
12 de dezembro de 2016 

Proposta conceitual e metodológica 

do Projeto "Estudos para concepção, 

formulação e gestão do PNSR" 



Marcos referenciais 
 

PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Saneamento básico como um dos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde 

 

ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA 

Saneamento básico como uma das estratégia de 

erradicação da extrema pobreza 

 

DESENVOLVIMENTO RURAL SOLIDÁRIO 

SUSTENTÁVEL 

Saneamento básico como um dos fatores 

determinantes do processo de desenvolvimento 

 

 



Eixos estratégicos 
 

TECNOLOGIAS SOCIAIS 

Tecnologias de saneamento apropriadas às 

peculiaridades regionais e locais 

 

EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

Educação em saúde, participação e controle social 

 

GESTÃO, OPERAÇÃO e MANUTENÇÃO DOS 

SERVIÇOS  

Sustentabilidade dos serviços implantados – 

alternativas e modelos de gestão 

 

 

 



PREMISSAS 
 

UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO 

 

EQUIDADE 

 

INTEGRALIDADE 

 

HUMANIZAÇÃO DO SANEAMENTO 

 

PECULIARIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS 

 

INTERSETORIALIDADE E TRANSVERSALIDADE 

 

ARTICULAÇÃO COM ESTADOS E MUNICÍPIOS 

 

 



PRODUTOS: 

1. Diagnóstico das condições de 

Saneamento Rural no Brasil;  

2. Definição de diretrizes para o 

Saneamento Rural; 

3. Estabelecimento das metas a curto, 

médio e longo prazos; 

4. Detalhamento dos investimentos 

necessários para atendimento das 

metas estabelecidas; 

5. Estratégias para gestão do programa 

de saneamento rural. 
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Programa Nacional 

de Saneamento Rural 



Diagnóstico das condições de 

Saneamento Rural no Brasil  

- Ruralidade 

- Análise situacional: atendimento 

e déficit em saneamento  

 



 As ações e suas variadas capacidades 

de atenderem adequadamente às 

populações:  

• quais fatores caracterizam as ações 

coletivas e individuais “ideais”?  

• E quais fatores influenciam no déficit 

das ações? 

• Aspectos sociais, econômicos, 

políticos e culturais interferem em que 

medida? 

 

Saneamento adequado, 

saneamento precário e sem 

saneamento: conceituação e 

aplicação 

 



• Identificação de fontes de dados e 

variáveis de interesse 

• operacionalização de índices e 

indicadores 

• ampliação do escopo das unidades de 

registro geográfico tornando-as mais 

apropriadas para a discussão do rural. 

• Levantamento de dados primários em 

campo 

• Marco teórico metodológico do Plansab. 

 

 

 

Como evidenciar as soluções empregadas? 
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População 
que usa o 

serviço 
coletivo 

População 
total 

População 
com oferta de 

serviço 
coletivo 

recebe serviço 
com qualidade 
(Atendimento 

Adequado) 

recebe serviço 
com qualidade 

indesejável 
(Atendimento 

Precário) 

tem solução 
sanitária 

adequada 
(Atendimento 

Adequado) 

tem solução 
sanitária 
precária 

(Atendimento 
Precário) 

População 
que usa 
solução 
sanitária 

individual 

Pop. que não 
usa o serviço 

coletivo 

sem solução 
sanitária 

 (Sem 

Atendimento) 

População 
sem oferta de 

serviço 
coletivo 

Déficit em saneamento 

básico (Plansab, 2011) 



ATENDIMENTO ADEQUADO 

Abastecimento de água 

ATENDIMENTO ADEQUADO 

DÉFICIT 

ATENDIMENTO PRECÁRIO 
SEM 

ATENDIMENTO 

 

Atendido com água proveniente 

de rede de distribuição, poço ou 

nascente, com canalização 

interna, e não sujeito a 

intermitências prolongadas ou 

racionamento e a 

desconformidades com os 

padrões de potabilidade. 

 

– Não possui canalização interna, apesar de receber 

água proveniente de rede de distribuição, poço ou 

nascente;  

– Recebe água proveniente de rede de distribuição fora 

dos padrões de potabilidade e, ou, está sujeito a 

intermitências prolongadas ou racionamentos; 

– Utiliza cisterna para água de chuva, que forneça água 

sem segurança sanitária e, ou, em quantidade 

insuficiente para a proteção à saúde; 

– Utiliza reservatório abastecidos por carro pipa.  

 

Utiliza água 

proveniente de 

cursos de água ou 

poços a longa 

distância.  

  

Fonte: 

Adaptado de 

Brasil, 2013. 

- Os dados não permitem estimar a população 

atingida pela intermitência e pela desconformidade 

com padrões de potabilidade. 

- Os dados não permitem identificar a existência de 

cisternas adequadas e a qualidade da água 

distribuída por carro pipa. 
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ATENDIMENTO ADEQUADO 

ATENDIMENTO ADEQUADO 
DÉFICIT 

ATENDIMENTO PRECÁRIO SEM ATENDIMENTO 

 

 - Atendido rede coletora de 

esgotos seguida de 

tratamento; 

- Utiliza fossa séptica seguida 

de unidade de pós-tratamento 

ou disposição final adequada.  

 

– Possui rede coletora de 

esgotos não seguida de 

tratamento; 

– Utiliza fossa rudimentar. 

 

 - Não possui sanitário;  

- lança diretamente o esgoto em 

valas, rio, lago, mar ou outra 

forma  considerada inadequada; 

 

  

Fonte: 

Adaptado de 

Brasil, 2013. 

 

- As bases de informações do IBGE adotam as 

categorias “rede geral de esgoto ou pluvial”, fossa 

séptica e fossa rudimentar, todas apresentam 

imprecisões. 

- Para a determinação da população cujos domicílios 

possuam rede coletora seguida de tratamento, 

tanto os dados do SNIS, quando os da PNSB não 

expressam a realidade do tratamento, em termos 

de quantidade e qualidade. D
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Esgotamento Sanitário 



ATENDIMENTO ADEQUADO 

ATENDIMENTO ADEQUADO 
DÉFICIT 

ATENDIMENTO PRECÁRIO SEM ATENDIMENTO 

 

- Atendido por coleta 

direta e indireta, em 

área rural, e com 

destinação final 

ambientalmente 

adequada. 

 

- Não possui coleta e seu resíduo sólido é queimado, 

enterrado ou jogado em terreno baldio, logradouro, rio, lago 

ou mar ou em outro destino. 
 

Fonte: 

Adaptado de 

Brasil, 2013. 

Em função da limitada abrangência das fontes de dados as 

informações sobre a quantidade de destinos finais ambientalmente 

adequados (Brasil, 2010) e a qualidade destas soluções fica muito 

comprometida. 
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Resíduos Sólidos 



Drenagem pluvial e manejo de águas pluviais 

A lógica de composição deste déficit é 

fundamentada na proporção de municípios que 

declararam  à PNSB de 2008, a ocorrência de 

problemas com enchentes e inundações nos 

últimos 5 anos.  



Como evidenciar as soluções empregadas? 

Levantamento de dados primários em campo, por 

meio de entrevistas e observações, cujos 

resultados proveram e proverão: 

 

i) Relatórios de campo  

ii) Caracterização das formas de saneamento em 

profundidade, por meio de crônicas;   

iii) Análises pautados nas discussões durante as 

oficinas de elaboração do PNSR  (ruralidade, 

tecnologia e gestão). 

 

 

 





Situação do saneamento 

rural a partir dos estudos 

de casos 



Preparação para os trabalhos de campo 



Estudos de caso 

- Abordagem qualitativa; 

- 10 dias em cada 

comunidade; 

- 150 dias dedicados a 

escutar, vivenciar e 

aprender com o rural. 

 



“Quem melhor conhece as nossas necessidades, se 

não for nós?” 



Diagnóstico das condições de Saneamento 

Rural no Brasil  

DESAFIOS 

 

- Dificuldade de acessar as bases de dados existentes; 

- Informações insuficientes para a composição do 

diagnóstico (caracterização de atendimento e déficit de 

saneamento) 

- Dificuldade de acessar um número de casos que 

contemple toda a variedade de situações rurais do 

País; 

- Dificuldade de se acessar as informações de forma 

qualificada; 

- Dificuldade de se ultrapassar as burocracias que 

viabilizam o acesso ao campo (COEP e FUNAI). 

 



Definição de diretrizes para o 

Saneamento Rural 

Eixo das Tecnologias, Gestão e Educação e Participação 

Social 

• Especialistas e aprendizes 

• Grupos de discussão 

• Elaboração de diretrizes e estratégias para 

aprofundamento e debate na oficina nacional. 



A construção do PNSR 

  
 Oficinas e reuniões internas  

 

 Seminário sobre ruralidade 

 

 Seminário para a discussão da matriz tecnológica 

 

 Oficinas ampliadas com especialistas – AA, ES e 

Drenagem 

 

 Oficina sobre resíduos sólidos – agendada para 20 de 

dezembro de 2016 

 

 Oficinas sobre gestão e educação e participação social – 

janeiro e fevereiro de 2017 

 



Seminários, oficinas e reuniões internas 



Próximos passos 

1. Estabelecimento das metas a curto, médio 

e longo prazos; 

2. Detalhamento dos investimentos 

necessários para atendimento das metas 

estabelecidas; 

3. Estratégias para gestão do programa de 

saneamento rural. 



Obrigada! 


