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PROGRAMA CISTERNAS 
 

PROGRAMA: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
AÇÃO: APOIO A TECNOLOGIAS SOCIAIS DE ACESSO À ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E 
PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NA ZONA RURAL 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
20.55101.08.511.5033.8948 

 
A ação tem como objetivo ampliar as condições de captação, armazenamento e utilização da 
água para o consumo humano, produção de alimentos e sede animal, por meio do apoio à 
implementação de cisternas e outras tecnologias sociais de baixo custo e de comprovada 
eficiência técnica. Para a instalação dessas tecnologias, além do processo construtivo, é 
necessário o envolvimento, ampla mobilização social e capacitações técnicas dos beneficiários. 
 
Produto da Ação: 
As principais tecnologias que têm sido apoiadas são as cisternas de placas de 16 mil litros, 
cisterna calçadão, cisterna de enxurradas, barragem subterrânea, barreiro trincheira, cisterna 
telhadão, cisterna escolar, microssistemas comunitários de abastecimento, além de sistemas 
pluviais multiuso, cujo foco é a região da Amazônia.  
 
Público-alvo: 
Famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais e escolas públicas 
localizadas na zona rural e atingidas pela seca ou falta regular de água. 
 
Custo Estimado: 

ação orçamentária modalidade gnd o que pode ser 
apoiado? 

valor mínimo da 
emenda 

8948 – apoio a tecnologias sociais 
de acesso à água para consumo 
humano e produção de alimentos 
na zona rural 

ma 30, ma 
40, ma 50 e 
ma 90 

gnd 3 
e gnd 
4 

cisternas r$ 100 mil 

 
Obs: 

1. De acordo com o estabelecido no art. 9º da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de 
dez de 2016, o valor do instrumento não poderá ser inferior a R$ 100 mil. 

2. Para a implementação dessas tecnologias devem ser previstas despesas na proporção 
aproximada de 25% de custeio, que são direcionadas para a mobilização social 
(seleção das famílias e localidades que serão contempladas com o projeto) e 
capacitações das famílias, além do apoio operacional para a implementação da 
tecnologia, e 75% investimento, direcionado para a compra do material de construção, 
para a mão de obra, além do caráter produtivo, quando for o caso. 

 
Contato da Área Responsável: 
 Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Rural  
E-mail: yara.silva@cidadania.gov.br 
Telefone: (61) 2030-2026  
Endereço: Esplanada dos Ministérios – Bloco C – 6º andar 
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