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O impacto das alterações climáticas
na crise de saneamento

Introdução

Todas as pessoas, em toda a parte,
têm direito a saneamento seguro e
acessível. No entanto, dois mil milhões
de pessoas não têm acesso a um
sanitário condignoi na sua habitação.1
As más condições de saneamento estão associadas
à transmissão de doenças fatais e evitáveis, como a
cólera, a diarreia e a disenteria. Tragicamente, mais
de 310 000 crianças com menos de cinco anos, ou
seja, uma criança de dois em dois minutos, morrem
todos os anos de doenças diarreicas por falta de
acesso a sanitários condignos e a água limpa.2,3
Um saneamento inadequado é também um dos
principais factores na transmissão de doenças
tropicais negligenciadas, como o tracoma e os
vermes intestinais.

Adjeratou, 37 anos, junto de uma nova latrina
familiar na comuna de Tenkodogo, na região centro-oeste do Burquina Faso. Maio de 2019.

A população mundial que pode contar com um
sanitário ligado a um sistema de gestão e eliminação
seguras dos resíduos humanos é inferior a 50%.1
Muitas pessoas continuam a não ter acesso ao
mais básico saneamento e, como tal, têm de utilizar
latrinas suspensas ou fossas que são despejadas em
rios ou lagos, dos quais as pessoas recolhem água
para beber, cozinhar e lavar. Outras são obrigadas
a partilhar o seu sanitário com vários agregados
familiares.

A crise de saneamento mundial é uma verdadeira
tragédia global e agora as alterações climáticas
ameaçam agravá-la. Entre 2030 e 2050, prevê-se
um quarto de milhão de mortes adicionais por ano
devido às alterações climáticas – muitas destas
mortes estarão relacionadas com doenças evitáveis
associadas a más condições de saneamento.4
Os fenómenos meteorológicos frequentes e
extremos, como ciclones violentos, chuvas intensas e
a subida do nível do mar, causam muitas vezes danos
em infra-estruturas de saneamento já deficientes.
A falta de saneamento adequado perpetua um círculo
vicioso de doença e pobreza, porquanto as doenças
se alastram rapidamente quando as comunidades
não têm acesso a sanitários condignos e a água
limpa.
São necessários serviços de saneamento capazes e
infra-estruturas resilientes a catástrofes para resistir
às crises sanitárias e climáticas. No entanto os
governos nacionais e a comunidade global não estão
a dar resposta a esta crise.

A pandemia da COVID-19 pôs em relevo a
importância de todas as pessoas terem acesso a
recursos básicos, como água limpa, para travar a
propagação da doença. As alterações climáticas
representam também uma crise global crescente
e a existência de sanitários condignos constitui um
recurso vital que pode ajudar a proteger as pessoas
vulneráveis do seu impacto.
As comunidades descritas neste relatório vivem com
a conjugação devastadora das más condições de
saneamento, dos efeitos adversos das alterações
climáticas e da incerteza de serviços de saúde
débeis. O saneamento resiliente e gerido com
segurança é uma das primeiras linhas de defesa
contra as alterações climáticas e os surtos de
doenças, o que torna imperativo agir agora para
salvar vidas.

A aldeia de Kalabogi situa-se na Sutarkhali Union em Dacope Upazila. A maioria das pessoas nesta área usa
sanitas suspensas a céu aberto que são despejadas no rio. Muitas vezes os agregados familiares são obrigados
a lançar os dejectos das crianças directamente para a água das marés. Dacope, Khulna, Bangladeche.
Agosto de 2020.

Além disso, hoje em dia, 9% da população mundial,
ou seja, o número impressionante de 673 milhões
de pessoas, não tem alternativa senão defecar
no exterior por falta de acesso a um sanitário.1 As
mulheres e as raparigas, em particular, correm o
risco de exposição à violência baseada no género,
incluindo agressões sexuais, quando a defecação
a céu aberto é a sua única opção. Os dejectos
humanos contaminam as fontes de água, expondo
comunidades vulneráveis a bactérias e vírus
nocivos que causam doenças fatais, como a cólera,
colocando mais pressão sobre serviços de saúde
sobrecarregados.

2 / Viver num mundo frágil: o impacto das alterações climáticas na crise de saneamento
i	Um sanitário doméstico higiénico, em que os dejectos humanos não são tratados, mas acabam em rios ou são descarregados no ambiente circundante depois de
despejados.
ii	Este valor é calculado por extrapolação de uma taxa de progresso anual de 0,21 para a região relativa ao período de 2000–2017.
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Ao ritmo do progresso actual, ninguém na África
Subsariana terá acesso a saneamento gerido com
segurança antes de 2403ii e em alguns países a
percentagem da população sem acesso a um
sanitário condigno está a aumentar.1
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Sanitários em
todo o mundo
Viver sem acesso a um sanitário condigno tem
um impacto directo na saúde, na educação e nos
meios de subsistência de milhares de milhões
de pessoas em todo o mundo e alguns grupos,
como as mulheres e as raparigas, são mais
afectados pela inexistência ou má qualidade das
instalações sanitárias. As mulheres e as raparigas
são desproporcionalmente afectadas pela crise de
saneamento; a falta de acesso a sanitários condignos
faz com que lhes seja extremamente difícil gerir os
períodos menstruais com a dignidade e privacidade
que merecem tanto em casa como na escola.
Por outro lado, as necessidades das pessoas com
deficiência e das pessoas com mobilidade limitada
são frequentemente ignoradas quando se trata
de prestar serviços de saneamento. As pessoas
com deficiência enfrentam inúmeras barreiras ao
utilizarem instalações sanitárias, designadamente,
degraus e portas estreitas. A falta de instalações
inclusivas significa que as pessoas com deficiência
têm de realizar, com frequência, práticas perigosas
e insalubres, como, por exemplo, no caso dos
utilizadores de cadeiras de rodas que se vêem
forçados a rastejar no chão das latrinas.
Todas as pessoas, em toda a parte, têm direito a
saneamento gerido com segurança, mas o progresso
para concretizar este objectivo continua a ser muito
lento.

Jamila transporta água para utilizar
no sanitário nas margens do rio Rupsha.
As águas de marés alagam esta área
regularmente e o ciclone Amphan destruiu
a maioria dos sanitários ao longo do rio.
Gorkathi, Chalna, Khulna, Bangladeche.
Agosto de 2020.

Como é o acesso ao saneamento
pelo mundo fora?1
 aneamento gerido com segurança:
S
Um sanitário doméstico higiénico, em que os
dejectos humanos são tratados e eliminados em
segurança ou reutilizados. Trata-se da norma
definida pelos objectivos de desenvolvimento
sustentável (ODS) da ONU.
Quantas pessoas dispõem deste tipo de sanitário?
3,4 mil milhões (45%)
 aneamento básico:
S
Um sanitário doméstico higiénico, como uma
latrina de descarga manual, em que os dejectos
humanos não são tratados, mas acabam em rios
ou são descarregados no ambiente circundante
depois de despejados.
Quantas pessoas dispõem deste tipo de sanitário?
2,2 mil milhões (29%)
 aneamento limitado:
S
Um sanitário higiénico partilhado entre vários
agregados familiares.
Quantas pessoas dispõem deste tipo de sanitário?
627 milhões (8%)
 aneamento não melhorado:
S
Um sanitário que não separa os dejectos
humanos de modo higiénico do contacto com
as pessoas, como uma latrina sobre uma fossa
aberta ou um curso de água.
Quantas pessoas dispõem deste tipo de sanitário?
701 milhões (9%)

Foi criada uma rampa para ajudar os
pacientes com deficiência na Clínica da
Comunidade de Kolagaon, em Sunamganj
Tahirpur, no Bangladeche. Outubro de 2019
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 efecação a céu aberto:
D
As pessoas fazem as suas necessidades no
exterior, por exemplo, em campos descobertos,
próximo de linhas férreas ou em zonas isoladas.
Quantas pessoas adotam esta prática?
673 milhões (9%)

Como um bom saneamento
mantém as pessoas
saudáveis
O saneamento deficiente pode resultar na
propagação de doenças em comunidades
vulneráveis e
 as unidades de saúde, igualmente
dotadas de recursos limitados, ficam entregues à
luta contra estas crises sanitárias. Uma em cada dez
unidades de saúde não dispõe de saneamento e
1,8 mil milhões de pessoas não tem serviços básicos
de água na sua unidade local.5
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São, assim, enfraquecidos os serviços de saúde,
ficando sujeitos a maior pressão para lidar
com doenças infecciosas, como as bactérias
multirresistentes e a cólera, que podem propagar-se graças a um saneamento precário e ambientes
anti-higiénicos. Algumas destas ameaças à saúde
são agora exacerbadas por fenómenos climáticos
extremos causados p
 elas alterações climáticas,
colocando um ónus adicional nos sistemas de saúde
e nos profissionais de saúde e agravando a situação
desesperada enfrentada pelas comunidades.
A existência de sanitários condignos é essencial para
que as pessoas tenham uma vida saudável, produtiva
e digna, mas não está a fazer-se o suficiente para
assegurar que as comunidades mais vulneráveis
tenham acesso a serviços de saneamento como um
direito humano básico.

Bactérias multirresistentes

A cólera é uma doença de pobreza e desigualdade,
que aflige e mata as pessoas mais vulneráveis do
mundo. É normalmente propagada através da água
infectada com bactérias presentes nas fezes humanas.
A doença causa diarreia e vómitos e pode resultar em
desidratação grave e choque séptico, que podem ser
fatais.

São indispensáveis sistemas resilientes de
saneamento e água para combater uma das
maiores ameaças do mundo à saúde: a resistência
antimicrobiana (RAM).
Embora o abuso de antibióticos constitua um
factor importante na RAM, as más condições de
saneamento podem também ter influência. Os
dejectos humanos transportam milhões de bactérias,
incluindo bactérias multirresistentes,10 pelo que, se as
fontes de água estiverem contaminadas, as pessoas
correm o risco de exposição a doenças perniciosas.

As estimativas sugerem que existem cerca de
2,9 milhões de casos de cólera e 100 000 mortes todos
os anos.6 As comunidades mais afectadas pela cólera
têm, normalmente, falta de sanitários condignos, água
limpa e boa higiene, condições essenciais para travar a
sua propagação.
Apesar das recomendações globais da Organização
Mundial da Saúde (OMS) para reduzir as mortes por
cólera em 90% e eliminar a doença em 20 países até
2030,7 o progresso tem sido insignificante. Os países
com os níveis mais baixos de acesso a saneamento são
os menos susceptíveis de ter planos consonantes com
as recomendações globais.8
Neste momento, contudo, as alterações climáticas
dificultam mais do que nunca a eliminação desta
doença fatal.
O aumento das inundações é outro factor que contribui
para a propagação da cólera, devido à disseminação
de dejectos humanos causada pelo transbordamento
das infra-estruturas de saneamento (como os esgotos
a céu aberto). Além disso, as alterações climáticas
têm levado à subida das temperaturas, o que propicia
o crescimento das bactérias da cólera, as quais,
associadas a chuvas intensas, podem propagar-se a
lugares não anteriormente expostos à cólera.9
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A OMS fez saber que a RAM está a aumentar
em todas as regiões do mundo.11 Embora seja
necessário conduzir mais investigação sobre a
ligação entre a RAM e as alterações climáticas,
os estudos têm sugerido uma associação entre a
subida das temperaturas e o aumento da RAM.11
O acesso a sanitários condignos deve fazer parte do
esforço global para combater a RAM.

COVID-19

Os surtos de cólera são muitas vezes previsíveis e, em
larga medida, evitáveis; são necessários sanitários
condignos para ajudar a eliminar a doença.

Sétou junto de uma latrina
familiar em Dio-Ba, no distrito
de Kati, na região de Koulikoro,
no Mali. Outubro de 2019

Tania, 26 anos, vive na
margem do rio Rupsha com o
marido e dois filhos. A família
utiliza sanitários a céu aberto.
A zona é regularmente
inundada por águas de
marés. Gorkathi, Chalna,
Khulna, Bangladeche.
Agosto de 2020.

Cólera

A COVID-19 afectou todos os cantos do globo e pôs
em maior evidência a disparidade em termos de
saúde global através das desigualdades sociais. Esta
pandemia lançou luz sobre o grau de negligência
dos governos, durante décadas, em matéria de
investimento em água limpa, sabão e sanitários
condignos.
Quase um terço da população urbana do mundo
vive em aglomerados informais e, embora as
agências de saúde recomendem o distanciamento
físico para evitar a propagação da COVID-19, as
comunidades vulneráveis enfrentam condições de
vida superlotadas e sanitários colectivos concorridos.
Embora sejam necessários mais estudos nesta
área, as instalações sanitárias partilhadas podem
contribuir para a propagação do vírus responsável
pela COVID-19. Quando utilizados por pessoas
infectadas, os sanitários colectivos podem tornar-se
uma fonte de exposição, especialmente quando as
pessoas não têm acesso a água limpa e sabão.12

Onita no seu sanitário no distrito de
Assasuni, no Bangladeche. Setembro de 2019
Um projecto com a duração de cinco anos,
financiado pela Severn Trent, destina-se a
melhorar os serviços de água e saneamento
para 100 000 pessoas na região.
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Saneamento
e alterações
climáticas

Períodos secos
A subida das temperaturas pode contribuir para a
escassez de água e os períodos prolongados de seca
colocam ainda mais pressão sobre recursos hídricos
exauridos. À medida que as fontes de água secam,
as comunidades podem descobrir que não têm água
suficiente para esvaziar os seus sanitários ou latrinas
de descarga manual. As pessoas que precisam de ir
buscar água, geralmente as mulheres e as raparigas,
para manter as latrinas, terão de depender de fontes
de água mais distantes e poderão evitar utilizar água,
decidindo praticar a defecação a céu aberto.

Inundações
Os eventos climáticos relacionados com a água,
como tempestades, ciclones e aumento da
precipitação, têm causado inundações devastadoras
em todo o mundo. As instalações sanitárias sofrem
danos ou são destruídas, resultando em vazamentos
e no aumento da prática de defecação a céu aberto.
Trata-se um risco extremo para a saúde humana,
pois as fontes de água utilizadas para beber,
cozinhar e lavar podem ser contaminadas com
dejectos humanos.

Mofizul utiliza um sanitário suspenso a céu
aberto nas margens do rio Sutarkhali. Não
existem infra-estruturas de água ou higiene.
Dacope, Khulna, Bangladeche. Agosto de 2020.

Quadro 1: Acesso a saneamento dos dez países em maior risco devido
às alterações climáticas.14

Classificação de
vulnerabilidade dos
países ao climaiii

Os sanitários suspensos a
céu aberto são comuns nesta
área e os dejectos humanos são
descarregados em rios. Kalabogi,
Dacop, Khulna, Bangladeche.
Agosto de 2020.
WaterAid/Habibul Haque

Sumi, 18 anos, vive nas margens do rio Rupsha
com a família. A comunidade usa sanitários
suspensos a céu aberto que são despejados no rio.
Dacope, Khulna, Bangladeche. Agosto de 2020.

A maior injustiça reside no facto de as pessoas que
mais virão a sofrer com a alteração do nosso clima
serem as que menos fizeram para causá-la. África,
que é o segundo continente mais populoso do
mundo, é responsável por menos de 4% do total das
emissões globais de carbono,15 mas inclui 33 dos
50 países mais vulneráveis às alterações climáticas.14

A subida do nível do mar pode expor as condutas
de esgoto a corrosão causada pela água salgada.
Dado que as condutas de esgoto são principalmente
construídas no subsolo, a subida do nível do
mar dificulta a instalação e a manutenção destas
tubagens. A água também pode fluir de novo para
os sistemas de esgoto, tendo como resultado que
os esgotos não tratados fluam para o exterior e
infiltrem os cursos de água.
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Com o impacto das alterações climáticas que já
se faz sentir em todo o mundo, os sistemas de
água e saneamento estão a ceder sob a pressão
dos seus graves efeitos. É necessária uma atenção
muito maior à adaptação às alterações climáticas.
A protecção dos serviços de saneamento contra
as alterações climáticas fortalece a resiliência de
comunidades inteiras, ajuda-as a recuperar mais
rapidamente de catástrofes climáticas e diminui a
pressão sobre os serviços de saúde. Os planos de
saneamento que não têm em conta a vulnerabilidade
climática e os fenómenos meteorológicos extremos
fracassarão provavelmente a longo prazo, deixando
comunidades inteiras em risco de doença e morte.

Subida do nível do mar

WaterAid/Habibul Haque

As alterações climáticas são uma realidade
devastadora com a qual as pessoas vulneráveis 
estão a viver neste momento. Os fenómenos
meteorológicos extremos tornaram-se uma
ocorrência normal no nosso mundo. Entre 1995 e
2015, só as inundações representaram 47% de todas
as catástrofes relacionadas com o clima, afectando
2,3 mil milhões de pessoas, 95% das quais vivem
na Ásia.13 Mas à medida que o número de eventos
climáticos extremos (incluindo secas severas e
a subida das temperaturas) aumenta devido às
alterações climáticas, os serviços de saneamento, já
sobrecarregados, são prejudicados ou funcionam
mal, resultando na falência destas infra-estruturas,
com consequências catastróficas para as
comunidades que servem.

Muitos dos países mais vulneráveis às alterações
climáticas registam também alguns dos níveis
mais baixos do mundo em termos de acesso a
saneamento. O Níger ocupa a segunda posição entre
os países mais vulneráveis ao clima do mundo, 14 mas
a percentagem surpreendente de 86% da população
não possui um sanitário condigno.1
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Percentagem de pessoas
sem acesso a saneamento
básico1

Número de pessoas sem
acesso a saneamento
básico1

1. Somália

62

9 090 773

2. Níger

86

18 563 589

3. Ilhas Salomão

66

406 370

4. Chade

92

13 656 965

5. Micronésia

12

12 338

6. Guiné-Bissau

79

1 479 012

7. Sudão

63

25 708 250

8. Libéria

83

3 928 735

9. Mali

61

11 248 414

Dados não disponíveis

Dados não disponíveis

10. Eritreia
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iii “ Vulnerabilidade” refere-se à vulnerabilidade de um país às alterações climáticas e a outros desafios globais, em conjugação com a sua preparação para melhorar
a resiliência. Tem como objectivo ajudar os governos, as empresas e as comunidades a priorizar melhor os investimentos para uma resposta mais eficiente aos
futuros desafios globais imediatos.

Uma criança utiliza um sanitário suspenso
a céu aberto. Sem água e sem um local onde
lavar as mãos, é impossível manter boas
práticas de higiene. Kalabogi, Dacop, Khulna,
Bangladeche. Agosto de 2020.

Em 2017-18, foi disponibilizado por doadores
públicos e privados um total de 579 mil milhões de
USD para o financiamento a acções de combate às
alterações climáticas. O financiamento público (de
fontes multilaterais e bilaterais) representou 253 mil
milhões de USD ou 44% deste total.
Apesar de constituir um direito humano básico
e uma primeira linha de defesa, é actualmente
investido um montante irrisório do financiamento
climático para fazer chegar água limpa a todas as
pessoas, em toda a parte. Os fundos para adaptação
em matéria de água, saneamento e higiene (ASH)
representam apenas 9 mil milhões de USD ou 1,6%
do financiamento total para o clima. Os dez países
com o menor número de pessoas com acesso a água
próximo de casa recebem em média 84 cêntimos
de dólar por pessoa e por ano para combater os
impactos das alterações climáticas nos seus serviços
de água, apesar de também se contarem entre as
comunidades mais vulneráveis do mundo.16

Por que razão as pessoas
não têm todas um sanitário
condigno?
Apesar dos compromissos dos governos e dos
doadores internacionais em melhorar o saneamento,
pouco está a ser feito para garantir que este direito
humano se torne numa realidade. Tal deve-se aos
seguintes factores:

Inacção dos governos
Um dos principais obstáculos tem sido a ausência de
vontade política, em que os governos nacionais não
atribuem prioridade aos serviços de saneamento
para as comunidades vulneráveis. Os governos
subvalorizam muitas vezes o papel da ASH como um
indicador importante do progresso de um país.

Investimentos insuficientes
Num inquérito da OMS e das Nações Unidas sobre
ASH, a que responderam 115 países e territórios
representativos de 60% da população mundial,
incluindo 93% da população dos países menos
desenvolvidos, de 104 inquiridos, apenas seis
referiram a existência das componentes necessárias
(incluindo recursos financeiros suficientes)
para o saneamento urbano e apenas três em
101 relativamente ao saneamento rural.17 Contudo,
as instalações sanitárias constituem um bom
investimento, em que cada dólar investido rende
5,50 USD em aumento de produtividade.18
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É necessário mais
dinheiro para proteger
as comunidades
vulneráveis dos
impactos das
alterações climáticas.
Os investimentos
atuais não são
suficientes.

Salim, 71 anos, junto do
pequeno sanitário provisório que
construiu nas traseiras de casa
em Dar es Salaam, na Tanzânia.
Janeiro de 2020.

Pessoas
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Paul, 42 anos, despejador manual, no
interior de uma fossa, a esvaziar uma latrina
familiar. Ouagadougou, Burquina Faso.
Julho de 2019.
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Não existem recursos humanos suficientes para
cumprir as metas de saneamento. A construção
e manutenção de sanitários condignos exigem
uma força de trabalho considerável, incluindo
trabalhadores sanitários que prestam um serviço
essencial em termos da descarga das fossas e da
manutenção dos sistemas de esgotos. No entanto
estes trabalhadores deparam-se muitas vezes com
condições de trabalho perigosas e estão à margem
da sociedade.
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Em que consiste o saneamento
resiliente ao clima?
Há formas de adaptar os sistemas de saneamento
para que sejam resilientes às alterações climáticas.
Estas incluem:

 s sistemas de alerta precoce que assinalem a
O
iminência de eventos climáticos extremos podem
permitir que os agregados familiares e os
trabalhadores sanitários tomem precauções para
proteger as instalações sanitárias e os sistemas de
saneamento.
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I nvestimento em recursos humanos para
garantir que a prestação e o funcionamento dos
serviços de saneamento não sofram interrupções
em caso de eventos climáticos extremos. São
necessários mais trabalhadores e especialistas
sanitários para fazer face a este desafio, os
quais precisam de receber formação e dispor de
condições de trabalho condignas.

I dentificação de áreas vulneráveis a episódios
meteorológicos relacionados com o clima e
atribuição de prioridade a essas áreas para
investimentos no saneamento resiliente ao clima.
Por exemplo, as autoridades devem evitar instalar
estações de tratamento de águas residuais em
áreas propensas a inundações.
R
 eforço dos serviços a fim de complementar
tecnologias adequadas e infra-estruturas
robustas. A criação de serviços de saneamento
eficazes é crucial na preparação para catástrofes;
o funcionamento e a manutenção dos serviços
têm de ser resilientes ao clima. Por exemplo,
as fossas e os tanques sépticos devem ser
esvaziados regularmente para reduzir o nível
de contaminação causado por chuvas e cheias
intensas.

WaterAid/DRIK/Habibul Haque

T
 ecnologias adequadas que assegurem a
resiliência das infra-estruturas de saneamento
a fenómenos meteorológicos extremos.
Por exemplo, a construção de sanitários
sobreelevados com rampas de acesso pode evitar
que as inundações causem estragos à estrutura
e que os dejectos sejam descarregados no
ambiente.

Anita, 40 anos, vive na região
costeira com o marido e um filho.
Utilizam um sanitário resiliente ao
clima, que está protegido contra a
ameaça da subida das águas das
marés. Trimohoni, Dacope, Khulna,
Bangladeche. Agosto de 2020.
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Teodora, à entrada do seu sanitário,
mostrando como as águas das cheias
entraram no depósito de armazenagem
de água e encheram as latrinas de fossa,
causando mais inundações, em Kigamboni,
na Tanzânia. Janeiro de 2020.
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Bangladeche

Madagáscar

O Bangladeche é um dos países mais vulneráveis
aos impactos das alterações climáticas. Dois
terços do Bangladeche estão a menos de cinco
metros acima do nível do mar,19 tornando estas
zonas extremamente propensas a inundações
fluviais e das marés. As secas, a subida do nível
do mar e os ciclones têm também um impacto
significativo no acesso a água limpa.
Em Dacope, uma região vulnerável ao clima do
distrito de Khulna, na costa do Bangladeche, a
WaterAid tem trabalhado com as comunidades
para construir instalações de ASH duradouras e
resilientes a catástrofes. Estas foram edificadas com
materiais de construção mais pesados, elevando os
sanitários acima do nível do solo para protegê-los
contra inundações futuras. Foi igualmente criado
um fundo para permitir que a comunidade tratasse
das instalações de forma a mantê-las operacionais
durante muitos anos.

Shabana, 25 anos, vive com o filho e o marido numa
aldeia de Dacope. Costumavam utilizar uma latrina
no limite de um campo concorrido.
“Eu não tinha qualquer privacidade. Acabámos
por conseguir cercar a latrina com quatro panos
de serapilheira. No entanto, sempre me senti
exposta quando usava aquele sanitário.”
A WaterAid ajudou a construir um sanitário privado
para a família de Shabana que está num plano
elevado acima do solo para evitar os danos causados
por potenciais inundações.
“Agora temos uma latrina moderna. Posso usá-la
sempre que preciso. Não tenho de esperar que
anoiteça. Tem um tecto e uma porta que posso
trancar. Já não tenho medo quando vou à casa de
banho.”

Em Maio de 2020, a região foi atingida pelo ciclone
Amphan, que causou chuvas torrenciais, inundações
e marés de tempestade. Muitas casas no distrito
de Khulna sofreram estragos e foram destruídas.
Apesar disso, apenas um pequeno número das novas
instalações de ASH ficou danificado em Dacope,
provando que as estruturas resilientes a catástrofes
são mais capazes de suportar os impactos de eventos
meteorológicos extremos.

Madagáscar situa-se na costa sudeste de África
e tem uma população de cerca de 25 milhões de
habitantes.
As alterações climáticas já resultaram em episódios
climáticos extremos e frequentes no país.
A subida contínua do nível do mar tem causado
severas inundações nos últimos anos, o que tem
tido um impacto considerável nos seus sistemas de
saneamento e no seu desenvolvimento económico,
dado que o sector turístico foi afectado.
Em Madagáscar, é inferior a 11% o número de
agregados familiares (cerca de 2,5 milhões de
pessoas) que têm acesso a um sanitário condigno,1
uma das taxas de saneamento mais baixas do
mundo.
Maida, 55 anos, vive com o marido em Morondava,
uma estância balnear na zona oeste de Madagáscar
com uma população de 5000 pessoas. Apenas cerca
de 1% a 2% da comunidade dispõe de uma latrina e
o resto das pessoas é obrigada a usar a praia.20

Maida estava determinada em construir um sanitário
para a sua casa à beira-mar quando se mudou para
Morondava: “É triste ver tantas pessoas obrigadas
a usar a praia. É triste não só para mim, mas para
o meio ambiente.”
Mas Maida e o marido só estavam a viver na sua
nova casa há oito meses quando se deu a catástrofe.
Uma noite, ocorreu uma maré extremamente alta e,
com o batimento do mar na praia, o solo por baixo
do sanitário cedeu. Dias depois, a latrina desabou,
juntamente com a casa. Maida atribui a destruição
do sanitário e da casa às alterações climáticas:
“Longe de nós, as montanhas geladas estão a
derreter por causa do calor. O gelo transforma-se
em água, o nível do mar sobe cada vez mais. Acho
que foi o que aconteceu connosco.”
A casa de Maida é agora um monte de entulho na
praia. Actualmente, ela e o marido estão a residir
com familiares.
O seu sonho era viver numa bonita casa com um
sanitário funcional:
“Senti-me muito orgulhosa porque ter uma casa
com um sanitário é uma coisa fantástica.”

Maida, 55 anos, Morondava, Madagáscar, 2019.

Shabana, 25 anos, limpa o seu sanitário
resiliente ao clima. Trimohoni, Dacope, Khulna,
Bangladeche. Agosto de 2020.
Um sanitário suspenso a céu aberto. Kalabogi,
Dacop, Khulna, Bangladeche. Agosto de 2020
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WaterAid/Elena Heatherwick

WaterAid/DRIK/Habibul Haque

WaterAid/DRIK/Habibul Haque

O facto de disporem de um sanitário funcional,
higiénico e fiável fez uma grande diferença na vida
das pessoas na região.
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Zâmbia

Nigéria

A Zâmbia é um país sem litoral na África Austral,
com uma população de quase 18 milhões de
pessoas. Actualmente, 74% da população, ou seja,
cerca de 13 milhões de pessoas,1 não tem acesso a
saneamento básico.
Na década de 1970, com o declínio da sua economia,
a Zâmbia passou pelo seu primeiro surto de cólera.21
A última grande epidemia ocorreu entre Outubro de
2017 e Junho de 2018 no distrito de Lusaca, uma área
densamente povoada no sul do país. O surto infectou
milhares de pessoas e fez 114 vítimas mortais.22
Os deficientes serviços de saneamento da
Zâmbia, que incluem uma eliminação de dejectos
inadequada, constituem um factor importante na
transmissão da cólera. Os surtos ocorrem na estação
chuvosa e os sistemas de drenagem deficientes,
que alagam com frequência, contribuem para a
propagação da doença.

Jonathan, 39 anos, vive com a família no subdistrito
de Chipata em Lusaca. A filha, Mirriam, 9 anos,
contraiu a cólera durante o surto de 2017:
“Mirriam adoeceu logo no início do surto. As
pessoas responsáveis pelo abastecimento de água
também apareceram. Nessa altura, obtínhamos
água potável num posto de água, quando
podíamos, e dependíamos de poços pouco fundos
partilhados por outras pessoas da comunidade
para o resto. Descobriram que a água estava
contaminada. Também partilhávamos uma latrina
de fossa entre quatro famílias.”

Contudo, os episódios climáticos extremos
resultantes das alterações climáticas também
têm sido associados ao aumento das infecções
de cólera. Uma subida da temperatura antes da
estação chuvosa pode resultar num maior número
de pessoas afectadas pela cólera e as inundações
intensas podem levar a uma maior propagação da
doença.

A Nigéria é o sétimo país mais populoso do
mundo e, apesar de vários anos de crescimento
económico, o progresso no sentido do acesso
universal a um saneamento adequado é lento.
Entre 2000 e 2017, a percentagem de pessoas com,
pelo menos, saneamento básico passou de apenas
30% para 39% e, em 2017, quase 38 milhões de
pessoas ainda praticavam a defecação a céu
aberto.1
Este problema afecta todo o país; estima-se que a
Nigéria perca 1,3% do seu PIB anualmente devido às
más condições de saneamento.23 Em 2018, o Governo
federal nigeriano declarou um estado de emergência
no sector de ASH e lançou um Plano de Acção
Nacional de ASH em resposta aos enormes desafios
associados às más condições de saneamento.
Seguiu-se a este plano, no ano seguinte, a campanha
“Nigéria Limpa”, que visa acabar com a defecação a
céu aberto até 2025.
No entanto, o relatório da WaterAid de 2019 “À altura
da tarefa: financiamento para um estado de emergência
no sector da água, saneamento e higiene da Nigéria”
concluiu que havia uma lacuna de financiamento
anual de 20 mil milhões de USD para a ASH na
Nigéria para concretizar o acesso universal à água
e ao saneamento até 2030. É evidente que será
necessário um aumento significativo de recursos ao
longo da próxima década para que o Plano de Acção
Nacional de ASH produza resultados reais para o
povo da Nigéria.

Mirriam, 9 anos, sobrevivente da cólera, extrai
água limpa com a mãe, Monica. Recentemente, foi
instalada água canalizada próximo de sua casa, no
complexo de Mazyopa, no subdistrito de Chipata, em
Lusaca, na Zâmbia. Maio de 2018.
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Jacinta, 32 anos, junto do seu sanitário.
Guzape, Nigéria. Setembro de 2020

WaterAid/Nelson Owoicho

WaterAid/Chileshe Chanda

WaterAid/Chileshe Chanda

O Governo da Zâmbia uniu-se aos esforços globais
para eliminar a cólera em todo o mundo até 2030 e
planeia erradicar a doença a nível nacional até 2025.
No entanto, o aumento dos investimentos no sector
da ASH no país é crucial para pôr fim à cólera.

Jacinta, 32 anos, vive na aldeia de Guzape, nos
arredores de Abuja, há mais de 15 anos. Jacinta tem
seis filhos e está preocupada com o que o futuro
reserva à sua família.
“O nosso problema aqui é a falta de boas
instalações sanitárias e estamos preocupados.
Contraímos doenças por causa das instalações
sanitárias que partilhamos com outras pessoas.
De seis em seis meses, o sanitário fica inundado e
todos contribuímos com dinheiro para repará-lo.
Outro sanitário ajudava-nos imenso, mas
debatemo-nos com falta de espaço.”
Jacinta vê-se obrigada a comprar água a um preço
elevado na sua aldeia, mas a pandemia da COVID-19
afectou os seus rendimentos e reduziu o que pode
gastar em necessidades básicas.
“Temos de comprar água para beber e lavar e
para uso geral. A nossa fonte de rendimento foi
afectada pela pandemia da COVID-19. Queremos
que os responsáveis nos ajudem a melhorar as
nossas condições de vida.”

WaterAid/Nelson Owoicho
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Rose Isa, 42 anos, é uma
comerciante que sonha com uma
vida melhor para ela e para os filhos,
em que tenham acesso a água e a
boas instalações sanitárias. Guzape,
Nigéria. Setembro de 2020
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saneamento
básico1
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população
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menos,
saneamento
básico1

Dinamarca  

157

>99  

<1

Domínica  

107

-  

-  

Egipto  

89

94  

6

El Salvador  

76

87  

12

Emirados
Árabes Unidos  

130

99  

<1

Equador  

77

88  

11

Eritreia  

10

-  
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181 países)14

% da
população
com, pelo
menos,
saneamento
básico1

% da
população
sem, pelo
menos,
saneamento
básico1

Guiné  

35

23  

77

Guiné
Equatorial  

60

66  

34

Guiné-Bissau  

6

21  

79

Haiti  

27

35  

65

Honduras  

69

81  

19

Hungria  

145

98  

2

-  

Iémen  

29

59  

41

País

Afeganistão

11

43  

57

Brasil  

129

88  

11

Albânia  

91

98  

2

109

-  

-  

Alemanha  

178

>99  

<1

Brunei
Darussalã  

Andorra  

-  

>99  

<1

Bulgária  

156

86  

14

Eslováquia  

146

98  

2

Ilha de Man  

-  

-  

-  

Angola  

46

50  

50

Burquina Faso  

20

19  

81

Eslovénia  

159

>99  

<1

Ilhas Caimão  

-  

-  

-  

Anguila  

-  

97  

2

Burundi  

14

46  

54

Espanha  

172

>99  

0

Ilhas Cook  

-  

98  

2

Antígua e
Barbuda  

Butão  

53

69  

31

Essuatíni  

32

58  

42

Ilhas Faroé  

-  

-  

-  

56

88  

12

-  

74  

26

<1

118

61

<1

>99  

39  

>99  

-  

58

160

Ilhas Malvinas  

Arábia Saudita  

Estados Unidos
da América  
Estónia  

136

>99  

<1

Ilhas Marianas
Setentrionais  

-  

79  

21

Etiópia  

23

7  

93

Ilhas Marshall  

-  

83  

16

>99  

<1

Cabo Verde  
Camarões  
Camboja  

45

59  

41

-  

Canadá  

176

>99  

<1

94  

6

Catar  

138

>99  

<1

Federação
Russa  

164

90  

10

Ilhas
Normandas  

-  

99  

2

-  

-  

-  

Cazaquistão  

163

98  

2

Fiji  

75

95  

5

Ilhas Salomão  

3

34  

66

Austrália  

177

>99  

<1

Chade  

4

8  

92

Filipinas  

71

77  

23

Azerbaijão  

101

93  

7

Chile  

155

>99  

<1

-  

88  

12

Finlândia  

171

>99  

<1

Ilhas Turcas e
Caicos  

África do Sul  

108

76  

24

China  

116

85  

15

França  

175

99  

1

Ilhas Virgens
Britânicas  

-  

-  

-  

Áustria  

168

>99  

<1

53

5

4

47  

95  

96  

80

135

-  

Gabão  

Baamas  

Gâmbia  

-  

>99  

0

41

39  

61

Ilhas Wallis e
Futuna  

Bahrein  

72

>99  

<1

China, Região
Administrativa
Especial de
Hong Kong  

Gana  

68

18  

82

Indonésia  

78

73  

27

Bangladeche  

36

48  

52

98

90  

10

Irão

123

88  

12

Barbados  

128

97  

2

Cisjordânia e
Faixa de Gaza  

Geórgia  
Gibraltar  

-  

>99  

<1

Iraque  

83

94  

6

Bélgica  

147

>99  

<1

Irlanda  

154

91  

9

Belize  

64

88  

Islândia  

169

99  

1

Benim  

17

Israel  

162

>99  

<1

Itália  

167

99  

1

Índiaiv  

51

68

32

Jamaica  

85

87  

12

Japão  

139

>99  

<1

Jibuti  

52

64  

36

Jordânia  

134

97  

2

Argélia  

141

88  

12

Argentina  

142

-  

Arménia  

96

Aruba  

Bermudas  
Bielorrússia  

Chipre  

148

>99  

<1

-  

97  

3

Colômbia  

119

90  

10

Granada  

113

91  

9

11

Comores  

61

36  

64

Grécia  

153

99  

1

16  

84

Congo  

44

20  

80

Gronelândia  

-  

>99  

<1

-  

>99  

<1

68

>99  

<1

2

32  

-  

98  

48

Guadalupe  

158

Costa do
Marfim  
Costa Rica  

115

98  

1

Guam  

-  

-  

-  

Croácia  

122

97  

2

Guatemala  

73

65  

35

Cuba  

87

93  

7

Guiana  

59

86  

14

-  

92  

8

Bolívia (Estado
Plurinacional
da)

70

Bósnia e
Herzegovina  

140

95  

4

Botsuana  

66

77  

23

61  

39

Curaçau  

-  
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País
Kuwait  

Classificação da
vulnerabilidade
ao clima (entre
181 países)14

% da
população
com, pelo
menos,
saneamento
básico1

% da
população
sem, pelo
menos,
saneamento
básico1

84

>99  

<1

País
Niué  

Lesoto  

49

43  

57

Noruega  

Letónia  

111

92  

8

Nova Caledónia  

Classificação da
vulnerabilidade
ao clima (entre
181 países)14

% da
população
com, pelo
menos,
saneamento
básico1

% da
população
sem, pelo
menos,
saneamento
básico1

-  

97  

3

180

98  

2

-  

>99  

<1

Líbano  

102

98  

1

Nova Zelândia  

165

>99  

<1

Libéria  

8

17  

83

Omã  

94

>99  

<1

126

>99  

<1

Países Baixos  

150

98  

2

-  

>99  

<1

Palau  

-  

>99  

<1

Líbia  
Liechtenstein  
Lituânia  
Luxemburgo  
Madagáscar  

121
179

93  
98  

7
2

13

11  

89

Maiote  

-  

-  

-  

Malásia  

133

>99  

<1

Malavi  

31

26  

74

Panamá  

17

19

13  

87

Paquistão  

50

60  

40

Paraguai  

124

90  

10

Peru  

88

74  

26

-  

97  

3

Maldivas  

24

>99  

<1

Mali  

9

39  

61

Polónia  

Malta  

149

>99  

<1

Porto Rico  

Marrocos  

132

89  

11

República
Popular
Democrática
da Coreia  

127

91  

8

Mianmar  

38

64  

36

Micronésia

5

88  

12

Moçambique  

39

29  

71

-  

>99  

<1

103

58  

42

Monserrate  

-  

-  

-  

Montenegro  

120

98  

2

Namíbia  

54

35  

65

Nauru  

-  

66  

34

Nepal  

47

62  

38

Nicarágua  

74

74  

26

Níger  

2

14  

86

Nigéria  

55

39  

61

Tunísia  

110

91  

9

Turquemenistão  

90

99  

1

Turquia  

161

97  

2

Tuvalu  

-  

84  

16

Ucrânia  

143

96  

4

33

Samoa  

57

98  

2

Samoa
Americana  

-  

54  

45

Uganda  

15

18  

82

San Marino  

-  

>99  

<1

Uruguai  

125

97  

2

Santa Helena  

-  

>99  

<1

Usbequistão  

117

>99  

<1

Santa Lúcia  

112

88  

11

Vanuatu  

21

34  

65

São Cristóvão
e Névis  

92

-  

-  

Venezuela
(República
Bolivariana da)  

152

94  

6

São Tomé
e Príncipe  

62

43  

57

Vietname  

63

84  

16

131

87  

13

Zâmbia  

37

26  

74

Zimbabué  

34

36  

64

-  

-  

-  

114

97  

3

Sara Ocidental  

-  

48  

52

Seicheles  

65

>99  

0

Reino Unido  

174

>99  

<1

Senegal  

43

51  

49

República
Árabe Síria  

79

91  

8

Serra Leoa  

26

16  

84

Sérvia  

99

98  

2

República
Centro-Africana  

16

-  

-  

Singapura  

95

>99  

<1

República
Checa  

170

>99  

<1

Somália  

1

38  

62

Sri Lanka  

67

96  

3

República da
Coreia  

137

>99  

<1

Sudão  

7

37  

63

República da
Moldávia  

93

76  

24

Sudão do Sul  

-  

11  

89

Suécia  

173

>99  

<1

República
Democrática do
Congo  

12

20  

80

Suíça  

181

>99  

<1

Suriname  

106

84  

16

República
Democrática
Popular do Laos  

42

74  

26

Tailândia  

100

99  

1

Tajiquistão  

81

97  

2

República
Dominicana  

Timor-Leste  

25

54  

46

86

84  

16

Togo  

40

16  

84
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67  

71

México  

93  

28

29  

Quiribati  

105

Ruanda  

33

52

Trindade
e Tobago  

15

Quénia  

48  

3

84  

São Vicente
e Granadinas  

22

97  

97

<1

Mauritânia  

-  

Roménia  

>99  

Quirguizistão  

Toquelau  

<1

151

4

7

>99  

Portugal  

96  

93  

-  

3

82

18

Tonga  

Reunião  

97  

Maurícia  

17

País

70

-  

<1

83  

% da
população
sem, pelo
menos,
saneamento
básico1

30  

1

>99  

-  

Classificação da
vulnerabilidade
ao clima (entre
181 países)14

% da
população
com, pelo
menos,
saneamento
básico1

30

99  

-  

% da
população
sem, pelo
menos,
saneamento
básico1

República
Unida da
Tanzânia  

166

Martinica  

Mongólia  

83  

Papua-Nova
Guiné  

Polinésia
Francesa  

Mónaco  

104

País

Classificação da
vulnerabilidade
ao clima (entre
181 países)14

% da
população
com, pelo
menos,
saneamento
básico1
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Acerca do presente documento
Actualmente, o número de pessoas em todo o mundo que não têm
acesso a sanitários condignos é de dois mil milhões, o que torna mais
difícil fazer face ao impacto cada vez maior das alterações climáticas e às
crescentes ameaças à saúde. A fim de resistir a futuras crises de saúde e
a eventos climáticos extremos, são necessários serviços de saneamento
robustos e fiáveise infra-estruturas resilientes a catástrofes para
proteger as comunidades vulneráveis.
Viver num mundo frágil: O impacto das alterações climáticas na crise de
saneamento explora a conjugação devastadora das más condições
de saneamento e da fragilidade dos serviços de saúde, as quais são
afectadas pela natureza imprevisível do clima em mudança no mundo.
Imagem de Maida, Morondava, Madagáscar, na página 15, captada por
Elena Heatherwick para a galeria de fotos, Toilet Stories para assinalar
o Dia Mundial do Saneamento Básico de 2020. Esta galeria e o nosso
trabalho na África Subsariana são apoiados pelos jogadores da People’s
Postcode Lottery.
Redigido por Ekene Oboko e Emily Pritchard com o apoio de Fiona
Callister, Chilufya Chileshe, Jonathan Farr, Andrés Hueso, Julie Truelove,
Ella Lines, Alex Donne-Davis, Laura Summerton, Kezia Levitas, WaterAid
Bangladeche, WaterAid Madagáscar, WaterAid Tanzânia, WaterAid
Zâmbia e WaterAid Nigéria.
#WorldToiletDay

Para mais informações ou para organizar entrevistas, contacte a
equipa global de comunicação social da WaterAid.
Global/Reino Unido:

Índia:

Ekene Oboko,
EkeneOboko@wateraid.org;

Juhi Mohan,
JuhiMohan@wateraid.org

Fiona Callister,
FionaCallister@wateraid.org

Suécia:

Austrália:

Magdalena Olsson,
Magdalena.Olsson@wateraid.se;

Tegan Dunne,
TeganDunne@wateraid.org

Petter Gustafsson,
Petter.Gustafsson@wateraid.se

Canadá:

EUA:

Aneesha Hampton,
AneeshaHampton@wateraid.org

Emily Haile,
EmilyHaile@wateraid.org

A WaterAid é uma organização registada sem fins lucrativos: Austrália: ABN 99 700 687 141. Canadá:
119288934 RR0001. Índia: U85100DL2010NPL200169. Japão: A WaterAid Japão é uma sociedade de interesse
público sem fins lucrativos (sociedade com certificação NPO) Org.nr: 802426-1268, PG: 90 01 62-9, BG: 9001629. Reino Unido: 288701 (Inglaterra e País de Gales) e SC039479 (Escócia). EUA: A WaterAid América é uma
organização sem fins lucrativos com o estatuto 501(c) (3).

A WaterAid é uma
organização internacional
sem fins lucrativos,
determinada em
transformar a água limpa,
sanitários condignos e
uma boa higiene numa
normalidade para todos,
em toda a parte, no espaço
de uma geração. Somente
através da abordagem
destes três aspectos
essenciais de formas
duradouras é que as pessoas
podem mudar as suas vidas
de uma vez por todas.

