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Resumo
O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados de uma avaliação de mérito do programa
Água para Todos quanto às relevância social, eficácia, eficiência, efetividade e
sustentabilidade de seus efeitos, considerando o período da sua implantação, entre 2011 e
2018. A avaliação de mérito se valeu de uma estratégia multidisciplinar e triangulada de
metodologias de pesquisa social, com emprego de dados de cobertura da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios do IBGE; apreciação de impactos por meio da Pesquisa Nacional
de Saúde de 2013; sistematização de achados, através de meta-avaliação de estudos
avaliativos já realizados; busca de evidências mais recentes, por meio de uma pesquisa
qualitativa com famílias beneficiadas, técnicos e gestores envolvidos na operação na ponta; e
dados de execução financeira e física. As evidências sistematizadas apontam para o
reconhecimento do mérito da existência e da continuidade do programa, por conta do seu
desempenho, do seu impacto social e da demanda social ainda não atendida no país. Há,
certamente, uma série de aprimoramentos incrementais e de inovações mais significativas a
serem considerados para que o programa ganhe maior eficiência operacional e potencialize a
sua eficácia no provimento regular de água para consumo e, sobretudo, para a produção de
alimentos.
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Avaliação Sistêmica do Programa Água para Todos 
 

Resumo 
 
O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados de uma avaliação de mérito do programa 
Água para Todos quanto às relevância social, eficácia, eficiência, efetividade e 
sustentabilidade de seus efeitos, considerando o período da sua implantação, entre 2011 e 
2018. A avaliação de mérito se valeu de uma estratégia multidisciplinar e triangulada de 
metodologias de pesquisa social, com emprego de dados de cobertura da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios do IBGE; apreciação de impactos por meio da Pesquisa Nacional 
de Saúde de 2013; sistematização de achados, através de meta-avaliação de estudos 
avaliativos já realizados; busca de evidências mais recentes, por meio de uma pesquisa 
qualitativa com famílias beneficiadas, técnicos e gestores envolvidos na operação na ponta; e 
dados de execução financeira e física. As evidências sistematizadas apontam para o 
reconhecimento do mérito da existência e da continuidade do programa, por conta do seu 
desempenho, do seu impacto social e da demanda social ainda não atendida no país. Há, 
certamente, uma série de aprimoramentos incrementais e de inovações mais significativas a 
serem considerados para que o programa ganhe maior eficiência operacional e potencialize a 
sua eficácia no provimento regular de água para consumo e, sobretudo, para a produção de 
alimentos.  

 
Palavras-chave: Políticas Públicas; Avaliação; Água para Todos; Critérios de Avaliação. 
 
1.Introdução 

 
Criado em 2011, na esteira do relativo sucesso das iniciativas de construção de cisternas 

domiciliares no Nordeste, e inserido como uma das ações de combate à fome e à extrema 
pobreza – prioridade do governo federal à época –, o programa Água para Todos (APT) 
(BRASIL, 2011a) teve uma expansão orçamentária significativa nos anos seguintes. Com a 
desaceleração econômica e os seus impactos na arrecadação tributária a partir de 2015 e, em 
especial, com a introdução da Emenda Constitucional nº 95/2016 (BRASIL, 2016), que 
limitou um teto para os gastos públicos federais, o programa passou a ter recursos anuais 
decrescentes, até que viesse a não constar mais formalmente na Lei Orçamentária Anual em 
2018.  

Esse parece ser um caso emblemático do modelo idealizado – ainda que não 
necessariamente ideal – do Ciclo de Políticas Públicas (HOWLETT et al., 2013), em que uma 
demanda social – acesso à agua para consumo, no semiárido, por famílias pobres – entra na 
agenda de prioridades de governo, em função da eleição de novo dirigente, e conduz ao 
desenho de uma intervenção programática – a construção de cisternas, tecnologia já testada e 
disponível na região. Ao desenho do programa, seguem-se a sua implantação pelo território – 
seguindo a relação de famílias necessitadas inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais 
(BRASIL, 2001) – e, depois de certo tempo, a realização de uma avaliação para apreciar se o 
programa solucionou ou mitigou a problemática que ensejou sua criação – o atendimento da 
demanda por acesso de água. É necessário, pois, trazer evidências sobre os resultados e a 
efetividade do programa que venham legitimar a sua continuidade, com aperfeiçoamentos, ou 
sua descontinuidade, abrindo oportunidade para outro tipo de intervenção. Se ainda existe 
demanda a atender, se a intervenção é eficaz e efetiva, se gera mudanças duradouras ou 
permanentes na vida do público atendido e se tem custos condizentes com a complexidade da 
operação, há fortes argumentos para a sua continuidade, em termos de orçamento e 
planejamento do próximo Plano Plurianual. Do contrário, a argumentação em favor da sua 
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continuidade fica mais frágil, a menos que, havendo demanda potencial, se consiga relacionar 
– e justificar – os problemas de implementação que impactam em seu desempenho. 

É nessa perspectiva que se apresenta este trabalho de sistematizar os principais achados 
de uma avaliação somativa realizada para subsidiar decisões do Ministério da Integração 
Nacional quanto ao programa Água para Todos (RUEDIGER, 2018). O objetivo deste estudo 
foi realizar uma avaliação de mérito do programa quanto à relevância social, à eficácia, à 
eficiência, à efetividade e à sustentabilidade de seus efeitos, considerando desde o período de 
sua implantação, em 2011, ao primeiro semestre de 2018, valendo-se de uma estratégia 
multidisciplinar e triangulada de metodologias de pesquisa social. Foram utilizados dados de 
cobertura do acesso à água da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); realizou-se uma apreciação de impactos 
por meio da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013; sistematizaram-se achados, por meio 
de meta-avaliação de estudos avaliativos já realizados; levantaram-se evidências mais 
recentes, a partir de uma pesquisa qualitativa com famílias beneficiadas, técnicos e gestores 
envolvidos na operação na ponta, em mais de quinze estados do país; e, por fim, compilaram-
se dados de execução financeira e física do programa, disponíveis no sistema de informações 
do orçamento público federal e registros administrativos do APT. 

Como preconiza a literatura técnica da área de avaliação, intervenções complexas 
requerem esforços avaliativos compreensivos, que considerem abordagens não reducionistas 
do objeto em análise e garantam respostas relevantes para os agentes envolvidos (PATTON, 
1997; ROSSI et al., 2004; JANNUZZI, 2016a). Essa premissa do esforço avaliativo é, ainda, 
mais importante em países como o Brasil, com sistemas complexos de organização e de 
produção de políticas públicas, que envolvem vários agentes ‒ em âmbitos do governo, da 
sociedade civil e de empresas ‒ em diversas áreas setoriais, em que programas são desenhados 
com os pressupostos da existência e da sinergia com outras intervenções, de modo a ampliar a 
efetividade global da ação pública. Esse é o caso, também, do programa Água para Todos, 
com os seus objetivos multisetoriais e a sua operação compartilhada por dois Ministérios e 
por vários outros agentes em nível subnacional, tal como documentado em seguida. 

Nesse quadro de complexidade, a adoção de uma perspectiva multimétodos ou 
triangulada é uma das estratégias que pode garantir mais robustez na avaliação do mérito de 
programas públicos (PATTON, 1990; MINAYO, 2005). Essa é, talvez, uma consequência 
inexorável de abordagens abrangentes – e, por que não dizer?, éticas e republicanas ‒ de 
avaliação de políticas públicas. Triangular implica buscar evidências por meio de diferentes 
métodos de investigação e de sujeitos entrevistados, bem como da composição de um mosaico 
de explicações alternativas para os achados – positivos ou não – sobre o programa avaliado. 
Como coloca Patton (1990), de um lado, a triangulação confere maior credibilidade aos 
resultados, por meio da convergência dos efeitos (finalidade quantitativa tradicional da 
abordagem). De outro lado, ainda segundo o autor (ibid.), em decorrência da aplicação de 
diferentes perspectivas avaliativas, a triangulação é uma abordagem inteligente para gerar 
interpretações complementares ou alternativas a respeito dos resultados (abordagem 
qualitativa construtivista). Para Patton (ibid.), a robustez de uma avaliação não é apenas uma 
questão de aplicação zelosa e transparente de métodos de pesquisa, de tratamento consistente 
dos dados e do corpus de entrevistas, de rigor técnico na produção de indicadores, do plano 
tabular e da especificação dos modelos econométricos, mas, também, da elaboração de 
análises que articulam (triangulam) diferentes interpretações ou explicações alternativas para 
a realidade observada em questão.  

Considerando a complexidade do objeto em análise, a triangulação foi um princípio 
metodológico seguido neste estudo como estratégia para produzir evidências mais específicas 
sobre o mérito da intervenção. Dessa forma, para atender as necessidades de informação e de 
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conhecimento necessárias, propôs-se um plano de avaliação abrangente, a partir de uma 
perspectiva multidisciplinar e sistêmica, com sete estratégias de pesquisa (Figura 1), a saber: 

  
● uma análise do desempenho do programa em termos de execução física e financeira, no 

período de 2011 a 2016; 
● uma pesquisa com delineamento quantitativo para análise da cobertura do acesso à 

água, nos últimos anos, no Nordeste rural, com dados de vários anos da PNAD/IBGE; 
● uma meta-avaliação dos estudos e pesquisas já realizadas sobre intervenções públicas 

ou temas correlatos ao programa Água para Todos; 
● uma investigação de campo do tipo qualitativo, com entrevistas em profundidade com 

famílias atendidas e não atendidas pelo programa no semiárido e em outros estados, 
bem como com técnicos e gestores; 

● um estudo quase-experimental de avaliação dos impactos em saúde atribuíveis às 
cisternas, com base nos dados da PNS/IBGE; 

● um levantamento de aspectos da implementação do programa e das sugestões de 
aprimoramento dadas pelos gestores em entrevistas de campo; e 

● uma estimativa da demanda potencial de acesso à água para a região rural do Brasil, 
produzida a partir de diferentes fontes de dados. 

 
Figura 1 – Marco referencial para avaliação de mérito do APT e os estudos realizados 

 
Fonte: Ruediger (2018) 

 
 Este texto está organizado em três seções, além desta introdução e de uma conclusão. 

Inicia-se com uma breve apresentação do programa, dos seus objetivos, dos agentes 
envolvidos, dos produtos e da lógica de intervenção. A segunda parte apresenta a referência 
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conceitual-normativa para avaliação de mérito. Por fim, são apresentados os resultados da 
avaliação, relacionando-se as evidências levantadas, segundo as diferentes estratégias, sobre 
os critérios avaliativos do marco referencial. 

 
2. O programa Água para Todos: objetivo e características 

 
O programa Água para Todos (APT) foi instituído pelo Decreto nº 7.535/2011, com a 

finalidade de “promover a universalização do acesso à água em áreas rurais para consumo 
humano e para a produção agrícola e alimentar, visando ao pleno desenvolvimento humano e 
à segurança alimentar e nutricional de famílias em situação de vulnerabilidade social” 
(BRASIL, 2011a, art. 1). Sua proposição se ancorou nas experiências de construção de 
cisternas no semiárido brasileiro, tais como o programa Um Milhão de Cisternas em 
domicílios rurais (P1MC), promovido pela Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), e outras 
iniciativas então vinculadas às ações do programa Fome Zero (BRASIL, 2003), desde 2003. 
Frente à crescente escassez hídrica de fontes superficiais e subterrâneas, vislumbrou-se a 
possibilidade de aproveitamento de água de chuva para garantir o abastecimento domiciliar de 
água. 

  Com o plano Brasil Sem Miséria (BRASIL, 2011b), essas ações foram fortalecidas 
como estratégia tanto para promover o acesso universal à água às famílias na zona rural 
quanto para viabilizar a produção de alimentos e a criação de pequenos animais. O programa 
teve início no semiárido da região Nordeste e do norte de Minas Gerais e, gradativamente, se 
expandiu para municípios com escassez hídrica fora do semiárido legal em vários estados, tais 
como Amazonas, Goiás, Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. O 
semiárido brasileiro constitui uma área de 1,03 milhão de km² e reúne uma população de 
cerca de 27 milhões de pessoas vivendo em 1.262 municípios de dez estados. Sua priorização 
no programa decorre do fato de ela ser uma região que tem, como principais características, o 
clima seco e um regime de chuvas concentrado em poucos meses do ano, que ocorre de forma 
irregular em toda a região. Trata-se de um fenômeno cíclico, que é marcado por um déficit 
hídrico permanente na região e por uma alta taxa de evapotranspiração, que, somados, 
resultam no fenômeno da seca.  

O público-alvo do programa se constitui de famílias inscritas no Cadastro Único de 
Programas Sociais do Governo Federal (BRASIL, 2001), com renda mensal familiar per 
capita de até R$ 170,00 (junho de 2018), residentes na zona rural e sem acesso à rede pública 
de abastecimento de água. Os produtos do APT para essas famílias são soluções tecnológicas 
de provimento de água para consumo e/ou produção de alimentos (BRASIL, 2015), 
viabilizados mediante as atividades e entregas de vários operadores, levando a diferentes 
expectativas de impacto social, como resumidamente apresentado no Mapa de Processos e 
Resultados do programa (Figura 2): 
a) Cisternas de consumo: reservatórios com capacidade para 16 mil litros para captação de 
água pluvial destinada ao consumo humano; 
b) Cisternas de produção: sistemas de captação de água pluvial destinada ao armazenamento 
de água para agricultores; 
c) Sistemas coletivos de abastecimento de água: sistemas de captação, adução, tratamento 
(quando necessário), reserva e distribuição de água oriunda de corpos d'água, poços ou 
nascentes; 
d) Barreiros ou pequenas barragens: pequenas contenções para captação de água da chuva, 
que visam a atender à carência de água para produção agrícola e alimentar; 
e) Kits de irrigação: conjunto de utilitários – composto de caixa d'água, bomba, mangueira, 
dentre outros – reunidos para a formação de um pequeno sistema de irrigação, com 
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capacidade para irrigar, por sistema de gotejamento, uma área de 500 a 2 mil metros 
quadrados; 
f) Barragens subterrâneas: escavações, até as rochas, de valas cujas paredes são forradas por 
lonas de plástico e, em seguida, preenchidas com o solo retirado, de forma a reter as águas 
pluviais sobre a rocha; 
g) Poços: obras de captação de água subterrânea feita com o emprego de perfuratriz em um 
furo vertical. 

 
Figura 2 – Mapa de processos e resultados do programa Água para Todos 

  
Fonte: Ruediger (2018) 

 
Vale registrar que, na região Norte, o programa Água para Todos prevê uma 

intervenção específica – o Sanear Amazônia ‒, com soluções adaptadas às necessidades e ao 
contexto das populações extrativistas no território da região, em especial, dentro de Reservas 
Extrativistas. Nessa região, o problema não é a escassez de água, mas o consumo de água de 
rios e igarapés sem tratamento. Ademais, o esgotamento domiciliar por fossa é, em particular, 
um aspecto que diferencia a implementação do programa no semiárido. 

O programa tem, como principais operadores, o Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS), o Ministério da Integração Nacional (MI), a Companhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), o Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas (DNOCS), o Ministério do Meio Ambiente (MMA), a Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa), a Fundação Banco do Brasil (FBB), o Banco Nacional de Desenvolvimento 
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Econômico e Social (BNDES), a Petrobras e a Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA). A 
principal fonte de recursos para a execução do Água para Todos é o Orçamento Geral da 
União (OGU), através de ações marcadas como Brasil sem Miséria. O programa também 
conta com o apoio de órgãos da administração federal indireta, que têm orçamento próprio, 
tais como a Fundação Banco do Brasil e a Petrobras. No âmbito do Ministério da Integração 
Nacional, o programa Água para Todos é gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Regional (SDR), à qual cabe a formulação, a implementação, o monitoramento e a avaliação 
das suas ações. 

A análise orçamentária do APT mostra que o programa teve aporte expressivo de 
recursos, com 10,5 bilhões de reais, no período de 2011 a 2016, mas teve problemas de 
regularidade na sua execução. Pouco menos da metade dos recursos (46%) foi executado de 
forma descentralizada, por meio de transferências, ficando a outra parte (53%) como restos a 
pagar nos anos seguintes. Em termos de desempenho físico, entre 2011 e 2016, o APT 
construiu 956.548 cisternas para consumo humano ‒ principal atuação do programa ‒, sendo 
que a maioria (98%) ficou concentrada na região do semiárido. A análise da cobertura de 
atendimento do programa foi bastante satisfatória, chegando a domicílios rurais em quase 
1.400 municípios. Considerando o semiárido, em sete dos dez estados da região, a cobertura 
de atendimento foi superior a 90% dos municípios. Nesse período, também foram instaladas 
163.406 tecnologias de armazenamento de água para produção.  

Quer seja pelo volume de recursos orçamentários aportados, pelo contingente de 
famílias atendidas ou pelo número de operadores e agentes municipais envolvidos, não há 
dúvidas de que o APT é uma intervenção complexa, requerendo uma abordagem avaliativa 
plural e abrangente, apresentada a seguir. 

 
3. Proposta de marco referencial valorativo para avaliação do mérito do APT 

 
A avaliação de Políticas e Programas Sociais tem se fortalecido no Brasil, nas últimas 

décadas, como um processo associado à ampliação do escopo e da escala das políticas 
públicas. Como mostrou a experiência histórica dos países europeus, há mais de setenta anos, 
a institucionalização do Estado de Bem-Estar foi um determinante chave dos avanços teóricos 
e metodológicos no campo da avaliação de políticas e programas públicos. No caso brasileiro, 
a Constituição Federal de 1988 é um marco nesse sentido, ao instituir um conjunto abrangente 
de direitos sociais e princípios básicos de atuação do Estado no combate à pobreza e à 
desigualdade econômica. Para que políticas e programas pudessem ser propostos para 
atenderem às demandas instituídas, diversas instituições, centros de pesquisa e equipes 
técnicas dos Ministérios foram instados a produzir informação e conhecimento específicos 
para formulação e implementação das ações públicas.  

Ao longo dos últimos trinta anos, passou a ser mais frequente a produção de avaliações 
diagnósticas sobre públicos-alvo dos programas, de indicadores de monitoramento, de 
avaliações de processos de implementação das políticas e de análises mais abrangentes sobre 
os seus resultados e impactos, tanto no governo federal quanto em vários estados e municípios 
de maior porte. A esse avanço institucional da avaliação, acompanhou-se, também, um 
importante alargamento das perspectivas analíticas e metodológicas do campo, de modo a 
atender, de forma responsável e plural, a complexidade das intervenções públicas, como já 
vivenciado por outros países. Por fim, nessa esteira, parece haver um novo alargamento dos 
marcos referenciais e dos critérios avaliativos, reconhecendo a natureza política da avaliação. 

Neste estudo, adotam-se os cinco critérios de avaliação da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para apreciação do mérito de programas 
e projetos: relevância, eficácia, eficiência, sustentabilidade e impacto (PNUD, 2009). De 
forma simplificada, a relevância de um programa ou projeto está associada ao grau de 
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pertinência do mesmo às demandas públicas prioritárias, isto é, à sua aderência à agenda de 
prioridades políticas de uma determinada sociedade. A eficácia de um programa ou projeto é 
um atributo relacionado ao grau de cumprimento dos objetivos do mesmo ou de atendimento 
da demanda motivadora do programa. A eficiência, por outro lado, está associada à qualidade 
e à preocupação sobre como os recursos são utilizados na produção dos resultados do 
programa. A sustentabilidade se refere à capacidade do programa ou projeto de gerar 
mudanças permanentes na realidade em que atuaram. Por fim, o impacto diz respeito aos 
efeitos de médio e longo prazo sobre os beneficiários e a sociedade – positivos ou não ‒, 
direta ou indiretamente atribuíveis ao programa ou projeto. Em geral, quando considerados os 
impactos positivos, emprega-se alternativamente o termo efetividade. Esses critérios estão 
direta ou indiretamente explicitados como princípios de atuação do Estado brasileiro na 
Constituição Federal de 1988 e em outras normas legais vigentes no país. E, tendo sido 
aplicados intencionalmente no desenho das intervenções públicas, precisam ser considerados 
por ocasião da avaliação dos mesmos. 

Valores, critérios e parâmetros de avaliação de mérito de programas públicos e projetos 
sociais já ocuparam um número grande de pesquisadores no campo há cerca de cinquenta 
anos, especialmente nos Estados Unidos. À época, os investimentos públicos em programas 
de combate à pobreza, de promoção da qualidade da educação, de construção de moradias, de 
qualificação profissional e de revitalização urbana demandavam a definição de um conjunto 
padrão de critérios que distintas equipes de avaliadores, voltadas à análise de diferentes 
intervenções e públicos-alvo, pudessem partilhar e com que pudessem tornar as avaliações 
mais comensuráveis e, em alguma medida, comparáveis na estreita margem de intersecção de 
problemas e de contextos comuns. Das reflexões iniciais de Michael Scriven, Donald 
Campbell e Daniel Stufflebeam, o debate sobre critérios de mérito na avaliação se manteve 
ativo desde então, passando por Egon Guba e Yvonna Lincoln, Carol Weiss, Thomas 
Schawndt, para citar autores com contribuições até o final dos anos de 1990 (BAUER, 2011). 
Na realidade, esse é um debate clássico e recorrente na área, presente nos encontros 
periódicos das associações técnico-científico-profissionais dos Estados Unidos, da Europa e, 
mais recentemente, da América Latina. 

De uma perspectiva pragmática, dentre as diversas propostas de parâmetros valorativos 
disponíveis, os critérios definidos pelo comitê de avaliação de projetos da OCDE parecem 
constituir, há pelo menos vinte e cinco anos, a principal referência para avaliação de mérito de 
políticas, programas públicos, projetos sociais e projetos de desenvolvimento pelo mundo. A 
concisão, a universalidade e a adaptabilidade da proposta conceitual, bem como a sua adoção 
pelas agências especializadas das Nações Unidas, certamente contribuíram para isso. Esse 
conjunto de critérios de mérito não é uma proposta tão minimalista quanto as adotadas por 
agências internacionais de fomento – centrada em parâmetros economicistas ‒‒, nem tão 
exaustiva quanto as advogadas pela Associação Americana de Avaliação. Ele abarca valores 
para julgamento de mérito de programas públicos e projetos sociais legitimados pela 
experiência histórica da construção do Estado de Bem-Estar e das políticas públicas nos 
países centrais. Essa universalidade de princípios republicanos tem se mostrado resiliente e, 
também, adaptável a diferentes contextos de avaliação, quer sejam eles de projetos de 
cooperação internacional, de políticas nacionais, de programas públicos setoriais ou de 
projetos sociais de pequena escala.  

A relevância social do programa Água para Todos já está, em princípio, garantida, pelo 
fato de o acesso à água ter sido reconhecido pelas Nações Unidas, em 2010, como um direito 
humano fundamental (ONU, 2010), depois de muitos embates no Ciclo de Conferências 
Mundiais e em círculos diplomáticos internacionais nas décadas passadas. Também, naquele 
ano, por meio da Emenda Constitucional nº 64/2010 e com o reconhecimento da alimentação 
como um direito social fundamental no país (inscrito no artigo 6º da Constituição Federal, 
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1988), a garantia do acesso à água passa a ser uma responsabilidade precípua do Estado 
brasileiro. Ademais, há o reconhecimento da água como um bem público (Cap. 2, art. 20 da 
Constituição Federal) e um bem escasso, com valor econômico e socioambiental na Política 
Nacional de Recursos Hídricos (CASTRO, 2013). Era, pois, de se esperar que o programa 
viesse a constar no Plano Plurianual do governo federal de 2016 a 2019, assim como no plano 
anterior. De qualquer forma, o estudo de dimensionamento da demanda potencial a atender 
por cisternas também traz subsídios adicionais para a avaliação do mérito nesse sentido.  

Com relação à sustentabilidade de longo prazo dos efeitos do programa, a avaliação 
aqui empreendida também traz subsídios relevantes, ainda que menos específicos do que os 
necessários para uma análise mais compreensiva e robusta desse aspecto, em função do prazo 
exíguo da sua execução. Uma avaliação robusta da sustentabilidade exigiria uma investigação 
acerca do tempo de vida útil, durabilidade do material, salubridade da água de uma amostra de 
cisternas em diferentes contextos de uso, condições climáticas e aspectos socioeconômicos, 
além de uma pesquisa amostral quantitativa junto a famílias para coleta de informações sobre 
vários aspectos relacionados. Seria um esforço de avaliação de vários meses de execução, que 
fugiria do escopo e do prazo definido para a realização de uma avaliação que pudesse incidir 
na discussão sobre o orçamento para o ano seguinte. 

A avaliação da eficácia de um programa público qualquer exige algum 
dimensionamento quantitativo das entregas de bens e serviços ou, ainda, de indicadores de 
usufruto ou de consumo dos mesmos. A avaliação proposta aqui tem o compromisso de 
investigar, com respeito à eficácia, se o programa garante o acesso à água potável para o 
público-alvo almejado. Trata-se de reconhecer se o programa provê ou não o atendimento e a 
cobertura do público-alvo potencial, isto é, de famílias residentes no semiárido e em outras 
regiões brasileiras, expostas aos riscos de seca e de baixo provimento de água potável por 
meios convencionais. Para o programa Água para Todos, propõe-se que a eficácia seja 
avaliada quanto ao mérito por meio da quantidade de cisternas entregues ou instaladas em 
dado território durante determinado período. Desejavelmente, a eficácia deveria ser avaliada a 
partir de indicadores de cobertura do acesso potencial à água que as cisternas proporcionam 
ou, ainda, por meio de medidas de consumo diário per capita de água e da qualidade da água 
disponível. Ademais, maior disponibilidade de água em casa não significa apenas maior 
ingestão potencial, mas, também, mudanças no processo de preparação de alimentos, melhoria 
das qualidades alimentar e nutricional e possibilidades de asseio pessoal e limpeza domiciliar. 
Para uma apreciação de mérito da eficácia com tal abrangência, contudo, seria necessário 
realizar um levantamento de campo muito além do possível dentro do tempo disponível neste 
estudo.  

Se a avaliação da eficácia do programa em garantir o acesso à água ‒ pela entrega das 
cisternas ao público-alvo definido ‒ já traz subsídios centrais para o seu mérito, também cabe 
investigar, complementarmente, os impactos sociais e na saúde que o programa pode 
proporcionar, decorrentes do acesso mais facilitado e do consumo mais regular de água. Isto 
é, também cabe analisar aspectos da efetividade social do programa, tais como a sua 
contribuição ‒ ou não ‒ para reduzir intercorrências de diarreia, doença renal, enfermidades 
infantis ou dores lombares (decorrentes do transporte de galões de água captada por longas 
distâncias). Associada à perspectiva de efetividade ‒ e não menos importante ‒, também é 
necessária a avaliação da aderência do programa ao princípio de equidade social, 
constitucionalmente estabelecido para orientar a ação pública no Brasil (JANNUZZI, 2016b). 
Estariam os mais pobres, as famílias chefiadas por mulheres, as crianças em domicílios 
precários tendo a garantia de alguma segurança de acesso regular à água potável? Consegue o 
programa alcançar aqueles que, por intencionalidade do desenho e por princípio de justiça 
social ou dignidade humana, deveriam ser prioritariamente atendidos? Pode, ainda, se 
acrescentar a sustentabilidade ambiental e o respeito à identidade simbólico-cultural nas 



XLIII Encontro da ANPAD - EnANPAD 2019
São Paulo/SP - 02 a 05 de outubro

 

9 
 

regiões e em segmentos populacionais específicos como sendo outros critérios de avaliação de 
mérito das políticas públicas, conforme sugerem princípios ordenadores de várias políticas, 
planos nacionais e convenções internacionais de que o Brasil é signatário? Em que medida as 
tecnologias sociais do programa estariam contribuindo para o uso sustentável e racional da 
água, recurso escasso no planeta e, mais ainda, no semiárido? Teria o programa um desenho, 
em sua implementação, que reconhece, valoriza ou procurar respeitar valores fundamentais às 
famílias e às comunidades atendidas? Equidade social, sustentabilidade ambiental e respeito à 
diversidade cultural são entendidos, nesse projeto, como critérios de mérito associados à 
dimensão mais geral de efetividade?  

Para além da avaliação da eficácia das entregas junto aos públicos-alvo almejados e da 
efetividade social que as mesmas proporcionam, não pode se deixar de analisar políticas 
públicas segundo a eficiência no uso dos recursos públicos. Trata-se, certamente, de um 
critério importante, referido às atividades-meio desenvolvidas nos programas, mas que tem 
sido sobrevalorizado por determinadas comunidades epistêmicas e de práticas do campo de 
avaliação, assim como dentro da própria administração pública. Cabe, pois, estender um 
pouco mais o entendimento quanto a esse parâmetro avaliativo dentro do marco valorativo 
que orienta esse projeto.  

Eficiência passou a ser um princípio constitucional pela Emenda Constitucional 
19/1998, agregando-se aos princípios mais gerais de promoção da dignidade humana e da 
equidade, do combate à desigualdade e à pobreza, e a outros aplicáveis às políticas públicas 
mais específicas, tais como a universalidade do acesso e da integralidade do atendimento, já 
presentes desde a sua promulgação, há trinta anos. Tal inclusão foi importante para ampliar a 
perspectiva com que se aplicava a economicidade como critério de apreciação do uso de 
recursos, especialmente nas auditorias de conformidade realizadas pelos órgãos de controle, 
tais como a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU).  

Economicidade diz respeito à busca das soluções mais parcimoniosas possíveis na 
alocação do recurso público. Se, na avaliação de práticas de compra de produtos padronizados 
de baixa complexidade, esse parece ser um critério simples de ser aplicado, não pode se dizer 
o mesmo na provisão de serviços públicos. Eficiência é, nesse sentido, um princípio avaliativo 
mais amplo do que economicidade, associado à análise dos resultados frente aos recursos 
investidos e aplicável em perspectiva comparada entre programas e projetos de distintas 
escalas. Entre alternativas de provimento de água às famílias, o programa mais eficiente é o 
que produz mais benefício ou resultados em função dos custos – e cobertura ‒ envolvidos. Se 
os benefícios proporcionados pelo programa podem ser expressos em outras medidas, que não 
valores monetários, avalia-se, então, qual é a alternativa programática mais custo-efetiva, que 
produz mais bem-estar frente aos insumos requeridos. Eficiência expressa como custo-
efetividade seria, pois, um critério mais apropriado para a avaliação de programas sociais, 
cujos resultados são expressos em diferentes medidas (litros de água consumidos por 
pessoa/dia, quantidade de calorias consumidas na merenda escolar por estudante, óbitos de 
crianças evitados por quilômetro construído de saneamento básico etc).  

Em que pesem os esforços, a avaliação de eficiência em políticas públicas está, contudo, 
em um estágio muito mais incipiente no Brasil do que se supõe, com implicações 
potencialmente danosas às políticas públicas, se assim não for reconhecida. Sobrevalorizar tal 
critério, em contexto de várias limitações metodológicas de estimação de parâmetros, para 
políticas e programas em estágios incipientes de maturidade institucional ou de 
implementação, pode ceifar iniciativas meritórias e inovadoras de provimento de soluções às 
demandas públicas. Há estudos aplicados de avaliações comparativas de eficiência em 
universidades brasileiras e no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em geral, 
focados em educação ou saúde. Não são propriamente estudos de avaliação de custo-
efetividade, quer seja pelas imperfeições na apuração dos custos de serviços e programas ou 
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pela limitação ao considerar os efeitos de programas. Há, ainda, uma grande limitação na 
elaboração desses estudos, pela dificuldade de apuração precisa do custo de produção dos 
serviços públicos e de medição dos efeitos primários e secundários almejados pelos 
programas, muitas vezes, simplificados por meio de uma única variável ou de uma medida 
agregada de efeitos. Outra limitação é a própria inexistência de programas alternativos, 
desenhados para uma mesma finalidade, já que a esfera federal continua sendo a maior 
patrocinadora de intervenções públicas no território brasileiro ou, pelo menos, aquela que 
mais amplamente disponibiliza informações sobre desenho, custos globais e resultados dos 
programas. É difícil encontrar parâmetros de custos e resultados produzidos por programas 
com alguma similaridade de propósitos ou de desenho operacional que permitam fazer uma 
avaliação comparativa de eficiência com base em referenciais compatíveis. 

Como já apontou Herbert Simon, Prêmio Nobel de Economia em 1978, a adoção da 
eficiência econômica como princípio de racionalidade e mérito na Administração Pública tem 
limites éticos, políticos e operacionais (apud OLIVEIRA; PAULA, 2017). Se, em 
organizações privadas, a eficiência pode ser medida como expressão que maximiza a utilidade 
dos recursos empregados (isto é, a lucratividade), em políticas públicas, dada a complexidade 
já mencionada na apuração de custos e resultados, a apuração desse critério é bem mais 
complexa. A solução mais eficiente não seria apontada diretamente por uma razão, mas 
percebida consensualmente pelos diferentes públicos afetados como a alternativa mais 
“satisfativa”, “satisfatória” ou “contemporizadora”, para citar termos usados por Simon 
(ibid.). Em contraponto à eficiência econômica, absoluta, perfeita, precisamente medida, 
inspirada em conceitos das ciências físicas ‒ em especial, da termodinâmica ‒, o autor propõe 
a eficiência relativa, a suficiente, a adequada ao contexto complexo e valorativo que cercam o 
meio técnico-político da gestão pública.  

A eficiência seria, pois, antes um critério-meio, antes um princípio orientador de gestão 
de programas do que um critério-final de avaliação de mérito dos mesmos. Nesse sentido, 
seria fundamental que a avaliação da eficiência contemplasse, para além de parâmetros 
quantitativos de desempenho e de produtividade, informações qualitativas acerca do contexto 
de produção dos serviços e de realização das atividades. São fatores potencializadores da 
eficiência na entrega de serviços a presença de controle social ativo; reuniões periódicas de 
equipe de coordenação, de execução e de capacitação permanente na ponta; um ambiente 
adequadamente motivado; e uma análise periódica de indicadores de monitoramento. Sendo 
assim, uma avaliação robusta da eficiência não se faz apenas com base em indicadores 
quantitativos, mas com informações relevantes sobre aspectos da qualidade da gestão e da 
operação de atividades neste estudo avaliativo. 

 
4. Principais achados da avaliação do programa Água para Todos 

 
A estratégia adotada para a avaliação do Água para Todos – composta por sete estudos 

de diferentes perspectivas metodológicas – permitiu levantar, organizar e sistematizar 
evidências com a finalidade de contribuir para a tomada de decisão no campo da segurança 
alimentar e regional.  

A meta-avaliação baseada em um conjunto significativo de estudos e pesquisas, 
publicadas em periódicos nacionais que analisam a implantação e resultados do programa e de 
outras iniciativas de construção de cisternas no país nos últimos anos, sugere que o Água para 
Todos atende aos critérios de mérito de relevância social, de eficácia e de efetividade. Nesse 
levantamento, verificou-se a existência de trabalhos com alguma perspectiva analítico-
avaliativo-empírica de interesse, que abordam as tecnologias de acesso à água para consumo e 
produção, as ações de convivência com o semiárido brasileiro e os programas de construção 
de cisternas para armazenamento de água de chuva. São estudos em âmbitos nacional, 
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regional e local sobre os impactos diretos e indiretos da construção de cisternas nas condições 
de vida das famílias rurais, em especial, do semiárido brasileiro. Produzidos por diversos 
pesquisadores em centros de pesquisa, universidades e instituições públicas, esses estudos 
parecem reconhecer que as vastas cobertura e capilaridade do programa contribuíram para 
ampliar o acesso à água e para mitigar a insegurança alimentar na última década no país. 
Contudo, vários desses trabalhos apontam, também, problemas de implementação do 
programa, que afetam a sua eficiência operacional e ressaltam a necessidade de ações 
complementares para assegurar a sustentabilidade dos seus efeitos sociais e econômicos ao 
longo do tempo. 

Em que pese a atual restrição orçamentária iniciada com a crise fiscal de 2015, o APT já 
contou com aportes expressivos de recursos. Em 2011, por exemplo, as verbas para o 
programa totalizaram um montante de R$ 1,1 bilhão, advindo do orçamento do Ministério da 
Integração, além dos recursos alocados pelo Ministério de Desenvolvimento Social e por 
outros operadores do programa (RUEDIGER, 2018). Porém, foi em 2012 que o programa 
recebeu o maior aporte de recursos – mais de R$ 3,5 bilhões –, mas esteve em queda desde 
então. Em 2015, o programa sofreu um corte de recursos da ordem de 78,2% em relação a 
2014, saindo de R$ 2,3 bilhões para menos de R$ 500 milhões.  

Nesse sentido, a análise orçamentária do APT mostra que o programa não teve uma 
execução regular dos recursos no período de 2011 a 2016. Ainda que o aporte de recursos 
tenha sido bastante significativo, totalizando R$ 10,5 bilhões, parte dos recursos foi executada 
de forma descentralizada, por meio de transferências (46%), e outra parte, como restos a pagar 
(53%). Essas características sugerem a necessidade de monitoramento da aplicação dos 
recursos na ponta e a possibilidade de dificuldade no cumprimento das metas orçamentárias 
de cada exercício financeiro. Como era de se esperar, a execução dos recursos foi concentrada 
no semiárido, com quase 90% dos recursos destinados a favorecidos na região Nordeste. 

Em termos de desempenho físico, entre 2011 e 2016, o APT construiu 956.548 cisternas 
para consumo humano ‒ principal atuação do programa ‒, sendo que a maioria (937.375) 
ficou concentrada na região do semiárido (Figura 3). A análise de cobertura de atendimento 
no semiárido foi bastante satisfatória, e sete dos dez estados da região apresentaram cobertura 
de atendimento superior a 90% dos municípios. Nessa região, Bahia e Ceará foram os 
principais beneficiados pelo programa e receberam mais de 50% do total de cisternas para 
consumo construídas no período. Fora do semiárido, a instalação de cisternas ainda é muito 
incipiente e totalizou menos de 3% do total construído no período. Amazonas e Tocantins 
foram os principais beneficiados; no entanto, representam cerca de 2% do total construído. 

 
Figura 3 – Cisternas construídas para consumo humano, de 2011 a 2016 

 
Fonte: Ruediger (2018) 
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A análise da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acerca da cobertura do abastecimento 
de água mostra avanços significativos nas áreas de atuação do programa. No Nordeste rural, 
entre 2004 e 2017, a cobertura de famílias com acesso à água canalizada passou de 31,5% 
para 65,1% dos domicílios rurais (Figura 4). Entre os 20% mais pobres residentes nessa 
região, concentrados no semiárido, os avanços foram ainda mais significativos, já que o 
acesso à água se ampliou de 19% para 51% dos domicílios rurais. Ampliou-se o acesso à água 
na região, em direção à universalização do serviço e seguindo princípios de equidade social. 

 
Figura 4 – Proporção de domicílios da zona rural com acesso à água canalizada para o 

Nordeste e seus 20% mais pobres, de 2004 a 2007 
 

 
Fonte: PNAD e PNAD Contínua. Ruediger (2018) 

 
Na pesquisa de campo – realizada em trinta e dois municípios das cinco regiões 

geográficas do país –, com entrevistas de famílias beneficiárias e não-beneficiárias, gestores e 
operadores do programa, foram muito frequentes os relatos de que o APT contribui para uma 
significativa mudança na vida das famílias. Famílias relatam a importância das cisternas na 
garantia do acesso e na maior regularidade no provimento de água para consumo, higiene 
pessoal e limpeza domiciliar, assim como, em vários casos, para o uso na produção de 
alimentos e criação de animais. 
 

Antes, a gente bebia só do rio. A gente não tinha aquela ideia de coar água. 
Ia buscar no porto, chegava, só colocava dentro do pote. Agora não, é 
diferente. Primeiro, a gente acostumava, até adoecia. Ficava doente porque, 
da água do rio, vem muita coisa feia. A gente tomava e, às vezes, adoecia. 
Os filhos da gente ficavam com diarreia, essas coisas, só viviam doentes. 
Agora não, principalmente quando está chovendo, a gente apara a água da 
chuva. Até eu mesma pensei que não ia prestar, quando falaram que era 
assim: ‘Ah, não vai prestar. Será que a chuva vai encher essa caixa? Não vai 
encher, isso é uma bobice’. Quando chove, em segundos, a caixa enche de 
água. (Beneficiária, Oeiras do Pará/PA) 

 
Não obstante tal reconhecimento, elas apontam problemas de instalação e de 

manutenção das cisternas e, em especial, a irregularidade no abastecimento suplementar, por 
caminhões-pipa, de água com real qualidade para consumo.  
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Já o estudo quase-experimental de impacto, realizado com dados da Pesquisa Nacional 
de Saúde de 2013, sugere que a presença de cisterna, em geral, é percebida pelos indivíduos 
como tendo um impacto positivo sobre a sua saúde. Há evidências de que, pelo menos para 
insuficiência renal, o acesso à cisterna possa ter tido efeito positivo, possivelmente, porque o 
indivíduo deixa de consumir água salobra. O estudo não afasta a ideia de que o 
armazenamento inadequado da água da cisterna possa ter trazido consequências negativas 
para os beneficiários, especificamente, no caso da diarreia, como registram alguns estudos na 
literatura da área. Para outras dimensões das condições de saúde analisadas, não se identificou 
impacto da presença de cisternas, nem positivo, nem negativo. O estudo evidencia, também, o 
perfil mais vulnerável das famílias com cisternas, resultado de que os critérios de 
elegibilidade dos programas de implantação das cisternas têm sido efetivamente aplicados.  

Gargalos de implementação do programa na adesão, no fluxo financeiro, no transporte e 
na instalação das cisternas e das tecnologias de provimento de água para produção foram 
registrados nas entrevistas com gestores e técnicos das prefeituras e organizações parceiras do 
APT, realizadas nos municípios da pesquisa de campo a respeito das famílias beneficiárias. 
Há necessidade de melhoria da articulação institucional para a gestão do programa e para a 
viabilização das ações complementares do mesmo ‒ logística de distribuição domiciliar de 
água nas estiagens prolongadas, manutenção das cisternas etc. ‒ e de outras políticas públicas 
associadas ‒ esgotamento sanitário rural, desenvolvimento local etc. A eficiência no uso dos 
recursos orçamentários e humanos e a sustentabilidade dos efeitos do programa dependem da 
resolução desses impasses. 

De modo a complementar a avaliação de mérito do APT dentro do marco referencial 
proposto, apresentou-se, neste trabalho, evidências que legitimam a sua relevância e a sua 
continuidade. Em que pesem as dificuldades de estimação mais precisa da demanda por 
atender no acesso à água para consumo e para cultivo agrícola familiar e criação de pequenos 
animais, quer seja no semiárido ou fora dele, as informações aqui aportadas trazem insumos 
para uma discussão mais ampla acerca do desenho atual do programa. Vale registrar, nesse 
sentido, as estimativas de domicílios com abastecimento por caminhão-pipa como indicações 
de demanda mais regular de água de qualidade.  

O estudo de estimação de demanda social não atendida pelo programa apontou que há, 
de fato, domicílios a atender nas áreas que já foram prioritárias no programa, quer seja para 
primeiro provimento, quer seja pela necessidade de substituição e de reparo das cisternas já 
disponibilizadas ou construídas. Ademais, há outras áreas rurais do país em que a operação do 
programa se revela necessária, sobretudo, com o componente adicional de disponibilização de 
solução técnica de esgotamento sanitário. As estimativas de demanda a atender podem 
certamente ser refinadas, mediante o emprego de outras fontes de dados não disponíveis neste 
estudo.  

Enfim, adicionalmente aos insumos trazidos nas seções anteriores, os resultados aqui 
apresentados certamente revelam o mérito da existência de um programa com a dimensão e as 
características do Água para Todos, sobretudo, em contexto de mudanças climáticas tão 
gravosas e de agudização da situação de pobreza e, possivelmente, de insegurança alimentar 
no país no período recente. 

  
5. Conclusão 

 
Programas complexos demandam perspectivas sistêmicas, multidisciplinares e 

multimétodos de avaliação. Esse é o caso do Água para Todos, por conta do seu arranjo 
operacional, volume de recursos aportados, alcance e perfil de famílias atendidas, cobertura 
territorial e intersetorialidade com outras ações de governo. Um programa dessa natureza não 
poderia seguir abordagens simplificadoras de avaliação, ainda em voga em determinadas 
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comunidades epistêmicas e de práticas no governo, em centros de pesquisa e em 
universidades do Brasil e, até mesmo, de outros países. Para responder às demandas de 
informação do Ministério, considerando a tempestividade das respostas requeridas e atentando 
à complexidade do programa e dos seus resultados e impactos, este estudo se valeu de 
variados métodos de pesquisa ‒ qualitativos, quantitativos, meta-avaliação e quase-
experimental ‒, triangulando diferentes agentes e atores envolvidos – beneficiários, não-
beneficiários, gestores públicos e operadores ‒ e distintas formas de evidenciação dos achados 
‒ narrativas de campo, tabelas e resultados de modelo econométrico.  

Nesse sentido, este estudo traz contribuições relevantes e oportunas nesse momento de 
encerramento de um ciclo de governo e de início de preparação para o próximo Plano 
Plurianual do governo federal. Reuniram-se, aqui, evidências que permitem uma avaliação de 
mérito abrangente do programa, considerando aspectos de sua relevância no atendimento do 
direito social básico à segurança alimentar e hídrica; de sua eficácia no provimento do acesso 
domiciliar à água no semiárido e outras regiões do país; de sua efetividade nas condições de 
vida, saúde e conforto domiciliar; dos ganhos de eficiência de suas operações; e da 
sustentabilidade das mudanças proporcionais no meio rural brasileiro. 

O programa alcançou quase um milhão de domicílios rurais, com foco em áreas de 
maior vulnerabilidade social, tais como o semiárido. Certamente cumpriu um papel 
fundamental para assegurar o acesso à água para famílias de mais baixa renda, contribuindo 
para atingir a universalização do acesso e seguindo uma lógica de atendimento com equidade 
social. 

 O APT apresenta vários méritos quanto à sua efetividade social, com impactos em 
termos de melhoria da percepção de saúde, de queda de casos de insuficiência renal, de maior 
segurança alimentar e nutricional e de atenuação dos problemas da seca e da pauperização. A 
instalação das cisternas criou oportunidades de trabalho, na construção e na reparação das 
unidades, e teve algum impacto na criação de pequenos animais e, também, no comércio 
local. 

Pelos estudos realizados, há, de fato, demanda por atender as áreas que já foram 
prioritárias no programa, quer seja para primeiro provimento, quer seja pela necessidade de 
substituição e pelo reparo das cisternas já disponibilizadas ou construídas. Há famílias não 
atendidas por questões de inadequação da cobertura do domicílio (telhado de palha e não de 
telha). 

Mudanças nos critérios de elegibilidade por renda podem afetar também as estimativas. 
Ademais, há outras áreas rurais do país em que a operação do programa se revela necessária, 
sobretudo, com o componente adicional de disponibilização de solução técnica de 
esgotamento sanitário. Os relatos de famílias e técnicos envolvidos no Sanear Amazônia 
mostram a importância dessa solução técnica associada às condições de vida e de saúde das 
famílias beneficiadas.  

Não menos importante é a demanda significativa por sistemas de provimento de água 
para produção de alimentos e criação de pequenos animais, associada à disponibilidade de 
recursos para fomento agrícola, à assistência técnica para produção e à distribuição de 
alimentos. A execução física desse componente do APT foi muito mais modesta do que a de 
provimento de água para consumo.  

Se há evidências que legitimam sua relevância e continuidade, a sustentabilidade das 
mudanças sociais proporcionadas pelo acesso ao programa não está necessariamente 
garantida. Os custos de manutenção das cisternas, de bombas d’água e de provimento de água 
para consumo em situações de secas prolongadas apontam a necessidade de programa público 
complementar, pelo nível de rendimento baixo das famílias atendidas. Na falta de uma 
estratégia complementar de acesso à água, os efeitos na saúde e na segurança alimentar das 
famílias e crianças podem rapidamente se reverter. 
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As evidências sistematizadas neste estudo apontam para o reconhecimento do mérito da 
existência e da continuidade de um programa com a dimensão e as características do Água 
para Todos no Brasil atual, por conta do seu desempenho e do seu impacto social desde a sua 
criação. Há, certamente, uma série de aprimoramentos incrementais e inovações mais 
significativas a serem implementadas, para que o programa ganhe maior eficiência 
operacional e potencialize sua eficácia no provimento regular de água para consumo e, 
sobretudo, para produção de alimentos. Tal esforço certamente fará com que o programa 
tenha maior efetividade em termos de condições de vida das famílias atendidas e, assegurados 
novos componentes em seus desenhos, assegurará a permanência de seus efeitos para as 
comunidades de baixa renda.  

Pela demanda social ainda existente, pela essencialidade básica do bem a que o 
programa procura atender, pelos riscos inerentes ao contexto de mudanças climáticas tão 
gravosas que se anunciam — e se manifestam em estiagens prolongadas em várias regiões do 
país, para além do semiárido —, pelo recente recrudescimento da pobreza e da insegurança 
alimentar no país, o APT certamente é uma intervenção relevante e pertinente na agenda 
prioritária do atual governo e dos próximos anos. Frente ao contexto de dificuldade de 
recursos orçamentários no futuro próximo, há que se fazer um esforço institucional para que 
os próximos Planos Plurianuais, dos três níveis de governo, assegurem verbas para a sua 
continuidade e o seu aprimoramento, no semiárido e em outras regiões do país.  

Diferentemente de outras avaliações de programas de governo, este texto não faz um 
julgamento terminativo do programa, senão que reúne informação e conhecimento para uma 
avaliação somativa segundo um marco de referência abrangente de critérios de mérito de 
políticas públicas e de projetos de desenvolvimento, internacionalmente reconhecido pela 
OCDE, pelo PNUD e por outras agências multilaterais. Políticas e programas meritórios não 
são apenas aqueles que conseguem cumprir suas metas físicas dentro de parâmetros de 
eficiência econômica, mas que também respondem à critérios de relevância social, de 
efetividade de suas ações e de sustentabilidade de seus efeitos no tempo. Esses são parâmetros 
republicanos que orientam decisões técnico-políticas de governo, frente ao contexto 
socioeconômico do país e dos cenários fiscais disponíveis. 
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