
 

 

 

 

 
Diretrizes para o Uso Seguro de Urina e Fezes nos 

Sistemas de Saneamento Ecológico 

 
 
 
 

Caroline Schönning e Thor Axel Stenström 
Instituto Sueco de Controle de Doenças Infecciosas (SMI) 

 
 
 



 

 
Programa EcoSanRes 

  
Instituto Ambiental de Estocolmo 

Lilla Nygatan 1 
Box 2142 

SE-103 14 Estocolmo, Suécia 
Telefone.: +46 8 412 1400 

Fax: +46 8 723 0348 
postmaster@sei.se 

www.sei.se 
 

Esta publicação pode ser baixada de 
www.ecosanres.org 

 
 
 
 
 
 
 

SEI Comunicações 
Diretor de Comunicação: Arno Rosemarin 

Diretor de Publicações: Erik Willis 
Layout: Lisetta Tripodi 

Acesso Web: Howard Cambridge 
Tradução: Marcia Loureiro Paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direitos autorais 2004 
do programa EcoSanRes 

e do Instituto Ambiental de Estocolmo 
 
 

Esta publicação pode ser reproduzida total ou parcialmente em qualquer meio educacional ou 
sem fins lucrativos, sem permissão especial dos autores sempre que a fonte for citada. Não é 

permitido o uso desta publicação para venda ou outros fins comerciais, sem permissão por 
escrito dos autores. 

 
 
 

ISBN 91 88714 93 4 
 



 

 
Conteúdo 

Introdução – o uso da excreta  1  
Microrganismos causadores de doenças presentes na excreta  2  

Patógenos na urina  3 
Patógenos nas fezes  4  

Rotas de transmissões ambientais 7  
Barreiras para diminuir/minimizar a exposição  9  

Regulamentos e diretrizes em relação aos riscos 11  
Tratamentos para higienizar a excreta  12 

Fatores que influenciam a mortalidade dos patógenos  12  
Tratamento da urina  13  

Armazenamento  13  
Outros tratamentos possíveis 16  

Tratamento das fezes  17  
Armazenamento  17  
Tratamento com calor 21  

Compostagem 22  
Tratamentos alcalinos 24  

Adição de cinzas e cal 24  
Adição de uréia 26  

Incineração 27  
Conclusão 27  
O possível uso de um indicador de tratamento 28  

Recomendações práticas em relação ao uso agrícola  29  
Urina  29  
Fezes  30  

Uso alternativo da urina  31  
Uso alternativo das fezes  31  
Aqüicultura 32  
Necessidades identificadas para maiores investigações – lacunas no conhecimento  32  
Necessidades identificadas em adaptar as diretrizes às condições locais 33  
Recomendações finais  34  

Sanitários de saneamento ecológico – geral  34  
Urina  - Tratamento e uso 34  
Fezes  - Tratamento e uso 35  
Aspectos práticos  36  

Referências  38  



Diretrizes para o Uso Seguro de Urina e Fezes nos Sistemas de Saneamento Ecológico 

 

 1

Introdução – o uso da excreta  

O uso das águas residuárias é praticado atualmente em várias regiões do mundo. Existem 
várias razões que o impulsionam. A escassez de água e o contínuo crescimento da população, 
especialmente em áreas urbanas, têm forçado um desenvolvimento em relação à utilização dos 
escassos recursos hídricos e dos recursos para a fertilização de cultivos. Uma maior utilização 
futura de excreta é motivada pelo reconhecimento de seu valioso conteúdo de nutrientes para as 
plantas. A excreta humana pode conter também microrganismos patógenos, que diretamente ou 
diluídos nas águas residuárias, constituem uma ameaça para a saúde humana. A diarréia e as 
doenças parasitárias são fatores importantes que contribuem com a Carga Mundial de Doenças 
(GBD em inglês), onde os maiores causadores são a transmissão ambiental através da água e 
dos cultivos alimentícios contaminados ou mediante o contato direto com as fontes 
contaminadas por matéria fecal. 

O uso direto da excreta, fezes e urina humana, resulta no uso benéfico dos nutrientes na 
agricultura. Estes produtos usualmente não contêm contaminantes químicos industrializados que 
poderiam impedir o reúso das águas residuárias municipais, mas devem ser tratados para reduzir 
os níveis de patógenos a um nível seguro. Metabolitos humanos como os hormônios podem 
existir, mas o reúso em terras cultiváveis diminuiria o impacto negativo nas fontes de água. Do 
ponto de vista da higiene, tanto o uso das águas residuárias como da excreta, podem reduzir os 
riscos de exposição ao agente patógeno, se o tratamento e outras barreiras contra a exposição 
forem consideradas. Por outro lado, o risco pode aumentar pelas práticas inadequadas de manejo 
da cadeia de excreta e por um tratamento e uso inapropriados das águas residuárias, assim como 
a exposição indeterminada. 

Um sistema para o controle e gestão da exposição microbiana no que diz respeito ao uso de 
águas residuárias e excretas foi elaborado e publicado pela OMS na década de oitenta (OMS, 
1989). Estas diretrizes estão atualmente sob revisão, e as novas diretrizes são esperadas para 
2005, tratando por separado o uso das águas residuárias e de excretas. Dentro deste relatório do 
EcoSanRes enfocaremos o tratamento e manejo das fezes e da urina, levando em conta a 
informação atual da gestão de riscos e  limitando a uma estratégia de separação na fonte. 

Em muitas partes do mundo é uma tradição manter a urina e as fezes separadas. A antiga 
prática japonesa de recuperação de excrementos humanos das áreas urbanas separou a urina e as 
fezes, considerando a urina um fertilizante valioso (Matsui, 1997). Na Suécia a urina era 
historicamente coletada separadamente. Principalmente devido a razões de ordem prática, ela 
era drenada para evitar mau cheiro e também para prevenir que a latrina se enchesse 
rapidamente (Sondén, 1889). Existem alguns benefícios em manter as frações separadas que 
ainda são válidas e que podem ser refinadas nos sistemas de saneamento ecológico de hoje. 
Estes incluem: 

• Redução de volume – o sistema de coleta se encherá mais lentamente se a urina 
for separada e o volume da matéria fecal for mantido pequeno. Uma maior redução do 
volume e do peso das fezes é possível através da desidratação e/ou decomposição. 

• Redução de mau cheiro– o mau cheiro será menor se a urina e as fezes forem 
mantidas separadas e isto resultará em um uso mais conveniente e aceitável do 
sanitário e manejo da excreta. 

• Prevenção da dispersão de materiais que contém patógenos – uma fração 
fecal seca causará menos risco por lixiviação e transporte de patógenos através de 
fluidos para as águas subterrâneas e para o ambiente vizinho. 

• Manuseio e uso da excreta mais fácil e seguro – as fezes estarão secas, o que 
beneficiará a redução de patógenos. Além disso, a secagem irá facilitar uma futura 
redução de patógenos por outros meios de tratamento e também tornará mais fácil o 
manuseio e uso das frações separadas de urina e fezes. 
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Estes benefícios práticos e higiênicos de manter a urina e as fezes separadas levaram a 
conclusão de que deveríamos optar pela separação de urina em todos os sistemas de saneamento 
secos. Seria benéfico também utilizar a separação de urina em sistemas que funcionam com 
água para permitir o seu uso como fertilizante e reduzir os efeitos ambientais dos nutrientes 
lançados pelos sanitários, como por exemplo, a eutrofização. Por isso os sistemas de separação 
na fonte foram identificados como parte do desenvolvimento sustentável, levando a uma extensa 
pesquisa em vários países, entre os quais a Suécia tem sido um dos pioneiros. 
   

 
Figura 1. Conceito do saneamento ecológico - mediante a obtenção de fertilizantes seguros da urina e excreta, é 
possível fechar o ciclo dos nutrientes. 

Um aspecto importante é que o uso da excreta não deve resultar em uma maior transmissão de doenças e um 
maior número de infecções nas populações humanas. As atuais diretrizes da EcoSanRes para o manejo e uso da urina 
e fezes coletadas, por conseguinte, visam minimizar o risco de transmissão de doenças infecciosas que podem ocorrer 
potencialmente através da urina e/ou das fezes. 

Microrganismos causadores de doenças presentes na excreta 
A presença dos organismos causadores de doenças na excreta humana é o resultado da 

infecção dos indivíduos. Este tipo de infecção não se manifesta necessariamente com sintomas 
clínicos, mas podem conduzir a uma excreção dos patógenos em questão. Para os organismos 
que infectam o trato gastrointestinal, esta excreção se dá basicamente através das fezes. 

A prevalência de infecções é um espelho da situação de higiene da sociedade. As infecções 
são sempre uma exceção e não um estado comum do indivíduo. As infecções nos indivíduos 
poderiam, em muito poucos casos, serem crônicas, para doenças bacterianas e virais. Os 
indivíduos, nestes casos, são chamados de “portadores”. Vermes parasitas (helmintos) podem 
estabelecer-se por períodos prolongados de tempo no corpo humano e têm uma taxa alta de 
prevalência na sociedade com condições insalubres. 

Uma pessoa normalmente excretará grandes quantidades de microrganismos na matéria 
fecal. Os números estão na faixa de 1011-1013/g. Estes organismos saprófitos geralmente não são 
algo que cause preocupação para a saúde. A urina é normalmente estéril na bexiga, mas pode 
“contrair” organismos que se encontram nas partes baixas do trato urinário. Assim, um conteúdo 
de 103

 organismos/ml na urina não é um indicativo de infecção. Os organismos saprófitos são 
normalmente inofensivos. 

Se um organismo causador de doença, infecta uma pessoa, as manifestações clínicas são 
governadas por fatores relacionados ao organismo em questão e por fatores relacionados com a 
pessoa infectada. A maioria dos organismos causadores de doenças relacionadas a saúde pública 
são excretados nas fezes, em uma quantidade variável, mas poucos deles através da urina. A 
probabilidade de que eles infectem novos indivíduos está em função do contato e da exposição. 
Este, por sua vez, é regido por fatores como as quantidades excretadas e da dose infecciosa 
(número de organismos que devem ser ingeridos de maneira oral para causar uma infecção), que 
varia entre os diferentes organismos e até mesmo entre os tipos. Poucos tipos de organismos 
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podem infectar também através da pele. A probabilidade de contato e exposição está regida pela 
habilidade das diferentes espécies e variedades em tolerar condições ambientais adversas fora 
do corpo humano e persistir no estágio no qual podem infectar um novo individuo exposto.  

Estes fatores são tratados neste texto, que começa com um resumo dos organismos 
causadores de doenças que poderiam estar presentes na urina e nas fezes. Uma vez que a 
prevalência destas ocorrências pode variar em função das condições sanitárias prevalecentes nas 
diferentes regiões do mundo, eles são apresentados aqui em termos gerais. Isto é igualmente 
justificado pelo fato da prevalência e os riscos posteriores poderem variar dentro de diversas 
áreas, entre as situações normais de acontecimentos, da situação endêmica de um organismo e 
da situação de alto risco durante as epidemias. 

 
 

PATÓGENOS NA URINA 
 

Alguns tipos de bactérias podem causar infecções do trato urinário. A transmissão ambiental 
destes é geralmente de baixa importância. A E-coli é a causa mais comum das infecções do trato 
urinário, onde certos clones também podem estar associados com as infecções gastrointestinais. 

Os patógenos tradicionalmente conhecidos que são excretados na urina são Leptospira 
interrogans, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi e Schistosoma haematobium (Feachem et 
al., 1983). Existe uma variedade de outros patógenos que são detectados na urina, mas sua 
presença pode ser considerada insignificante para o risco da transmissão ambiental de doenças 
(Tabela 1). 

A Leptospirose é uma infecção bacteriana que causa sintomas similares aos da gripe, com 
uma porcentagem de mortalidade de 5-10%. É geralmente transmitida pela urina de animais 
infectados (Feachem et al., 1983; CDC, 2003a) e é considerado um risco ocupacional para os 
trabalhadores de estações de tratamento de esgoto e de trabalhadores de fazendas nos países 
(tropicais) em desenvolvimento. A urina humana não é considerada uma das principais fontes de 
transmissão devido à baixa prevalência (Feachem et al., 1983; CDC, 2003a). 

S. typhi e S. paratyphi são excretadas na urina somente durante a fase da febre tifóide e febre 
paratifóide, quando as bactérias estão espalhadas na corrente sanguínea. Estes organismos são 
raros nos países desenvolvidos. Apesar da infecção ser endêmica em alguns países em 
desenvolvimento, com um valor estimado de 12,5 milhões de casos por ano, a transmissão 
urina-oral é provavelmente mais rara comparada com a transmissão fecal-oral (Feachem et al., 
1983; CDC, 2003b). Para a urina separada, o risco de transmissão de Salmonella é baixo, 
inclusive com curtos períodos de armazenamento, devido à rápida inativação de bactérias Gram-
negativas fecais (Tabela 5; Höglund, 2001). A taxa de extinção de Salmonella spp é semelhante 
ao da E-coli na urina coletada. 

A esquistossomose, ou bilharzíase, é uma das principais infecções parasitárias humana 
presente especialmente na África. Um tipo de Schistosoma é principalmente excretada na urina, 
enquanto outros tipos são excretados nas fezes. Quando estão infectadas com esquistossomose 
urinária, causada por Schistosoma haematobium, os ovos são excretados na urina, às vezes 
durante toda a vida do hospedeiro. A eclosão dos ovos no meio aquático e as larvas infectam 
certas espécies de caramujos aquáticos, que vivem em água doce. Se os ovos não atingem o 
corpo do caracol em alguns dias, o ciclo de infecção é quebrado. Depois de uma série de etapas 
de desenvolvimento, as larvas emergem do caracol aquático, prontos para infectar os seres 
humanos penetrando sua pele. Se a urina é armazenada durante vários dias e é utilizada em 
terras aráveis, o uso reduz o risco de transmissão da esquistossomose. Urina fresca não deve ser 
utilizada perto de fontes de água superficial em áreas endêmicas. S. haematobium é encontrado 
em 53 países do Oriente Médio e África, incluindo as ilhas de Madagascar e Mauricio. Há 
também um foco não definido de S. haematobium na Índia (OMS, 2003). 
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Tabela 1. Patógenos que poderiam ser excretados na urina e a importância da urina como meio de 
transmissão. 
 
Patógenos  Urina como meio de transmissão  Importância  
Leptospira interrogans  Usualmente através da urina animal  Provavelmente baixo  
Salmonella typhi e 
Salmonella paratyphi  

Provavelmente incomum, excretada na 
urina em infecção sistêmica 

Baixo comparado com 
outros meios de transmissão 

Schistosoma haematobium 
(ovos excretados)  

Não direta mas indiretamente, a larva 
infecta os humanos através da água doce  

É necessário considerar em 
áreas endêmicas onde água 
doce é disponível  

Mycobacteria  Incomum, normalmente transportado pelo 
ar  Baixo  

Virus: citomegalovirus 
(CMV), JCV, BKV, adeno, 
hepatite e outros  

Normalmente não reconhecido, com 
exceção de casos isolados de hepatite A e 
sugerido para a hepatite B. Necessita de 
mais informação 

Provavelmente baixo  

Microsporidia  Sugerido, mas não reconhecido  Baixo 
Causadores das doenças 
venéreas  

Não, não sobrevivem durante períodos 
significativos fora do corpo  

-  

Infecções do trato urinário  Não, não há uma transmissão ambiental 
direta 

Baixo 

 
 

Os principais riscos na utilização da excreta estão relacionados com a fração fecal, e não 
com a fração da urina. Por isso, é muito importante evitar ou minimizar a contaminação cruzada 
com a fração de urina. Embora alguns patógenos possam ser excretados na urina, a 
contaminação fecal cruzada que pode ocorrer pela disposição errada das fezes no sanitário 
separador de urina (Schönning et al., 2002), diz respeito aos riscos mais significantes para a 
saúde (Höglund et al., 2002). 

 
Risco de transmissão de doenças através da urina 
 
Os principais riscos de transmissão de doenças pelo manejo e uso da urina humana estão relacionados com a 
contaminação fecal cruzada da urina e não com a própria urina. 
 
 
 
 
PATÓGENOS NAS FEZES 
 

As infecções entéricas podem ser transmitidas por espécies patogênicas de bactérias, vírus, 
protozoários e helmintos. A partir de uma perspectiva de risco, a exposição a fezes não tratadas 
é sempre considerada insegura, devido à presença potencial de patógenos. Existem muitos tipos 
diferentes de organismos que causam infecções entéricas, parasitárias ou outros tipos de 
infecções que podem ocorrer, e a sua prevalência em determinada sociedade é sempre 
desconhecida. 

Nos sistemas de vigilância, as bactérias têm sido tradicionalmente consideradas o grupo 
principal de organismos causadores de doenças gastrointestinais. Isso é, em parte, o caso de 
países em desenvolvimento, onde os surtos de cólera, febre tifóide e shigellosis (diarréia aguda 
causada pela shigella) são as principais preocupações e parecem estar se tornando mais 
freqüentes em zonas urbanas e periurbanas. (S. Brian, OMS, com. Pres., 2003). Os vírus 
entéricos também são importantes e, agora, considerados a maior causa de infecções 
gastrointestinais nas regiões industrializadas (Svensson, 2000). 
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Figura 2. A contaminação fecal cruzada com urina 
constitui um maior risco sanitário no tratamento 
posterior desta fração. É necessário que os sanitários 
estejam adaptados para o usuário e o para o sistema. 
Um sanitário de pedestal pode trazer mais risco se as 
necessidades geralmente são feitas de cócoras. O 
assento deve ser adaptado para o usuário. Em escolas, 
um compartimento dianteiro grande para coleta de urina 
resultará em problemas de disposição. 

 
 

Mais de 120 diferentes tipos de vírus podem ser excretados pelas fezes, sendo os grupos 
mais comuns os de enterovírus, rotavírus, adenovírus entéricos e calicivírus humanos 
(norovírus) (Tauxe & Cohen, 1995). A Hepatite A é considerada como um vírus patógeno de 
grande preocupação quando se aplica resíduos à terra e é considerada um risco para surtos de 
doenças relacionadas com a água e alimentos, especialmente onde os padrões sanitários são 
baixos. A importância da Hepatite E está aumentando. 

Entre as bactérias, pelo menos a Salmonella, a Campylobacter e a E. coli enterohemorrágica 
(EHEC) são geralmente de importância, tanto em países industrializados como em 
desenvolvimento, quando se avalia os riscos microbianos de vários produtos fertilizantes 
incluindo as fezes, o lodo e o esterco animal. Também são importantes como agentes zoonóticos 
(transmissão entre humanos e animais, bem como suas fezes/estrume). Em áreas com 
saneamento insuficiente, a febre tifóide (Salmonella typhi) e a cólera (Vibrio cholera) 
constituem os principais riscos em relação a um saneamento inadequado e a contaminação da 
água. Shigella também é uma causa comum de diarréia nos países em desenvolvimento, 
especialmente em áreas onde a higiene e o saneamento são deficientes. 

Os protozoários, Cryptosporidium parvum e Giárdia lamblia/intestinalis têm sido estudados 
intensamente durante a última década, em parte devido a sua alta resistência ambiental e baixas 
doses infecciosas, o Cryptosporidium por sua associação com alguns grandes surtos de doenças 
relacionadas com a água, e a Giárdia por sua alta prevalência como patógeno entérico. A 
Entamoeba histolystica é também reconhecida como uma infecção preocupante em países em 
desenvolvimento. A importância de outros como a Cyclospora e Isospora está sendo debatida 
atualmente. 

Nos países em desenvolvimento, as infecções por helmintos são mais preocupantes. Os ovos 
(óvulos) especialmente de Ascaris e Taenia são muito persistentes no ambiente e por isso são 
considerados como um indicador de qualidade higiênica (OMS, 1989). A Ancilostomíase é 
largamente disseminada em áreas tropicais e subtropicais úmidas, e afeta quase um milhão de 
pessoas em todo o mundo. Nos países em desenvolvimento, estas infecções aumentam a 
desnutrição e causam, indiretamente, a morte de muitas crianças aumentando sua 
vulnerabilidade a outras infecções que normalmente poderiam ser toleradas. Os ovos não 
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infectados dos Ascaris e ancilostoma que são excretados nas fezes requerem um período de 
latência e condições favoráveis no solo ou nas fezes depositadas para que eclodam em larvas e 
se tornem infecciosas. (CDC, 2003) 

Schistosoma haematobium já foi mencionado antes em relação à excreção com a urina. 
Outros tipos de Schistosoma, por exemplo, S. japonicum e S. mansoni são excretados nas fezes. 
S. japonicum é prevalente principalmente no Extremo Oriente e S. mansoni na África e outras 
partes da América do Sul e Central, principalmente no Brasil (OMS, 2003). Mais de 200 
milhões de pessoas estão atualmente infectadas com esquistossomose. O uso das fezes, bem 
como da urina, não deveria ter um impacto a menos que a matéria fecal fresca e não tratada seja 
aplicada perto das fontes de água doce onde o caracol está presente. 

Os patógenos de importância na transmissão ambiental através das fezes causam 
principalmente sintomas gastrointestinais como diarréia, vômito e dores de estômago. Alguns 
poderiam causar sintomas que envolvam outros órgãos e seqüelas graves. A Tabela 2 mostra 
uma lista de uma série de agentes patogênicos de importância e seus sintomas. 
 
 
Tabela 2. Exemplo de patógenos que podem ser excretados nas fezes (podem ser transmitidos através da água 
e de um saneamento inadequado) e doenças relacionadas, incluindo, por exemplo, sintomas que podem ser 
causados pelos mesmos (adaptado do CDC, 2003c; Ottosson, 2003; SMI, 2003) 

 
Grupo                Patógeno                                            Doença – Sintomas 

Bactéria  

Aeromonas spp.  Enterite 

Campylobacter jejuni/coli  Campilobacteriose - diarréia, cãibra, dor abdominal, febre, náuseas, artrite, 
síndrome de Guillain-Barré  

Escherichia coli (EIEC, 
EPEC, ETEC, EHEC)  

Enterite 

Pleisiomonas shigelloides  Enterite 

Pseudomonas aeruginosa  Vários; bacteriemia, infecções da pele, otite, meningite, pneumonia  

Salmonella typhi/paratyphi  Febre tifóide e febre paratifóide – dor de cabeça, febre, mal-estar geral, 
anorexia, bradicardia, esplenomegalia, tosse 

Salmonella spp.  Salmonelose - diarréia, febre, cãibras abdominais  

Shigella spp.  Shigellosis - desentería (diarréia sangüinea), vômitos, cãibras, febre, 
síndrome de Reiter  

Vibrio cholerae  Cólera – diarréia aquosa, grave e fatal se não recebem tratamento  

Yersinia spp.  Yersinioses - febre, dor abdominal, diarréia, dores nas articulações, 
erupção  

Vírus  

Adenovirus   Vários; doença respiratória. Acrescentado aqui devido aos tipos 
entéricos (ver abaixo) 

Enteric adenovirus 40 e 41  Enterite 

Astrovirus  Enterite  

Calicivirus (incl. 
Noroviruses)  Enterite  

Coxsackievirus  Vários; doença respiratória; enterite; meningite viral  

Echovirus  Meningite asséptica; encefalite; freqüentemente assintomática 

Enterovirus tipos 68-71  Meningite; encefalite; paralisia  

Hepatitis A  Hepatite – febre, mal-estar geral, anorexia, náuseas, desconforto 
abdominal, icterícia  
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Hepatitis E  Hepatite 

Poliovirus  Poliomielite – freqüentemente assintomática, febre, náuseas, vômitos, 
dor de cabeça, paralisia  

Rotavirus  Enterite 

Protozoários  

Cryptosporidium parvum  Criptosporidíase - diarréia aquosa, cãimbras abdominais e dor  

Cyclospora cayetanensis  Freqüentemente assintomático; diarréia; dor abdominal  

Entamoeba histolytica  Amebíase – freqüentemente assintomática, desentería, desconforto 
abdominal, febre, calafrios  

Giardia intestinalis  Giardiase - diarréia, cãibras abdominais, mal-estar, perda de peso  

Helmintos  

Ascaris lumbricoides  Em geral, poucos ou nenhum sintoma; chiado no peito, tosse, febre, 
enterite; eosinofilia pulmonar  

Taenia solium/saginata  

Trichuris trichiura  Não aparente sintomas desde vago desconforto do trato digestivo ao 
emagrecimento até  pele seca e diarréia. 

ancilostoma  Coceira, erupção, tosse, anemia, deficiência de proteínas  

Shistosomiasis spp.  

 
 

Rotas de transmissões ambientais  

Os patógenos de importância nos sistemas de saneamento são geralmente transmitidos 
através da rota fecal-oral, ou seja, os patógenos são excretados nas fezes e infectam outra pessoa 
por ingestão. Os patógenos podem ser transmitidos pelas mãos, pela comida ou água e outros 
fluídos. (Figura 3).  

 

 
Figura 3. As rotas de transmissão dos patógenos entéricos, resumidas no diagrama, adaptado por Esrey et al. (1998). 

Alguns helmintos, assim como a bactéria Leptospirose, podem infectar através da pele.  

 

Para os sistemas de saneamento que utilizam água, o esgoto é uma importante rota de 
transmissão quando as águas residuárias mais ou menos tratadas são lançadas em um corpo 
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receptor ou usadas em uma área cultivável. Os sanitários secos têm menos probabilidades de 
afetar as águas superficiais ou subterrâneas. No entanto, isto pode ocorrer se forem construídos 
ou localizados indevidamente. Para latrinas escavadas, como as privadas com fossa seca, têm-se 
identificado problemas com o transporte de patógenos da excreta às águas subterrâneas em áreas 
com lençol freático alto, ou devido às características do solo que podem favorecer o transporte 
microbiano. Elevar o sanitário e coletar a excreta acima do solo como se sugere na maioria dos 
sistemas de saneamento ecológico, pode, geralmente, evitar este problema. Fossas rasas são uma 
alternativa intermediária e restringem a contaminação de águas subterrâneas. A construção deve 
levar em consideração as inundações durante fortes chuvas que poderiam resultar em enxurrada 
para as águas superficiais dos arredores. As latrinas nunca devem ser esvaziadas nos canais de 
drenagem superficiais. Do ponto de vista higiênico, é preferível um sanitário com una câmara de 
coleta selada sobre a superfície.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Os materiais das latrinas comuns ou latrinas de fossa 
seca nunca devem ser escavados e depositados nos canais de 
drenagem. O risco principal de transmissão de doenças 
entéricas e parasitárias é a exposição humana à contaminação 
fecal nas drenagens da água da chuva. 

 

Na Tabela 3 são listadas possíveis rotas de exposição e transmissão relacionadas com os 
sanitários secos e algumas medidas a serem consideradas para evitar a exposição. As posteriores 
rotas de exposição por superfície contaminada ou pelas águas subterrâneas não são levadas em 
consideração na Tabela 3. As medidas listadas buscam prevenir ou minimizar a contaminação 
fecal dos cursos de água e do ambiente. É importante eliminar os patógenos o mais cedo 
possível na cadeia do manejo, pois desta forma reduzem os riscos nos passos posteriores.  

O contato direto se refere a um contato intencional ou não com a excreta, por exemplo 
tocando o material e ingerindo-o acidentalmente através dos dedos ou utensílios contaminados. 
Isto pode ocorrer antes do tratamento, durante o tratamento incluindo o manuseio ou quando o 
material é usado ou aplicado no solo. A contaminação dos produtos alimentícios pode ocorrer 
diretamente da aplicação mas também através de práticas anti-higiênicas na cozinha. Apesar do 
alimento fertilizado ser cozido antes do consumo, as superfícies podem estar contaminadas e os 
patógenos podem ser transferidos a outros alimentos ou líquidos. 
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Tabela 3. Rotas de transmissão potenciais relacionadas com os sanitários secos e o uso da excreta com 
medidas técnicas e comportamentais simples para restringir a exposição e minimizar os riscos. 

Área ou 
procedimento que 
propicie  exposição 
aos patógenos 

Rotas de 
transmissão  

Medidas técnicas  Medidas 
comportamentais  

Sanitário Contato direto; 
transporte para as 
águas subterrâneas; 
contaminação 
ambiental  

Água disponível para a 
lavagem das mãos; 
câmara de coleta elevada; 
câmaras de coleta 
impermeabilizadas (sem 
infiltração para as águas 
subterrâneas ou ambiente) 

Lavagem das mãos; 
manter a área do 
sanitário limpa. 

Manuseio primário – 
coleta e transporte  

Contato direto  Cinzas, cal ou outra 
medida para reduzir os 
microrganismos do 
sanitário; pessoas 
informadas coletam e 
transportam a excreta  

Usar luvas; lavagem 
das mãos; adição de 
cinzas, cal ou outra 
medida para reduzir o 
conteúdo microbiano 
durante o uso  

Tratamento  Contato direto; 
contaminação 
ambiental  

Escolha adequada do 
local; tratamento em 
sistemas fechados; 
material informativo e 
sinalização no local  

Usar luvas e roupa 
protetora; lavagem das 
mãos; evitar o contato 
nas zonas de 
tratamento  

Manuseio secundário – 
aplicação, fertilização  

Contato direto  Agricultores informados 
reutilizam a excreta; 
equipamento especial 
disponível  

Usar luvas; lavagem 
das mãos; lavagem do 
equipamento usado  

Campo fertilizado  Contato direto; 
transporte para as 
águas superficiais ou 
subterrâneas  

Trabalhando com a 
excreta dentro da terra; 
material informativo e 
sinalização  

Evitar campos recém 
fertilizados  

Cultivo fertilizado  Consumo; 
contaminação da 
cozinha  

Escolha do cultivo 
adequado  

Preparação apropriada 
e cozinhar os produtos 
alimentícios; limpeza 
das superfícies da 
cozinha e dos utensílios 

 
 

BARREIRAS PARA DIMINUIR/MINIMIZAR A EXPOSIÇÃO  

Todas as medidas da Tabela 3 funcionam como barreiras técnicas ou comportamentais 
contra a transmissão de doenças. Um estudo sistemático de um sistema local pode identificar os 
fatores de risco potenciais e sugerir medidas de ação para evitar a exposição aos agentes 
patogênicos. Isto pode ser através da redução do contato com o material ou através da 
introdução de meios de redução do número (concentração) dos patógenos no material que será 
manipulado. Reduzir o contato inclui fatores como sistemas fechados, o uso de equipamentos de 
proteção pessoal, o uso de ferramentas de manipulação adequadas e a redução do contato 
posterior no campo trabalhando com a excreta dentro do solo. As precauções de manipulação 
geral são normalmente definidas como medidas adicionais e não como barreiras propriamente 
ditas. 

As diferentes etapas de tratamento da excreta são as barreiras óbvias para reduzir o número 
de agentes patogênicos, o que faz com que “o produto” seja mais seguro para manejar e para ser 
usado como fertilizante. Nas diretrizes atuais da OMS, o tratamento é, entretanto, considerado 
desnecessário quando as outras barreiras são satisfeitas, incluindo, por exemplo, uma proteção 
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adequada dos agricultores e trabalhadores sanitários, cobrindo os resíduos com 25 cm de solo e 
não plantar tubérculos (OMS, 1989). Estas diretrizes estão sendo revisadas atualmente e um 
conjunto de novos volumes, que tratam sobre o uso das águas residuárias e da excreta na 
aqüicultura; o uso das águas residuárias na agricultura e o uso da excreta e água cinza,  prevê-se 
que será publicada em 2005.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. A defecação a céu aberto é a maior 
rota de contaminação de doenças entéricas e 
parasitarias. Outros indivíduos e o meio 
ambiente podem ser afetados através do 
contato direto e também por caminhar 
descalço. Adicionalmente, as fontes de água 
superficial podem ser altamente afetadas.  

 

O tratamento pode ser primário, isto é, diretamente no sanitário em relação a defecação, por 
exemplo mediante a adição de cinzas (descrito mais a frente), ou secundário quando o material é 
recolhido do sanitário (ou deixado no sanitário sem mais adição de fezes) e tratado de forma 
controlada para reduzir os patógenos a limites aceitáveis. Esrey et al. (1998) determinou que 
uma combinação de um armazenamento seguro e uma rápida destruição dos patógenos na 
excreta é necessária para prevenir a contaminação do ambiente. As barreiras se mostram no 
diagrama a seguir (Figura 6). 

 

Figura 6. Barreiras requeridas para prevenir a transmissão de doenças e disseminação de patógenos, adaptado de 
Esrey et al. (1998).  



Diretrizes para o Uso Seguro de Urina e Fezes nos Sistemas de Saneamento Ecológico 

 

 11

 

A inativação de patógenos ocorrerá também em terras agrícolas depois da aplicação da 
excreta como fertilizante e nas plantações que podem ter sido contaminadas se fertilizadas 
durante a etapa de crescimento, ou por respingos do solo durante fortes chuvas. Esta inativação 
com o tempo e devido a condições ambientais predominantes, pode prover uma barreira contra a 
exposição pelo manejo e consumo dos cultivos e para pessoas e animais que possivelmente 
entrem no campo fertilizado. A inativação depende da temperatura ambiental, da umidade e da 
radiação solar (que incrementará a temperatura, reduzirá a umidade e afetará os patógenos com 
os raios ultravioletas) (ver Tabela 4). No solo, os microrganismos que o habitam naturalmente, 
competirão com os patógenos introduzidos incrementando sua diminuição. A redução adicional 
com o tempo, a qual constitui uma “barreira na agricultura” é de grande importância, 
especialmente para as culturas  para consumo cru. Para o manejo seguro de outros cultivos e 
para reduzir a contaminação cruzada durante a preparação de alimentos, o período de repouso 
(tempo entre a fertilização e a colheita) é de suma importância. 

Na literatura, as doenças relacionadas com a excreta têm sido divididas em dois grupos, 
dependendo das suas características quanto à transmissão, tempo de sobrevivências, etc. (OMS, 
1989; Feachem, et al., 1983). A partir dessas informações, se dão as principais medidas de 
controle. É notável que estas medidas incluem freqüentemente a combinação de melhorias 
habitacionais, educação para a saúde, abastecimento de água, número de banheiros disponíveis e 
tratamento da excreta antes de ser usada ou lançada. Independente do tipo de sanitários 
disponíveis, as intervenções incluindo todo o sistema de água e saneamento, são importantes 
para melhorar a situação sanitária. 

 
Regulamentos e diretrizes em relação aos riscos 

As fezes humanas podem conter patógenos e, nos paises em desenvolvimento, a prevalência 
de indivíduos com doenças entéricas e parasitarias é geralmente alta resultando em uma maior 
predisposição e maiores concentrações de patógenos na matéria fecal. Alguns dos patógenos 
têm a capacidade de sobreviver durante um grande período de tempo na excreta, podendo 
terminar nos campos agrícolas e nos cultivos, se o uso da matéria fecal é praticado sem um 
tratamento adequado. Mesmo que uma série de eventos subseqüentes devem ocorrer antes que 
uma infecção em um novo hospedeiro ocorra, o risco de transmissão adiante no ambiente e um 
aumento da prevalência da doença são evidentes se fezes não higienizadas são utilizadas. 
Diferentes etapas subseqüentes de tratamento da excreta humana são consideradas as mais 
importantes medidas contra a transmissão.  

As regulamentações e diretrizes se baseiam com mais freqüência no conceito de risco. 
Mediante a aplicação de avaliações de risco microbiológica quantitativa, parcialmente baseada 
em hipóteses, os sistemas de saneamento podem ser avaliados e comparados para estabelecer 
limites de risco aceitáveis. O tratamento também pode ser adaptado para alcançar os limites 
aceitáveis. Pode-se avaliar extensivamente o risco de um local específico, dependendo da 
informação em relação ao estado de saúde local da população e os padrões de comportamento, 
por exemplo. Um incremento da prevalência de infecções permite estabelecer limites locais 
aceitáveis de risco, aplicáveis a sistemas de saneamento onde se pratica o uso da excreta. Nos 
países em desenvolvimento com baixos padrões sanitários, a meta será reduzir o número de 
infecções mediante a implementação do saneamento e incluindo a introdução de novas 
alternativas, combinadas com outras intervenções relacionadas com o fornecimento de água 
potável, tratamento e armazenamentos seguros e educação para a saúde e higiene. 

 Em relação as diretrizes presentes e as recomendações para o saneamento ecológico, a 
atenção se foca no tratamento, mas também inclui outros aspectos técnicos, práticos e de 
comportamento, previstos para reduzir ao mínimo o risco de transmissão de doenças. Dão-se 
também regras gerais para obter riscos baixos aceitáveis, sem embargo, estas não definem 
limites numéricos. 
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O tratamento como uma barreira  

Uma combinação de barreiras para reduzir exposição das pessoas a excreta deve ser aplicada para 
reduzir os riscos de transmissão de doenças nos sistemas de saneamento ecológico. O tratamento da 
excreta é considerado como um passo necessário para o uso posterior como fertilizante na agricultura.  

 
 

Tratamentos para higienizar a excreta  

FATORES QUE INFLUENCIAM A MORTALIDADE DOS PATÓGENOS  

Depois da excreção, a concentração dos patógenos entéricos geralmente decai com o tempo 
pela morte ou perda de poder infeccioso de uma proporção dos organismos. Os protozoários e 
os vírus não são capazes de se desenvolverem em ambiente fora do hospedeiro, assim seu 
número sempre diminuirá,  enquanto que as bactérias podem se multiplicar sob condições 
climáticas favoráveis. A habilidade de um microrganismo para sobreviver no ambiente está 
definida pela sua persistência a tolerar as condições predominantes. Freqüentemente nas 
investigações é expressa como a total a inativação do microrganismo em questão sob condições 
ambientais específicas. No entanto, para previsões de risco para a saúde do impacto das 
diferentes vias de transmissão da excreta humana, as curvas de inativação ou valores T90 (tempo 
necessário para inativação de 90% dos organismos) são obrigatórios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. O ambiente em assentamentos 
humanos pode ser altamente afetado pela 
contaminação das águas superficiais que 
constituem o maior risco de transmissão de 
doença e de criadouro de insetos vetores. A 
introdução da coleta seca da matéria fecal  e a 
coleta separada da urina podem reduzir 
substancialmente os riscos. Além disso, se deve 
promover o manejo das águas cinzas.  

 

O tempo e as condições predominantes são as características que geralmente afetam a 
sobrevivência dos microrganismos no meio ambiente. Vários fatores físico-químicos e 
biológicos têm um impacto, mas este impacto varia de acordo com cada microrganismo. Para a 
estimação total do risco, a seleção dos organismos mais resistentes é um enfoque conservador 
que se aplica também para outras espécies mais sensíveis. Os fatores relacionados com ambiente 
e organismos interagem entre si, produzindo características de sobrevivência que variam em 
qualquer localização particular. Estes fatores também podem ser utilizados separadamente ou 
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em combinação com o tempo como métodos de tratamento para a produção de fertilizantes 
seguros utilizando-se fezes. 
 
Tabela 4. Fatores físico-químico e biológico que afetam a sobrevivência dos microrganismos no meio 
ambiente  

Temperatura  A maioria dos microrganismos sobrevive bem em baixas temperaturas (<5°C) e diminuem 
rapidamente em altas temperaturas (>40-50°C). É o caso na água, solo, águas residuárias e 
nos cultivos. Para assegurar a inativação no processo de compostagem, por exemplo, 
necessitam-se temperaturas em torno de 55-65°C para matar todos os tipos de patógenos 
(exceto os esporos de bactérias) dentro de horas (Haug, 1993).  

pH  Muitos microrganismos estão adaptados a um pH neutro (7). As condições altamente ácidas ou 
alcalinas terão um efeito inativador. A adição de cal à excreta nos vasos sanitários secos e aos 
lodos residuais pode aumentar o pH e inativará os microrganismos. A velocidade de inativação 
depende do valor do pH, por exemplo, é muito mais rápido em um pH 12 do que em pH 9.  

Amônia  Em ambientes naturais, a amônia (NH
3
) quimicamente hidrolisada ou produzida por bactérias 

pode ser tóxica para outros organismos. A adição de químicos geradores de amônia facilitará a 
inativação de patógenos na excreta ou nos lodos residuais (Ghigletti et al., 1997; Vinnerås et 
al., 2003a).  

Umidade A umidade está relacionada com a sobrevivência do organismo no solo e nas fezes. Um solo 
úmido favorece a sobrevivência dos microrganismos e um processo de secagem reduzirá o 
número de patógenos, por exemplo, nas latrinas.  

Radiação Solar/ 
Raios UV  

A radiação ultravioleta reduzirá o número de patógenos. É usada como um processo para o 
tratamento tanto de água potável como de águas residuárias. No campo, o tempo de 
sobrevivência será menor no solo e na superfície dos cultivos onde a luz solar possa afetar os 
organismos. 

Presença de outros 
microrganismos  

A sobrevivência dos microrganismos é geralmente maior no material que foi esterilizado do que 
em uma amostra do ambiente que contém outros organismos. Os organismos podem afetar 
uns aos outro por predação, liberação de substâncias antagonistas ou competição (ver os 
nutrientes abaixo).  

Nutrientes  Se os nutrientes estão disponíveis e outras condições são favoráveis, as bactérias podem se 
desenvolver no ambiente. A bactéria entérica adaptada para o trato gastroinstestinal não é 
sempre capaz de competir com organismos nativos pelos escassos nutrientes, limitando sua 
habilidade de reprodução e de sobreviver no ambiente.  

Outros fatores  A atividade microbiana depende da disponibilidade de oxigênio. No solo, o tamanho das 
partículas e permeabilidade faz com que haja impacto da sobrevivência microbiana. No solo, 
assim como no esgoto e  aquáticos, vários organismos e componentes químicos inorgânicos 
podem afetar a sobrevivência dos microrganismos.  

 
 
TRATAMENTO DA URINA  

Armazenamento 

A destruição dos patógenos entéricos que entram no recipiente de coleta de urina é 
importante para avaliar os riscos higiênicos relacionados ao manuseio e uso da urina. A 
sobrevivência de vários tipos de microrganismos na urina é afetada pelas condições de 
armazenamento ao longo do tempo.  

Estudos têm sido realizados acrescentando diferentes tipos de microrganismos à urina e a 
inativação é acompanhada ao longo do tempo (Höglund, 2001). Para a urina, tem-se chegado a 
conclusão que, principalmente valores de temperatura e pH elevado (~9) em combinação com a 
amônia afetam a inativação dos microrganismos. As bactérias como a Salmonela e a E. coli 
(assím como em representação de outras bactérias Gram-negativas) foram inativadas 
rapidamente. As bactérias Gram-positivas tiveram taxas de inativação similares as do 
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Cryptosporidium parvum e foram eliminados mais lentamente que as bactérias Gram-negativas 
(Höglund, 2001) (Tabela 5).  

Não houve redução significativa de vírus a baixas temperaturas (4-5°C) (Tabela 5). Isto foi 
comprovado em estudos de Franzén e Scott (1999) registrando uma redução insignificante da 
Salmonella typhimurium bacteriófago 28B (usado como modelo conservativo do vírus) durante 
um estudo de seis semanas no México, à temperaturas entre 14°C e 22°C e a um pH em torno de 
9,5. Colifagos, geralmente presentes na matéria fecal, nunca foram encontrados em  amostras de 
tanques de urina (Olsson, 1995) indicando uma maior taxa de inativação que para o fagos da 
Salmonela. Sua alta resistência também é observada em comparação com o rotavírus (Tabela 5) 
confirmando sua natureza conservadora como um modelo para a inativação.  

De acordo com Hamdy et al., (1970; citado por Feachem et al., 1983) a urina é ovicida e os 
ovos de Ascaris são destruídos em algumas horas. Olsson (1995), entretanto, descobriu que a 
redução de Ascaris suum na urina era menor a temperaturas entre 4°C e 20°C e a redução foi de 
15-20% durante um período de 21 dias. Estudos anteriores já haviam citado a inativação da 
Schistosoma haematobium na urina (Porter, 1938; citado por Feachem et al., 1983).  
 

Tabela 5. Inativação de microrganismos na urina, em valores T
90 

(tempo para redução de 90%) em dias 
(Höglund, 2001)  

 Bactérias Gram-
negativas  

Bactérias Gram-
positivas  

C. parvum Rotavírus  Fago  28B do S. 
typhimurium  

4°C  1  30  29  172
a 

 1466
a 

 
20°C  1  5  5  35  71  
a Experimentos de sobrevivência realizados a 5°C.  

Baseado nesses estudos da inativação de patógenos e indicadores na urina, tem se proposto 
diretrizes para o tempo de armazenamento da urina de acordo com a temperatura (Tabela 6; 
Jönsson et al., 2000; Höglund, 2001). As temperaturas foram selecionadas principalmente de 
acordo com as condições de climas temperados. As diretrizes têm sido avaliadas pela Agência 
de Proteção Ambiental da Suécia (EPA) mas ainda não estão implementadas nos regulamentos 
nacionais. Elas serão consideradas nas novas Diretrizes revisadas da OMS para o uso da excreta.  

Para residências familiares, a mistura da urina pode ser usada sem armazenamento prévio 
para todo tipo de cultivo, desde que os cultivos para o consumo sejam para a mesma residência 
e que tenha transcorrido um mês entre a fertilização e a colheita, ou seja, o tempo entre a última 
aplicação da urina e o consumo. Uma razão para que as diretrizes sejam menos severas em 
residências familiares é que a transmissão de pessoa para pessoa excederá o risco da transmissão 
relacionada à urina no ambiente.  

 
Figuras 8 e 9. A coleta e o armazenamento da urina podem ocorrer em diferentes escalas. Quando a coleta envolve grandes 
tanques de coleta ou tanques de armazenamento no campo (como nestas figuras) um nível de segurança maior e diretrizes 
mais severas são necessárias em relação ao armazenamento do material coletado de diferentes pessoas.  

O uso direto ou períodos curtos de armazenamento são também aplicáveis para pequenos 
sistemas domésticos em países em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, as altas temperaturas 
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ambiente em muitos países em desenvolvimento irão aumentar também as taxas de inativação e 
segurança. Recomenda-se um tempo maior de armazenamento em situações onde a prevalência 
de algumas infecções entéricas é alta e os sistemas técnicos não protegem de uma contaminação 
fecal cruzada.  

A recomendação geral de armazenamento busca principalmente reduzir os riscos no 
consumo de cultivos fertilizados com urina. Ela reduzirá também o risco para as pessoas que 
manipulam e aplicam a urina.  

Devido a complexidade do sistema, as diretrizes apresentadas na Tabela 6 podem ser 
adotadas para grandes sistemas (urbanos) em países e regiões em desenvolvimento. O tempo de 
retenção de um mês entre a fertilização e a colheita também deve ser seguido. Os fatores 
ambientais resultarão na inativação dos patógenos no solo e nos cultivos depois da aplicação. 
Ver as Recomendações Práticas, pág. 29, para as medidas de segurança pessoal relacionadas 
com a manipulação. O armazenamento sempre aumentará a proteção das pessoas expostas no 
campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 10. Em sistemas de pequena escala, por 
exemplo, unidades familiares, a urina pode ser 
usada diretamente ou após um curto período de 
armazenamento se os cultivos são para uso 
própiro. A probabilidade de transmissão é maior 
entre os membros da família do que através dos 
cultivos fertilizados com urina. 

 
 
 

Pode ser necessário adaptar as recomendações específicas para sistemas de grande escala, 
baseado nas condições locais, considerando os fatores comportamentais e o sistema técnico 
escolhido. Se um sistema é claramente mal administrado, ou seja, as fezes podem ser vistas no 
compartimento de urina ou se outras rotas de contaminação cruzada são passíveis de ocorrer, 
deve-se tomar precauções especiais. A contaminação fecal geralmente considerada nas 
recomendações (Tabela 6), somente correspondeu a miligramas por litro, em um terço dos 
sanitários separadores suecos analisados (dois terços não mostraram sinais de contaminação) 
(Schönning et al., 2002). Diretrizes menos exigentes para os países em desenvolvimento 
comparadas com as diretrizes suecas, são também justificadas pelos padrões de saúde, 
geralmente mais altos, dos países desenvolvidos, onde se aplicam uma interpretação cautelosa 
dos princípios de precaução e requisitos maiores de segurança. Baseado dos cálculos de 
avaliação do risco para a urina, pode-se concluir que um tempo de retenção de poucas semanas 
corresponde ao tempo de armazenamento sugerido de um mês a 20°C (Höglund et al., 2002). A 
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única diferença com os sistemas que não requerem armazenamento seria a exposição a 
concentrações de patógenos potencialmente mais altas ao aplicar a urina e ao entrar ou trabalhar 
nos campos.  

 

Tabela 6. Diretrizes suecas recomendadas de tempo de armazenamento para a urina misturada
a 
baseadas em 

conteúdo de patógenos estimado
b 

e cultivos recomendados para sistemas de grande porte
c
. (Adaptado de 

Jönsson et al., 2000 e Höglund, 2001)  

Temperatura de 
armazenamento  

Tempo de 
armazenamento  

Prováveis patógenos na 
mistura de urina após o 
armazenamento 

Cultivos recomendados  

4°C  ≥1 mês  Vírus, protozoários  
Cultivos alimentícios e 
cultivos de forragem que 
serão processados   

4°C  ≥6 meses  Vírus  
Cultivos alimentícios que 
serão processados, cultivos 
de forragem

d
 

20°C  ≥1 mês  Vírus  
Cultivos alimentícios que 
serão processados, cultivos 
de forragem

d
 

20°C  ≥6 meses  Provavelmente nenhum Todos os cultivos
e 

 

a 
Urina ou urina e água. Quando diluída se assume que a mistura de urina tem pelo menos um pH 8,8 e uma 

concentração de nitrogênio de no mínimo 1 g/l. 
b
As bactérias Gram-positivas e bactérias que formam esporos não estão incluídas nas análises básicas de risco, mas 

normalmente não são reconhecidas por causar qualquer tipo de infecção preocupante.  
c 
Um sistema de grande porte neste caso é um sistema onde a mistura da urina é usada para fertilizar cultivos que 

seriam consumidos por outros indivíduos e não somente pelos membros da residência onde a urina é coletada.  
d 
Não para pastos para a produção de forragem. 

 
e 
Para cultivos alimentícios que serão consumidos crus, é recomendado que a urina seja aplicada no mínimo um mês 

antes da colheita e que esta seja incorporada ao solo se as partes comestíveis crescem acima da superfície do solo.  
 

Durante o armazenamento a urina deve permanecer em um tanque fechado ou container. Isto 
previne que pessoas e animais entrem em contato com a urina e impede a evaporação da 
amônia, reduzindo assim o risco de odores e a perda de nitrogênio disponível para as plantas.  

A urina, preferencialmente, não deve ser diluída. A urina concentrada proporciona um 
ambiente mais adverso para os microrganismos, aumenta a taxa de decaimento dos patógenos e 
previne os criadouros de mosquitos. Assim, quanto menos diluída com água a urina, melhor.  

 

Outros tratamentos possíveis 

Até agora, o armazenamento à temperatura ambiente é o único método praticado para 
higienizar a urina. Tem-se experimentado métodos para concentrar os nutrientes na urina, mas 
ainda não são suficientemente eficientes, comercialmente disponíveis ou avaliados sob o ponto 
de vista da higiene. Alguns, por exemplo, a evaporação do nitrogênio (amônia) mediante a 
aplicação do calor, reduzirão substancialmente o número de microrganismos.  

A secagem da urina em trincheiras abertas tem sido testada na Suécia e Mali, mas resulta em 
perda substancial de nitrogênio, enquanto fósforo e potássio são retidos. Uma parte da urina 
seca (em forma de pó) mostrou não oferecer riscos microbianos para a saúde.  

Temperatura ou o pH mais altos da urina coletada poderia acelerar a inativação de patógenos 
potenciais. O aumento relativo das taxas de inativação a temperaturas superiores a 20º C não 
foram testados e precisam ser quantificados.  
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Armazenamento da urina  

O armazenamento da urina à temperatura ambiente é considerado uma opção viável de tratamento. O 
tempo recomendado de armazenamento a temperaturas de 4 a 20º C variam entre um e seis meses para 
sistemas de grande escala dependendo do tipo de cultivo a ser fertilizado.  

Para residências individuais, a urina pode ser aplicada diretamente a qualquer cultivo sem ser 
armazenada contanto que transcorra um mês entre a fertilização e a colheita, se a contaminação fecal 
cruzada for evitada. Deve-se evitar diluir a urina. 

 
 

TRATAMENTO DAS FEZES  

Armazenamento  

Durante o armazenamento, o número de patógenos no material fecal se reduzirá com o 
tempo devido a extinção natural, sem nenhum tratamento adicional. O tipo de microrganismos e 
as condições de armazenamento determinam o tempo de redução ou eliminação. A temperatura 
ambiente, o pH e a umidade, entre outros, afetarão a inativação, assim como a competição 
biológica. Uma vez que tanto as condições durante o armazenamento como as taxas de 
decaimento variam, fica mais difícil prever os tempos apropriados de armazenamento.  

Em 1983, Feachem et al. compilou uma grande quantidade de informações baseadas em 
estudos da literatura sobre redução de patógenos/indicadores em diferentes materiais, incluindo 
excreta humana utilizada como fertilizante (nightsoil) e fezes. Os dados são apresentados como 
“valores menores que” como mostra a Tabela 7, e não considera as concentrações iniciais, mas 
enfoca a inativação total. De estudos adicionais da literatura, Arnbjerg-Nielsen et al.(2004) 
estimou os tempos de redução decimal para vários tipos de patógenos (valores-T

90 
dados para 

20°C na Tabela 7). Os estudos existentes sobre inativação de patógenos nas fezes humanas são, 
contudo, poucos, e outros materiais como o esterco animal e os lodos de esgoto são também 
considerados para estimar as taxas de inativação. Baseado nos valores T

90 
os tempos necessários 

para a inativação decimal foram similares aos valores apresentados para uma inativação total 
por Feachem et al. (1983). Se as concentrações iniciais são mais altas e cinética de decaimento 
de primeira ordem é aplicada, o tempo para uma extinção total poderia ser significantemente 
maior. A cinética de primeira ordem, entretanto, não é necessariamente aplicável durante um 
armazenamento prolongado. Deve-se considerar que os últimos cálculos somente consideram 
armazenamento e não um tratamento adicional. 

A inativação de patógenos no solo é adicionalmente importante para o risco relacionado ao 
uso de excreta, embora o tratamento do material deva buscar a redução substancial dos 
patógenos antes que ele seja aplicado no solo. Na Tabela 7 mostra-se valores comparativos de 
inativação decimal, mais uma vez com maiores tempos de sobrevivência na literatura mais 
recente do que aqueles estimados por Feachem et al. (1983). Nos cultivos, entretanto, a taxa de 
inativação é freqüentemente considerada mais rápida com valores T90 

 dentro da variação em 
poucos dias (Asano et al., 1992; Petterson et al., 1999).  
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Figura 11. O material fecal seco ou compostado é  
utilizado como fertilizante na  produção de cultivos. Foto: 
H P Mang, GTZ  

 
 
Tabela 7. Tempos de sobrevivência estimados e valores de redução decimal de patógenos durante o 
armazenamento das fezes e no solo, dados em dias, se não indicados em outra unidade (Feachem et al., 1983a; 
Arnbjerg-Nielsen et al.,b; Kowal, 1985c, em EPA, 1999). Não se aplica nenhum tratamento adicional. (norm. = 
normalmente)  
Microrganismos  Fezes e 

lodos de 
esgoto

a 
20-

30°C  

Fezes T
90 

b 
 

~20°C  
Solo

a 
 

20-
30°C  

Solo T
90 

b 
~20°C  Solo

c 
max 

absoluto 
d
/ 

max normal 

Bacteria     1 ano/  
2 meses  

Coliformes fecais  <90 norm.  

<50  

15-35 (E. coli)  <70 
norm.  

<20  

15-70 (E. coli)   

Salmonela  <60 norm.  

<30  

10-50  <70 
norm.  

<20  

15-35   

Vírus  <100 norm.  

<20  

Rotavirus: 20-100  

Hepatite A: 20-50  

<100 
norm.  

<20  

Rotavirus: 5-30  

Hepatite A: 10-50  

1 ano/  

3 meses  

Protozoários 
(Entamoeba)  

<30 norm.  
<15 

e 
 

Giardia: 5-50 
Criptosporidium: 
20-120  

<20 
norm.  

<10 
e 

 

Giardia: 5-20 
Criptosporidium: 
30-400  

? /2 meses  

Helmintos (ovos)  Alguns 
meses  

50-200 (Ascaris)  Alguns 
Meses 

15-100 (Ascaris)  7 anos/  

2 anos  

d 
Máximo absoluto para a sobrevivência é possível durante circunstâncias incomuns, como uma temperatura baixa 

constante ou em condições bem protegidas.
a 
 

e 
Faltam informações para Giardia e Criptosporidium; seus cistos e oocistos poderiam sobreviver mais tempo do que os 

tempos indicados aqui para os protozoários.
a 
 

 

Aplicando-se a “zona de segurança” da Figura 14, é necessário pelo menos um ano de 
armazenamento à temperatura ambiente, sem tratamento adicional, para alcançar o valor da 
diretriz estabelecida para os helmintos pela OMS (1989). Strauss e Blumenthal (1990) 
sugeriram que sob condições tropicais (28-30°C) um ano era suficiente, enquanto que para 
temperaturas mais baixas (17-20°C) seriam necessários 18 meses.  
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Em um estudo sul-africano, encontrou-se Salmonela em fezes após um ano de 
armazenamento (Austin, 2001). As fezes desse estudo foram pulverizados com cinzas vegetais, 
alcançando um pH entre 8,6 e 9,4, portanto utilizou-se nesse estudo uma combinação de 
armazenamento e tratamento alcalino (Tabela 8). A Salmonela pode ter crescido no material. 
Misturar a pilha de matéria fecal semanalmente, melhor do que simplesmente  armazená-la em 
containers de plástico, causaram uma alta redução dos patógenos e dos indicadores fecais, e 
resultaram em baixa umidade (Austin, 2001). A ventilação pode aumentar a inativação e uma 
compostagem parcial pode ter ocorrido (temperatura não informada). Esta mistura manual, 
contudo, irá expor a pessoa que manipula o material a fezes não higienizadas.  

Em um estudo dinamarquês, foram calculados os riscos subseqüentes relacionados com o 
uso das fezes que tinham sido armazenadas por 0-12 meses sem tratamento adicional (Arnbjerg-
Nielsen et al., em fase de impressão; Schönning et al., manuscrito). Os Ascaris apresentaram o 
maior risco, com 100% de risco de infecção através da exposição de pessoas vulneráveis depois 
de uma ingestão acidental do material, caso uma pessoa na residência tenha sido infectada 
durante o período de coleta. Os protozoários Giardia e Criptosporidium, e o rotavirus, que são 
os mais preocupantes no contexto dinamarquês, resultaram riscos de 10-90% depois de ter sido 
ingerido acidentalmente durante o manuseio ou da utilização de fezes não armazenadas no 
jardim. Depois de um armazenamento de 6 meses o risco foi extrapolado para 10% enquanto 
que depois de 12 meses normalmente era de aproximadamente de 1:1000. O risco para a 
hepatite A ou infecções bacterianas foi, de um modo geral, mais baixo. Presume-se que o 
armazenamento ocorreu em temperaturas em torno de 20º C e foram utilizadas as informações 
relatadas para esta escala de temperaturas para calcular a redução de patógenos (Tabela 7). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Lodos mesofílicos digerido, provenientes de grandes 
estações de tratamento de águas residuárias são muitas vezes 
utilizados como adubo na agricultura. As fezes separadas na 
fonte que tenham sido tratadas, normalmente contêm menos 
agentes patogênicos e não têm as mesmas desvantagens dos 
poluentes químicos.  

 

Em um estudo no México (Franzén & Skott, 1999), o material fecal teve um nível de 
umidade de 10%, um pH próximo de 8 e uma temperatura de 20-24°C. Neste baixo nível de 
umidade a redução do indicador viral conservativo, o bacteriófago (Salmonella typhimurium 
28B) era de 1,5 log10, depois de seis semanas de armazenamento. As análises foram realizadas 
em uma latrina na qual se acrescentaram fagos sem adição fecal subseqüente.  
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  Em um estudo realizado no Vietnam concluiu-se que um baixo nível de umidade tem um 
efeito benéfico, alcançando uma inativação mais rápida de bacteriófagos nas latrinas com o 
menor nível de umidade (Carlander & Westrell, 1999). Estas latrinas tiveram também um pH 
próximo de 9 e temperaturas mais altas que no estudo anterior (ver também tratamentos 
alcalinos). Uma inativação total de Ascaris foi registrada no período de seis meses. A inativação 
não foi relacionada estatisticamente com qualquer fator isolado nas latrinas, mas foi sugerido 
que a combinação de temperatura elevada e de um pH alto contribuíram para a redução 
principal (Tabela 8).  

Em El Salvador foi realizado um amplo estudo do material fecal coletado nos sanitários 
separadores de urina. Os usuários adicionaram ao material fecal uma substância para aumentar o 
pH,  mas o registro de alguns valores de pH próximos de 6 significa que, em alguns sanitários, o 
tratamento estava ocorrendo unicamente por armazenamento (Moe e Izurieta, 2003). As análises 
de sobrevivência indicam que os coliformes fecais sobreviveriam >1.000 dias e que os Ascaris 
aproximadamente 600 dias em latrinas com um pH abaixo de 9.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. A coleta do material fecal deve ser realizada 
preferencialmente em compartimentos de câmaras duplas. Quando 
uma câmara enche, ela é fechada e o tempo de armazenamento 
começa a contar a partir desta data, enquanto a outra câmara é 
usada. No Vietnã, representando um clima quente, obteve-se uma 
destruição total dos ovos de Ascaris e modelo de virus em um 
período de seis meses sob essas condições. Se não forem 
utilizadas câmaras duplas, deve-se planejar um armazenamento 
secundário ou outro tipo de tratamento.  

 

O armazenamento é especialmente benéfico em climas quentes e secos resultando na 
desidratação do material e baixo teor de umidade que auxiliam na inativação dos patógenos. Se 
toda matéria fecal é secada corretamente, o decaimento dos patógenos é facilitado. Esrey et al. 
(1998) sugeriu que em níveis de umidade menores que 25% acontece uma rápida destruição dos 
patógenos e que este nível deveria ser almejado nos sanitários de saneamento ecológico que são 
baseados na desidratação (ou seja, armazenamento). O baixo conteúdo de umidade também é 
benéfico para reduzir o mau cheiro e os criadouros de moscas (Esrey et al., 1998; Carlander & 
Westrell, 1999). O recrescimento das bactérias patogênicas, no entanto, pode ocorrerlogo após a 
aplicação de umidade (água) ou se o material for misturado com o solo úmido, como indica os 
resultados reportados por Austin (2001). A desidratação não é um processo de compostagem e 
quando umidade é adicionada, os componentes orgânicos facilmente metabolizados contribuirão 
para o crescimento bacteriano, incluindo por exemplo E-coli e Salmonela, se houver pequenas 
quantidades delas ou se forem introduzidas no material.  

Os cistos de protozoários são sensíveis à desidratação e isto afeta também sua sobrevivência 
na superfície das plantas (Snowdon et al., 1989; Yates & Gerba, 1998). Os níveis normais de 
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umidade não inativam os ovos dos Ascaris, para tal são necessários valores menores que 5% 
(Feachem et al., 1983). Falta, atualmente, informação sobre o tempo eficaz correspondente.  

 
Armazenamento das fezes  

O armazenamento é a forma mais simples de tratamento das fezes. A inativação de patógenos 
geralmente é lenta. Para realizar uma higienização segura do produto, alcançando um fertilizante de uso 
seguro, é necessário um tempo de armazenamento variando de meses para a redução bacteriana, até 
anos para alguns helmintos. Um armazenamento simples, as condições ambientais de temperatura, pH e 
umidade não é considerada uma prática segura, exceto quando o tempo de armazenamento é de anos 
(baseado na redução dos helmintos no solo).  

Além disso, é desaconselhável a simples adição de terra ou serragem logo após a defecação como um 
material protetor e condicionador.  

Entretanto, o armazenamento pode ser utilizado em combinação com outras “barreiras de segurança".  

 
 

Tratamento com calor  

O calor é uma das maneiras mais eficazes de matar os patógenos e é o parâmetro usado para 
obter a inativação em alguns da maioria dos processos aplicados, por exemplo, no tratamento de 
lodo de esgoto. Na figura 14 (de Feachem et al., 1983) a inativação dos patógenos está traçada 
em função da temperatura e do tempo. Isto, com uma margem, cria uma “zona de segurança” 
definida. Se a relação tempo-temperatura correspondente for alcançada em todo o material 
exposto, ele pode ser considerado microbiologicamente seguro para o manuseio e uso. Por 
exemplo, se uma temperatura >55°C é alcançada por um ou alguns dias, ocorreu uma inativação 
eficiente. As relações entre tempo e temperatura para vários patógenos têm sido amplamente 
aceitas ainda que “novos” patógenos têm sido identificados e literatura mostrando pequenas 
variações nos resultados tenha sido publicada.  

 Figura 14. O “diagrama da zona de segurança” (Feachem et al., 1983)  
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Para tratar a excreta, a digestão termofílica (50°C durante 14 dias) ou a compostagem em 
pilhas aeradas por um mês a 55-60°C (+ 2-4 meses para maturação adicional) são 
recomendados, sendo procedimentos geralmente aceitos (OMS, 1989). As recomendações para 
o tratamento dos lodos de esgoto e os resíduos orgânicos domiciliares (resíduos de alimentos), 
por exemplo, se baseiam também em tais temperaturas (EPA Sueco, 2002; EC, 2000; EPA 
Dinamarquês, 1996). Haug (1993) estabelece que a compostagem a 55-60°C durante um dia ou 
dois será suficiente para matar essencialmente todos os patógenos. As normas citadas 
anteriormente se fundamentam em períodos mais longos, para dar uma margem de manipulação. 
É comum que se formem zonas frias dentro do material digerido ou compostado, resultando em 
áreas com menor inativação e possivelmente o recrescimento de bactéria patogênica. A digestão 
e a compostagem, além do mais, buscam degradar e estabilizar o material orgânico. Para as 
fezes, a inativação dos patógenos é de suma importância. O processo de compostagem irá 
decompor também o papel higiênico, tornando o visual do material mais estético e apropriado 
para o uso agrícola. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Compostagem de fezes junto com resíduos domésticos em leiras (wind rows). Foto: J Heeb. 

 

As fezes também poderiam ser aquecidas pelo sol, por exemplo, em recipientes de coleta ou 
compartimentos fecais no sol. Isto foi testado em versões simples em sistemas de saneamento 
ecológico, por exemplo, em El Salvador e no Vietnam. Em El Salvador, as temperaturas 
máximas registradas nestes sanitários foram mais altas quando comparadas com as registradas 
nos sanitários comuns de câmara dupla com separação de urina (Moe & Izurieta, 2003). 
Entretanto, a temperatura medida no meio do dia não foi suficiente. Uma temperatura média de 
37°C (máximo 44°C) foi alcançada nos sanitários com aquecimento solar comparada com uma 
temperatura média de 31°C nos sanitários de câmara dupla com separação de urina, o que 
correspondeu a ~1 grau acima da temperatura ambiente. Nas casas de verão na Suécia, por 
exemplo, são comuns sanitários secos com aquecimento elétrico.   
 

Compostagem 

A compostagem é um processo natural que tem sido considerado uma opção viável para o 
tratamento da matéria fecal coletada separadamente. Entretanto, é difícil obter, em pequena 
escala, uma compostagem que alcance temperaturas termofílicas e degradação efetiva do 
material orgânico. O teor de umidade, a aeração e a relação C:N precisam ser apropriados para 
que o processo prossiga com isolamento suficiente e/ou volume para permitir o aumento de 
temperatura. Nas diretrizes da OMS, se descreve a compostagem em pilhas de 10-50 m de 
comprimento por 1,5-2m de altura e 2-4m de largura (OMS, 1989). Para compostar as fezes é 
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necessário adicionar material volumoso, como lascas de madeira/cascas de árvore para permitir 
a aeração. Caso tenha sido adicionado cinzas ou cal na coleta primária, é necessário adicionar 
materiais ricos em energia, como restos de alimentos, e material ácido para uma boa 
compostagem. A secagem ou alcalinização do material, portanto, não deve ser considerada 
como processo de compostagem. Sabe-se que o pH ótimo para o crescimento das bactérias e 
outros organismos de compostagem está em torno de 6,0 a 8,0. Com os sistemas de 
alcalinização, o pH alcança valores de 9 ou mais, o que dificulta o processo de compostagem, 
enquanto ainda assim atinge a meta de redução de patógenos. Uma maior degradação da matéria 
orgânica ocorrerá quando este for aplicado ao solo.  

A compostagem em pequena escala, de mistura de fezes e resíduos alimentares (incluindo 
palha como um aditivo) pode funcionar como um processo eficiente. Experimentos controlados 
de compostagem, em reatores bem isolados em pequena escala, a temperatura alcançou mais de 
65ºC, com margens de segurança satisfatórias para a destruição de patógenos (Vinnerås et al., 
2003b). Em testes de laboratório, a compostagem de fezes e palha somente, também resultou em 
temperaturas elevadas (50-55°C durante alguns dias) (Vinnerås, 2002).  

Na prática, no nível doméstico, a compostagem de fezes dos sanitários separadores de urina 
pode ser questionável. Em alguns experimentos registrou-se apenas uma pequena elevação de 
temperatura, provavelmente devido a um isolamento insuficiente e a adição de cinzas, o que 
resultou em uma redução da degradação biológica e perdas de calor (Karlsson & Larsson, 2000; 
Björklund, 2002).  

Durante a compostagem, as mudanças de pH e uma atividade biológica elevada também 
afetariam a inativação dos patógenos, o que é muito mais importante sob condições mesofílicas. 
Em um estudo realizado por Holmqvist e Stenström (2001), os resíduos orgânicos domésticos 
misturados com palha foram compostados e alcançaram uma temperatura de 29-30ºC e um pH 
entre 4,5 a 8,6. Os indicadores fecais E-coli e Enterococcus faecalis se reduziram rapidamente 
com um decréscimo de 6 e 5 log10 respectivamente, durante os três primeiros dias. O vírus 
modelo foi reduzido 3 log10 

 enquanto que a viabilidade dos ovos de Ascaris (óvolus) foi 
reduzida somente de 91% a 70% durante um mês (Holmqvist & Stenström, 2001).  

Os processos mesofílicos, entretanto, inativam os patógenos a graus variáveis num período 
de semanas ou meses. Portanto não é recomendado confiar nesta escala de temperatura no 
tratamento das fezes, a menos que os processos mesofílicos estejam combinados com outros 
processos ou barreiras.  

Muitos sanitários são chamados de “sanitários de compostagem”, sem conseguir, na verdade, 
um processo que funcione adequadamente; o que ocorre mais propriamente é o armazenamento 
e decomposição anaeróbia, desidratação ou alcalinização. A menos que se possa garantir uma 
boa manutenção, principalmente obtida em grandes unidades de compostagem bem isoladas que 
recebam fezes e resíduos alimentares de um grande número de pessoas, é questionável se é 
possível confiar nas unidades de “compostagem” em escala doméstica, como processos 
eficientes para a redução de patógenos. A compostagem não é, portanto, considerada como uma 
primeira escolha para tratamento primário, mas sim uma opção para tratamento secundário das 
fezes em escala ou nível municipal.  

 

Compostagem das fezes  

A compostagem termofílica é um processo biológico que requer um gerenciamento capacitado para 
funcionar bem. É importante manter uma alimentação suficiente e composição adequada de matérias 
para alcançar temperaturas suficientemente altas para uma inativação eficaz de patógenos. A 
compostagem é realizada, preferencialmente, como um tratamento secundário em uma escala maior, e o 
processo deve ser isolado e monitorado para garantir a obtenção de temperaturas termofílicas (>50°C) 
em todo o material. A compostagem em pequenas escalas à temperaturas mesofílicas precisa ser mais 
analisada. 
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Tratamentos alcalinos  

Adição de cinzas e cal  

A maioria dos patógenos prefere um pH neutro, ou seja, em torno de 7. Um pH de 9 ou 
superior reduzirá a carga de patógenos com o tempo, mas para obter uma rápida inativação é 
desejável um pH de 11-12 nos tratamentos onde se acrescenta cal (por exemplo, para o 
tratamento dos lodos de esgoto) (Boost & Poon, 1998). A adição de cinza ou cal à excreta, 
praticada há muito tempo, tem alguns benefícios:  

 • Reduz o mau cheiro.  
 • Cobre o material, o que reduz o risco de moscas e melhora as condições estéticas.  
 • Reduz o teor de umidade.  
 • Promove o decaimento dos patógenos através do efeito do pH elevado.  

 

Os resultados de um estudo realizado em latrinas separadoras de urina no Vietnam mostram 
que é possível alcançar um decaimento total dos ovos de Ascaris e dos vírus indicadores 
(redução 8 log10) dentro de um período de seis meses se uma ou duas xícaras de cinzas forem 
adicionadas depois de cada uso (defecação). A temperatura média variou de 31-37ºC (a 
temperatura máxima foi de 40ºC), o pH na matéria fecal foi de 8,5-10,3 e o teor de umidade 
entre 24-55%. A inativação foi descrita como uma combinação de fatores mas o pH mostrou ser 
estatisticamente significativo como um fator isolado para a inativação dos bacteriófagos 
(Carlander & Westrell, 1999; Chien et al., 2001).  

Em um estudo chinês realizado por Wang et al. (1999), as cinzas vegetais foram misturadas 
com fezes em uma proporção de 1:3 e alcançaram um pH entre 9 e 10. Foi registrada uma 
redução >7 log10 

de fagos e coliformes fecais e uma redução de 99% dos ovos de Ascaris depois 
de seis meses em que a temperatura foi baixa (-10°C a 10°C), resultando no congelamento 
parcial do material. Com adição de cinzas de carvão e de terra como aditivos a redução foi mais 
baixa ou insuficiente, respectivamente. As cinzas do carvão proporcionaram um pH inicial de 8. 

De acordo com Lan et al., (2001) um pH >8 resultou na inativação dos Ascaris num período 
de 120 dias (não é dada informação detalhada sobre os aditivos).  

Uma grande quantidade de sanitários coletores (sanitários de câmara dupla com separação de 
urina e sanitários de uma câmara com aquecimento solar) em sete comunidades rurais em El 
Salvador foram avaliados baseados nas propriedades físicas e microbiológicas das fezes 
coletadas (Moe & Izurieta, 2003). Os residentes acrescentaram cal (pH 10,5), cinza (pH 9,4) ou 
uma mistura específica de cal e terra (pH 8,8), resultando em níveis finais de pH variáveis. 
Mediante análises de regressão múltipla, identificou-se o pH como o fator isolado mais 
importante que determina a inativação dos indicadores bacterianos e colifagos, enquanto que a 
temperatura foi o indicador mais forte do decaimento dos Ascaris. Um pH de 9-11 ocasionou 
uma inativação mais rápida dos coliformes fecais e Ascaris do que um pH abaixo de 9. Um 
resultado surpreendente foi que mesmo com estes altos níveis de pH, os coliformes fecais foram 
detectados novamente por volta dos 500 dias, com uma fração menor sobrevivendo >1000 dias 
nas latrinas com um pH >11. Para os Ascaris a sobrevivência foi em torno de 450 dias e 700 
dias para as variações de pH>11 e 9-11, respectivamente (Tabela 8). A presença de Trichuris, 
ancilostomas, clostrídios e coligafos também foram medidas e foram encontrados em algumas 
latrinas com tempo médio de armazenamento de quase 1 ano (306 dias), exceto os ancilostomas.  

Os resultados dos estudos mencionados são de certa maneira contraditórios. Um limite mais 
baixo para o pH em combinação com o tempo poderia ser afetado por fatores locais e pelo 
projeto (design). No estudo de Moe e Izurieta (2003), a maioria dos sanitários utilizados foi 
sanitários separadores de urina sem aquecimento solar (n=118) e 38 foram com aquecimento 
solar. O estudo relata uma viabilidade de Ascaris em 40% dos sanitários separadores de urina 
sem aquecimento solar, enquanto os óvulos viáveis de Ascaris não foram relatados em nenhum 
dos 38 (0%) sanitários com aquecimento solar. Entretanto, é evidente que o decaimento de 
patógenos aumenta em níveis de pH maiores que 8. A quantidade e qualidade da cinza 
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adicionada podem variar e provavelmente é necessário mais estudos sobre as quantidades 
apropriadas, mas como regra prática deve ser adicionado no mínimo 1-2 xícaras 
(aproximadamente 200-500 ml) logo após cada defecação (deve ser adicional cinza/cal 
suficiente para cobrir o material). A alcalinidade e o pH final dos diferentes tipos de cinzas 
varia, o que dificulta a previsão da inativação de patógenos apenas baseado nas quantidades. Na 
China, têm-se desenvolvido porta-cinzas que liberam automáticamente cinza e podem ser 
usados de maneira similar às descargas de água. Por outro lado, se for comum diarréia líquida e 
abundante, estas quantidades não serão suficientes para manter o sanitário seco. Outros aditivos, 
como turfa, terra e outros absorventes, podem então ser necessários além da cinza ou cal.   
 

Tabela 8. Resumo dos resultados de estudos onde as fezes têm sido tratadas com um aditivo para elevar o pH.  

Área de 
investigaçã
o  

Tipo de 
sanitário 

Aditivo  pH, 
temperatura, 
umidade  

Resultados mais importantes – 
Inativação de patógenos e 
indicadores  

Referên
cia 

Vietnã 
(durante a 
estação seca 
e quente)  

12 latrinas, 2 de 
cada tipo. Todas 
separadoras de 
urina, a maioria 
de câmara dupla, 
ou troca 
constante de 
contêineres/ 
baldes  

Cinzas de 
lenha e 
folhas 

200-700 ml 
por uso  

pH: 8,5-10,3 
temp: 31,1-
37,2°C umidade; 

24-55%  

(valores médios 
para cada latrina) 

Experimentos controlados de 
decaimento em provas de desafio: 
T

90 
para Salmonella typhimurium fago 

28B variou de 2,4 a 21 dias. pH é fator 
mais importante para o decaimento  
 

Viabilidade de Ascaris 0-5% depois de 
9 semanas (exceto em 2 latrinas). pH 
em combinação com a temperatura 
afeta o decaimento 

Carlander 
& 
Westrell, 
1999  

África do Sul 
(clima quente 
a frio)  

Vários sanitários 
separadores de 
urina 

Lascas de 
madeira 

pH: 8,6-9,4 um 
idade; 

4-40%  

Organismos presentes no material:  
Depois de 10 meses: todos os 
indicadores presentes em grandes 
quantidades (102-106/g). Salmonella 
presente 
Depois de 12 meses mais: 
Streptococci fecal ~104/g, clostridios e 
colífagos presentes, Salmonella 
ausente.   

Austin, 
2001  

África do Sul 2 sanitários 
separadores de 
urina 

Lascas de 
madeira + 
revolvimento 

pH: 8,4-8,6 
umidade: 4-9%  

Organismos presentes no material: 
Depois de 2 meses: Indicadores 
presentes, exceto colífagos (~102/ g). 
Salmonella ausente.  

Austin, 
2001  

El Salvador  118 latrinas de 
dupla câmara 
com separação 
de urina, 38 
latrinas solares 
de câmara 
simples.   

Cal, cinzas 
ou mistura de 
terra e cal   

pH: 6,2-13,0  Organismos presentes no  material: 
Coliformes fecais inativados depois de 
500 dias. pH é o fator mais importante 
 

Ascaris inativados depois de 450 dias 
(pH >11), depois de 700 dias (pH 9-
11). Temperatura é o maior agente de 
inativação 

Moe & 
Izurieta, 
2003  

China 2 latrinas  Cinzas 
vegetais 
misturadas 
com fezes na 
proporção 
1:3  

pH: 9-10  

temp: -10 a 10°C  

Testes de desafio controlados 
(challenge tests) e organismos 
presentes no material: Depois de 3 
meses: >7 log

10 
redução de Salmonella 

typhimnurium fago 28B e coliformes 
fecais.  
1% de viabilidade de Ascaris  

Wang et 
al. 1999*  

China  Informação 
detalhada 
não 
disponível  

pH >8  Teste de desafio controlado: 
Inativação de Ascaris no período de 
120 dias  

Lan et al., 
2001  

* Outros aditivos, cinzas de carvão, serragem e loesse (sedimento típico da Europa) também foram testados e 
resultaram em um pH mais baixo e menor inativação.  
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A adição de um produto químico que eleva o pH trará vários benefícios e tem o potencial de 
inativar os patógenos. As condições para obter uma remoção total de patógenos podem variar 
devido a circunstâncias locais. Em grande escala, o tratamento secundário do material coletado 
pode funcionar como uma barreira adicional de tratamento, resultando em um nível de 
segurança mais alto, quando o material é utilizado como fertilizante. Os aditivos e uma mistura 
adicional de material rico em energia podem afetar a compostagem secundária e a adição de 
material ácido pode  ser necessária. De acordo com as práticas chinesas não é recomendado 
adicionar cinzas vegetais como material absorvente à matéria fecal quando esta será 
compostada, pois poderia resultar em perda maior de nitrogênio. A incineração do material após 
um tratamento alcalino também pode ser difícil devido a seu baixo conteúdo de energia (veja 
abaixo). Estes aspectos necessitam de uma avaliação mais aprofundada.  

Após o tratamento alcalino, o fertilizante resultante terá um pH elevado (>8). Isto não é 
preocupante do ponto de vista higiênico e pode ser benéfico para muitos tipos de solo, mas pode 
afetar a produção de culturas nos solos alcalinos. 

 

Adição de cinzas ou cal às fezes  

A adição de cinza ou cal no tratamento primário das fezes é recomendada já que facilitará a inativação de 
patógenos e reduzirá o risco de transmissão de doenças durante a manipulação e reúso do material. Isso 
reduz também o risco de odor e moscas no sanitário. Os aditivos podem influenciar na escolha das 
opções de tratamento secundário. É necessária uma maior avaliação para estabelecer a quantidade e 
qualidade de aditivos que são necessários para uma redução eficaz dos patógenos e suas influências no 
tratamento secundário.  

 
 

Adição de uréia  

A uréia é um aditivo utilizado para elevar o pH, que tem sido considerada para o tratamento 
de fezes em grande escala em nível municipal. A uréia acrescenta um valor adicional ao 
fertilizante e inativa patógenos mediante uma combinação de pH elevado e uma alta 
concentração de amônia.  

A adição de 3% de uréia-nitrogênio às fezes resulta em um pH de ≈9,3, que a 20°C 
corresponde a 8.000 mg/l de amônia livre. Durante estas condições não se detectou E-coli ou 
Salmonella depois de 5 dias, os enterococos foram reduzidos 2 log

10 
e a viabilidade dos ovos de 

Ascaris foi de 90% (Vinnerås et al., 2003a). Depois de 50 dias não se registraram patógenos 
viáveis ou indicadores, exceto pelos formadores de esporos de clostridios. Uma vez que a 
amônia permanecerá no material se ele for adequadamente armazenado, o risco de 
recrescimento de bactéria patogênica na matéria tratada será mínimo.  

A amônia gerada à pHs elevados pode atuar como um agente inativador de vírus (Pesaro et 
al., 1995), e tem sido demonstrado também que afeta os oocistos do Cryptosporidium (Jenkins 
et al., 1998). A viabilidade dos ovos de Ascaris foi reduzida nos lodos de esgoto tratados com 
amônia (Ghigletti et al., 1997).  

 

Tratamento químico das fezes  

Produtos químicos podem ser acrescentados nas fezes para eliminar os patógenos. Estes tipos de 
tratamento são considerados principalmente, como uma opção para tratamento secundário em sistemas 
de grande escala. Os produtos químicos devem ser manuseados preferencialmente por pessoal treinado. 
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Incineração 

A incineração das fezes minimizará o risco de transmissão de doenças relacionadas com o 
uso final da cinza já que todos os patógenos serão removidos. Os sistemas que utilizam 
incineração não foram até agora inseridos em um nível de planejamento. A manipulação 
primária continuará envolvendo riscos higiênicos, mas sistemas com incineração em conexão 
direta com o sanitário podem ser desenvolvidos no futuro. Como uma alternativa, altos níveis de 
temperaturas podem ter o mesmo efeito benéfico do ponto de vista microbiano. A cinza é um 
fertilizante potente, rico em fósforo e potássio, embora o nitrogênio terá sido perdido. 

 

Incineração das fezes  

A incineração das fezes produzirá um fertilizante livre de patógenos e pode ser usado potencialmente 
como um tratamento secundário, tanto em níveis de pequena e grande escala. Os sistemas que utilizam 
incineração ainda não foram desenvolvidos e avaliados adequadamente. 

 
 

Conclusão  

Existe uma gama de opções de tratamento disponíveis para as fezes. A incineração é o 
método mais seguro onde todos os patógenos podem ser eliminados, mas ainda não foi colocado 
em prática. O nitrogênio será perdido mas o fósforo e o potássio serão retidos nas cinzas. Outros 
métodos para reduzir o conteúdo de patógenos dependem da elevação do pH e da temperatura, e 
desidratação, ou unicamente do tempo (condições ambientais). A quantidade disponível no 
momento de estudos de avaliação prática, bem como processos de monitoramento, desses 
fatores isolados ou combinados, são limitados.  

Todos os métodos de tratamento recomendados utilizados atualmente, exceto o 
armazenamento, estão baseados ou na temperatura ou no pH (para a uréia em combinação com a 
amônia). Outros fatores também afetam a sobrevivência microbiana, mas não são facilmente 
controlados ou medidos. A competição biológica que ocorre com as bactérias próprias do solo 
será efetiva depois da aplicação no solo. Entretanto, não é recomendada como um processo de 
tratamento primário devido às dificuldades de reprodução. Nossos sentidos humanos não são 
um indicador de segurança; um cheiro bom, um material parecido com humús não significa que 
o produto é um fertilizante seguro. As recomendações devem conseqüentemente estar 
relacionadas com parâmetros mensuráveis e condições que, na teoria e na prática, se sabe que 
alcançará um resultado esperado.  

As opções práticas dependem da escala do sistema, ou seja, nível domiciliar ou municipal. 
Para este último, estão disponíveis mais opções técnicas. Como estabelecido pela OMS (1989), 
a implementação do tratamento a nível individual tem acrescentado dificuldades que envolvem 
os hábitos das pessoas e algumas vezes práticas estabelecidas há muito tempo. A escala também 
influencia as combinações de tratamentos primários e secundários adequados e barreiras. Os 
sistemas de manejo devem ser desenvolvidos e adaptados aos diferentes tratamentos. 
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Figura 16. Sanitário separador de urina (dentro da residência) com bacia turca (uso de 
cócoras) na China 

 

O POSSÌVEL USO DE UM INDICADOR DE TRATAMENTO  

Uma medida analítica padrão, ou seja, um organismo indicador, para controlar a “produção” 
de um fertilizante seguro seria a situação ideal, mas isto não é considerado como uma opção 
viável, devido a diversas limitações. Portanto, as recomendações detalhadas de como manejar 
de maneira segura um sistema de saneamento incluindo o uso das fezes e urina, podem ser mais 
valiosas. Existem candidatos adequados, que representam a maioria dos organismos resistentes 
nos grupos de bactérias, vírus, protozoários e helmintos. Estes podem ser usados como 
organismos conservativos indicadores para a validação de diferentes opções de tratamento em 
testes de desafio (challenge tests). Os enterococos, bacteriófagos selecionados, oocistos de 
Cryptosporidium e ovos de Ascaris podem funcionar como tais organismos indicadores.  

Para as fezes (ou excreta, ou seja, fezes e urina misturadas), as diretrizes de Engelberg 
(determinados na OMS, 1989) para os ovos de nematódeos e coliformes fecais estiveram 
anteriormente em foco, não como padrão para a vigilância de qualidade mas sim como metas do 
projeto para os sistemas de tratamento. Os problemas com o controle de qualidade incluem os 
custos, a falta de capacidade dos laboratórios locais e a falta de métodos de rotina para os 
indicadores ou patógenos específicos que poderiam representar vários grupos de patógenos. Os 
coliformes termotolerantes são, entretanto, amplamente utilizados, embora se tenha questionado 
quanto são representativos os patógenos de importância.  

Na urina, o organismo indicador fecal E-coli comumente utilizado é inapropriado devido a 
sua rápida inativação, que não representa o decaimento de diferentes patógenos. Por outro lado, 
mostrou-se que os enterococos (estreptococos fecais), crescem dentro do sistema de 
canalizações da urina e podem, portanto, dar resultados falso-positivos na estimativa de 
contaminação fecal. Ele tem uma redução mais lenta e pode ser usada como um indicador da 
eficiência do armazenamento. Nenhum destes dois indicadores é, entretanto, apropriado para ser 
utilizado para estimar o grau de contaminação fecal e riscos associados. A busca por patógenos 
específicos na urina toma muito tempo e é cara. Em seu lugar, uma contaminação fecal estimada 
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pode ser usada como um indicador para tempos de armazenamento prescritos e o tempo 
subseqüente de espera entre a fertilização e a colheita.  

Os resultados da compostagem mesofílica 
(Holmqvist & Stenström, 2001) sugerem que os 
indicadores E-coli e enterococos não foram 
apropriados para este tipo de processo, já que sua 
inativação foi muito mais rápida que os vírus e ovos 
de Ascaris. Mesmo que muitas das regulamentações 
para o tratamento de lodos de esgoto e restos de 
alimentos se baseiam na E-coli e Salmonella como 
indicadores de qualidade, um monitoramento dos 
parâmetros do processo (por exemplo, a 
temperatura) é mais relevante e considerado como o 
controle principal. Se for incluído com o propósito 
de monitoramento, esses dois indicadores devem ser 
relacionados ao risco de recrescimento natural 
durante a manipulação subseqüente dos materiais.  

 

 

 

 

 
Figura 17. Sanitário separador de urina em piso elevado no Vietnã. 

 
 

Recomendações práticas em relação ao uso agrícola  

URINA  

As principais recomendações para a urina são:  

 (1) O uso direto depois da coleta ou em um curto período de armazenamento é aceitável em 
nível domiciliar,  

 (2) Para grandes sistemas deve ser armazenada (onde o tempo e as condições, dados na 
Tabela 6, devem ser seguidos),  

 (3) Deverá transcorrer no mínimo um mês entre a fertilização e colheita,  
 (4) Recomendações adicionais mais severas podem ser aplicadas a nível local, se uma 

freqüente contaminação fecal cruzada está presente. As recomendações para tempo de 
armazenamento estão diretamente relacionadas ao uso agrícola e a escolha da cultura 
(Tabela 6). Práticas adicionais para minimizar os riscos incluem o seguinte:  

 
 o Quando se aplica a urina, deve-se tomar precauções relacionadas com a 

manipulação de um material potencialmente infeccioso. Estas precauções podem 
incluir usar luvas e fazer uma minuciosa lavagem das mãos.  

 o A urina deve ser aplicada usando técnicas de fertilização próxima ao solo para 
que evite formação de aerossóis.  

 o A urina deve ser incorporada ao solo. Isto pode ser, na prática, feito 
mecanicamente ou por uma subseqüente irrigação com água.  
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Recomenda-se utilizar um método de aplicação/fertilização próximo ao solo para minimizar 
a formação de aerossol. Em grande escala normalmente é feito utilizando equipamento agrícola 
especial, enquanto que em menor escala geralmente é aplicado manualmente. Manipular 
pequenos volumes é, geralmente, seguro, e a urina não deve, preferencialmente, ser diluída 
antes da aplicação.  

 
FEZES 

As práticas de uso agrícola (e recomendações) dependerão do tratamento aplicado. Mesmo 
se um tratamento está direcionado para eliminar o risco de transmissão de patógenos e seu 
potencial tenha sido comprovado em laboratório e/ou em experimentos de campo, as etapas do 
processo podem falhar, resultando em um fertilizante que não é  higienicamente seguro. 
Conseqüentemente devem ser tomadas medidas adicionais para minimizar o risco de 
transmissão de doenças, assim como:  

 • O equipamento utilizado, por exemplo, para transportar as fezes não higienizadas, não 
deve ser utilizado para transportar o produto tratado (higienizado). 

 • Quando for aplicar as fezes no solo, devem ser tomadas precauções relacionadas com 
a manipulação do material potencialmente infeccioso. Estas precauções devem incluir a 
proteção pessoal e higiene. Naturalmente, deve-se lavar as mãos. 

 • As fezes devem ser trabalhadas no solo o quanto antes e não devem ser deixadas na 
superfície do solo.  

 • As fezes higienizadas inadequadamente não devem ser usadas para hortaliças, frutas 
ou tubérculos que serão consumidos crus, excluindo árvores frutíferas.  

 

As fezes incineradas estarão higienicamente seguras. A manipulação das cinzas resultantes 
se encontra fora do alcance deste sumário de recomendações.  

Trabalhar a excreta no solo irá minimizar uma futura exposição de pessoas ou animais 
exceto por alguns helmintos relacionados ao solo, e reduzirá o risco de transporte de patógenos 
carregados pelas enxurradas para cursos de água próximos. Um tempo de retenção entre a 
fertilização e a colheita, como foi sugerido para a urina (Tabela 6), também é recomendado para 
as fezes. Isso permitirá uma maior redução de patógenos por fatores ambientais como a 
atividade microbiana, os raios ultravioletas e a desidratação, acrescentando assim uma barreira 
adicional contra a transmissão de doenças. Este período de espera deverá ser no mínimo de um 
mês.  

 

Figura 18. Bacia turca para uso de cócoras com separação de urina 
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Uso alternativo da urina  

A separação de urina é geralmente recomendada por razões práticas, mesmo se a urina e/ou 
as fezes não serão usadas. Usar a urina, concentrada ou diluída com água, é a melhor forma de 
utilizar os nutrientes para as plantas. Se o uso não puder ser realizado por razões práticas ou 
crenças culturais, existem opções alternativas. A adição de urina ao composto (resíduos de 
alimentos e/ou fezes) geralmente tem um impacto benéfico no processo de compostagem. Um 
estudo na Tailândia mostrou que a urina facilitou o processo de compostagem de resíduos 
alimentares (Pinsem & Vinnerås, 2003). A maioria do nitrogênio se perderá, mas o fósforo e o 
potássio serão retidos. A qualidade higiênica do composto não será prejudicada pela adição de 
urina se o composto contiver fezes. A possibilidade de alcançar uma temperatura mais alta, 
devido ao ajuste na relação C:N, será benéfico para o decaimento dos patógenos.  

O cultivo de plantas em conexão direta com o sanitário é uma melhor alternativa 
comparando com a infiltração da urina na terra. Um sanitário deste tipo foi construído na Índia, 
por exemplo, com infiltração superficial em combinação com a água da limpeza anal (Calvert, 
1999). Nos sistemas de plantas de absorção subsuperficial, a fração de urina pode ser também 
combinada com o uso das águas cinzas.  

 

Uso alternativo das fezes  

O uso das fezes permite a utilização de nutrientes suplementares contidos na excreta que não 
são encontrados na urina. Elas também atuam como condicionador do solo. A incineração das 
fezes produz uma cinza que pode ser usada como fertilizante o que, em alguns contextos, 
poderia aumentar sua aceitação para o uso. 

A digestão anaeróbia é outra opção caso o uso direto não seja possível. A digestão anaeróbia 
requer uma matéria úmida e é às vezes aplicável quando se utiliza água para descarga das fezes, 
um sistema não considerado nestas diretrizes.  

O material dos sanitários secos pode ser também misturado com esterco animal nos 
digestores de biogás, onde o biogás é utilizado como energia e a mistura residual de fezes-
esterco é usada nos campos agrícolas. Isto é amplamente praticado na China e Índia. As 
temperaturas obtidas muito provavelmente estão na faixa mesofílica e a avaliação da inativação 
de patógenos ainda é muito deficiente.  

O plantio de árvores em latrinas de covas rasas com fezes poderá utilizar uma parte os 
nutrientes. Isto tem sido praticado, por exemplo, no Zimbábue (Arbor Loo) (Morgan, 1998). As 
fezes podem também ser movidas para um buraco escavado especialmente para este propósito, o 
que, entretanto, aumenta os riscos de manuseio. Quando não existe risco de infiltração para as 
águas subterrâneas ou transbordamento e se as fezes são adequadamente manipuladas e cobertas 
com outro material, a necessidade de armazenamento antes deste tipo de uso é pequena.  

Se não for possível utilizar as fezes, estas deverão ser eliminadas de maneira segura. Nunca 
deverão ser deixadas descobertas no solo devido à exposição direta de pessoas e animais. É 
importante desenvolver sistemas de manejo seguro, com uma exposição mínima dos residentes 
e outras pessoas, tanto em nível domiciliar quanto municipal. disposição no nível municipal 
pode incluir o transporte para uma estação de tratamento de esgoto, se existir uma no município.  

 

Aqüicultura  

As diretrizes atuais do EcoSanRes não têm considerado específicamente o uso da excreta na 
aqüicultura. O conceito de saneamento ecológico se baseia fundamentalmente no uso de 
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nutrientes no solo. Para a aqüicultura é necessário adaptar as opções de tratamento, com 
exceção, talvez, do armazenamento. De acordo com a OMS, algumas semanas de 
armazenamento inativarão os parasitas de importância, e para alcançar a diretriz de qualidade 
em relação aos coliformes fecais, é recomendada a digestão ou a compostagem (OMS, 1989). 
Além disso, a exposição é considerada difícil de controlar, especialmente se o peixe ou o 
molusco cultivados em tanques são consumidos crus (OMS, 1989) e se os tanques são usados 
para recreação. Em áreas onde falta um adequado abastecimento de água, a água do tanque 
também pode ser utilizada para outras atividades. Os trabalhadores dos tanques de aqüicultura 
são outro grupo que deve ser considerado e o equipamento de proteção necessário pode ser caro 
e inacessível. O uso ou a disposição controlada das fezes em ambientes aquáticos, não é, 
portanto, recomendada. Novas diretrizes da OMS sobre o uso seguro de águas residuárias e 
excreta na aqüicultura serão publicadas em 2005.  

 

Necessidades identificadas para maiores investigações – lacunas 
no conhecimento  

De acordo com o conhecimento atual, temperatura na faixa termofílica são recomendas para 
o tratamento de vários tipos de resíduos orgânicos. Isto pode ser alcançado, por exemplo, 
mediante incineração ou compostagem, desde que prevaleçam condições apropriadas. Em 
muitos dos sistemas existentes apenas temperaturas na faixa mesofílica são alcançadas, e estes 
processos precisam de uma avaliação mais profunda. 

O uso da cinza ou cal terá vários benefícios para o usuário do sanitário e também para 
minimizar o risco de manipulação do produto. Entretanto, sua adição pode mudar as 
propriedades do material e necessita uma maior avaliação em tratamentos secundários como a 
compostagem ou a incineração. 

Para sistemas de grande escala é essencial realizar estudos adicionais sobre o manejo 
apropriado e o uso de sistemas, incluindo uma avaliação sistemática do risco microbiano e 
acompanhamento das investigações epidemiológicas. Quando o tratamento secundário é 
aplicado, é necessário considerar diferentes métodos, incluindo a elevação do pH com cal ou 
outros produtos químicos alcalinos, incluindo a uréia. Para a cal, existem experiências de 
tratamento dos lodos de esgoto em grande escala, e estudos com fezes em escala laboratorial 
estão atualmente em progresso. 

Para estudos futuros, seria interessante considerar uma harmonização dos métodos de 
tratamento sob as diferentes condições locais e usar o mesmo tipo de método analítico, de 
maneira que os resultados possam ser facilmente comparados. Todos os métodos precisam ser 
avaliados de uma maneira analítica sistemática em relação aos efeitos ambientais.  

 

Necessidades identificadas para adaptar as diretrizes às condições 
locais   

As diretrizes atuais devem ser desenvolvidas e adaptadas a vários contextos e condições 
locais ao redor do mundo. As diretrizes devem ser desenvolvidas prática e tecnicamente para 
implementação local de sistemas completos de saneamento ecológico levando em consideração 
os interessados, como moradores, pessoal que trabalha no saneamento e agricultores. É 
necessário considerar a necessidade de desenvolver diretrizes regionais específicas e estudos de 
caso, que contemplem aspectos como o clima, a cultura, os sistemas técnicos e as práticas 
agrícolas. Para o programa EcoSanRes isto estará especificamente relacionado com as áreas de 
projetos pilotos. A seleção das configurações do sistema deve basear-se nas condições locais, ou 
seja, a sustentabilidade do sistema de saneamento deve ser avaliada antes da sua implementação 



Diretrizes para o Uso Seguro de Urina e Fezes nos Sistemas de Saneamento Ecológico 

 

 33

completa. Isto poderia incluir a adaptação do sistema de coleta, tratamento primário, 
manipulação e transporte, e tratamento secundário, assim como o uso do sistema. Em uma 
abordagem sistemática de avaliação de riscos, os riscos e benefícios devem ser avaliados a partir 
de um ponto de vista de saúde (higiênico).  

As condições climáticas como a temperatura, a umidade (incluindo a precipitação) e a luz 
ultravioleta (raios solares) afetarão a eficiência do tratamento de fezes e urina. Uma temperatura 
mais alta, umidade mais baixa e uma maior radiação ultravioleta são, como dito anteriormente, 
benéficos para o decaimento de patógenos e períodos de tratamento mais curtos poderiam ser 
aceitos ao invés dos estabelecidos nestas diretrizes.  

As crenças culturais e religiosas podem causar um impacto em todo o sistema, incluindo 
atitudes em relação ao uso dos produtos da excreta. Tem-se sugerido uma diferenciação entre as 
sociedades que aceitam o uso das fezes e das que tem fobia (Esrey et al., 1998). A primeira 
pode ter uma longa tradição no reúso das fezes, enquanto que nas sociedades que tem fecofobia, 
a excreta pode estar ligada a tabus relacionados tanto com o manuseio como o de falar sobre 
fezes. Em algumas áreas onde as fezes foram utilizadas anteriormente sem um tratamento 
apropriado, a situação higiênica poderia ser melhorada se as recomendações sugeridas forem 
seguidas. Em áreas onde isto não é praticado é muito importante que os riscos e benefícios 
sejam claramente comunicados para que não exista uma degradação da situação de saúde. A 
aceitação dos usuários é naturalmente necessária para se conseguir um sistema que funcione 
adequadamente. É fundamental informar e envolver a comunidade quando se trata de aspectos 
comportamentais e de manejo dos sanitários, assim como também a coleta e práticas de uso. 

O uso de material para a limpeza anal varia de acordo com a região. O uso de papel higiênico 
assim como folhas para a limpeza terá um efeito na estrutura do material, facilitando a aeração e 
resultando numa melhor estrutura e melhores possibilidades de degradação na compostagem, se 
este for uma opção para o tratamento secundário. Se o material é incinerado, não existe nenhum 
problema com o papel ou outro material orgânico seco, pelo contrário, irá contribuir com o 
processo. Em tratamentos alcalinos, o papel higiênico deve, preferencialmente, ser colocado em 
um recipiente à parte e manuseado como resíduo sólido ou ser incinerado. Em áreas onde se usa 
pedras para limpeza anal (Esrey et al., 1998), estas deverão ser coletadas separadamente e não 
depositadas nos sanitários secos.  

A limpeza anal com água depois da defecação é praticada na maioria das sociedades 
muçulmanas. Isto resulta em uma fração adicional que necessita ser manipulada. A água da 
limpeza anal contém matéria fecal e não deve ser misturada com a urina. A infiltração no solo 
de pequenas quantidades de água é aceitável neste caso. Se o clima é seco, pequenas 
quantidades de água da limpeza anal poderiam ser acrescentadas às fezes no processo de 
compostagem. Uma opção é misturar esta água com as águas cinzas do banho, cozinha e 
lavanderia se esta água for usada em sistemas de plantas de absorção superficial. Na Índia, tem-
se desenvolvido um sanitário de câmara dupla onde a água da limpeza anal e a urina fluem para 
um leito de evapotranspiração adjacente onde plantas são cultivadas (Esrey et al., 1998).  

Deve-se tomar cuidado com as fraldas das crianças. Diferentes práticas ocorrem em 
diferentes contextos culturais. Uma vez que crianças pequenas são mais propensas a sofrerem 
uma infecção entérica, suas fezes devem ser manipuladas com cuidado. A defecação das 
crianças a céu aberto deve ser desencorajada. 

Durante a menstruação as mulheres usam tampões, absorventes higiêncios ou toalhas de 
pano laváveis. Os absorventes, se forem biodegradáveis, podem ser jogadas no compartimento 
fecal. Caso contrário, deverão ser coletados como resíduos sólidos. O sangue da menstruação 
não envolve nenhum risco de transmissão de doenças através dos sanitários de saneamento 
ecológico ou uso da excreta. Ainda assim, pode haver tabus em alguns países a respeito destes 
tipos de materiais. Nestes casos, a excreta da mulher pode ser coletada separadamente e, por 
exemplo, incinerada. Isso poderia então permitir o uso das fezes nestas culturas. 

 



Diretrizes para o Uso Seguro de Urina e Fezes nos Sistemas de Saneamento Ecológico 

 

 34

Recomendações finais  

SANITÁRIOS DE SANEAMENTO ECOLÓGICO – GERAL  

 • Recomenda-se a separação de urina por várias razões, uma é a redução do risco de 
transmissão de doenças.  

 • A coleta das fezes normalmente deve ser feita acima do nível do solo.  
 • A coleta das fezes deve ocorrer em um compartimento fechado sem riscos de 

infiltração para as águas subterrâneas ou para o meio ambiente circunvizinho. É 
preferível a coleta em câmara dupla. 

  • Deve se coletar a urina minimizando o risco de contaminação fecal. Os mictórios são 
um bom complemento para os sanitários separadores de urina.  

 • O aquecimento solar dos dispositivos usados para a coleta de urina e fezes pode ser 
benéfico para a inativação dos patógenos.  

 • Os sistemas de manipulação e transporte devem envolver o mínimo de contato com a 
matéria fecal. 

 
URINA - TRATAMENTO E USO  

 • A urina envolve um baixo risco de transmissão de doenças.  
 • Deve-se evitar a diluição da urina.  
 • A contaminação fecal da urina é possível, portanto a urina pode conter patógenos 

entéricos. Os detalhes técnicos das construções devem ser feitos de maneira que 
minimize a contaminação fecal cruzada.  

 • Em nível domiciliar a urina pode ser usada diretamente. 
 • A urina deve, nos sistemas de grande escala, ser armazenada por um mês a 20°C antes 

de ser usada. Além disso, deve-se permitir um intervalo de um mês entre a fertilização e 
colheita (Tabela 9). 
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Tabela 9. Recomendações alternativas sugeridas para o uso da urina coletada nos sistemas de grande escala (nível 
municipal).  

Tratamento  Critério  Comentário  

1) Armazenamento  Temperatura >20°C 
durante 1 mês  

O tempo deverá ser estendido para 
temperaturas mais baixas, o pH deve ser 
>8,5  

2) Tempo adicional de espera*  Tempo >1 mês   

* O tempo de espera, é o período que transcorre entre a fertilização e a colheita. 

 • Para hortaliças, frutas e tubérculos consumidos cru, sempre deverá ser considerado um 
mês de tempo de espera. 

 • Em áreas onde o Schistosoma haematobium é endêmico, a urina não deve ser utilizada 
perto das fontes de água doce. 

 • A urina deve ser aplicada perto da terra e preferencialmente misturada ou regada no 
solo.  

 
 

FEZES - TRATAMENTO E USO 

 • As fezes devem ser tratadas antes de ser usadas como fertilizante. 
 • Os métodos de tratamento necessitam maiores estudos (as recomendações devem ser 

consideradas como preliminares).  
 • O tratamento primário (no sanitário) inclui armazenamento e tratamento alcalino por 

adição de cinza ou cal.  
 • Depois de cada defecação deve ser acrescentado 1-2 xícaras de material alcalino (200-

500 ml; suficiente para cobrir as fezes frescas).  
 • Em sistemas de pequena escala (nível domiciliar), as fezes podem ser utilizadas depois 

do tratamento primário se forem satisfeitos os critérios da Tabela 10.  
 • Os tratamentos da Tabela 10, acompanhados de incineração, podem ser usados como 

tratamento secundário (material removido do sanitário e tratado) em nível domiciliar. 
 
Tabela 10. Recomendações alternativas sugeridas para tratamento primário (e secundário) de fezes secas 
antes de seu uso a nível domiciliar. Sem adição de novo material.  

Tratamento Critério Comentário 
Armazenamento (único tratamento);  
Temperatura ambiente 2-20ºC  

1,5–2 anos  Eliminará a maioria dos patógenos 
bacterianos; recrescimento de E-
coli e Salmonella não considerado 
se umedecido novamente; 
reduzirá substancialmente vírus, 
protozoários e parasitas. Alguns 
óvulos pertinentes ao solo podem 
persistir.  

Armazenamento (único tratamento)  
Temperatura ambiente 20-35ºC  
Tratamento alcalino 

 
>1 ano  
pH >9 durante >6 meses 

 
Como acima 
Se a temperatura é > 35°C e a 
umidade é  <25%, um pH baixo 
e/ou um material mais úmido 
prolongaria o tempo para a 
eliminação absoluta. 

 
 • Tratamentos secundários para sistemas de grande escala (nível municipal) incluem 

tratamentos alcalinos, compostagem e incineração (Tabela 11).  
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 • O tratamento alcalino pode ser feito através da adição de cinzas, cal ou uréia.  
 • O pH depois de um tratamento alcalino deve ser no mínimo de 9 e o material deverá 

ser armazenado neste pH por um período de pelo menos seis meses a um ano. (Pode ser 
que a eliminação total não aconteça, mas uma redução substancial será obtida). 

 • A compostagem é principalmente recomendada como tratamento secundário para 
sistemas de grande escala, já que é um processo difícil de operar. Temperaturas >50°C 
devem ser obtidas durante pelo menos uma semana em todo o material.  

 

O armazenamento em condições ambientais é menos seguro, mas é aceitável se as condições 
acima forem atendidas. Tempos menores de armazenamento podem ser aplicados para todos os 
sistemas em climas muito secos onde o nível de umidade atinge <20%. A secagem solar ou a 
exposição à temperaturas superiores aos 45°C reduzirá consideravelmente o tempo. Umedecer o 
material novamente pode resultar no crescimento de Salmonella e E-coli.  

 
Tabela 11. Tratamentos secundários alternativos sugeridos para as fezes nos sistemas de grande escala (nível 
municipal). Sem adição de novo material.  

Tratamento  Critério Comentário 
Tratamento 
alcalino 

pH >9 durante >6 
meses  

Hipótese: Se temperatura >35°C ou umidade <25%. Um pH 
mais baixo e/ou um material mais úmido prolongaria o tempo 
para a eliminação absoluta. 

Compostagem Temperatura >50°C 
por >1 semana  

Requisito mínimo. Requer um tempo mais longo caso a 
temperatura necessária não possa ser garantida. 

Incineração Totalmente 
incinerado (<10% 
carbono nas cinzas) 

 

Armazenamento  COMO ACIMA 
(TABELA 10).  

É necessário modificações no tempo segundo as condições 
locais. Sistemas de grande escala requerem um nível de 
proteção maior que os sistemas de nível domiciliar. Um 
armazenamento por tempo adicional aumenta a segurança.  

 
 • Deve-se usar equipamento de proteção pessoal durante a manipulação e aplicação das 

fezes. 
 • As fezes devem ser misturadas no solo de tal maneira que estejam bem cobertas.   
 • Um tempo de espera de um mês deve ser aplicado, ou seja, deve transcorrer um mês 

entre a fertilização e a colheita. 
 • As fezes não devem ser usadas para fertilizar hortaliças, frutas ou tubérculos de 

consumo cru, excluído as árvores frutíferas.  
 
 

ASPECTOS PRÁTICOS 

 • O papel higiênico pode ser jogado dentro do compartimento fecal do sanitário se o 
material for compostado ou incinerado. De outra maneira ele deverá ser coletado em 
separado.  

 • A água de limpeza anal não deve ser misturada com a urina.  
 • Os materiais biodegradáveis usados para a limpeza anal podem ser jogados no 

compartimento fecal. Pedras devem ser coletadas em separado.   
 • O conteúdo das fraldas de crianças (ou seja, as fezes das crianças) deve ser jogado no 

compartimento fecal.  
 • O conteúdo fecal de penicos de crianças  deve ser jogado no compartimento fecal.  



Diretrizes para o Uso Seguro de Urina e Fezes nos Sistemas de Saneamento Ecológico 

 

 37

 • Outros materiais como os absorventes higiênicos devem ser jogados no sanitário 
somente se forem biodegradáveis, de outro modo deverão ser tratados como resíduos 
sólidos.  

 • Pode ser necessário acrescentar material absorvente se casos de diarréia forem 
freqüentes. 
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EcoSanRes é um programa internacional de pesquisa e desenvolvimento financiado 
pela Agência Sueca para o Desenvolvimento Internacional (SIDA por sua sigla em 
inglês). Trata-se de uma ampla rede de parceiros com conhecimento/experiência em 
vários aspectos do saneamento ecológico, que vão desde a gestão e higiene até 
questões técnicas e de reúso. Os parceiros representam universidades, ONGs e 
consultores e estão envolvidos em estudos, atividades de promoção e execução de 
projetos na Ásia, África e América Latina.  

O centro da rede é o Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI por suas siglas em inglês), 
que tem um contrato formal com a SIDA. EcoSanRes se tornou um órgão da rede com 
autoridade dentro do campo do saneamento ecológico e coopera também com outras 
organizações bilaterais e multilaterais como a OMS, UNICEF, PNUD, PNUMA, GTZ, 
WASTE, IWA, Banco Mundial-WSP, etc.   

O programa da EcoSanRes possui três componentes principais:  
• Expansão  
• Capacitação 
• Implementação 

 
O trabalho de expansão inclui promoção, criação de redes e disseminação através de 
seminários, conferências, grupos de discussão eletrônicos e publicações.   
 
A promoção da capacitação é realizada através de treinamentos em saneamento 
ecológico e na produção de estudos e diretrizes, cujo conteúdo vai desde o desenho 
de sanitários ecológicos, tratamento de água cinza, aspectos arquitetônicos, reúso 
agrícola, orientações para a saúde, ferramentas de planejamento, etc.  

A implementação põe a teoria em prática com projetos piloto de saneamento ecológico 
em diversas regiões ao redor do mundo. Considerando que o fator mais importante de 
êxito na implementação de sistemas ecosan é a adaptação local, a EcoSanRes 
proporciona um marco lógico para projetos pilotos em potencial e insiste que os 
projetos cumpram com critérios rigorosos antes de sua aprovação.  

EcoSanRes encontra-se atualmente executando projetos pilotos principalmente na 
China, África do Sul, México e Índia e Bolívia. A nova fase do programa EcoSanRes, 
que teve início em 2006, ajudará a desenvolver pólos regionais em várias partes dos 
países em desenvolvimento para promover a capacitação, a sensibilização pública e 
implementar projetos locais. 

Para maior informação sobre as organizações cooperadoras e as atividades do 
programa, favor consultar:  
 
 

www.ecosanres.org 
 

 


