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Estimados leitores.
A falta de saneamento básico continua a afectar largos milhares de pessoas em todo o mundo. A essas
condições de vida precárias estão associados problemas de saúde, perda de ingressos, e impactos negativos
no meio ambiente. Por essas vias, a falta de saneamento adequado constitui uma forte barreira para a
segurança alimentar de muitas populações. No campo das Tecnologias Sociais é possível encontrar soluções
simples, de baixo custo e facilmente adaptadas que contribuem para melhorar o saneamento no seio das
famílias e comunidades. Neste Boletim analisamos esse problema global e apresentamos algumas opções
para o combater através das tecnologias sociais. Boa leitura.

Saneamento: um desafio global
Em todo o mundo, 2.500 milhões de pessoas vivem sem
condições mínimas de saneamento. Dessas, quase
1.800 milhões de pessoas (70%) vive na Ásia e 500
milhões (22%) vive na África Subsaariana.
Os MGD definiram a meta de reduzir para metade a
proporção de pessoas que vivem sem acesso a
saneamento básico até ao ano 2005.
No entanto, os últimos dados da OMS e UNICEF sobre
os progressos nessa matéria revelam que essa meta
dificilmente será atingida se a tendência de redução
actual se mantiver.
Cobertura de Saneamento (%)
Região
Regiões desenvolvidas
Regiões em desenvolvimento
Mundo
África Subsaariana
Ásia meridional
América Latina e Caribe
Oceania

1990
99
41
54
26
21
68
52

2006
99
53
62
31
33
79
52

Factos e Números
 48% da população mundial não tem acesso a
saneamento melhorado;
 18% da população do mundo (1.200 milhões de
pessoas) defeca ao ar livre;
 5.000 crianças menores que cinco anos morrem
diariamente vítimas de diarreia directamente
relacionada com a falta de saneamento;
 7 de cada 10 utilizadores de instalações
sanitárias não-melhoradas vivem no meio rural;
 Os parasitas intestinais – que se transmitem
devido à falta de higiene – absorvem 1/3 dos
alimentos consumidos por uma criança.
 A falta de serviços de água e saneamento na
África Subsaariana custa anualmente 5% do
seu PIB.
 Nos países em desenvolvimento, 90% das águas
residuais vão directamente para os cursos de
água sem serem tratadas.

As zonas rurais são as mais afectadas pela falta de saneamento pois cerca de 70% da população rural não
dispõe de instalações sanitárias. No entanto, a população pobre que cresce cada vez mais ao redor das
grandes cidades constitui igualmente grande preocupação.
O problema da falta de saneamento não tem sido reconhecido de forma conveniente na formulação de muitas
políticas públicas. É necessário tomarmos consciência efectiva deste problema e redobrar os esforços para o
enfrentar.
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Práticas de Saneamento
O Saneamento refere-se à provisão de equipamentos, instalações e serviços que garantam uma gestão
segura dos dejectos humanos (urina e fezes) de forma a não comprometer a saúde dos indivíduos e da
comunidade; De um modo mais abrangente o Saneamento contempla também a manutenção das condições
de higiene – tanto dos domicílios como do meio ambiente –, incluindo a correcta recolha de lixos e águas
residuais e a sua eliminação. Relativamente às práticas de saneamento é comum distinguirem-se quatro
degraus ou níveis:
Práticas de Saneamento
Defecação
ao ar livre

Melhoradas
Partilhadas

Instalações
Não-Melhoradas

Não
Melhoradas
Defecação
Ar Livre

Instalações
Partilhadas

“Escada do
Saneamento”

Instalações
Melhoradas

Inclui defecação em espaços abertos como
campos, bosques, cursos de água, árvores e
também a eliminação das fezes junto com outros
resíduos sólidos.
Instalações que não garantem de forma higiénica
que não se produza o contacto das pessoas com
os excrementos (e.g. poço aberto, latrinas sem
laje ou suspensas, etc.).
Instalações aceitáveis partilhadas entre dois ou
mais domicílios (inclui latrinas públicas).
Instalações que garantem de uma maneira
higiénica que não se produza contacto com os
excrementos (sistemas com colector de esgotos,
fossas sépticas, latrinas melhoradas, retretes
com compostagem, etc.).

Saneamento e Segurança Alimentar
A falta de saneamento afecta os meios de vida das pessoas e tem
impactos negativos directos e indirectos na promoção da segurança
alimentar e nutricional. Desde logo encontram-se graves problemas
de saúde pública como diarreia, desinteria, febre tifóide, parasitas
intestinais, cisticercose, elefantíase, doenças de pele, entre outros.
As pessoas doentes ficam mais debilitadas e por isso têm menos
capacidade para absorver os nutrientes. Para agravar a situação,
algumas doenças causadas por parasitas intestinais (ténias,
lombrigas, etc.) competem directamente com o organismo humano
por esses nutrientes. A debilidade do estado de saúde dos indivíduos
determina que tenham menos capacidade para trabalhar
comprometendo assim o rendimento do agregado familiar.

Principais Causas de Doenças
- Falta de higiene pessoal e doméstica;
- Ingestão de alimentos contaminados
devido à utilização de águas
contaminadas com fezes;
- Contacto directo da pele com solo ou
água contaminada com fezes;
- Insectos que proliferam em locais
contaminados com fezes.

Por outro lado, a falta de saneamento determina também
sérios problemas ambientais. Os resíduos humanos e lixos
lançados directamente nas vias públicas, na terra ou nos
cursos de água, para além dos problemas de saúde referidos,
podem também comprometer a produtividade das culturas
devido à poluição.
Foto 1 - A ingestão de alimentos contaminados ou o contacto
directo das mãos com solo e água contaminada com fezes pode
causar graves problemas de saúde pública.
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Saneamento e Direitos Humanos
Os investimentos públicos em saneamento podem trazer
benefícios económicos importantes para os Governos, para
além de evitarem perda de vidas humanas. Mas as condições
degradantes em que vivem milhares de pessoas devido à falta
de saneamento constitui também um atentado contra a
dignidade humana.
O acesso ao saneamento tem sido referido de forma implícita e
explicita em inúmeros pactos, convenções e declarações
relacionadas com os Direitos Humanos. Em 2007, um relatório
do Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos referiase ao Direito ao Saneamento como:

Os principais grupos afectados são os
pobres e marginalizados,
nomeadamente mulheres, crianças,
grupos minoritários, povos indígenas,
refugiados, pessoas internamente
deslocadas (IDPs), trabalhadores
migrantes, assentados, prisioneiros, e
aqueles que vivem em áreas rurais e
desfavorecidas.

“o direito de todas as pessoas terem acesso a saneamento adequado e seguro que conduza à
protecção da saúde pública e do ambiente; o saneamento e suas instalações devem ser seguras,
física e economicamente acessíveis, de qualidade suficiente e culturalmente aceitável.”
Segurança: As instalações e equipamentos de saneamento devem efectivamente proteger as pessoas (e
animais) do contacto com os excrementos; Devem providenciar privacidade e um ambiente digno e seguro
para os seus utilizadores.
Acesso físico: Deve haver acesso ao saneamento em todas as habitações, escolas e locais de trabalho ou
nas suas proximidades. O acesso deve ser seguro para toda a população, em particular para os grupos mais
vulneráveis.
Acesso económico: Os custos directos e indirectos associados ao saneamento não podem constituir um
impedimento ao seu acesso assim como não podem comprometer a capacidade das pessoas de usufruir de
outros direitos tais como alimentação, habitação, educação, saúde, etc.
Culturalmente aceitáveis: As instalações de saneamento, em particular o seu design e construção, devem
ser culturalmente aceitáveis e garantir privacidade, dignidade e segurança.

Tecnologias Sociais para o Saneamento
Existem diversas experiências simples e de baixo custo
no campo das Tecnologias Sociais que podem contribuir
para melhorar as condições de saneamento junto das
populações mais pobres.
A simplicidade de muitas dessas inovações contrasta
com os enormes benefícios para a saúde humana e
meio ambiente.
A disseminação de informação sobre estas experiências
e o apoio às comunidades locais para a sua aplicação é
um factor decisivo para o seu desenvolvimento.

Benefícios por investir no Saneamento
- Diminuição do número de mortes e pessoas doentes;
- Poupança em despesas com saúde;
- Aumento da produtividade no trabalho;
- Aumento da capacidade de aprendizagem das crianças
na escola;
- Aumento da frequência das crianças na escola, em
particular meninas;
- Reforço do potencial do turismo;
- Aumento da dignidade das pessoas;

Em seguida apontamos alguns exemplos disponíveis:
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Latrinas de poço
 Latrina que consiste numa laje com uma abertura colocada por cima de um poço com cerca de 2 metros de
profundidade através da qual os excrementos caem directamente para o poço.
Vantagens

Desvantagens

Baratas, simples e rápidas de construir, fáceis de
manejar, não necessitam de água.

Problemas com odores e insectos, não indicadas em
locais onde o lençol freático está perto da superfície.

Latrinas de balde
 Latrina que utiliza um balde ou um contentor para reter os excrementos os quais são periodicamente retirados
para tratamento ou eliminação.
Desvantagens

Vantagens

Baratas, simples e rápidas de construir, fáceis de
manejar, não necessitam de água.

Problemas com odores e insectos, problemas com
higiene durante o manuseamento dos baldes.

Latrinas suspensas sobre a água
 É uma estrutura construída sobre o mar, rio ou curso de água através da qual os excrementos caem
directamente na água. A corrente da água permite remover os excrementos.
Desvantagens

Vantagens

Podem ser a única solução para comunidades ribeirinhas;
não promove odores nem insectos.

Pode ocorrer contaminação e pequenos cursos e água. A
construção necessita ter muita segurança para os
utilizadores.

Latrinas com reservatório de água
 Latrina que possui um reservatório de água dentro do qual caem os excrementos através de um cano que liga a
abertura da latrina ao reservatório. A extremidade inferior do cano está submersa na água do reservatório
evitando a presença de insectos e a saída de maus odores.
Desvantagens

Vantagens

Fácil construção; Bem adaptada para comunidades que
usam água nos procedimentos de higiene.

Necessidade de água para o seu manejo;

Sistemas de separação de urina
 Sistema que recolhe os excrementos fazendo a separação da urina e das fezes para dois reservatórios
diferentes. Desta forma é possível um manuseamento mais fácil dos excrementos. A urina colectada pode ser
também facilmente utilizada como fertilizante para a agricultura pois contém nutrientes.
Vantagens

Desvantagens

Urina pode ser usada separadamente como fertilizante;
Reduz os odores; Pode ser usada onde o lençol freático
está muito próximo da superfície.

O manejo da urina requer cuidados de higiene; É
necessário espaço para armazenamento;

Casas de Banho Secas
 Neste sistema os excrementos são depositados num reservatório que se encontra por baixo da sanita e onde
secam por efeito do sol, da evaporação e da ventilação.
Desvantagens

Vantagens

Possibilidade de obtenção de bom fertilizante.

Necessidade de manejo adequado e capacitação dos
utilizadores.

Latrinas de Compostagem
 Os excrementos são depositados num reservatório que contém cinzas, aparas de madeira ou material vegetal
que permite iniciar um processo de compostagem originado matéria orgânica rica em nutrientes.
Desvantagens

Vantagens

Possibilidade de obtenção de bom fertilizante.

Necessidade de manejo adequado e capacitação dos
utilizadores.

Informação sobre estes e outros exemplos pode ser encontrada na Biblioteca Temática em
http://www.ieham.org/html/bibliotecaTecno.asp?lengua=3
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Notícias
Conselho de Direitos Humanos da ONU nomeia, pela primeira vez, um Relator para o Direito à Água e
Saneamento. O Conselho de Direitos Humanos, através da Resolução 7/22, decidiu nomear um Especialista
Independente para trabalhar questões relacionadas com o acesso à água e saneamento adequados. A
senhora Catarina Albuquerque é a especialista nomeada por um período de três anos. A especialista inicou
funções a 1 de Novembro de 2008. (http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/index.htm).
Simposio Regional da África do Oeste sobre Saneamento e Higiene (Accra, Gana, 10-12 Nov. 2009). O
simposio resulta de uma colaboração entre RCN Ghana, WaterAid e IRC e é considerado o primeiro grande
evento da África do Oeste nessa matéria. O evento irá iniciar um processo de aprendizagem e troca de
experiencias de longo prazo que busca identificar e avaliar Boas Praticas comprovadas no sector do
saneamento e higiene, utilizando-as para iniciar um diálogo político. (http://www.irc.nl/page/48059).
Anunciado vencedor do concurso Stockholm Water Prize del 2009. O Dr. Bindeshwar Pathak, fundador
do “Movimento de Saneamento de Sulabh” da Índia, foi nomeado vencedor do prémio Stockholm Water Prize
da edição de 2009. Ele é conhecido mundialmente pelo seu longo trabalho no campo do saneamento para a
promoção da saúde publica, desenvolvimento social e direitos humanos na Índia e outros países. Os seus
resultados recaem no campo das tecnologias de saneamento, empreendimento social e educação para a
saúde, funcionando como modelo para ONGs e iniciativas publicas de saúde por todo o mundo
(http://www.siwi.org/stockholmwaterprize).
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