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RESUMO  

 

A Fundação Nacional de Saúde instituiu o Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento, 

fomentando a pesquisa por meio de cinco editais de convocação no período de 2000 a 2011. Na 

seleção e avaliação dos projetos, um dos critérios é a composição da equipe de pesquisa. Assim, 

este trabalho realizou uma análise quantitativa das equipes dos projetos financiados pelo Edital 

1/2011, observando número de membros no início e ao final da pesquisa; titulação e sua origem; e 

área de atuação. Como resultado as equipes propostas passaram por substituições ao longo das 

pesquisas, sendo em média compostas por mais de 9 membros. Foram identificadas 19 áreas de 

atuação, destacando a multidisciplinaridade do programa. É possível observar a predominância de 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 999 

 

doutores (37,7%), o que ratifica a qualidade do Programa e demonstra o interesse de profissionais 

qualificados. Ainda, 87% obtiveram titulação em instituições nacionais e 13% em internacionais. 

Destaca-se a presença de instituições das 5 regiões do país nesta análise, contribuindo na 

diversidade dos profissionais envolvidos. Este panorama representa o fomento científico, à 

capacitação, à multidisciplinaridade e à divulgação de pesquisas, corroborando a importância do 

referido Programa de Pesquisa para o desenvolvimento do setor saneamento no país. 

 

Palavras-chave: pesquisa em saneamento; Funasa; equipes de pesquisa; saneamento.  
 
 
 
INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 

 

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) é um órgão do governo federal vinculado ao Ministério 

da Saúde, criada pelo Decreto nº 100, de 16 de abril de 1991. É uma das instituições 

responsáveis por promover a saúde pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento 

e saúde ambiental no território brasileiro, especialmente nos municípios com até 50 mil habitantes 

(BRASIL, 2014; BRASIL, 2016). 

Com o intuito de desenvolver e aperfeiçoar tecnologias alternativas na área de engenharia de 

saúde pública, passíveis de aplicação – facilidade, baixo custo de implantação, operação e 

manutenção – a partir de 1999 a Funasa instituiu o Programa de Pesquisa em Saúde e 

Saneamento, do Departamento de Engenharia de Saúde Pública (Densp).  

O Programa fomentou ações integradas às diretrizes do Sistema Único de Saúde e à política de 

saneamento do Governo Federal por meio dos editais de convocação de projetos de pesquisas, 

n°001/2000, n°001/2001, n°001/2003, n°001/2007 e n°001/2011, publicados no Diário Oficial da 

União (D.O.U.), sendo financiadas 84 pesquisas (BRASIL, 2014). 

O apoio financeiro à pesquisa ocorreu em diferentes áreas temáticas: abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, resíduos sólidos urbanos, gestão em engenharia de saúde pública, 

melhorias sanitárias domiciliares e melhorias habitacionais para controle de doença de Chagas, 

incluindo as comunidades indígenas e especiais (BRASIL, 2016).  

As pesquisas financiadas pelo Programa estimulam a produção científica nas áreas de saúde e 

saneamento, abrindo possibilidades de aplicação dos objetivos e metodologias desses trabalhos 

nas obras e ações de saneamento financiadas pela Funasa em todo território brasileiro. Além 

disso, contribuem positivamente para a divulgação dos resultados à comunidade como um todo, 

incluindo a sociedade, técnicos, gestores e outros grupos na busca pela "promoção da saúde 

pública e inclusão social". 
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O Programa de Pesquisa, por intermédio do Edital de Convocação 01/2011, publicado no D.O.U. 

no. 148 de 03/8/2011, recebeu 111 projetos de diversas instituições do país, principalmente de 

universidades federais. Após análise e avaliação foram selecionados 19 projetos por um comitê 

científico instituído mediante Portaria nº 429 da Funasa, publicada no D.O.U. n.º 76, seção II, de 

22 de abril de 2008. Dentre os projetos selecionados, 17 pesquisas foram financiadas e 

concluídas.  

Na seleção e avaliação dos projetos, um dos critérios é a composição das equipes. O número de 

membros, a qualificação, a experiência e a formação são itens importantes para a realização 

exitosa da pesquisa.  

Assim, este trabalho tem por objetivo realizar uma análise das equipes de pesquisa envolvidas 

nos 17 (dezessete) projetos conveniados, financiados e concluídos pelo Edital 1/2011 da Funasa.  

 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram analisadas as equipes dos 17 (dezessete) projetos de pesquisa financiados pela Funasa 

no contexto do Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento, Edital 01/2011, a partir do banco 

de dados internos da Secretaria Executiva do Programa, representado pela Coordenação de 

Informação e Tecnologia em Saneamento (Codet).  

As informações foram extraídas dos dados contidos nos projetos financiados e nos relatórios finais 

das pesquisas concluídas. 

Foi realizada uma análise quantitativa das equipes, observando os seguintes parâmetros: o 

número de membros no início e ao final da pesquisa; a titulação e sua origem; e a área de 

atuação dos profissionais. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

O Edital nº 01/2011 do Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento da Funasa financiou 17 

(dezessete) projetos de pesquisa, distribuídos nas seguintes áreas: Abastecimento de água, 8 

(47,06%), Esgotamento sanitário, 2 (11,76%); Resíduos sólidos urbanos, 1 (5,88%) e Gestão em 

engenharia de saúde pública, 6 (35,29%). A Tabela 1 apresenta as pesquisas financiadas neste 

Edital. 
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Tabela 1 – Pesquisas financiadas e suas áreas temáticas, Edital nº 01/2011  

Nº Título Área Temática 

1 
Sistemas de Tratamento para  Desfluoretação Parcial de Águas 
Subterrâneas com Presença de Flúor Superior à Estabelecida na 
Portaria MS nº 2914/2011 

Abastecimento de água 

2 
Instrumentos Metodológicos para Estimular a Formação de 
Consórcios Públicos Voltados para a Gestão Integrada dos Serviços 
de Saneamento 

Gestão em engenharia 
de saúde pública 

3 Metodologia para Formulação de Consórcios para Gestão Integrada 
em Saneamento Ambiental 

Gestão em engenharia 
de saúde pública 

4 

Desenvolvimento de Biofiltro com Meio Suporte Constituído de Lodo 
Desidratado e Escória de Alto Forno para a Remoção Simultânea de 
Sulfeto de Hidrogênio e Metano Presentes no Gás Residual de 
Reatores Anaeróbios 

Esgotamento sanitário 

5 
Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento Eletrônico in situ 
de Água Usando Tecnologia de Rede de Sensores sem Fio 
Alimentada com Energia Solar 

Abastecimento de água 

6 
Coleta Seletiva: Modelos de Gestão com e sem Inclusão de 
Catadores, Vantagens e Desvantagens na Perspectiva da 
Sustentabilidade 

Resíduos sólidos 
urbanos 

7 
Avaliação de um Sistema de Tratamento de Água Convencional na 
Remoção de Cianobactérias e Cianotoxinas: Estudo de Caso, 
Samae, Caxias do Sul, RS  

Abastecimento de água 

8 
Avaliação da Eficiência da Filtração Lenta com Retrolavagem, na 
Remoção de Protozoários (Giárdia e Cryptosporidium), como 
Tratamento de Água para Consumo Humano  

Abastecimento de água 

9 
Filtros Plantados com Macrófitas (Wetlands Construídos) 
Empregados no Tratamento Descentralizado de Esgotos / Wetlands 
Videira  

Esgotamento sanitário 

10 Modelo de Gestão de Resíduos Sólidos para Cinco Assentamentos 
no Município de Palmas-TO 

Gestão em engenharia 
de saúde pública 

11 
Desenvolvimento de uma Ferramenta para o Processo de 
Planejamento, Implementação e Gestão de Sistemas Sustentáveis 
de Saneamento para Comunidades Isoladas 

Gestão em engenharia 
de saúde pública 

12 Metodologias para Fortalecimento do Controle Social na Gestão em 
Saneamento 

Gestão em engenharia 
de saúde pública 

13 Tratamento de Água por Filtração em Margem para o Abastecimento 
de Populações Dispersas e Pequenas Comunidades Abastecimento de água 

14 
Desenvolvimento de Sistema Qualitativo (P/A) de Avaliação de 
Microcistina em Amostras de Águas Visando o Suporte as Ações de 
Vigilância a Qualidade de Águas (Microcist) 

Abastecimento de água 

15 Tratamento de Águas com Excesso de Ânions Fluoreto e Nitrato 
Utilizando HDLs, Argilas e Zeólitas como Adsorventes Abastecimento de água 

16 Análise do Serviço Integrado de Saneamento Rural – SISAR, do 
Ceará, em sua dimensão político-institucional 

Gestão em engenharia 
de saúde pública 

17 
Tratamento Simplificado de Águas Superficiais com Alta Turbidez 
para Abastecimento de Pequenas Comunidades Localizadas em 
Várzeas 

Abastecimento de água 

 

As equipes propostas para o desenvolvimento dos projetos somavam 116 pesquisadores. No 

entanto, no decorrer do processo houveram substituições (entradas e saídas) de membros das 

equipes, totalizando 149 envolvidos quando da conclusão das pesquisas, como demonstra a 

Tabela 2. Em média, 9 (nove) pesquisadores compuseram a equipe de cada projeto. 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1002 

 

Tabela 2 – Quantitativo da composição das equipes de projeto de pesquisa, Edital 01/2011 

Projeto Equipe de projeto Equipe Final de Projeto 

1 7 7 

2 14 5 

3 3 8 

4 5 8 

5 8 8 

6 5 10 

7 7 7 

8 5 7 

9 5 15 

10 9 15 

11 11 11 

12 14 9 

13 4 9 

14 7 5 

15 6 6 

16 3 6 

17 3 13 

Total 116 149 

 

 

A busca por capacitação, a oportunidade de experiência profissional e a necessidade de equipe 

especializada foram os principais propósitos que motivaram a inclusão de pesquisadores.   

A saída de membros das equipes originais deve-se a fatores diversificados, tais como o extenso 

período para formalização e liberação de recurso financeiro para início da pesquisa, alguns 

pesquisadores optaram por desenvolver outros projetos ou buscar aprimoramento – mestrado, 

doutorado, pós-doutorado.  

Analisando a titulação dos pesquisadores (Figura 1), é possível observar a predominância de 

doutores, que representam 37,7% do total. Houve um equilíbrio com relação aos demais membros 

– mestres, bacharéis e graduandos –, representando cerca de 20% cada categoria.  

Esse panorama ratifica a qualidade do Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento da 

Funasa e demonstra o interesse de profissionais qualificados em integrar projetos inseridos no 

citado Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento da Funasa.  
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Figura 1 – Titulação dos pesquisadores dos projetos de pesquisa da Funasa, Edital 01/2011 

 
 

 
Observa-se que os projetos de pesquisa foram desenvolvidos com equipes multidisciplinares, 

conforme Figura 2. Foram identificadas 19 áreas de atuação, dentre as quais áreas afins à 

engenharia de saúde pública, mas também àquelas relacionadas às políticas públicas, ciências 

sociais e outras diversas que abrangem diferentes percepções no desenvolvimento das 

pesquisas, contribuindo para maior riqueza dos projetos desenvolvidos. A multidisciplinaridade 

proporciona a integração das diferentes áreas do conhecimento, de forma complementar, e assim 

amplia a possibilidade de sucesso nos resultados dos trabalhos. 

 

Figura 2 – Área de atuação dos pesquisadores dos projetos de pesquisa da Funasa do Edital 01/2011 
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Foi identificada a participação de 197 membros nos projetos de pesquisas, sendo 172 com 

titulação em instituições acadêmicas nacionais, representando 87% e 25 em internacionais, 13% 

(Figura 3). 

 

Figura 3 – Percentual de instituições nacionais e internacionais onde foram obtidas as titulações dos 

pesquisadores dos projetos de pesquisa da Funasa, Edital 01/2011 

 

 

A Figura 4 apresenta as instituições de pesquisa nacionais onde os membros das equipes 
obtiveram titulações acadêmicas. 
 
Figura 4 – Instituições nacionais nas quais os membros das equipes de pesquisa do Edital 01/2011 
obtiveram titulação 
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Dentre as instituições nacionais, observa-se que 76,5% são de natureza pública (federal e 

estadual) e 23,5% privada, demonstrando a importância das instituições públicas na formação de 

pesquisadores e profissionais para o setor de saúde e saneamento.  

Evidenciam-se as instituições USP, UFSC e UFMG pela expressiva participação na titulação 

acadêmica de membros envolvidos nos projetos. Ressalta-se que estas três universidades 

representam 45,3% do total de membros com titulação nacional.  

A maior parte das titulações nacionais adquiridas pelos pesquisadores foram provenientes de 

instituições de ensino superior do Sudeste, com 49%, seguidas da região Sul, com 29%, Centro-

Oeste, com 10%, Norte, com 8% e Nordeste, com 4%, conforme ilustrado na Figura 5. Destaca-se 

a presença das cinco regiões do país nesta análise, contribuindo na diversidade dos profissionais 

envolvidos nas pesquisas. 

 

Figura 5 – Distribuição regional das instituições nacionais nas quais os membros das equipes de 

pesquisa do Edital 01/2011 obtiveram titulação 

 
 
 
 

As instituições acadêmicas internacionais também fizeram parte da formação destas equipes, 

sendo os países da Europa os mais recorrentes, seguidos pela América do Norte, Ásia e África. 

França e Inglaterra foram os países da Europa mais representativos. A Tabela 3 apresenta estas 

instituições. 
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Tabela 3 – Instituições internacionais nas quais os membros das equipes de pesquisa do Edital 

01/2011 obtiveram titulação 

Instituições internacionais País 
Nº de membros com 

titulação 
Tokyo University of Fisheries Japão 1 

Universidade de Paris França 2 

Scuola Superiore Santana Itália 1 

TU Berlin: Technische Universität Berlin Alemanha 2 

Universidade Autônoma de Barcelona Espanha 1 

Universidade of Newcastle Upon Tyne Inglaterra 1 

Imperial College Inglaterra 1 

Queen's University Canadá 1 

University of Dundee Escócia 1 

Université de Rennes França 3 

Université Montpellier França 1 

Institut National des Sciences Appliqueés de Lyon França 1 

Salford University Inglaterra 1 

Wageningen University Holanda 1 

North Caroline State University Estados Unidos 1 

Istitut Nacional des Sciences Aplliqueés Toulouse França 1 

Ècole de Mindes D' Alés França 1 

Université Paris Diderot França 1 

Universitat Politécnica de Valencia Espanha 1 

Univerty of Ferrara Itália 1 

Universidade Eduardo Mondiane Moçambique 1 

 

A titulação em instituições internacionais contribui para que o profissional agregue inovações, 

experiências e abordagens distintas nas pesquisas desenvolvidas. Assim, considera-se positivo o 

fato de o Edital n. 01/2011 apresentar, em média, pelo menos um membro da equipe com 

titulação internacional. Ressalta-se também a diversidade de instituições. 

 

 

CONCLUSÃO 

 
A partir da análise das equipes de pesquisa dos projetos financiados pela Funasa no Programa de 

Pesquisa em Saúde e Saneamento, Edital 01/2011, observa-se que houve significativa inclusão 

de profissionais ao longo do desenvolvimento do projeto. Aliado a isso, a elevada qualificação dos 

membros envolvidos e a diversidade de áreas de atuação contribuíram de forma relevante para a 

conclusão e o sucesso das pesquisas desenvolvidas. 

Este é um panorama que representa o fomento à produção científica, o desenvolvimento e 

aprimoramento de tecnologias, a capacitação de recursos humanos, e que em segundo plano 
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também estimula a multidisciplinaridade, a integração entre os profissionais e divulga para a 

sociedade os resultados exitosos e passíveis de aplicação na área de saúde e saneamento. 

Corroborando assim a importância do Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento da Funasa 

para o desenvolvimento do setor de saneamento básico e saúde pública no país. 
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