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Resumo 

 

Atualmente, é inegável a imensa quantidade de dados gerados pelas mais 

diversas fontes e sobre os mais diversos temas. A evolução tecnológica das últimas 

décadas criou meios para produzirmos e coletarmos cada vez mais dados e gerarmos 

cada vez mais informação. Essa produção de dados e informação tem seus desafios e o 

desenvolvimento tecnológico precisa ser tão ágil quanto o crescimento do volume dos 

dados. 

No campo das políticas públicas a realidade não é diferente e as pesquisas de 

campo para criação de políticas públicas tem a mesma necessidade de tratamento de 

grandes volumes de dados e geração de inteligência. A urgência e a eficiência são 

fatores fundamentais neste tipo de empreendimento e o uso de tecnologia 

computacional é a saída encontrada na maioria dos casos. 

Este estudo de caso busca analisar o projeto de desenvolvimento de Planos 

Municipais de Saneamento Básico realizado pela Universidade Federal Fluminense em 

parceria com a Funasa e a utilização de ferramentas de coleta e processamento de dados 

desenvolvidas pela UFF especificamente para este trabalho. 
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Abstract 

 

Nowadays, the huge amount of data generated by the most diverse sources, 

about the most diverse topics, is undeniable. The technological evolution of the last 

decades has created means for producing and collecting more and more data and 

generating more and more information. This production of data and information has its 

challenges and technological development needs to be as agile as the growth of data 

volume. 

In the field of public policy, the reality is no different and field research for 

public policy creation has the same need to handle large volumes of data and generate 

intelligence. Urgency and efficiency are key factors in this type of enterprise and the 

use of computer technology is the solution found in most cases. 

This case study seeks to analyze the project of development of Municipal Plans 

of Basic Sanitation carried out by the Fluminense Federal University in partnership 

with National Health Foundation and the use of data collection and processing tools 

developed by UFF specifically for this work.  

Keywords: Big Data; Public policy; Basic Sanitation; Technology. 
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1. Introdução 

 

Uma das atribuições do poder público brasileiro é o desenvolvimento de políticas 

públicas para o atendimento de demandas específicas da sociedade civil brasileira em 

geral ou de segmentos específicos. Políticas Públicas são necessariamente 

desencadeadas pelo Estado, sendo atribuição exclusiva deste seu desenvolvimento e 

implantação. Devem, necessariamente, influenciar a vida dos cidadãos aos quais se 

destinam de forma relevante e objetiva, devendo ter por objetivo a solução de situações 

socialmente problemáticas ou, minimamente, o controle destas situações. 

De acordo com Maria Paula Dallari Bucci, podemos definir políticas públicas 

como “programas de ação governamental visando a coordenar os meios à disposição 

do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente 

relevantes e politicamente determinados. Políticas públicas são metas coletivas 

conscientes e, como tais, um problema de direito público, em sentido lato.”. 

Visando o melhor interesse público, podem ser firmadas parcerias entre o Estado 

e organizações não governamentais ou mesmo a iniciativa privada, para o 

desenvolvimento e implantação de políticas públicas. Estas parcerias, por muitas vezes, 

são a única forma de viabilização de programas e projetos de interesse da sociedade civil. 

Muitas vezes, parcerias publicas entre diferentes esferas do estado ou entre diferentes 

níveis do poder público são firmadas com o objetivo de promover ações que, por 

diversos motivos (financeiros, estruturais, sociais etc.) não poderiam ser viabilizadas por 

somente um dos entes envolvidos. Parcerias para compartilhamento de conhecimento 

técnico, para subsídio financeiro ou financiamento, para disponibilização de recursos ou 

infraestrutura e outros tantos tipos possíveis são firmadas entre os mais diversos entes 

da administração pública, para buscar a viabilização de políticas públicas e atendimento 

de demandas sociais. 

Dentre as muitas áreas de atuação do Estado, uma das mais importantes e que 

requer maior atenção ao seu atendimento é, sem dúvida, a saúde. Mais especificamente, 

a prevenção e mitigação de riscos à saúde pública ligados à prestação inapropriada de 

serviços de saneamento básico urbano e rural, sendo estes: fornecimento de água, 

tratamento apropriado de esgoto e gestão e manejo de resíduos sólidos. 

No Brasil, o atendimento as demandas sanitárias na esfera federal é atribuição do 

Ministério da Saúde, sendo a atuação direta realizada por fundação federal constituída 

para este fim em 1991 denominada Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). A 



FUNASA tem a missão de promover o fomento às soluções de saneamento para 

prevenção e controle de doenças, bem como formular e implementar ações de promoção 

e proteção à saúde relacionadas com as ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional 

de Vigilância em Saúde Ambiental (FUNASA, 2018). 

Uma das muitas formas de atendimento desta missão se dá através da atuação 

direta da fundação no apoio aos municípios brasileiros com até 50.000 habitantes no 

desenvolvimento de suas políticas públicas sanitárias. Este apoio vem em forma de 

prestação de consultoria e assistência técnica e/ou financeira no desenvolvimento de seus 

Planos Municipais de Saneamento Básico.  

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é o instrumento fundamental 

para a construção de políticas públicas municipais de saneamento básico e, tendo 

natureza tão relevante e ampla, se faz uma ferramenta de extrema complexidade, tanto 

em seu desenvolvimento quanto em seu conteúdo. O PMSB é constituído por diversos 

documentos, gerados em diferentes etapas e com diferentes objetivos, regulamentado 

através de lei e tem seu escopo de elaboração definido pela Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA) através de Termo de Referência (TR), tendo a primeira versão deste sido 

publicada em 2012. Sua constituição se dá nos termos da Lei n° 11.445/2007 (Diretrizes 

Nacionais para o Saneamento Básico e Política Federal de Saneamento Básico) e da Lei 

n° 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) bem como seus decretos de 

regulamentação. 

 

A participação popular é um dos temas considerados mais importantes em todo 

o escopo dos Planos Municipais de Saneamento Básico, sendo abordado de forma 

enfática e específica nas Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (Lei nº 

11.445/2007). O PMSB deve ser considerado uma oportunidade de transformação da 

realidade da população (FUNASA/2018), melhorando as condições de vida do cidadão 

das localidades atendidas pelas políticas resultantes dos estudos e prognósticos 

levantados pelo PMSB.  

O envolvimento público é determinado por lei e consta nos fundamentos básicos 

da elaboração do PMSB. É descrito de forma abrangente no Termo de Referência que 

orienta a elaboração do PMSB sendo, inclusive, parte impreterível da elaboração da 

maioria dos produtos do PMSB bem como de sua conclusão, sendo mandatória a 

apreciação pública do relatório final do projeto.  

 



O Termo de Referência para Elaboração de Plano Municipal de Saneamento 

Básico 2018 (TR) resume o PMSB como: 

 

• objeto de construção de um pacto social, capaz de contribuir para reduzir as 

desigualdades sociais por meio da universalização do acesso aos serviços, recuperar a 

integridade ambiental e sensibilizar a todos sobre a relevância do saneamento básico 

para o desenvolvimento do município; 

• instrumento de promoção da inclusão social por meio de ações de saneamento 

para prevenção e controle de doenças e de intervenção na realidade sanitária do 

município, resguardando o conceito de saneamento como uma ação preventiva de saúde 

pública; 

• estratégia de articulação com outros planos setoriais correlatos por meio de uma 

abordagem integrada do território que contemple, entre outras, a dimensão regional e o 

contexto da bacia hidrográfica onde o município está inserido, bem Termo de Referência 

para Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico como a convergência com 

as diretrizes dos planos estaduais, quando forem adequadas para a realidade local; 

• instrumento de planejamento territorial que não se encerra no relatório do Plano 

e, necessariamente, se desdobra na implantação das ações propostas, acompanhamento 

e avaliação dos impactos e resultados; 

• oportunidade para traduzir o que está na lei em agenda pública e assim colocar 

o saneamento na pauta de desenvolvimento do município, envolvendo os agentes 

(públicos, sociais e privados) em um ambiente de cooperação, com responsabilidades 

compartilhadas entre todos; 

• instrumento orientador dos programas, projetos e ações de saneamento básico 

no âmbito municipal, buscando sua observância na previsão orçamentária e na execução 

financeira; 

• condição para pleitear recursos junto à União e para construir parcerias com 

empresas privadas sediadas no município, entre outros agentes; 

• referência para o exercício das funções de regulação e fiscalização do 

saneamento no município, sobretudo como instrumento normativo dos contratos de 

prestação dos serviços por agentes públicos e privados; 

• oportunidade para capacitação dos atores locais, particularmente gestores 

públicos, técnicos da Prefeitura, prestadores de serviços, conselheiros municipais e 

lideranças comunitárias que atuam na política pública de saneamento básico e áreas 



correlatas como moradia, saúde, meio ambiente, gestão de recursos hídricos, entre 

outras; 

• instrumento para fortalecer e qualificar a participação popular e o controle 

social, de maneira a influenciar o processo decisório sobre as prioridades de 

investimentos e de ações de saneamento básico no território, assim como para garantir a 

qualidade dos serviços prestados à população; 

• ferramenta para organizar e/ou consolidar as informações de saneamento 

básico, gerando indicadores que fazem interface com as condições de saúde, a 

integridade do meio ambiente, as condições de habitabilidade, entre outros, apoiando 

inclusive o processo de acompanhamento e avaliação dos resultados alcançados. 

 

Ficou claro que para cumprir uma tarefa tão complexa e trabalhosa, seria 

necessário o apoio da tecnologia tanto para o processamento de um volume tão grande 

de dados, quanto para auxiliar na produção da inteligência, que é justamente a mais 

valiosa contribuição do PMSB para a sociedade. 

Para atender essa demanda foi desenvolvido o Hígia 50, sistema construído por 

equipe da Universidade Federal Fluminense especialmente para este projeto e que tinha 

como objetivo processar os dados coletados, gerar informação a partir destes dados e 

elaborar os documentos físicos dos Diagnósticos Técnicos Participativos, reduzindo 

drasticamente a necessidade de mão de obra especializada e o tempo necessário para 

elaboração e aumentando o controle sobre a padronização dos documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Objetivos 

 

2.2 Geral 

 

A proposta deste estudo de caso é descrever o processo de elaboração dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e analisar a contribuição das técnicas de Big 

Data, Data Analytics e Automação de Processos como ferramenta de suporte à coleta e 

refino de dados para a geração de informação e conhecimento nas esferas pública e 

privada. 

 

2.3 Específicos 

 

Apresentar os desafios encontrados pela equipe, as soluções adotadas, as 

metodologias empregadas e as ferramentas desenvolvidas para conclusão do projeto sob 

a perspectiva da gestão de sistemas.  

Abordar as vantagens e desvantagens do modelo adotado e sua contribuição para 

o desenvolvimento do projeto enquanto ferramenta de apoio a coleta de dados em campo 

e desenvolvimento dos relatórios finais do PMSB. 

 

3. Problema de pesquisa 

 

Este estudo busca responder o problema: Qual a real contribuição das técnicas 

de Big Data, Data Analytics e Automação de Processos para os projetos de coleta e 

tratamento de grandes volumes de dados em programas e políticas públicas. 

 

4. Quadro Teórico Metodológico 

 

Este trabalho seguirá o modelo de procedimento metodológico do estudo de caso. 

Serão empregadas ferramentas de coleta de dados primários e secundários, entrevistas e 

pesquisa bibliográfica como base e fundamentação para o estudo. 

Serão analisados dados específicos do objeto de estudo, coletados em campo 

junto a equipe de desenvolvimento das ferramentas de apoio dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico, objeto deste estudo, bem como dados obtidos de fontes externas 

como a Fundação Nacional de Saúde e o Ministério das Cidades. 



Serão realizadas entrevistas semiestruturadas com a equipe envolvida no 

desenvolvimento dos sistemas de apoio, com a equipe de gestão do projeto e com 

representantes dos órgãos contratantes, Fundação Nacional de Saúde e Ministério das 

Cidades. 

 

5. Delimitação do objeto 

 

Neste trabalho, serão analisados o desenvolvimento e aplicação de tecnologias 

de Big Data, Data Analytics e Automação de Processos no desenvolvimento dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico (PMSB) do ano de 2016, projeto desenvolvido pela 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) em parceria com a Universidade Federal 

Fluminense (UFF) nos estados do Maranhão e Espírito Santo.  

O Plano Municipal de Saneamento Básico é uma ferramenta desenvolvida pelo 

governo federal, através da Fundação Nacional de Saúde, que tem como objetivo suprir 

as administrações municipais com as informações necessárias para o desenvolvimento 

das políticas de saneamento, sua gestão, regulação e fiscalização. Este instrumento foi 

idealizado sob a ótica da metodologia participativa e tem como objetivo a 

disponibilização de informações e orientações necessárias ao desenvolvimento de 

políticas universais, inclusivas e sustentáveis nos municípios trabalhados (Termo de 

Referência-PMSB, 2012). 

O plano municipal de saneamento Básico é instrumento fundamental do Plano 

Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), sendo este um programa do Ministério 

das Cidades criado em atendimento a Lei nº 11.445 de 2007, também chamada Lei 

Nacional de Diretrizes para o Saneamento Básico. 

A Lei Nacional de Diretrizes para o Saneamento Básico estabelece os pilares da 

política nacional de saneamento sendo alguns deles a obrigatoriedade da elaboração do 

PLANSAB, a abrangência do PLANSAB (abastecimento de agua, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de aguas 

pluviais urbanas) e a meta de 20 anos para conclusão do projeto entre outros. 

(MIRANDA, 2013). 

Sendo o PMSB um instrumento extremamente abrangente e de caráter regional, 

sua construção demanda enorme esforço de coleta e tratamento de dados além de um 

sistema de centralização de dados e geração de informações ágil, robusto e confiável. 

Para auxiliar nesta tarefa foi desenvolvida pela UFF uma ferramenta (software) dedicada 



utilizando técnicas de Big Data e tratamento de dados, sendo este o único modelo capaz 

de atender com rapidez a enorme quantidade de dados gerados e tratá-los de forma a 

gerar a informação necessária para desenvolvimento do plano final. 

 

6. Fundamentação Teórica 

 

Os gestores públicos titulares dos serviços de saneamento básico, em qualquer das 

três esferas de poder, ainda hoje encontram grandes dificuldades no planejamento e 

execução dos projetos voltados para a prestação destes serviços, principalmente por 

conta do descolamento entre as necessidades da população e as reais condições da 

entidade federativa, neste caso específico, o município. Este grande degrau que existe 

entre a necessidade e a capacidade tem forte influência do processo político e da forte 

desigualdade social brasileira, problemas evidentes em todas as esferas do Estado 

Brasileiro. 

Grandes esforços têm sido empenhados na adequação e modernização dos 

dispositivos legais ordenadores da prestação dos serviços de saneamento básico e na 

busca constante pelo aumento da qualidade e disponibilidade dos serviços prestados, 

porém muitos obstáculos ainda precisam ser superados, como a sustentabilidade técnica 

e a inviabilidade econômica.  

O dispositivo legal que direciona e ordena o planejamento e prestação de serviços 

de saneamento básico no Brasil é a Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento 

Básico (Lei nº 11.445/2007 e suas alterações). Esta lei trata de forma abrangente todos 

os aspectos a serem observados na execução de políticas públicas de saneamento, do 

planejamento à execução, nas diversas esferas do Estado.  

Em seu Capítulo I, Art. 2º, estabelece os fundamentos (Princípios Fundamentais) 

para a prestação dos serviços públicos de saneamento, que deverão ser observados por 

todos os agentes envolvidos no planejamento ou execução dos serviços, conforme a 

seguir: 

I - universalização do acesso; 

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 

componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à 

população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das 

ações e resultados; 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 



resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio 

ambiente; 

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de 

manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do 

patrimônio público e privado; 

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades 

locais e regionais; 

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 

habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de 

promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da 

qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante; 

VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 

pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 

decisórios institucionalizados; 

X - controle social; 

XI - segurança, qualidade e regularidade; 

XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos 

hídricos. 

 

Em relação ao tema planejamento de ações, a Lei determina ainda que a prestação 

dos serviços será antecedida por plano, que poderá ser específico para cada serviço, e 

que abrangerá minimamente os seguintes itens: 

I - o diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando 

sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e 

apontando as causas das deficiências detectadas; 

II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, 

admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os 

demais planos setoriais;  

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, 

de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos 

governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento;  

IV - ações para emergências e contingências;   



V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas. 

 

Outro ponto de extrema importância tratado na lei é a delimitação de “saneamento 

básico” no âmbito das políticas públicas Brasileiras, que deverá abranger o 

abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, conforme descrito a 

seguir: 

I – Saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até 

as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos 

sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros 

e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 

transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento 

e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; 

 

No Brasil, a instituição responsável por promover o fomento a soluções de 

saneamento básico é a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), órgão ligado ao 

Ministério da Saúde.  

Criada em 1991 a partir da fusão de diversos órgãos atuantes na área de saúde 

pública entre os quais a Fundação Serviços de Saúde Pública (Fsesp) e a 

Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam), a FUNASA é uma fundação 

pública federal que tem por missão “Promover a saúde pública e a inclusão social por 

meio de ações de saneamento e saúde ambiental” (FUNASA, 2019). 

De acordo com o site da FUNASA, o órgão é hoje “a instituição do governo 



federal responsável em promover o fomento à soluções de saneamento para prevenção 

e controle de doenças, bem como formular e implementar ações de promoção e proteção 

à saúde relacionadas com as ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional de 

Vigilância em Saúde Ambiental” (FUNASA, 2019). 

Entre as muitas atividades e projetos em que esta envolvida, a FUNASA da grande 

atenção às ações voltados para a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da 

população como por exemplo a implantação de Melhorias Habitacionais para Controle 

da Doença de Chagas (MHCDC), que consiste em melhorias físicas (reforma ou 

reconstrução) em casas de taipa localizadas em municípios inseridos em áreas endêmicas 

da doença de chagas. A FUNASA atua ainda em projetos do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC) do governo federal em mais de 1000 municípios brasileiros, sem 

contar diversas ações de promoção à saúde e outras atividades. 

 

A Universidade Federal Fluminense (UFF) é uma instituição federal de ensino 

superior criada em 1960 com o nome original de Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro. Tem sua sede na cidade de Niterói (RJ) e tem unidades acadêmicas em mais 

oito municípios do Estado. Atualmente é constituída por 42 unidades de ensino e oferece, 

além da graduação presencial tradicional, programas de ensino a distância (EAD), 

programas de pós-graduação, além de pesquisas em diversas áreas, residência médica e 

outros, sendo uma das maiores e mais renomadas universidades Brasileiras. 

 

Em 2014 a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) assinou dois Termos de 

Execução Descentralizada (TED) com a Universidade Federal Fluminense (UFF) para a 

elaboração completa de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) em 

municípios com menos de 50 mil habitantes em dois estados Brasileiros: Espírito Santo 

e Maranhão, gerando um total aproximado de 150 PMSBs.  

 

Esta parceria atribuiu a UFF a responsabilidade total sobre a execução do projeto 

de elaboração dos planos e seus produtos, realizando ações de mobilização social, 

pesquisa de campo, levantamento de dados públicos, desenvolvimento da estrutura 

tecnológica necessária, análise da situação sanitária dos municípios e elaboração de 

prognóstico técnico e de planos de ação em parceria com a população local e a 

administração municipal.  

 



Cada Plano Municipal de Saneamento Básico é composto por 7 partes ou Produtos, 

conforme designado em seu termo de referência. Cada um destes produtos consiste em 

um pacote de ações realizadas e um dossiê documentando os processos e seus resultados. 

Tanto as ações quanto sua documentação têm suas especificações (de forma e conteúdo) 

determinadas pela FUNASA em um Termo de Referência.  

O produto final de todo este trabalho é uma proposta de Plano Municipal de 

Saneamento Básico completo e uma minuta de lei para cada município participante. 

Estes planos e minutas de lei, após sua elaboração, devem ser apresentados a população 

em audiência pública e aprovados pelo titular da prestação dos serviços e, só então, se 

tornam documentos oficiais prontos para serem incorporados às políticas públicas 

municipais. 

Enquanto Entidade Repassadora, é responsabilidade da FUNASA o fornecimento 

dos recursos orçamentários necessários para a execução do projeto, bem como monitorar 

o projeto, atuar como órgão consultivo, analisar e aprovar os produtos do projeto e 

participar das audiências publicas municipais. A FUNASA assume ainda a 

responsabilidade pela execução direta do projeto no caso de evento de força maior 

impedir que a Entidade Recebedora (UFF) conclua o projeto conforme o escopo definido 

no Termo de Execução Descentralizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 O PMSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Capa Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Água Doce do Norte, 

Espírito Santo 

 

6.1.1 Objetivos 

 

O objetivo central do Plano Municipal de Saneamento Básico é a promoção das 

políticas de saneamento básico de acordo com os princípios fundamentais determinados 

pela Lei nº 11.445/2007, em especial o primeiro deles: a universalização do acesso ao 

saneamento, o que significa, basicamente, o acesso total e irrestrito de todas as pessoas 



em território brasileiro às estruturas e ações referentes aos 4 eixos cobertos pelo que se 

entende como saneamento básico, sendo eles: abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, drenagem de águas pluviais e manejo de resíduos sólidos. 

Para que este objetivo central seja atingido diversas metas devem ser cumpridas, 

sendo elas imediatas, de curto, médio ou longo prazo. Estas metas devem ser voltadas 

para a ampliação e melhoria dos quatro serviços do saneamento básico. É função do 

PMSB propor soluções graduais e progressivas para o atingimento dessas metas. Estas 

soluções podem atuar tanto na dimensão da gestão (medidas estruturantes) quanto na 

dimensão da infraestrutura (medidas estruturais) (Termo de Referência, FUNASA, 

2018). 

 

De acordo com o Termo de Referência para Elaboração de Plano Municipal de 

Saneamento Básico 2018, são objetivos ESPECÍFICOS do PMSB: 

 

a) Promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico em nível 

municipal, em sintonia com as diretrizes nacionais e com ênfase na capacitação dos 

agentes locais, como os gestores públicos, técnicos da Prefeitura, conselheiros 

municipais, lideranças comunitárias e representantes de movimentos sociais com 

atuação na política de saneamento básico e correlatas, qualificando o exercício do 

controle social. 

b) Utilizar tecnologias apropriadas e soluções graduais e progressivas, 

considerando a sustentabilidade ambiental e a capacidade de pagamento dos usuários 

que, segundo a legislação, não pode ser impeditiva para atingir as metas de 

universalização. 

c) Orientar para que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo poder 

público se dê de acordo com o que estabelece a política municipal e o PMSB em termos 

de necessidades de investimentos, e que sejam preferencialmente definidas segundo 

critérios de promoção de salubridade ambiental, da maximização da relação benefício 

custo e, portanto, de maior retorno social do ponto de vista dos benefícios gerados para 

a melhoria da qualidade de vida da população. 

d) Utilizar indicadores na elaboração do PMSB que apoiem desde a construção do 

diagnóstico, a análise dos cenários para a gestão dos serviços, até a proposição das ações, 

e que dialoguem com as metas que devem ser observadas na execução e avaliação do 

PMSB. 



 

6.1.2 Elaboração do PMSB 

 

Os Planos Municipais de Saneamento Básico são desenvolvidos em etapas que 

são, por sua vez, constituídas por diversas atividades e que tem sua finalização nos 

Produtos que deverão ser entregues à FUNASA para acompanhamento do projeto. 

São sete etapas no total, começando com mapeamento dos atores locais, 

nomeações do comitê executivo e outros trâmites necessários para o início dos trabalhos; 

passando por etapas de definição de estratégia, elaboração dos diagnósticos, análise e 

prognóstico, elaboração de indicadores, consolidação dos produtos e encerramento do 

projeto. As etapas são descritas conforme a seguir: 

 

ETAPA I: Formação de Grupos de Trabalho - Serão formados grupos de trabalho, 

organizados em comitês, contemplando diferentes atores sociais, como representantes 

de órgãos do poder público municipal, estadual e federal relacionados com o saneamento 

básico e de setores e organizações da sociedade civil (entidades profissionais, 

empresariais, movimentos sociais, ONGs e outros). 

 

ETAPA II: Planejamento da Mobilização Social – Esta etapa concretiza-se no Plano de 

Mobilização Social (PMS), que apresenta as estratégias e ações propostas, com o 

objetivo de promover a efetiva mobilização e participação social. 

 

ETAPA III: Habilitação do Sistema de Informações - Será disponibilizado um sistema 

de informações para apoio às tomadas de decisões, com capacidade de armazenar dados. 

O sistema será uma ferramenta importante para a gestão do saneamento básico no 

município. 

 

ETAPA IV: Diagnóstico Técnico-Participativo - Será feito um diagnóstico 

socioeconômico, da infraestrutura e dos serviços de saneamento básico abrangendo seus 

quatro componentes, além da percepção social acerca do tema: 

 

- Abastecimento de água; 

- Esgotamento sanitário; 

- Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; 



- Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

 

ETAPA V: Elaboração da Prospectiva e Planejamento Estratégico (PPE) e dos 

Programas, Projetos e Ações (PPA) – A partir do diagnóstico, serão elaborados os 

planejamentos e os programas específicos visando a universalização do saneamento, que 

deverão contemplar soluções para os desafios e anseios identificados, tendo como 

princípio a compatibilização entre o crescimento econômico, a sustentabilidade 

ambiental e a equidade social nos municípios. 

 

ETAPA VI: Plano de Execução (PE) - As etapas de execução contemplam o caminho a 

ser adotado para a execução dos programas, dos projetos e das ações, considerando 

metas em horizontes temporais bem distintos: 

 

- Imediatos ou emergenciais – até 3 anos; 

- Curto prazo – entre 4 a 8 anos; 

- Médio prazo – entre 9 a 12 anos; 

- Longo prazo – entre 13 a 20 anos. 

 

Os programas deverão ser planejados, tendo em vista as projeções de crescimento da 

população e consequente demanda por serviços. Deverá prever ainda a estimativa de 

custos e as principais fontes de recursos que poderão ser utilizadas para a implantação 

das ações definidas, bem como os responsáveis por sua realização. 

 

ETAPA VII: Relatório Final e Minuta do Projeto de Lei do PMSB - Um relatório final 

descrevendo todas as etapas de elaboração do PMSB será elaborado, assim como a 

minuta de Projeto de Lei, que deverá estar em conformidade com os dispositivos 

inseridos no PMSB e as demais normas vigentes. Essa minuta será submetida à discussão 

com a população, em evento especialmente convocado para este fim: a Audiência 

Pública. Neste evento, a versão final do plano será concluída e encaminhada 

posteriormente à Câmara de Vereadores. O PMSB, depois de aprovado e sancionado em 

lei municipal, deve ser implantado pelo órgão do município responsável pela execução 

da política municipal de saneamento básico. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Detalhamento das etapas de elaboração do PMSB 

 

 

 

 

Cada uma das etapas gera um Produto, sendo ele nomeado de “Produto A” a 

“Produto G”. A elaboração dos produtos não precisa ser, necessariamente, estanque 

podendo diferentes etapas ocorrerem de forma concomitante sem prejuízo a sua 

conclusão.  

 

O quadro abaixo (Quadro 1) detalha as sete etapas da elaboração do PMSB e seus 

produtos: 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 1 – Etapas de elaboração do PMSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) O Relatório de Acompanhamento das Atividades deverá conter o relato do que foi desenvolvido no período 

equivalente, indicando principalmente os resultados obtidos, bem como os gargalos e as dificuldades encontradas. 

Além dessa descrição mais analítica, deverá apresentar as listas de presença de todos os eventos realizados e o 

respectivo registro fotográfico, inclusive dos levantamentos de campo e visitas de prospecção técnica. 

ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PMSB PRODUTOS RELACIONADOS

Atividades Iniciais

Produto A, contendo:
Portaria de nomeação do Comitê Executivo;
Mapeamento dos atores locais;
Proposta de Composição do Comitê de Coordenação;
Proposta com a Definição dos Setores de Mobilização (SM);
Relatório de Acompanhamento das Atividades (*).

Elaboração da ESTRATÉGIA DE MOBILIZAÇÃO, 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNICAÇÃO DO 
PMSB

Produto B, contendo:
Decreto de nomeação do Comitê de Coordenação e respectivo 
regimento interno;
Relatório da Estratégia de Mobilização, Participação Social e 
Comunicação, prevendo todos os eventos participativos, tendo sido 
aprovada por deliberação do Comitê de Coordenação;
Relatório de Acompanhamento das Atividades (*), informando qual 
sistema de informação será adotado na elaboração do PMSB.

Construção do DIAGNÓSTICO
TÉCNICO-PARTICIPATIVO, dos serviços de 
saneamento básico, englobando os 4 
componentes, com base no enfoque técnico 
em diálogo permanente com a população, 
realizado por meio dos eventos previstos na 
Estratégia Participativa do PMSB

Produto C, contendo:
Relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo e apresentação do 
Quadro com o Resumo Analítico do Diagnóstico do PMSB;
Relatório de Acompanhamento das Atividades (*)

Elaboração do PROGNÓSTICO DO
SANEAMENTO BÁSICO no município:
Escolha do Cenário de Referência para a 
Gestão dos Serviços, definição dos Objetivos e 
Metas, indicação das Prospectivas Técnicas 
para cada um dos 4 componentes

Produto D, contendo:
Relatório do Prognóstico do PMSB: cenário de referência para a 
gestão dos serviços; objetivos e metas; prospectivas técnicas para 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas 
pluviais e manejo de resíduos sólidos;
Relatório de Acompanhamento das Atividades (*).

Proposição de PROGRAMAS, PROJETOS E 
AÇÕES DO PMSB, aplicação da METODOLOGIA 
DE HIERARQUIZAÇÃO DAS PROPOSTAS DO 
PMSB e definição da PROGRAMAÇÃO DA 
EXECUÇÃO DO PMSB

Produto E, contendo:
Relatório com a proposição dos Programas, Projetos e Ações do PMSB 
e respectivo Quadro 3 com as Propostas do PMSB;
Quadro 4 com o resultado da aplicação da Metodologia
para Hierarquização das Propostas do PMSB;
Programação da Execução do PMSB com apresentação do
Quadro 5;
Relatório de Acompanhamento das Atividades (*).

Elaboração da Proposta de INDICADORES DE 
DESEMPENHO DO PMSB

Produto F, contendo:
Proposta de Indicadores de Desempenho do PMSB;
Relatório de Acompanhamento das Atividades (*)

CONSOLIDAÇÃO DOS PRODUTOS
DO PMSB, elaboração da MINUTA DO
PROJETO DE LEI PARA APROVAÇÃO
DO PMSB e elaboração do RESUMO
EXECUTIVO do PMSB

Produto G, contendo:
Documento Consolidado do PMSB, com a incorporação das 
contribuições pactuadas na audiência pública (ou conferência 
municipal) e por deliberação do Comitê de Coordenação.
Devem ser disponibilizadas 2 (duas) cópias para o município, sendo 
uma digital para publicação na página eletrônica da Prefeitura e outra 
impressa, e para a Funasa apenas a cópia digital;
Minuta do Projeto de Lei para aprovação do PMSB, tendo o 
Documento Consolidado do PMSB como Anexo Resumo Executivo do 
PMSB, de acordo com o escopo mínimo estabelecido nesse TR 
Relatório de Acompanhamento das Atividades (*), com registro 
completo da audiência pública realizada para aprovação do PMSB.



Cada uma das etapas de elaboração do PMSB apresenta suas peculiaridades e 

desafios, sendo obviamente um trabalho de imensa complexidade e relevância. Pela 

própria natureza do projeto, era esperado uma imensa quantidade de dados a serem 

processados e transformados em informação. Grandes volumes de dados primários 

(coletados em campo) e secundários (dados estatísticos coletados de fontes diversas) são 

necessários na elaboração de um diagnóstico dessa magnitude e a viabilização técnica 

tanto da coleta quanto do beneficiamento deste volume de dados sempre foi uma 

preocupação para as equipes envolvidas no projeto. 

Outro ponto de preocupação, como em qualquer projeto, foi sua viabilidade 

financeira, uma vez que um grande esforço em mão de obra especializada, tecnologia e 

insumos seria necessário para atender um projeto tão grande. A questão financeira é, 

obviamente, uma preocupação comum a qualquer tipo de empreendimento. Neste caso 

específico, sendo um projeto público, a preocupação com a eficiência financeira deve 

ser ainda maior, uma vez que o recurso publico é escasso e envolve diversas questões 

burocráticas, legais e éticas em sua aplicação. 

Além dos desafios tecnológico e financeiro, diversos outros seriam encontrados 

ao longo do projeto, a maioria em sua fase de planejamento, outros durante a execução. 

Este fenômeno já era esperado, considerando que o projeto envolveria pessoas das mais 

diversas origens, experiências e vivencias; envolveria o poder publico em diferentes 

esferas, bem como a iniciativa privada e a população. Sem contar as questões relativas 

à escassez de recursos e outros eventos alheios ao controle da equipe do projeto. 

Neste estudo analisaremos as vantagens da estrutura tecnológica desenvolvida pela 

UFF para mitigar parte destes desafios durante o desenvolvimento do Produto C 

(Diagnóstico Técnico-Participativo ou DTP). Este produto é o mais complexo e o que 

demanda maior esforço de trabalho de equipes multidisciplinares em sua elaboração. É 

nessa fase que ocorre a coleta de dados primários e secundários, seu armazenamento e 

transformação em informação. Informação gerada de forma automatizada é somada a 

análises técnicas realizadas por especialistas para a geração de documentos eletrônicos 

com mais de 120 páginas, únicos para cada município participante. 

O DTP é o documento de análise do Plano Municipal de Saneamento Básico. Ele 

contém todo a informação coletada e trabalhada e é o alicerce para o planejamento das 

ações a serem tomadas pelo titular dos serviços. O Diagnóstico Técnico-Participativo, 

como o próprio nome diz, consolida a situação do município nas questões relativas a 

saneamento básico, além de contextualizar o município socioeconomicamente. É esse 



pacote de informações que fornece o subsídio para o trabalho dos especialistas para a 

elaboração dos prognósticos e sugestões de planos de ação para cada município. 

Com base nas informações levantadas nesta fase do estudo são estruturados 

também os indicadores para avaliação de desempenho do Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 

É fato que a fase de elaboração do Diagnostico Técnico-Participativo é a fase mais 

crítica e complexa do projeto e, como tal, demanda maior envolvimento e alocação de 

recursos, inclusive, tecnológicos. 

 

6.2 O Diagnóstico Técnico Participativo 

 

O Diagnóstico Técnico-Participativo (DTP) é um dos produtos (Produto C) de 

entrega da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e é desenvolvido na 

terceira fase do projeto. Seu propósito é criar um panorama geral da situação sanitária 

do município englobando as quatro dimensões da política de saneamento básico 

brasileira (Lei nº 11.445/2007): Esgotamento sanitário, fornecimento de água, manejo 

de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais. 

De acordo com o Termo de Referência para Elaboração de Plano Municipal de 

Saneamento Básico 2018, “O diagnóstico é a base orientadora do PMSB. Deve abranger 

os quatro componentes do saneamento básico, consolidando informações sobre a 

situação dos serviços segundo indicadores epidemiológicos, de saúde, sociais, 

ambientais e econômicos, bem como sobre o impacto nas condições de vida da 

população, além de toda informação correlata de setores que se integram ao 

saneamento.” (FUNASA, 2018). Pode-se considerar essa a definição de escopo do DTP, 

sendo importante frisar que, além dos quatro eixos principais do estudo, são exigidas 

ainda as avaliações socioeconômica e de situação dos serviços, através da análise de 

indicadores de saúde, sociais, ambientais etc. 

Essa definição de escopo deixa clara a intenção de fazer do DTP um documento 

estruturante, que sirva como base para as análises posteriores e para o PMSB como um 

todo. 

O Conselho das Cidades, órgão vinculado ao Ministério das Cidades, que tem 

como parte de suas competências a orientação e recomendação da aplicação das políticas 

de saneamento básico e, portanto, da Politica Nacional de Saneamento (Lei nº 

11.445/2007), através do Art. 4º, parágrafo I, de sua Resolução Recomendada nº 75 de 



02 de julho de 2009, recomenda que o Plano Municipal de Saneamento Básico deverá 

conter minimamente: 

 

I. O Diagnóstico integrado da situação local dos quatro componentes do 

saneamento básico, a saber: abastecimento de água; esgotamento sanitário; limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos; drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. O 

diagnóstico deve conter dados atualizados, projeções e análise do impacto nas condições 

de vida da população, abordando necessariamente: 

 

a) A caracterização da oferta e do déficit indicando as condições de acesso e a 

qualidade da prestação de cada um dos serviços considerando o perfil populacional, com 

ênfase nas desigualdades sociais e territoriais em especial nos aspectos de renda, gênero 

e étnico-raciais; 

b) As condições de salubridade ambiental considerando o quadro epidemiológico 

e condições ambientais; 

c) A estimativa da demanda e das necessidades de investimentos para a 

universalização do acesso a cada um dos serviços de saneamento básico nas diferentes 

divisões do município ou região; 

d) As condições, o desempenho e a capacidade na prestação dos serviços nas suas 

dimensões administrativa, político-institucional, legal e jurídica, econômico-financeira, 

operacional, tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Capa do Diagnóstico Técnico-Participativo do município de Alfredo Chaves - ES 

 

 

O Diagnostico Técnico-Participativo é estruturado de maneira a fazer uma 

apresentação do próprio documento e sua metodologia de trabalho; contextualizar o 

município, sua abrangência territorial e panorama socioeconômico, cultural, ambiental 

e de infraestrutura.   

A estrutura do documento deve preencher uma série de formalidades, apresentar o 

município de forma ordenada, apontar o panorama socioeconômico do município e então 

entrar na análise dos eixos do saneamento propriamente ditos.  

 

Sua estrutura segue, em geral, o seguinte padrão: 

 

a) Introdução 

b) Apresentação 

c) Metodologia de Trabalho 



d) Abrangência territorial 

e) Aspectos socioeconômicos, culturais, ambientais e de infraestrutura 

f) Abastecimento de água potável 

g) Esgotamento sanitário 

h) Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

i) Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

j) Diagnostico de percepção social 

 

Os três primeiros itens (Introdução, Apresentação e Metodologia de Trabalho) 

tratam sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico como um todo, abordam a 

legislação que rege sua construção, suas obrigatoriedades, objetivos e forma de 

construção.  

O quarto e quinto itens se referem a abrangência territorial ou caracterização 

territorial do município e, ao contrário do que o nome sugere, trata não somente da 

determinação geográfica do município, mas também de todo o panorama social do 

município. No DTP estes itens são segmentados em Abrangência Territorial, que 

determina somente a caracterização geográfica; e Aspectos Socioeconômicos, Culturais, 

Ambientais e Infraestrutura, que avalia a estrutura social do município. 

Os itens seguintes detalham os eixos específicos do saneamento básicos e, 

naturalmente, compõem a maior parte do esforço de coleta e processamento de dados e 

para sua elaboração foi aplicada a ferramenta tecnológica objeto deste estudo. Um 

volume imenso de dados primários e secundários foi coletado para composição dos 

estudos destes temas. 

 

6.2.1 Serviço de Abastecimento de Água 

 

Segundo o Termo de Referência para Elaboração de Plano Municipal de 

Saneamento Básico 2018 (TR), o diagnóstico do serviço de abastecimento de água do 

município deve ser feito analisando os seguintes pontos: 

 

a) Descrição geral do serviço existente;  

b) Principais deficiências e problemas detectados;  

c) Qualidade da água para consumo humano; 

d) Mananciais para abastecimento futuro;  



e) Estrutura de consumo e demanda;  

f) Plano diretor de abastecimento de água;  

g) Estrutura organizacional;  

h) Situação econômico-financeira;  

i) Indicadores da prestação dos serviços 

 

Analisando os itens obrigatórios do diagnóstico do serviço de abastecimento de 

água, fica clara a preocupação com a qualidade e aprofundamento do estudo. Desde a 

descrição geral do serviço, é orientado que a interação das equipes com os prestadores 

de serviço locais, sejam eles públicos (municipais ou estaduais) ou privados seja 

constante, uma que vez que este agente será fonte de informações valiosas. 

O segundo item trata especificamente da investigação sobre as deficiências 

encontradas no(s) sistema(s) de abastecimento de água do município e tem sua própria 

lista de indicadores a atender, uma vez que o tema é tão delicado. Indicadores referentes 

a qualidade da água bruta captada, potabilidade da água distribuída, regularidade do 

abastecimento e ocorrência de doenças relacionadas com o consumo de água não potável 

são utilizados para identificação de possíveis falhas no sistema. 

A qualidade da água oferecida a população é um ponto tão crítico que tem seu 

próprio item de análise e seus próprios indicadores. Este item inclusive tem 

normatização legal própria onde são definidos diversos parâmetros para controle e 

vigilância da qualidade da água. Parâmetros físicos, químicos, microbiológicos, 

organolépticos, entre outros são analisados para determinar a potabilidade da água 

conforme normatizado pela Portaria do Ministério da Saúde n° 2.914/2011 atualmente, 

Anexo XX da Portaria de Consolidação n°5/2017, que consolida os parâmetros de 

qualidade necessários para que a água seja considerada potável no Brasil. 

Além disso, outras questões como a disponibilidade de mananciais para consumo 

futuro e a estrutura de consumo e demanda são abordadas, visando o planejamento do 

abastecimento no município e o contingenciamento de riscos futuros. 

Os demais itens tratam da estrutura econômica e organizacional da empresa ou 

órgão publico responsável pela prestação direta do serviço. Sua estrutura organizacional 

e situação financeira são analisadas bem como os investimentos realizados, valores 

cobrados pelos serviços, área de abrangência da prestação do serviço, tecnologias 

utilizadas etc.  

O último item da lista trata dos indicadores para monitoramento da qualidade do 



serviço propriamente dito e este deve ter forte envolvimento da comunidade. A avaliação 

dos indicadores é a forma de garantir uma gestão eficiente do desempenho do prestador 

de serviços. Recomenda-se que sejam consultados os indicadores do Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento (SNIS) para referência e comparação com outros 

municípios. 

 

6.2.2 Serviço de Esgotamento Sanitário 

 

O conteúdo mínimo obrigatório do Diagnóstico Técnico-Participativo para o eixo 

de Esgotamento Sanitário deve seguir a estrutura a seguir: 

 

a) Descrição geral do serviço atualmente existente; 

b) Principais problemas e deficiências detectadas;  

c) Áreas de risco de contaminação e das fontes pontuais de poluição por esgotos; 

d) Plano diretor de esgotamento sanitário; 

e) Principais fundos de vale, corpos d’água receptores e possíveis áreas para 

locação de ETE;  

f) Balanço entre geração de esgoto e capacidade do sistema existente;  

g) Ligações clandestinas;  

h) Estrutura organizacional do serviço;  

i) Situação econômico-financeira; 

j) Indicadores da prestação de serviços. 

 

A descrição do serviço, conforme o TR, deve detalhar a organização do serviço de 

esgotamento sanitário, quem é o responsável pela prestação (Prefeitura, Autarquia, 

Empresa municipal ou delegação), os principais itens do contrato (área de abrangência, 

período, a qualidade do serviço, funcionamento das redes, nível de tratamento do esgoto 

e condições de lançamento em corpos d’água e no solo, modicidade, entre outros 

aspectos), responsável pela regulação e fiscalização, mecanismos de participação da 

população e canais de atendimento aos usuários. 

O levantamento das deficiências deve ter especial atenção às questões operacionais 

e de manutenção no sistema coletivo, problemas de manutenção de fossas, problemas de 

gestão do serviço de esgotamento sanitário e a situação do esgotamento sanitário de 

equipamentos públicos e coletivos.  



As áreas de risco de contaminação devem também ser mapeadas e catalogadas de 

acordo com o tipo de risco que apresentam. Fossas rudimentares e fossas sépticas sem o 

devido processo de manutenção são potenciais fontes de poluição bem como áreas de 

despejo de esgoto in natura. Estas áreas apresentam potencial risco de contaminação de 

recursos ambientais e risco à saúde da população. Deve ainda ser mapeado se o 

município convive com outras atividades geradoras de impactos ambientais como 

matadouros, produtoras de laticínios, granjas entre outras e verificar sua regularidade 

quanto a licenças ambientais e ações do poder publico que objetivem a mitigação de 

riscos ou a correção de problemas já encontrados. 

O quinto item do eixo de Esgotamento Sanitário trata de questões geográficas do 

município e busca identificar pontos de interesse geográficos como fundos de vale e 

corpos d’agua, identificar sua atual ocupação e utilização e identificar possíveis locais 

para instalação de Estações de Tratamento de Esgoto, de acordo com sua capacidade de 

escoamento natural e outras questões técnicas e operacionais relevantes. 

Deverá ser feita uma análise crítica do sistema de esgotamento municipal existente 

(se houver) verificando sua capacidade atual, sua infraestrutura, sua capacidade e o 

potencial de geração de resíduos da população atendida, distinguindo-se os usuários em 

dois grupos: Domésticos (residências, comércio, escolas, etc) e Especiais (industrias, 

hospitais, matadouros, etc). 

A existência de ligações clandestinas ao sistema de esgoto (se houver) também 

deverá ser analisada pelas equipes, uma vez que existe o risco de extravasamento de 

resíduos devido a super utilização da rede, dimensionada para atender um volume menor 

do que o recebido com o incremento das ditas ligações clandestinas. Este risco deverá 

ser apontado e medido para que a rede possa ser ajustada e as medidas devidas, adotadas. 

 Novamente a estrutura organizacional do prestador do serviço é avaliada e 

documentada, sua situação financeira e capacidade operacional são medidas e os 

indicadores da qualidade do serviço são estabelecidos e apontados. Indicadores 

econômico-financeiros, operacionais e de qualidade são avaliados para correta 

caracterização do sistema. 

 

6.2.3 Serviço de Manejo de Águas Pluviais 

 

O conteúdo mínimo obrigatório do Diagnóstico Técnico-Participativo para o eixo 

de Manejo de Águas Pluviais deverá conter: 



a) Descrição geral do serviço existente;  

b) Existência de plano diretor municipal e plano de drenagem urbana;  

c) Análise da legislação de uso e ocupação do solo; 

d) Rotina operacional e de manutenção do serviço;  

e) Análise do sistema misto ou separador absoluto;  

f) Principais problemas detectados;  

g) Desastres naturais relacionados com o serviço;  

h) Órgãos responsáveis pelo serviço;  

i) Sustentabilidade econômico-financeira; 

j) Indicadores da prestação do serviço.  

 

A descrição do serviço, conforme o TR, deve incluir o detalhamento da rede 

existente, mesmo sendo sabido que informações oficiais sobre este tipo de rede, no 

brasil, tendem a ser escassas e pouco confiáveis. A geografia do município mais uma 

vez deve ser verificada a fim de identificar os pontos de escoamento e drenagem naturais 

da região bem como as áreas verdes do município e a permeabilidade do solo. 

Outro ponto de extrema relevância é o levantamento da rotina de manutenção da 

rede de drenagem natural e artificial que deverá considerar: 

I. qual é a periodicidade da limpeza dos canais, bueiros, bocas de lobo, entre outros 

dispositivos do sistema; 

II. se a manutenção é sistemática ou feita apenas em situação de emergência; 

III. quais os equipamentos utilizados, o pessoal envolvido e como as ações são 

planejadas; 

IV. existência de um canal direto com as comunidades; 

V. estratégia de educação ambiental e sanitária com a população. 

O quinto item de análise do eixo de Manejo de Águas Pluviais trata sobre a 

verificação da existência de sistema único ou misto de redes de coleta de águas pluviais 

de esgotamento sanitário sendo o primeiro (único) um sistema que transporta a totalidade 

dos despejo de esgotamento sanitário e do volume de águas pluviais coletadas e o 

segundo um sistema que transporta a totalidade dos despejos e somente uma parte da 

coleta pluvial (normalmente, o excedente), uma vez que existe uma rede especifica para 

a coleta e transporte deste tipo de coleta. 

Novamente os problemas devem ser identificados e, sempre que possível, este 

levantamento deve incluir a população além da pesquisa de campo. Alguns pontos 



críticos que devem ser analisados são locais de alagamentos e/ou desmoronamentos 

recorrentes, rompimentos de tubulações, pontos de obstrução na rede, entre outros. 

Os itens seguintes, novamente, tratam da estrutura do órgão responsável pela 

execução do serviço, situação econômico-financeira e indicadores de desempenho da 

prestação do serviço.  

 

6.2.4 Serviço de Manejo de Resíduos Sólidos 

 

O conteúdo mínimo obrigatório do Diagnóstico Técnico-Participativo para o eixo 

de Manejo de Resíduos Sólidos deverá conter: 

 

a) Descrição da situação atual dos resíduos sólidos, organizada por tipo de resíduo 

e segundo as etapas do manejo;  

b) Análise de planos municipais existentes para a área de resíduos sólidos;  

c) Principais problemas identificados;  

d) Carência do poder público no atendimento à população;  

e) Áreas favoráveis para disposição final adequada dos rejeitos;  

f) Estrutura organizacional do serviço;  

g) Programas especiais em manejo de resíduos sólidos;  

h) Passivos ambientais relacionados a resíduos sólidos; 

i) Soluções consorciadas;  

j) Sustentabilidade econômico-financeira do serviço;  

k) Indicadores. 

 

Neste item a descrição dos serviços será realizada levando em consideração, para 

cada tipo de resíduo (domiciliares ou de limpeza urbana pública) três itens: 

- Geração e Composição Gravimétrica; 

- Formas de acondicionamento, coleta, transbordo e transporte; 

- Processos adotados para tratamento, destinação e disposição final. 

Além da análise crítica dos planos municipais de manejo de resíduos sólidos, 

deverão também ser mapeados os principais problemas encontrados na prestação do 

serviço como por exemplo geração excessiva de resíduos sólidos, baixa adesão a 

iniciativas/ações de reaproveitamento, reutilização e reciclagem e de combate ao 

desperdício, entre outros. 



Entre os problemas encontrados, deverão ser destacados aqueles que decorrem da 

ineficiência do poder publico na execução ou controle dos serviços. Além das questões 

de infraestrutura, é impreterível demonstrar os problemas de ordem institucional e de 

gestão. 

Como ocorre nos eixos anteriores, também deverão ser analisados a estrutura 

organizacional do órgão responsável pelos serviços, sua condição econômico-financeira 

e os indicadores de avaliação dos serviços. 

Serão analisadas ainda a existência de áreas favoráveis à disposição de resíduos, 

que atendam às exigências da legislação ambiental e a existência de programas especiais 

para a promoção de ações positivas ao correto manejo dos resíduos sólidos como ações 

de coleta seletiva e reutilização. Por último, serão investigados os possíveis passivos 

ambientais existentes no município relacionados a gestão dos resíduos sólidos como a 

existência de lixões, aterros (sanitários ou controlados) mal operados, entre outros. 

 

7. Sistema Hígia 50  

 

Fica claro que com um volume tão significativo de dados a ser coletado e com a 

complexidade das informações a serem geradas com estes dados, a produção manual dos 

PMSB exigiria um grande esforço de mão de obra com alocação de recursos humanos 

dedicados a elaboração de cada um dos documentos individualmente. 

Obviamente, este foi o primeiro ponto de atenção levantado pelas equipes 

responsáveis pela execução do projeto. As análises críticas posteriores identificaram 

outros desafios decorrentes da quantidade de dados primários e secundários e da 

complexidade do produto a ser gerado.  

 

Para fins acadêmicos e objetivando maior clareza da análise, podemos dividir os 

desafios em dois grandes grupos: 

 

I. Desafios de coleta de dados; 

II. Desafios de processamento dos dados e elaboração dos documentos. 

 

Cada momento da elaboração do PMSB tem seus desafios específicos e a divisão 

dos desafios encontrados nos grupos citados acima não é por acaso, sendo possível traçar 

um paralelo com os processos de ETL (do inglês: Extract, Transform, Load), um 



conjunto de ferramentas e processos de extração, transformação e carga de dados 

bastante utilizado em tarefas que envolvam grandes volumes de dados e que repousa 

dentro do conjunto de atividades do que hoje é conhecido como Big Data. No caso 

analisado neste estudo, havia a necessidade da coleta dos dados, seu tratamento básico e 

armazenamento em base de dados para posterior transformação em informação e 

utilização na elaboração dos PMSB. 

 

 

 

 

Fig. 4 – Modelo básico do processo de ETL – Extract, Transform, Load 

 

 

 

No primeiro grupo, desafios de coleta de dados, alguns dos desafios mapeados 

foram:  

a) Necessidade de armazenamento dos dados coletados em campo em tempo real; 

b) Ferramenta eletrônica de formulário eletrônico que dispensasse o 

preenchimento manual e posterior necessidade de tabulação dos dados 

coletados. 

c) Previsão do máximo de riscos da pesquisa com formulário eletrônico como 

indisponibilidade de internet, de energia, roubo/furto/avaria do equipamento. 

d) Coleta dos dados secundários e estruturação do seu banco de dados em paralelo 

aos dados primários. 

 



No segundo grupo, desafios de processamento dos dados e elaboração dos 

documentos, foram apontados desafios como:  

a) Alto custo de mão de obra necessária para a produção manual dos PMSB; 

b) Tempo total de execução do projeto considerando a produção individual dos 

PMSB; 

c) Dificuldade de padronização dos PMSB elaborados individualmente e 

manualmente por especialistas diferentes; 

d) Alto custo com retrabalho por necessidade de extensa revisão dos documentos 

gerados manualmente. 

 

Com os principais desafios operacionais mapeados foi possível começar a busca 

por soluções sempre priorizando a otimização da utilização dos recursos e a eficiência 

do processo. Faz sentido que o caminho da tecnologia tenha sido o primeiro a ser 

considerado e, eventualmente, o escolhido. Considerando a natureza dos desafios 

encontrados, uma ou mais ferramentas computacionais seria, sem dúvida, uma opção 

viável. 

A solução encontrada para atacar todos os desafios mapeados foi a criação de uma 

ferramenta que transformasse os dados coletados em informação e que recebeu o nome 

Hígia 50 e consistia em um conjunto de programas computacionais construídos 

utilizando o Microsoft Excel e a linguagem de programação VBA (Visual Basic for 

Applications) para processamento dos dados armazenados em bancos de dados 

relacionais que utilizavam a estrutura MySQL e geração automatizada dos DTPs 

(Diagnostico Técnico-Participativo). 

A ferramenta recebeu o nome Hígia em referência a deusa da mitologia grega 

antiga da saúde, limpeza e sanidade de mesmo nome. A escolha foi uma forma de 

reforçar o objetivo final do projeto que é promover a melhoria da saúde da população 

através da universalização do acesso ao saneamento básico. 

O sistema Hígia 50 foi desenvolvido totalmente pela Universidade Federal 

Fluminense com o objetivo de ser uma tecnologia de referência na elaboração de 

diagnósticos técnicos que necessitem de ciências analíticas. Seu principal diferencial é 

a possibilidade de redução de ate 50% nos custos em comparação com o processo 

convencional (manual).  

No caso do projeto de elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico 

dos estados do Maranhão e do Espírito Santo, a custo de elaboração para alguns 



municípios chegou a ser reduzido de R$ 180.000,00 para R$ 90.000,00 somente com a 

utilização do sistema Hígia 50 e com a metodologia de trabalho adotada. A possibilidade 

de reduzir a mão de obra especializada da equipe de elaboração, que é justamente a 

equipe mais cara do projeto devido a necessidade de profissionais altamente 

qualificados, possibilita uma economia financeira considerável.  

A implantação do Hígia 50 permite que os recursos da equipe de elaboração sejam 

alocados na fase inicial para suporte no desenvolvimento do modelo gerador, na fase de 

revisão dos documentos gerados e nas análises especificas e altamente técnicas, que 

requerem profissionais com grande capacitação técnica e, portanto, alto custo.  

 

7.1 O processo sistêmico de geração de DTPs 

 

O processo de geração dos DTPs foi pensado de maneira que fosse possível 

conciliar eficiência e agilidade no desenvolvimento com a viabilidade de revisão do 

material gerado em cada etapa. É uma exigência do projeto, repetida inúmeras vezes no 

Termo de Referência para Elaboração de PMSB (TR), a participação da população na 

construção dos Planos e essa exigência também foi observada no desenho do processo 

de geração de DTPs utilizando o Hígia 50. 

O processo acontece, resumidamente, em três momentos: coleta e tratamento de 

dados (primeira e segunda etapas); geração da informação (terceira etapa); elaboração 

de documentos (quarta, quinta e sexta etapas).  

Na primeira e segunda etapas, os dados primários e secundários coletados são 

tratados e organizados em bancos de dados específicos. Na terceira etapa acontece a 

geração de inteligência com os dados coletados. Os dados brutos são transformados em 

informação relevante para o PMSB conforme os modelos estruturados previamente pelas 

equipes de elaboração. Na quarta etapa são criados documentos semielaborados para 

avaliação preliminar do funcionamento do sistema e avaliação das informações geradas. 

Na quinta etapa o documento preliminar é apresentado às partes interessadas (município 

e população). Na sexta e última etapa, os documentos finais são elaborados e seguem 

para revisão final e avaliação em audiência pública. 

 

 O quadro abaixo detalha as etapas do processo: 

 



Fig. 5 – Processo de trabalho da geração automatizada dos DTPs utilizando o sistema Hígia 50 

 

 

Os dados primários foram coletados em campo utilizando formulários eletrônicos 

carregados em dispositivos portáteis (tablets e smartphones). Cada ponto da pesquisa de 

campo gerava um pacote de dados que era posteriormente enviado para um banco de 

dados via internet. A coleta foi planejada de forma a preencher sessões especificas da 

pesquisa de forma ordenada e lógica, proporcionando maior eficiência no deslocamento 

das equipes e no processo de coleta de dados. Por exemplo, os dados referentes ao tema 

Esgotamento Sanitário eram coletados em sequência, a menos que fossem dados 

compartilhados por outros eixos. Nesse caso, os dados alimentavam as bases respectivas 

sem a necessidade de levantamentos duplicados dos dados.  

As pesquisas de campo envolveram visitas a equipamentos para avaliação de 

infraestrutura, entrevistas com partes interessadas (agentes públicos, prestadores de 

serviços, representantes da comunidade etc.), levantamentos de informações geológicas, 

entre vários outros tipos de interação com os municípios. 

Considerando a grande quantidade e complexidade dos dados e a diversidade de 

localidades visitadas, optou-se pela transmissão dos dados primários em pacotes únicos 

e somente ao final da pesquisa de campo do dia. Essa decisão visava mitigar possíveis 



falhas na transmissão que poderiam corromper pacotes de dados e gerar retrabalho e 

outros problemas devido a indisponibilidade de conexão a internet. Sendo assim, ao 

invés da transmissão de dados em tempo real, a opção mais segura foi escolhida e os 

dados eram todos transmitidos uma vez por dia por cada equipe. Cada transmissão era 

monitorada pela equipe de tecnologia para garantir que todos os pacotes de dados seriam 

recebidos corretamente e que a equipe de campo poderia partir para a próxima sessão da 

pesquisa. 

A coleta dos dados secundários foi mais simples, porém não menos trabalhosa. 

Foram coletadas diversas bases de dados de várias fontes de indicadores sociais como 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), IBAMA (Instituto Brasileiro de 

Meio Ambiente), INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), 

Ministério da Saúde, entre outros. Um volume imenso de dados que precisou ser 

coletado, normalizado e armazenado em bases de dados. A coleta destes dados foi 

realizada pela equipe de tecnologia em parceria com as equipes de elaboração. 

 

A imagem abaixo mostra parte da listagem de bases de dados coletada e da ideia 

da dimensão do trabalho empregado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – Parte da listagem das bases de dados coletadas 

 



A imagem abaixo é uma representação gráfica do processo de trabalho do Hígia 

50 e suas interações com os bancos de dados. Como é possível observar, o Microsoft 

Excel é a ferramenta central do programa, servindo como base para transformação dos 

dados em informação e o Microsoft Word é o software utilizado para elaboração do 

documento em si: 

 

 

 

Fig. 7 – Esquema gráfico do processo de trabalho do Hígia 50 

 

 

O Hígia 50 consiste em um conjunto de sistemas construídos no Microsoft Excel 

utilizando a linguagem de programação VBA (Visual Basic for Applications) que 

trabalham consolidando dados e gerando trechos de texto variáveis para preenchimento 

dos DTPs de acordo com suas particularidades. O documento tem um padrão para todos 

os municípios, porém, os valores (ou informações) mudam para cada caso específico. 

Os textos foram definidos previamente e determinou-se a resposta para cada situação. 

Sendo assim, usando fórmulas condicionais para casos mais simples e algoritmos para 

os casos mais complexos, foram criadas dezenas de questões condicionais cada uma com 

diversas possíveis respostas. Foram ainda criados gráficos variáveis, infográficos, mapas 

e tabelas, sempre utilizando as mesmas relações lógicas para preenchimento dos textos. 

 



Milhares de imagens foram acumuladas para composição dos documentos. 

Algumas foram coletadas na internet e outras eram registros fotográficos realizados 

pelas próprias equipes de campo. Nos dois casos, as imagens foram catalogadas e 

armazenadas seguindo padrões específicos de nomenclatura para que fosse possível a 

busca e localização automática pelo Hígia 50 quando necessário para a elaboração do 

documento.  

Dentre as imagens utilizadas, vale destacar os diversos mapas elaborados 

exclusivamente para este trabalho por equipe de profissionais da área de cartografia e 

geografia da UFF. Mapas de relevo, hidrografia, densidade demográfica, localização de 

bueiros e outros equipamentos públicos, todos desenvolvidos seguindo parâmetros 

técnicos muito específicos. 

 

7.2 Funcionamento do Hígia 50 

 

O Hígia 50 é composto por uma série de aplicações construídas no Microsoft Excel 

utilizando programação em VBA associada a funções nativas do software que fazem o 

processamento dos dados e sua transformação em informação e realizam a exportação 

das informações para a matriz dos documentos no Microsoft Word de forma completa, 

com todas as configurações e padrões necessários.  

Na prática, os modelos dos diagnósticos técnicos (DTP) de cada um dos quatro 

eixos temáticos (água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e manejo de 

resíduos sólidos) foi minuciosamente analisado e cada uma das situações variáveis do 

texto foi identificada e mapeada. Posteriormente, as possíveis respostas para cada uma 

dessas situações foram relacionadas e a fonte de dados (ou fontes, dependendo do caso) 

correspondente foi localizada nas bases de dados primários e secundários. 

Sendo assim, temos uma estrutura composta por situação, variável e resposta. A 

situação é um trecho do texto que descreve a situação do município no âmbito de um 

dos quatro eixos temáticos. A variável é o ponto do texto que deverá ser alterado de 

acordo com a observação realizada pelas equipes técnicas (de campo ou de elaboração) 

e se refere ao fato identificado. A resposta é o texto produzido a partir dos dados 

coletados e beneficiados através das análises técnicas e estatísticas.  

 

 

 



 

 

Fig. 8 – Exemplo de preenchimento condicional de texto variável 

 

 

 

O Hígia 50 trabalha em diferentes níveis de complexidade e por isso 

funcionalidades diversas foram aplicadas. Questões logicas simples para avaliação de 

variáveis e busca de respostas prontas foram resolvidas utilizando funções do próprio 

Microsoft Excel considerando-se sempre a necessidade de eficiência no processamento 

dos dados uma vez que um dos objetivos do Hígia era a portabilidade o que traz a 

necessidade de funcionamento em diverso hardwares com capacidades de 

processamento diferentes. Diante disso, técnicas de otimização de performance foram 

utilizadas como a organização de bancos de dados, de concatenação de fórmulas e de 

localização de dados por intervalos nomeados. 

Outras questões muito mais complexas, como por exemplo a composição dos 

documentos propriamente dita nos arquivos do Microsoft Word (última etapa da geração 

dos arquivos), exigiram programação própria com criação de códigos específicos para 

esta função. O conceito da ação era simples: para cada situação tratada no Excel, o 

programa localizaria seu correspondente na matriz do DTP (Microsoft Word) e 

substituiria um trecho específico do texto. Esse objetivo foi atingido criando intervalos 

nomeados e identificados na matriz do DTP e no programa gerador (Excel) para que a 

busca fosse direta e específica, sem margem para erros de localização. O conceito é 

bastante simples, porém a programação destas funções foi bastante trabalhosa e 

complexa. 



 

 

Fig. 9 – Exemplo de trecho do programa de exportação de DTP 

 

 

A construção de tabelas, quadros e gráficos dinâmicos muitas vezes também exigiu 

a criação de programas específicos, integrados ao Hígia 50, devido a sua complexidade 

e diversidade de condições. Tudo precisava ser gerado automaticamente, devendo a 

programação ser realizada somente uma vez e podendo ser repetida inúmeras vezes por 

usuários comuns, sem necessidade da intervenção de programadores.  

 

8. Conclusão 

 

O projeto de desenvolvimento de Planos Municipais de Saneamento Básico como 

um todo foi um imenso desafio para as equipes envolvidas e demandou a criação de 

novas tecnologias e metodologias para que fosse possível concluí-lo dentro dos 

parâmetros especificados pela FUNASA. Tanto a metodologia de pesquisa de campo 

com a transmissão eletrônica de dados, quanto o processamento dos dados para geração 

de informação variável condicional e a própria geração automática de documentos 

complexos com textos e imagens, são tecnologias inovadoras na esfera das políticas 

públicas e no campo das pesquisas sociais em geral.  

A implementação dessas tecnologias viabilizou um projeto que, de outra forma, 

seria muito mais custoso e demorado para ser realizado. A utilização dos programas 

Microsoft Excel e Word foram pensadas justamente por serem ferramentas amplamente 



utilizadas no mercado e de fácil acesso para o usuário médio. O Excel é a ferramenta de 

tabelas eletrônicas mais usada do mundo, sendo reconhecida internacionalmente por 

sua versatilidade e possibilidade de integração com outras ferramentas semelhantes 

liberadas para uso gratuito (opensource). Essa versatilidade foi um dos pontos mais 

importantes na escolha do Microsoft Excel como base para o Hígia 50.  

Em relação aos objetivos do projeto, O Hígia 50 mostrou-se uma solução viável 

principalmente devido ao seu baixo custo quando comparada com outras opções de 

software ou outras metodologias de pesquisa sem o auxílio de software na elaboração. 

Foi estimado um custo por município de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para 

realização de um PMSB completo sem apoio de software, com toda sua elaboração 

realizada manualmente por equipes de elaboração. Com a utilização do Hígia 50 esse 

custo foi reduzido para aproximadamente R$ 90.000,00 (noventa mil reais) por 

município. Essa redução foi possível devido a redução de colaboradores fixos no 

projeto, sendo necessário apenas um pequeno grupo temporário na fase de configuração 

dos parâmetros do sistema e desenvolvimento da matriz dos Diagnósticos Técnico-

Participativos (DTPs) e outro grupo, este fixo, para a elaboração final das partes que 

demandaram intervenção humana.  

Outra questão extremamente relevante foi o quesito tempo total do projeto que 

poderia ser reduzido já nos primeiros municípios devido a automação do processo, mas 

que teria uma possibilidade de redução significativa ao longo do tempo e em outros 

projetos devido ao desenvolvimento contínuo da ferramenta e a maturação do programa 

e da metodologia de trabalho. Não foram registrados indicadores exatos sobre a redução 

de tempo nos projetos analisados o que impossibilita a análise do resultado deste 

indicador. 

Em uma análise ampla dos requisitos do projeto e de sua execução com a 

utilização do Hígia 50 pode-se concluir que o projeto foi executado dentro dos 

parâmetros especificados e que a tecnologia desenvolvida pela Universidade Federal 

Fluminense é sim uma opção viável para este tipo de projeto de pesquisa de campo e 

elaboração de documentos recorrentes que mantenham um padrão único. A ferramenta 

é versátil e de manutenção barata, tem seu desenvolvimento todo dentro da própria UFF 

e pode ser adaptada para diversos cenários diferentes em um espaço relativamente 

pequeno de tempo. É uma tecnologia totalmente nacional que busca ser simples e 

eficiente e que consegue associar qualidade com custo relativamente baixo de 

implementação. 
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