
12,952
6,526
4,581
4,234
11,915
1,929
2,481
1,165
4,741
5,779
2,897
1,663
32,356
5,162
15,439
10,011
3,713
4,875
34,274
5,458
2,658
2,404
4,061

Total da
População Urbana
8,902
39,369
5,760
1,908
9,188
3,488
8,875
10,089
3,784
17.545
20,258
8,080
5,002
7,128
15,215
1,756
2,066
1,393
6,766
9,167
5,894
2,522
57,464
5,197
20,210
13,709
6,028
4,761
35,474
4,740
2,273
1,779
6,522

Total da
População Rural
2,133
13.876
5,119
1,076
4,287
1,392
3,431
1,464
3.123
17.232
5.005
4,851
4,287
1,441
8,972
2,201
3,044
1,032
2,666
2,410
122
782
5,263
5,069
10,690
5,873
1,401
5,014
32,370
6.176
3.132
2,995
1,446

Total da
População 2010
11,035
53,245
10,879
2,984
13,475
4,880
12,306
11,553
6,907
34,777
25,263
12,931
9,289
8,569
24,187
3,957
5,110
2,425
9,432
11,577
6,016
3,304
62,727
10,266
30,900
19,582
7,429
9,775
67,844
10,916
5,405
4,774
7,968
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Código do
Município
2403103
2403202
2403301
2403400
2403509
2403608
2403707
2403756
2403806
2403905
2404002
2404101
2404200
2404309
2404408
2404507
2404606
2404705
2404804
2404853
2404903
2405009
2405108
2405207
2405306
2405405
2405504
2405603
2405702
2405801
2405900
2406007
2406106
2406155
2406205
2406304
2406403

Nome do Município
Currais Novos
Doutor Severiano
Encanto
Equador
Espírito Santo
Extremoz
Felipe Guerra
Fernando Pedroza
Florânia
Francisco Dantas
Frutuoso Gomes
Galinhos
Goianinha
Governador Dix-Sept Rosado
Grossos
Guamaré
Ielmo Marinho
Ipanguaçu
Ipueira
Itajá
Itaú
Jaçanã
Jandaíra
Janduís
Januário Cicco
Japi
Jardim de Angicos
Jardim de Piranhas
Jardim do Seridó
João Câmara
João Dias
José da Penha
Jucurutu
Jundiá
Lagoa d'Anta
Lagoa de Pedras
Lagoa de Velhos

Total da
População 2000
40,791
6,552
4,798
5,664
10,715
19,572
5,534
2,650
8,978
3,021
4,580
1,767
17,661
11,772
8,249
8,149
10,249
11,924
1,902
6,249
5,271
7,677
6,124
5,597
7,687
6,328
2,670
11,994
12,041
29,248
2,596
5,908
17,319
0
5,629
6,395
2,651

Total de
Homens
20,381
3,194
2,563
2,960
5,319
12,192
2,869
1,458
4,492
1,457
2,072
1,112
11,196
6,321
4,762
6,230
6,280
6,999
1,036
3,546
2,742
3,935
3,513
2,653
4,635
2,806
1,353
6,721
5,886
16,033
1,279
2,822
8,869
1,876
3,132
3,566
1,365

Total de
Mulheres
22,287
3,301
2,665
2,862
5,161
12,358
2,865
1,392
4,467
1,417
2,161
1,038
11,271
6,052
4,631
6,201
5,908
6,856
1,038
3,406
2,826
3,990
3,283
2,697
4,374
2,716
1,254
6,790
6,229
16,170
1,322
3,046
8,823
1,709
3,096
3,426
1,309

Total da
População Urbana
37,793
2,783
2,127
4,810
5,007
15,780
3,875
2,430
6,857
1,647
2,812
1,240
15,469
6,804
7,039
4,405
1,538
5,382
1,886
5,704
4,790
5,333
3,954
3,997
3,210
4,107
433
10,598
9,835
22,631
1,167
3,542
10,567
962
3,983
2,237
1,795

Total da
População Rural
4,875
3,712
3.101
1,012
5,473
8,770
1,859
420
2.102
1,227
1,421
910
6,998
5,569
2,354
8,026
10.650
8,473
188
1,248
778
2,592
2,842
1,353
5,799
1,415
2.174
2,913
2,280
9,572
1,434
2,326
7.125
2,623
2.245
4,755
879

Total da
População 2010
42,668
6,495
5,228
5,822
10,480
24,550
5,734
2,850
8,959
2,874
4,233
2,150
22,467
12,373
9,393
12,431
12,188
13,855
2,074
6,952
5,568
7,925
6,796
5,350
9,009
5,522
2,607
13,511
12,115
32,203
2,601
5,868
17,692
3,585
6,228
6,992
2,674
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Código do
Município
2406502
2406601
2406700
2406809
2406908
2407005
2407104
2407203
2407252
2407302
2407401
2407500
2407609
2407708
2407807
2407906
2408003
2408102
2408201
2408300
2408409
2408508
2408607
2408706
2408805
2408904
2403251
2409100
2409209
2409308
2409407
2409506
2409605
2409704
2409803
2409902
2410009

Nome do Município
Lagoa Nova
Lagoa Salgada
Lajes
Lajes Pintadas
Lucrécia
Luís Gomes
Macaíba
Macau
Major Sales
Marcelino Vieira
Martins
Maxaranguape
Messias Targino
Montanhas
Monte Alegre
Monte das Gameleiras
Mossoró
Natal
Nísia Floresta
Nova Cruz
Olho-d'Água do Borges
Ouro Branco
Paraná
Paraú
Parazinho
Parelhas
Parnamirim
Passa e Fica
Passagem
Patu
Pau dos Ferros
Pedra Grande
Pedra Preta
Pedro Avelino
Pedro Velho
Pendências
Pilões

Total da
População 2000
12,058
6,808
9,399
4,530
3,218
9,154
54,883
25,700
2,948
8,373
7,725
8,001
3,718
11,948
18,874
2,541
213,841
712,317
19,040
33,834
4,461
4,667
3,633
4,092
4,325
19,319
124,690
8,329
2,691
11,171
24,758
4,017
2,847
8,006
13,518
11,401
3,002

Total de
Homens
6,927
3,800
5,163
2,349
1,829
4,723
34,485
14,200
1,749
4,064
4,045
5,352
2,119
5,666
10,268
1,154
125,694
378,004
12,326
17,534
2,214
2,354
2,041
1,923
2,434
9,958
96,938
5,514
1,455
5,886
13,500
1,772
1,337
3,697
7,162
6,696
1,729

Total de
Mulheres
7,063
3,765
5,222
2,265
1,804
4,889
35,053
14,774
1,787
4,201
4,183
5,090
2,069
5,752
10,402
1,112
134,192
425,807
11,492
18,007
2,087
2,345
1,911
1,939
2,411
10,389
105,475
5,597
1,444
6,078
14,233
1,749
1,246
3,471
6,957
6,740
1,724

Total da
População Urbana
6,805
5,006
8,076
2,392
2,280
6,688
42,686
21,986
2,900
4,894
5,046
3,889
3,638
8,875
8,993
1,283
237,281
803,811
9,380
24,427
3,243
3,258
821
3,338
3,137
17,077
202,413
6,765
1,193
10,159
25,535
1,161
990
4,119
7,252
10,576
2,533

Total da
População Rural
7.185
2,559
2,309
2,222
1,353
2,924
26,852
6,988
636
3,371
3.182
6,553
550
2,543
11,677
983
22,605
0
14,438
11,114
1,058
1,441
3.131
524
1.708
3,270
0
4,346
1,706
1,805
2.198
2,360
1,593
3,049
6,867
2,860
920

Total da
População 2010
13,990
7,565
10,385
4,614
3,633
9,612
69,538
28,974
3,536
8,265
8,228
10,442
4,188
11,418
20,670
2,266
259,886
803,811
23,818
35,541
4,301
4,699
3,952
3,862
4,845
20,347
202,413
11,111
2,899
11,964
27,733
3,521
2,583
7,168
14,119
13,436
3,453

85
Código do
Município
2410108
2410207
2410256
2410306
2410405
2410504
2410603
2410702
2410801
2410900
2408953
2411007
2411106
2411205
2409332
2411403
2411429
2411502
2411601
2411700
2411809
2411908
2412005
2412104
2412203
2412302
2412401
2412500
2412559
2412609
2412708
2412807
2412906
2413003
2413102
2413201
2413300

Nome do Município
Poço Branco
Portalegre
Porto do Mangue
Presidente Juscelino
Pureza
Rafael Fernandes
Rafael Godeiro
Riacho da Cruz
Riacho de Santana
Riachuelo
Rio do Fogo
Rodolfo Fernandes
Ruy Barbosa
Santa Cruz
Santa Maria
Santana do Matos
Santana do Seridó
Santo Antônio
São Bento do Norte
São Bento do Trairí
São Fernando
São Francisco do Oeste
São Gonçalo do Amarante
São João do Sabugi
São José de Mipibu
São José do Campestre
São José do Seridó
São Miguel
São Miguel do Gostoso
São Paulo do Potengi
São Pedro
São Rafael
São Tomé
São Vicente
Senador Elói de Souza
Senador Georgino Avelino
Serra de São Bento

Total da
População 2000
12,261
6,746
4,064
7,005
6,963
4,247
2,953
2,667
4,200
5,760
9,217
4,467
3,686
31,294
3,778
15,987
2,377
20,107
3,378
3,244
3,234
3,480
69,435
5,698
34,912
11,982
3,777
20,124
7,580
13,822
6,776
8,201
10,798
5,633
5,028
3,302
5,870

Total de
Homens
7,051
3,573
2,731
4,476
4,286
2,328
1,541
1,617
2,073
3,560
5,132
2,172
1,834
17,449
2,419
6,860
1,267
11,098
1,523
1,940
1,737
1,945
43,208
2,923
19,820
6,151
2,122
10,573
4,476
7,822
3,160
4,128
5,457
2,945
2,866
1,944
2,867

Total de
Mulheres
6,896
3,724
2,486
4,298
4,146
2,364
1,529
1,548
2,084
3,507
4,928
2,245
1,761
18,310
2,343
6,938
1,259
11,116
1,451
1,969
1,664
1,929
44,492
2,991
19,951
6,208
2,109
11,586
4,183
8,044
3,063
3,978
5,411
3,085
2,779
1,980
2,879

Total da
População Urbana
7,413
3,838
3,028
5,313
2,995
2,709
1,929
2,674
1,710
4,342
3,747
3,731
1,736
30,461
3,051
6,893
1,653
14,278
1,033
1,886
2,297
2,948
74,136
4,748
18,230
10,272
3,302
14,502
4,127
11,490
3,492
5,538
5,982
3,767
2,434
3,881
3,262

Total da
População Rural
6,534
3,459
2.189
3,461
5,437
1,983
1,141
491
2,447
2,725
6,313
686
1,859
5,298
1.711
6,905
873
7,936
1,941
2,023
1,104
926
13,564
1,166
21,541
2,087
929
7,657
4,532
4,376
2,731
2,568
4,886
2,263
3,211
43
2,484

Total da
População 2010
13,947
7,297
5,217
8,774
8,432
4,692
3,070
3,165
4,157
7,067
10,060
4,417
3,595
35,759
4,762
13,798
2,526
22,214
2,974
3,909
3,401
3,874
87,700
5,914
39,771
12,359
4,231
22,159
8,659
15,866
6,223
8,106
10,868
6,030
5,645
3,924
5,746

86
Código do
Nome do Município
Município
2413359
Serra do Mel
2413409
Serra Negra do Norte
2413508
Serrinha
2413557
Serrinha dos Pintos
2413607
Severiano Melo
2413706
Sítio Novo
2413805
Taboleiro Grande
2413904
Taipu
2414001
Tangará
2414100
Tenente Ananias
2414159
Tenente Laurentino Cruz
2411056
Tibau
2414209
Tibau do Sul
2414308
Timbaúba dos Batistas
2414407
Touros
2414456
Triunfo Potiguar
2414506
Umarizal
2414605
Upanema
2414704
Várzea
2414753
Venha-Ver
2414803
Vera Cruz
2414902
Viçosa
2415008
Vila Flor
Total
Rio Grande do Norte
Fonte: Brasil (2010).

Total da
População 2000
8,237
7,543
7,253
4,295
10,579
4,448
2,029
11,531
12,118
8,875
4,412
3,197
7,749
2,189
27,879
3,642
11,092
10,991
8,238
3,422
8,522
1,521
2,528
2.776.782

Total de
Homens
5,392
3,901
3,452
2,291
2,865
2,542
1,178
6,112
7,159
5,003
2,746
1,847
5,762
1,145
16,056
1,768
5,224
6,715
2,614
1,952
5,352
806
1,460
1.548.731

Total de
Mulheres
4,889
3,869
3,129
2,247
2,887
2,478
1,139
5,724
7,016
4,908
2,660
1,840
5,640
1,150
15,020
1,598
5,445
6,270
2,613
1,869
5,373
812
1,412
1.619.402

Total da
População Urbana
2,698
4,997
2,121
2,402
2,118
2,390
1,887
4,084
9,734
6,833
1,152
2,835
6,870
1,728
7,910
2,197
9,084
6,298
4,311
1,199
4,691
1,541
2,784
2.465.439

Total da
População Rural
7,583
2,773
4,460
2,136
3.634
2,630
430
7,752
4,441
3,078
4,254
852
4,532
567
23.166
1,169
1,585
6,687
916
2,622
6,034
77
88
702,694

Total da
População 2010
10,281
7,770
6,581
4,538
5,752
5,020
2,317
11,836
14,175
9,911
5,406
3,687
11,402
2,295
31,076
3,366
10,669
12,985
5,227
3,821
10,725
1,618
2,872
3.168.133

