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Resumo: O presente artigo procura demonstrar como a Tecnologia Social pode contribuir para 

a gestão integrada dos recursos hídricos a nível local e regional. O campo dos Estudos Sociais 

da Ciência e da Tecnologia tem dado apoio para o desenvolvimento do debate sobre as 

tecnologias sociais, as quais permitem a inclusão social, a gestão participativa, o melhoramento 

das técnicas, o respeito ao meio ambiente e a cultura local. Através de revisão bibliográfica, 

meio exploratório e descrição de tecnologias sociais, incentivadas por políticas públicas, e tendo 

como exemplo o Decreto nº 8.038/13, que institui o Programa Nacional de Apoio à Captação 

de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água, foi possível perceber que 

estas tecnologias sociais contribuem para a preservação e conservação dos mananciais e para a 

manutenção da quantidade e qualidade da água disponível para a população, ou seja, 

contribuem para a gestão integrada dos recursos hídricos, observando as relações dos usos 

múltiplos da água e salientando que estas tecnologias partem de uma construção social que 

identifica e respeita as necessidades locais e regionais, permitindo a participação de diferentes 

atores da sociedade. 
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INTRODUÇÃO 

O tema abordado no presente artigo versa sobre Tecnologia Social (TS) e Políticas 

Públicas (PP), fazendo uso da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Programa Nacional 

de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água, e 

apresenta dois Programas como exemplos, o Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) e o 

Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2) buscando refletir sobre como a tecnologia social 

com suas características pode contribuir para a gestão dos recursos hídricos. 

A água através do seu ciclo hidrológico tem grande relevância para a manutenção do 

equilíbrio do ecossistema. Porém o desenvolvimento da sociedade tem exigido a cada dia um 

esforço maior da natureza para sua manutenção. As demandas hídricas da sociedade têm 
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aumentado em função do aumento populacional e da expansão dos usos múltiplos da água, 

gerando cenários complexos e por muitas vezes conflitantes. Ao mesmo tempo espaços mais 

distantes dos centros urbanos e com menos estrutura, sofrem efeitos de escassez ou excesso de 

água, demonstrando a necessidade de intervenção para melhoria da qualidade de vida da 

população local. 

Neste contexto as Políticas Públicas devem ser planejadas e implementadas com a 

finalidade de auxiliar no gerenciamento dos recursos existentes, no caso da água, uma das 

formas de gerenciamento indicado é o gerenciamento integrado de recursos hídricos, o qual 

objetiva a construção de uma relação de equilíbrio entre a demanda e a oferta do recurso natural, 

tentando amenizar os conflitos de uso. Sua gestão é realizada observando o espaço da bacia 

hidrográfica e considerando os aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais. Ao mesmo 

tempo é observado que as TS buscam a inclusão social, a gestão participativa, o melhoramento 

das técnicas, o respeito ao meio ambiente e a cultura local, portanto, ao juntar essas abordagens, 

da PP e da TS pode-se perceber um anseio por um caminho comum. No entanto as dificuldades 

encontradas para a efetivação deste modelo de gestão são justamente de caráter gerencial, 

devido à necessidade de existência de regras e normas que disciplinem os usos múltiplos da 

água, mas que representem uma construção social, com participação social e democrática da 

sociedade nas tomadas de decisões.  

Diante deste tema, o objetivo é demonstrar como a tecnologia social pode contribuir 

para a gestão integrada dos recursos hídricos a nível local e regional. Para tanto se realizou uma 

pesquisa bibliográfica sobre Tecnologia Social, Políticas Públicas, Gestão dos Recursos 

Hídricos e Projetos de TS que envolvessem água. 

O artigo está dividido em conceito de tecnologia social e política pública, trazendo ao 

longo do texto os comentários e os exemplos da política nacional de recursos hídricos e dos 

programas P1MC e P1+ 2. A fim de localizar o leitor apresenta-se, de forma breve, os 

Programas escolhidos P1MC e P1+2. 

O P1MC inicia sua articulação em 1999, a partir da necessidade de resposta para o 

problema da seca no Semiárido Brasileiro, que ocupa uma área de 982 mil km², composto de 

uma rica sociobiodiversidade. Sua população é composta por 22 milhões de pessoas distribuídas 

em nove estados da federação: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais, 

Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. O principal foco do trabalho é a área rural, que carece de 

estrutura básica, principalmente água e esgoto. 

Tem apoio governamental através do Decreto nº 8.038/13, que institui o Programa 

Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à 
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Água. Este decreto regulamenta e estabelece os critérios de participação e de prestação de 

serviço para a execução dos programas. 

A Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) é uma rede formada por organizações da 

sociedade civil que atuam na criação, na gestão e no desenvolvimento de políticas adequadas à 

região. A ação atual da ASA é a execução dos Programas P1MC e P1+2. Esses programas 

trabalham com tecnologias sociais de captação e armazenamento de água para consumo 

humano e para a produção de alimentos.  

O Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) é um projeto nascido das bases, 

construído a muitas mãos e resultado do sonho de muita gente. Criado e executado pela 

sociedade civil, o programa promove a descentralização das estruturas de abastecimento de 

água e, consequentemente, a democratização desse elemento essencial à vida. Os objetivos do 

programa são: levar água de qualidade para 5 milhões de pessoas;  demonstrar que o Semiárido 

é uma região viável (ASA, 2016). 

No início do projeto, no ano 2000 até o mês de fevereiro de 2016, foram construídas 

579.185 cisternas, de placas, de 16 mil litros ao lado das casas rurais. Esse Projeto tem por 

objetivo fornecer a água potável, com qualidade e na quantidade que a família necessita. 

O Projeto P1+2, formulado a partir de 2007, trabalha com a segurança hídrica e também 

segurança alimentar e nutricional, porque a água da chuva armazenada serve tanto para produzir 

alimentos quanto sementes (agroecologia). Até a mesma data foram construídas 87.155 

Tecnologias de uso familiar e 1.316 Tecnologias de uso comunitário. As tecnologias que 

captam e armazenam água da chuva, para produção de alimentos, são variadas e levam em 

consideração as características do local, onde vão ser implementadas, e a sua interação com a 

estratégia utilizada pela família para produzir. Essas tecnologias podem ser barragens 

subterrâneas, tanques de pedra/caldeirões, cisternas calçadão e cisternas de enxurrada adaptadas 

para a roça (ASA, 2016). 

A água potável é um direito de todos os cidadãos e cidadãs. Ela é fundamental para a 

segurança alimentar e nutricional e é condição prévia para a realização de outros direitos 

humanos. Apesar de reconhecerem a água como um direito, muitos países, inclusive o Brasil, 

carecem de uma política estruturante que garanta à população água de qualidade. 

TECNOLOGIA SOCIAL 

O termo Tecnologia Social (TS) vem sendo trabalhado no campo dos Estudos Sociais 

da Ciência e da Tecnologia (ESCT) como demonstrado por Renato Dagnino (2010: 58), “a 

tecnologia social é aquela que é capaz de viabilizar economicamente os empreendimentos 

autogestionários”. Adaptada a pequeno tamanho, liberadora do potencial físico e financeiro e 
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da criatividade do produtor direto, não discriminatória e orientada para mercado interno. Não é 

apenas um aglomerado de interesses ou cooperativas com autogestão, como complementa Jesus 

e Costa (2013), é a busca por soluções de problemas através do empoderamento das 

representações coletivas da cidadania, observando tecnologias que sejam mais aderentes às 

necessidades do local, sendo elas de foco produtivo ou não. 

Conforme Dagnino, Brandão e Novaes (2010) o conceito de TS parte dos princípios, 

críticas e contribuições da Tecnologia Apropriada (TA), que ficou assim conhecida através dos 

escritos do economista alemão Schumacher na década de 70. No entanto, sua origem advém 

das ideias sobre desenvolvimento de Gandhi (1924 – 1927), que insistia na condição de 

proteção dos artesanatos das aldeias como uma forma de melhoramento das técnicas locais e 

respeito ao meio ambiente e a cultura local. Schumacher introduziu o termo “tecnologia 

intermediária” para designar uma tecnologia de baixo custo de capital, pequena escala, 

simplicidade e respeito à dimensão ambiental, adequada aos países pobres. Ainda Dagnino, 

Brandão e Novaes (2010) explicam que se criou um grupo denominado, Grupo de 

Desenvolvimento da Tecnologia Apropriada, lançando um livro em 1973 ‘Small is beautiful: 

economics as if peaple mattered’.  O debate envolvia aspectos culturais, sociais e políticos da 

tecnologia, buscando fazer frente a um novo estilo de desenvolvimento, que considerasse 

características como a participação comunitária, baixo custo, pequena escala, simplicidade, 

buscando atingir uma geração de renda, saúde, emprego, produção de alimentos, nutrição, 

habitação, relações sociais e um meio ambiente equilibrado. Várias foram as expressões 

surgidas para a TA, ficando segundo Dagnino (1976: 86) “um conjunto de técnicas de produção 

que utiliza de maneira ótima os recursos disponíveis de certa sociedade maximizando, assim, 

seu bem-estar”.  

David Dickson (1978), citado por Dagnino, Brandão e Novaes (2010), crítico da 

Tecnologia Convencional (TC), argumenta que, o problema contemporâneo associado à 

tecnologia tem origem não apenas dos usos para os quais é empregada, mas também de sua 

própria natureza. A tecnologia cumpriria uma dupla função: no nível material, mantém e 

promove os interesses dos grupos sociais dominantes na sociedade em que se desenvolve; no 

nível simbólico, apoia e propaga a ideologia legitimadora dessa sociedade, sua interpretação do 

mundo e a posição que nele ocupa. Neste estudo essa relação fica caracterizada pela 

concentração de terras, dos latifúndios e projetos do agronegócio com altos investimentos em 

irrigação e domínio de água, principalmente para as fazendas de gado do semiárido brasileiro. 

Já o pequeno produtor fica dependente de políticas públicas que o auxilie a resolver problemas 

locais, como é o caso da falta de água. No âmbito da gestão dos recursos hídricos, esta relação 
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de domínio também aparece nas representações dos usos múltiplos, dentro do próprio 

Parlamento das Águas, nos Comitês de Bacia Hidrográfica, onde as decisões são referendadas. 

O movimento da TA perde força na década de 80, devido principalmente à expansão do 

pensamento neoliberal, mas deixa sua contribuição, dando base para a formação das Redes de 

Economia Solidária, Incubadoras e Cooperativas, abrindo caminho para o marco analítico-

conceitual da Tecnologia Social. A partir deste momento o debate passa a questionar o conceito 

tradicional de demanda e oferta, bem como, a inovação descrita pela TC. A TS embarga o 

conceito de inovação, quando esta é criada ou compartilhada pelos atores envolvidos, 

respeitando seu locus e transforma-se em inovação social. 

Cabe ressaltar, conforme Dagnino (2010) e Feenberg (2010), que a TC não dá conta da 

Inclusão Social (IS) necessária para o desenvolvimento da TS. A TC é segmentada, poupadora 

de mão de obra, alienante e hierarquizada, tem seus alicerces na geração de eficiência 

tecnológica baseada apenas na maximização do lucro, através da produtividade marginal, 

demonstrando ainda fragilidade nas instituições públicas que deveriam alavancar as condições 

para a inclusão social, ficando visível também a falta de experiência em empreendimentos 

autogestionários. 

Dagnino, Brandão e Novaes (2010: 104) argumentam sobre o marco da TS, que esta é 

uma construção sociotécnica, através do conhecimento dos atores e “não pode ser pensada como 

algo que é feito em um lugar e utilizado em outro, mas como um processo desenvolvido no 

lugar onde essa tecnologia vai ser utilizada pelos próprios atores”. Assim, corrobora com a 

necessidade de uma agenda política científica e tecnológica, ou seja, políticas públicas mais 

complexas do que uma proposta para TC, devido principalmente à sua natureza social. 

Novais e Dias (2010) complementam enfatizando que a TS é adaptada a pequenos 

produtores e consumidores e de baixo poder econômico, não promove a dominação e 

hierarquização do trabalho, é orientada para as necessidades humanas, estimula a criatividade, 

ou seja, é orientada pela e para a realidade do local e para produção e consumo coletivo.  

Dentro deste contexto, para trabalhar as políticas públicas vinculadas à tecnologia 

social, utiliza-se da Política Nacional de Recursos Hídricos, através da Lei das Águas, Lei nº. 

9.433/97, juntamente com o Decreto nº 8.038/13, que institui o Programa Nacional de Apoio à 

Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água, que faz parte da 

efetivação de uma Política Pública que incentiva ações que envolvem tecnologias sociais que 

contribuem para a gestão integrada dos recursos hídricos. Os Programas apresentados são, o 

Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) e o Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2).  

POLÍTICAS PÚBLICAS, LEI DAS ÁGUAS, P1MC e P1+2 
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Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública, 

argumenta Celine Souza (2006), mas implica em responder as seguintes questões: “quem ganha 

o quê, por quê e que diferença faz”. (SOUZA, 2006: 24). Dye (1984), citado por Souza (2006), 

sintetiza a definição de política pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. 

Mas que estão diretamente vinculadas à sociedade através da regulação do comportamento, 

organização burocrática (normas, leis), distribuição de benefícios, cobrança de impostos, 

podendo estas ações ocorrerem todas ao mesmo tempo. Corrobora Souza (2006), a PP foca na 

condição de colocar o governo em ação ou em analisar essa ação. E isto se realiza a partir dos 

planos e programas de governo.  

A caracterização da construção da política nacional de recursos hídricos, foi baseada em 

uma visão multidisciplinar, democrática e integrada, no entanto, as próprias dificuldades de 

negociação, implementação e análise deixam clara a grande dificuldade em trabalhar com 

grupos de interesse, ao mesmo tempo demostra um despreparo institucional para implantação 

de políticas públicas, bem como um desconhecimento por parte da sociedade do processo de 

legitimação e democratização das políticas públicas. Deixando visível a lacuna na forma de 

tratamento dos usos múltiplos da água, separando por completo em termos de legislação a 

gestão do recurso hídrico e o saneamento básico, que deveriam ser complementares. Essas 

características também aparecem na construção de políticas públicas baseadas em tecnologia 

social, colocada neste artigo como sendo o caso dos Programas P1MC e P1+2, que poderiam 

estar sendo trabalhados juntamente com as demandas do Comitê de Bacia Hidrográfica da 

região. 

Estudos iniciados na década 80, sobre gestão de recursos hídricos, culminam na Lei 

Federal 9.433/97 – A Lei das Águas, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que é formado pelo Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos; Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; Comitês de Bacias 

Hidrográficas; Agência de Águas; Organizações Civis de Recursos Hídricos; Órgãos federais, 

estaduais e municipais relacionados com os recursos hídricos (ANA, 2012).  Essa Política 

Nacional das Águas prevê a gestão integrada, tendo como instrumentos para viabilizar a sua 

implantação: os planos de bacias, o enquadramento dos corpos d’água em classes segundo os 

usos preponderantes, a outorga de direito de uso, a cobrança pelo uso da água e o sistema de 

informações.  Articulando o planejamento de recursos hídricos com os setores usuários e com 

o planejamento regional, estadual e nacional. 

Já o Comitê de Bacias Hidrográficas é um órgão colegiado, inteiramente novo na 

realidade institucional brasileira, contando com a participação dos usuários, da sociedade civil 
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organizada, de representantes de governos municipais, estadual e federal. Esse ente é destinado 

a atuar como “parlamento das águas”, posto que é o fórum de decisão no âmbito de cada bacia 

hidrográfica (GRASSI; CANEPA, 2000). Os Comitês de Bacias Hidrográficas têm, entre 

outras, as atribuições de: promover o debate das questões relacionadas aos recursos hídricos da 

bacia; articular a atuação das entidades que trabalham com este tema; arbitrar, em primeira 

instância, os conflitos relacionados a recursos hídricos; aprovar e acompanhar a execução do 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia; estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de 

recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados; estabelecer critérios e promover o rateio 

de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. Todo esse sistema visa a 

gestão integrada dos recursos hídricos, no entanto, até o momento a implementação do conjunto 

de instrumentos não está completa, dificultando a preservação e conservação dos mananciais 

de água doce e a própria interação com outras políticas públicas.  

No mesmo aspecto, Costa e Dias (2013) mostram que no ano de 1999, devido a 

Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e Seca 

(COP3) ocorrido em Olinda (PE) é que foi possível a construção do P1MC como uma política 

pública, e através da formalização da Fundação da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), se 

fortaleceu a representatividade civil.  

A ASA é uma rede que atua em projetos que tem por objetivo a convivência com o 

Semiárido, sendo viabilizada através de políticas públicas. É uma rede porque é 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. Essa rede conecta 

pessoas organizadas em entidades que atuam em todo o Semiárido defendendo os direitos dos 

povos e comunidades da região. As entidades que integram a ASA estão organizadas em fóruns 

e redes nos 10 estados que compõem o Semiárido Brasileiro (MG, BA, SE, AL, PE, PB, RN, 

CE, PI e MA). 

No caso do P1MC E P1+2, estão envolvidos o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente, Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável, Articulação Nacional de agroecologia, Rede ATER Nordeste, Federação Brasileira 

de Bancos, Fundação Banco do Brasil, e a ASA, entre outros. Ressalta-se que estes grupos 

contribuem para formação das políticas públicas nacionais, mas cabe ao legislativo a 

organização das leis, que darão suporte para a execução da política. Essa é uma relação 

conflituosa e de interesses, que na verdade deveria ser pautada por estudos e análises que 

poderiam contribuir com a tomada de decisão e com a participação efetiva da comunidade. 
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É relevante observar que considerando o debate no campo da tecnologia e sociedade, as 

políticas públicas podem ser a arena para a construção de pilares que introduzam a tecnologia 

como elemento agregador de um processo de desenvolvimento justo. Feenberg (2007) diz que 

é preciso ter cuidado e chama a atenção de que a tecnologia assume dois princípios: o 

determinismo tecnológico e a neutralidade da tecnologia. Juntos, o determinismo tecnológico e 

a tese da neutralidade apoiam a ideia de que o progresso depende exclusivamente de decisões 

racionais sobre a eficiência. Neste sentido o autor defende uma abordagem construtivista, 

baseada na tecnologia como uma construção social, agregadora de vários contextos e caminho 

para uma sociedade democrática, que precisa avaliar muitos outros aspectos além da eficiência 

baseada apenas na racionalidade. Portanto, diante desta abordagem a ASA, como executora 

(prestadora de serviço) tem papel fundamental no processo de construção de uma agenda e no 

exercício de pressão para a formulação e manutenção de políticas públicas que tenham por base 

a tecnologia social, como é o caso do projeto de construção de cisternas, o P1MC e P1+2.  

No que se refere à condição sociotécnica da implantação do P1MC e P1+2, Costa e Dias 

(2013) apresentam como sendo bem sistematizada, com participação social e prestação de 

contas. A construção da cisterna é um elemento de grande significado do programa, pois tem a 

participação da família, de técnicos e de representantes da ASA.  

Realmente é uma reaplicação de uma tecnologia social, comum a todos e que todos 

colaboram, muitas vezes em forma de mutirão, ficando a condição sociotécnica conhecida de 

todos e respeitada, principalmente devido à participação e a adequação às necessidades locais, 

demonstrando uma construção social. Corrobora dessa forma como uma TS, onde a ideia é a 

inclusão social, participação ativa da comunidade e compartilhamento da tecnologia. 

No que tange a ação da ASA, essa se materializa no Programa de Formação e 

Mobilização Social para Convivência com o Semiárido, que se desenvolve com: o Programa 

Um Milhão de Cisternas (P1MC) e o Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2). Esses 

programas trabalham com tecnologias sociais de captação e armazenamento de água para 

consumo humano e para a produção de alimentos, representam a aplicação de uma Política 

Pública, que está legitimada pelo Decreto nº 8.038/13, que institui o Programa Nacional de 

Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água. 

Sua identificação como uma tecnologia social se dá principalmente pela promoção do 

fortalecimento de outras iniciativas de convivência, como a construção do conhecimento 

agroecológico; as cooperativas de crédito voltadas para a agricultura familiar; os bancos ou 

casas de sementes nativas, ou crioulas; os fundos rotativos solidários; a criação de animais 
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adaptados ao Semiárido; a educação contextualizada; o trabalho com gênero e juventude; o 

combate à desertificação. 

No levantamento realizado sobre os projetos e as ações da ANA, foi possível perceber 

um distanciamento das atividades propostas pela gestão dos recursos hídricos e pelos 

programas. O que dentro da lógica da gestão integrada seria de se esperar uma grande integração 

entre as políticas, pois o ponto fundamental da gestão integrada dos recursos hídricos é a gestão 

da demanda e da oferta de água considerando a preservação e conservação da quantidade e 

qualidade do elemento água. Também seria de se esperar uma atuação intensa da ASA dentro 

dos Comitês de Bacia, integrando os debates sobre os usos múltiplos da água. 

Observando as características da formação e objetivos dos Comitês, bem como das TS, 

percebe-se similaridade com a classificação que Souza (2006) faz das Arenas Sociais: inciativa 

dos empreendedores políticos ou de políticas públicas; problema identificado pelas pessoas e 

necessita de ações. Surge a partir de indicadores, ocorrências naturais, desastres, repetições ou 

feedback, que demonstram necessidade de alteração das políticas. Os empreendedores são 

redes, redes sociais ou grupos com interesses diversos, advindos de movimentos, trocas ou 

encontros. Partem de situações concretas para investigar a integração entre as estruturas 

presentes e as ações, estratégias, constrangimentos, identidades e valores, em um movimento 

de desconstrução e construção, sua força está na investigação dos padrões das relações entre 

indivíduos e grupos.  

Quanto ao caso do P1MC e P1+2, o critério de demanda e oferta a ser seguido é dado 

pelo Decreto nº. 8.038/13, no Art. 1º. “Programa Cisternas destina-se à promoção do acesso 

autônomo e sustentável à água para consumo humano e para a produção de alimentos às 

famílias de baixa renda residentes na zona rural atingidas pela seca ou falta regular de água”. 

Seguido da definição dos termos, e tendo no inciso IV do Parágrafo único, o conceito de 

tecnologia social empregado para essa política pública, IV - tecnologia social de acesso à água 

– “conjunto de técnicas e métodos aplicados para captação, uso e gestão da água, desenvolvidos 

a partir da interação entre conhecimento local e técnico, apropriados e implementados com a 

participação da comunidade”. 

A implementação de políticas muitas vezes requer o desenvolvimento de regras e regulamentos 

formais. Regra formada pela burocracia é fundamental para o processo de formulação de políticas. As 

regras formais têm força de lei. Agências burocráticas podem cobrar multas e sanções para a violação 

destas regras, e essas multas e penalidades são aplicáveis nos tribunais (DYE, 2011).  

No que tange aos recursos hídricos existem as normas vinculadas a questões ambientais, como 

os licenciamentos, multas por crimes ambientais, como derramamento de óleos, efluentes poluentes em 
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corpos d’água. Também cabe observar as normas do Conama, Resolução nº. 357/2005, que estabelecem 

parâmetros de qualidade da água para os usos múltiplos, incluindo abastecimento humano. Já as regras 

no que se refere ao P1MC e P1+2, são as prestações de contas para a Controladoria Geral da União 

(CGU), por parte da ASA, e por parte das famílias existe o comprometimento com os cuidados básicos 

de higiene e manutenção da cisterna e compartilhamento do conhecimento e da tecnologia na 

comunidade. 

Lanna (1996) explica que uma gestão ambiental eficiente deve ser constituída por uma 

política ambiental (regulamentar, conservar, proteger), que estabeleça as diretrizes gerais, por 

um método de gerenciamento ambiental (referencial teórico) que oriente as ações gerenciais, e 

por um sistema de gerenciamento ambiental (conjunto de atores, agências, governo e setor 

privado), que seja capaz de articular instituições e aplicar os instrumentos legais e 

metodológicos para o preparo e execução do planejamento ambiental.  

O planejamento pode ser desenvolvido em três esferas: a) social e político, estabelece e 

processa as demandas da sociedade e seus representantes políticos; b) meio técnico, é o estudo 

de teorias e análises técnicas para suporte do plano; e, c) meio deliberativo, lugar de tomada de 

decisão através dos estudos feitos.   

Os instrumentos de gestão ambiental podem ser divididos em dois tipos, segundo Lanna 

(1996) o primeiro tipo são os instrumentos de comando e controle, são referentes ao controle 

da poluição, adequação ao uso, ou seja, sua regulamentação, a outorga para uso e 

aproveitamento de águas públicas e aplicação de penalidades. Já o segundo tipo pode ser 

caracterizado pela cobrança do uso de águas e taxas de poluição. 

Portanto a formulação, implementação e controle de políticas públicas necessitam um 

grande arcabouço de conhecimento, trabalho e dedicação, mas acima de tudo devem ser 

elaboradas com a participação da sociedade para responder aos seus anseios e necessidades.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entendendo a água como um direito universal, um bem comum de todos, percebe-se a 

necessidade do planejamento de seu uso e a garantia de acesso em quantidade e qualidade para 

toda a população. 

A forma de buscar esse direito e garantia, passa pela construção de políticas públicas 

que sejam pautadas pela transparência, inclusão social, liberdade e democracia. O conceito de 

gerenciamento integrado de recursos hídricos, observa o respeito aos usos múltiplos e aos seus 

diversos atores. Assim como a Tecnologia Social busca o empoderamento da população para a 

construção e valorização de uma sociedade justa, equitativa, inclusiva e sustentável. 
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Através dos programas P1MC e P1+2 foi possível perceber que as tecnologias sociais 

são construções sociotécnicas, que alimentam e movimentam a capacidade de desenvolvimento 

de uma sociedade. Através da tecnologia das cisternas, a população teve condições de melhorar 

sua qualidade de vida, obtendo água para seu consumo, mas também, entendendo os efeitos do 

uso da água no equilíbrio do meio, bem como aumentando sua capacidade de produção de 

alimento. Essa condição de melhoria, segundo a ASA, aumentou a frequência escolar, diminuiu 

a incidência de doenças de vinculação hídrica, diminuiu a sobrecarga de trabalho das mulheres 

e crianças que andavam longas distâncias para buscar água. 

Esses benefícios são visíveis, no entanto as políticas públicas que poderiam oportunizar 

ainda maiores benefícios a toda população, precisam ser mais transparentes e definidas. Integrar 

as tecnologias sociais já existentes com a política de recursos hídricos, através de ações 

definidas dentro dos Comitês de Bacia Hidrográfica parece ser um caminho viável, mas que 

demanda vontade política e institucional, assim como conhecimento dos instrumentos de gestão 

e da própria legislação por parte da sociedade. Como coloca Dye (2011), a Política Pública é o 

ato de realização de ações que podem ou não ser executadas, onde o efeito haverá de qualquer 

forma, por ter sido realizado ou por não ter sido realizado. 

Portanto fica claro que a tecnologia social pode contribuir com a gestão dos recursos 

hídricos e vice-versa, mas é preciso construir uma agenda comum, baseada na compreensão dos 

limites e necessidades locais e regionais. 

“Não somos construtores de cisternas, mas de relações sociais” (ASA) 
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