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Inclusão	  Produtiva	  Rural

Acesso à Água (Programa
Cisternas)

Estruturação Produtiva
(Programa Cisternas e	  

Fomento)

Ampliação	  dos	  canais	  de	  
comercialização	  (PAA,	  
Compras	  Institucionais	  e	  
equipamentos	  públicos)



Inclusão	  Produtiva	  Rural	  – Política	  de	  SAN



Inclusão	  Produtiva	  Rural

Acesso à Água (Programa
Cisternas)

Estruturação Produtiva
(Programa Cisternas e	  

Fomento)

Ampliação	  dos	  canais	  de	  
comercialização	  (PAA,	  
Compras	  Institucionais	  e	  
equipamentos	  públicos)



Objetivo

Promover	  o	  acesso	  à	  água para	  o	  consumo	  
humano	  e	  animal	  e	  para	  a	  produção	  de	  

alimentos,	  por	  meio	  de	  implementação	  de	  
tecnologias	  sociais,	  destinado	  às	  famílias	  rurais	  
de	  baixa	  renda	  atingidas	  pela	  seca	  ou	  falta	  

regular	  de	  água.

Art.	  11	  da	  Lei	  nº	  12.873/2013



Áreas	  Prioritárias	  de	  Atuação
Semiárido

-‐ 22	  milhões	  de	  habitantes;
-‐ 1.134	  municípios	  em	  9	  estados;
-‐ Baixos	  níveis	  pluviométricos,	  

déficit	  hídrico	  e	  fontes	  
superficiais	  e	  subterrâneas	  
escassas;	  

-‐ Concentração	  de	  população	  em	  
extrema	  pobreza;

-‐ Baixa	  cobertura	  da	  rede	  pública	  
de	  abastecimento	  (30%).

Amazônia
-‐ 16,5	  milhões	  de	  habitantes
-‐ 775	  municípios	  em	  9	  estados
-‐ Elevada	  disponibilidade	  hídrica,	  

porém	  com	  problema	  de	  
potabilidade	  da	  água;

-‐ Concentração	  de	  população	  em	  
extrema	  pobreza;

-‐ Baixa	  cobertura	  da	  rede	  pública	  
de	  abastecimento	  (33%).



• 1.500	  municípios;
• 1,3	  milhão	  de	  famílias	  

atendidas	  com	  cisternas	  (Água	  
para	  Todos	  -‐ (MI,	  Funasa/MS,	  
FBB	  e	  MMA);
– 853	  mil	  pelo	  MDSA.

• 190	  mil	  famílias	  atendidas	  com	  
água	  para	  produção	  de	  
alimentos;
– 139	  mil	  pelo	  MDSA.

• 3.962	  escolas	  públicas	  rurais	  
com	  cisternas.

O	  que	  foi	  feito	  
até	  agora



Demanda:
Estimativa	  de	  2	  milhões	  de	  famílias	  sem	  
acesso	  à	  água	  no	  Brasil;

Norte:	  390	  mil
Nordeste:	  900	  mil	  – Semiárido	  360	  mi
Centro-‐Oeste:	  83	  mil
Sudeste:	  328	  mil
Sul:	  178	  mil

FONTE:	  Cadastro	  Único,	  Agosto	  de	  
2015

Demanda	  de	  acesso	  à	  água	  para	  consumo



• 14	  tecnologias	  com	  metodologia	  e	  
valores	  padronizados:
– 9	  adaptadas	  ao	  bioma	  caatinga	  

(semiárido)

Cisterna	  de	  placas	  de	  16	  mil	  litros	  (R$	  3	  mil)
Cisterna	  calçadão	  (R$	  14	  mil)

Cisterna	  Escolar	  (R$	  14	  mil)

Tecnologias	  Sociais	  Apoiadas



Tecnologias	  Sociais	  Apoiadas

Barreiro	  Trincheira	  (R$	  7	  mil)

Barragem	  Subterrânea	  (R$	  15	  mil) Cisterna	  de	  enxurradas	  (R$	  13	  mil)

Cisterna	  Telhadão de	  25	  mil	  litros	  (R$	  10	  mil)

Sistema	  de	  Tratamento	  e	  Reuso
(R$	  7	  mil)



Tecnologias	  para	  a	  Amazônia
• Sistema	  Pluvial	  Multiuso	  

(autônomo/familiar	  e	  comunitário)



Placas  de  Argamassa  
Armada



Projeto	  SANEAR	  – Memorial	  Chico	  Mendes



Projeto	  SANEAR	  – Memorial	  Chico	  Mendes



Estratégia	  de	  execução	  para	  2017

• Ampliar	  atuação	  para	  mais	  6	  estados	  (de	  14	  para	  20)
• +	  6.495	  cisternas	  em	  escolas	  públicas	  rurais em	  724	  municípios do	  

semiárido	  (nº	  pode	  ser	  até	  45%	  maior);
– Universalização contratada em	  2017	  -‐ Censo	  Escolar	  2016; R$	  97,0	  mi

• +	  35	  mil	  tecnologias	  de	  1ª	  água	  contratadas,	  sendo:
– 30	  mil	  cisternas	  de	  placas	  de	  16	  mil	  litros	  (R$	  3	  mil	  por	  família); R$	  90,0	  mi
– 2,5	  mil	  sistemas	  pluviais	  multiuso	  na	  Amazônia	  (R$	  15	  mil	  por	  família;	  R$	  37,5	  

mi	  (Expansão	  com	  recursos	  do	  Fundo	  Amazônia?)
– 2,5	  mil	  famílias	  atendidas	  com	  microssistemas	  comunitários	  de	  abastecimento	  

de	  água	  (R$	  10	  mil	  por	  família); R$	  25,0	  mi

• +	  5	  mil	  tecnologias	  de	  2ª	  água	  contratadas,	  sendo:
– 3,0	  mil	  com	  ATER	  embutida	  (R$	  16	  mil	  por	  família) ; R$	  48,0	  mi
– 2,0	  mil	  associadas	  diretamente	  com	  ATER	  (via	  ACT	  com	  PE	  e	  	  AL)	  e	  Fomento	  (R$	  

12,5	  mil	  por	  família);	  R$	  25,0	  mi.	  



O Fomento	  Rural

Atendimento	  de	  agricultores	  em	  (extrema)	  pobreza	  	  
com	  renda	  de	  até	  85	  reais	  por	  mês	  por	  pessoa

Repasse	  de	  recursos	  financeiros	  não-‐reembolsáveis	  (R$	  
2.400	  ou	  3.000)

Acompanhamento	  de	  técnicos	  da	  ATER

• Lei	  nº	  12.512/2011	  e	  Decreto	  nº	  7.644/	  2011



Objetivos
Reduzir	  a	  vulnerabilidade	  de	  famílias	  em	  situação	  de	  
pobreza

Ampliar	  a	  segurança	  alimentar	  e	  nutricional

Aumentar	  a	  renda	  e	  o	  patrimônio	  produtivo

Permitir	  o	  desenvolvimento	  da	  capacidade	  produtiva

Incentivar	  o	  acesso	  a	  outras	  políticas	  públicas



Público	  potencial

Fonte:	  CadUnico,	  2016;	  Base	  de	  Beneficiários,	  SESAN/MDSA,	  2016

Público	  atingido	  
pelo	  Fomento

215	  mil	  famílias

Público	  alvo
3,6	  milhões	  de	  famílias	  em	  

pobreza	  extrema	  no	  meio	  rural
Proposta	  de	  priorização	  de	  
famílias	  em	  situação	  de	  
pobreza	  extrema	  e	  INSAN	  

(360	  mil	  famílias)	  



Fluxo	  do	  Fomento
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Acompanhamento	  dos	  agentes	  de	  ATER	  por	  cerca	  de	  2	  anos

As	  famílias	  recebem	  do	  MDSA	  R$	  2.400	  para	  os	  projetos
O	  valor	  é	  repassado	  em	  2	  parcelas	  e	  no	  cartão	  do	  Bolsa	  Família	  e	  ou	  Cartão	  Cidadão

As	  famílias	  e	  os	  agentes	  de	  ATER	  elaboram	  projetos	  produtivos	  (INOVAÇÃO	  – Portfólio	  Tecnologias)

Agentes	  de	  ATER	  selecionam	  as	  famílias

MDSA	  identifica	  famílias	  que	  podem	  receber	  benefício	  e	  sugere	  priorização	  (INOVAÇÃO)*

Governo	  Federal	  (SEAD/PR	  e	  MDSA)	  garante	  oferta	  de	  Ater	  (contratações	  de	  entidades	  privadas	  pela	  
SEAFDA/PR	  ou	  acordos	  de	  cooperação	  com	  estados)

*Critério	  considera	  índice	  de	  insegurança	  alimentar,	  seguindo	  estudo	  da	  CAISAN	  de	  2016	  (nossa	  gestão).	  
Índice	  contempla	  crianças	  em	  desnutrição	  de	  0-‐5	  anos	  com	  classificação	  dos	  municípios	  (alta,	  média	  e	  baixa).



A	  rede	  de	  ATER

§ 27	  entidades	  
públicas

§ Cerca	  de	  700	  
entidades	  não	  
governamentais



Famílias	  atendidas
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Total	  atendido:	  
215	  mil	  famílias



Valores	  pagos	  por	  ano
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61
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54
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Total	  pago:	  
513	  milhões

(Ref.	  out/2016)



(Ref.	  nov/2016)

Famílias	  atendidas	  por	  UF

Famílias atendidas:
Norte:	  29	  mil;
Nordeste:	  166	  mil
Centro-‐Oeste:	  1,8	  mil
Sul:	  16	  mil
Sudeste:	  13	  mil

0



Exemplos	  de	  atividades	  fomentadas:
Rondônia	  – Perfuração	  de	  poço,	  tanque	  para	  produção	  de	  peixe	  e	  horta



Hortaliças	  no	  Piauí	  



Artesanato	  com	  argila	  no	  Piauí



Suínos

Aves

Mel

Ovinos	  e	  Caprinos Fruticultura

Horticultura Peixes

Gado	  de	  Corte	  /	  LeiteLavoura	  /	  Grãos

Exemplos	  de	  atividades	  fomentadas:



Resultados
• Melhoria	  na	  segurança	  alimentar	  e	  nutricional	  das	  famílias!
• Incremento	  da	  renda	  (média	  1.000	  mês	  após	  36	  meses)
• Ampliação	  da	  produção
• Aumento	  do	  patrimônio	  produtivo	  (5	  x Investido)
• Inserção	  da	  família	  em	  outras	  iniciativas	  de	  desenvolvimento	  

rural	  (microcrédito,	  comercialização,	  uso	  de	  tecnologias	  de	  
produção	  agrícola	  etc.)

• WWP
http://wwp.org.br/video/incentivo-‐a-‐agricultura-‐familiar-‐no-‐
sertao-‐do-‐brasil-‐o-‐programa-‐fomento/





Proposta

• Incluir	  no	  Programa	  100	  mil	  famílias	  até	  2018
– Oferecer	  85	  mil	  novas	  vagas
• 20	  mil	  vagas	  em	  acordos	  com	  estados	  e	  EMATER
• 65	  mil	  vagas	  financiadas	  pelo	  Governo	  Federal	  através	  
da	  SEAD	  e	  ANATER	  	  (regiões	  Semiárido	  e	  Amazônia)

– Vamos	  incluir	  famílias	  de	  parcerias	  em	  curso	  
(potencial	  de	  45	  mil)

• Investimento	  estimado	  de	  240	  milhões	  em	  
recursos	  para	  as	  famílias



Proposta
• Critérios	  para	  distribuição	  de	  vagas	  entre	  as	  UF:

– N	  de	  famílias	  em	  extrema	  pobreza	  (CadÚnico)
– N	  de	  famílias	  em	  insegurança	  alimentar	  e	  nutricional	  (estudo	  

CAISAN)
– Equalização	  de	  distorções	  nas	  distribuições	  anteriores

• Priorização	  de:
– Semiárido,	  Norte	  e	  PCT’s
– Territórios	  com	  nível	  significativo	  de	  insegurança	  
alimentar	  e	  nutricional

– Famílias	  em	  insegurança	  alimentar	  e	  nutricional	  e	  
mais	  vulneráveis	  dentre	  as	  do	  CadUnico (estudo	  
CAISAN)



Proposta	  de	  distribuição	  de	  
vagas	  até	  2018

Priorização	  para	  região	  
Norte,	  Semiárido	  e	  PCT

Previsão de	  atendimento:
Norte:	  22	  mil;
Nordeste:	  74	  mil
Centro-‐Oeste:	  8,5	  mil
Sul:	  3,8	  mil
Sudeste:	  22	  mil
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