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Uma análise da funcionalidade das
estações de tratamento de águas residuais
nos países de baixo e médio rendimento
Destaques
São despendidos todos os anos
em estações de tratamento de
águas residuais (ETAR) mais de
mil milhões de USD de ajuda ao
desenvolvimento (AaD) oficial.
Corresponde a mais do dobro
das verbas despendidas em
saneamento básico.
Muitas destas ETAR não estão
operacionais ou apenas o
estão parcialmente. Não estão
publicamente disponíveis dados
suficientes para determinar o
seu número.
As deficiências comprovadas
em termos de funcionalidade
das ETAR devem-se a
problemas de concepção e
de operação e manutenção
(O&M), incluindo más opções
tecnológicas, fraca capacidade,
financiamento insuficiente para
O&M e problemas a montante,
e fundamentam-se em
constrangimentos institucionais.
A existência de incentivos
perversos no sistema, incluindo
a abordagem dos doadores
centrada nas infra-estruturas,
privilegia a construção de ETAR
onerosas, mas não contribui
para assegurar que sejam
correctamente operadas
e mantidas.

Os governos e os doadores têm
de repensar radicalmente os
seus investimentos nas ETAR,
colocando a sustentabilidade dos
serviços no centro da concepção
e das tecnologias escolhidas,
dando prioridade ao reforço
de capacidade, promovendo
reformas institucionais e
adoptando uma abordagem
holística ao saneamento urbano.
Os doadores bilaterais e os
bancos de desenvolvimento
podem desempenhar um papel
catalisador, através:
da reapreciação da
sustentabilidade das ETAR
nos seus portefólios;
do acompanhamento
sistemático da sustentabilidade
das estações que financiam;
do reequilíbrio dos
seus investimentos em
saneamento básico face a
sistemas de grande escala;
da colocação do reforço de
capacidade e da reforma
institucional no centro das
suas operações;
da reavaliação da forma
como concebem e negoceiam
o seu apoio às operações e
aos serviços de saneamento.
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Estação de tratamento de
águas residuais em Islamabade,
Paquistão.

Introdução

A percentagem de águas residuais e lamas
fecais que é tratada em todo o mundo é reduzida.
O problema é especialmente crítico em regiões
da Ásia e de África, com consequências negativas
para a saúde pública e o ambiente. Actualmente,
a maior parte dos resíduos fecais é utilizada sem
tratamento para irrigar ou fertilizar culturas
ou é directamente despejada no meio ambiente,
poluindo os cursos de água e gerando riscos
consideráveis para a saúde pública.
O nível deficiente de tratamento das águas
residuais nos países de baixo e médio rendimento
deve-se não só à falta de estações de tratamento,
mas também às más condições operacionais
das ETAR existentes. Muitas deixaram de funcionar
por completo e há casos de ETAR construídas
que nunca foram utilizadas.
Qual é a preponderância destes problemas
de funcionalidade? E quais são as causas?
Como não existem materiais ou publicações
de investigação estabelecidos que possam dar
respostas francas a estas questões, a WaterAid
encomendou uma análise documental para
examinar os dados publicados existentes e as
opiniões de especialistas conceituados.
O documento daí resultante – Funcionalidade das
estações de tratamento de águas residuais nos países
de baixo e médio rendimento1 – descreve o fluxo
da ajuda ao desenvolvimento (AaD) oficial para
sistemas de saneamento de grande escala, bem
como os dados sobre a funcionalidade das ETAR.
Analisa as causas de falha, reúne melhores práticas
e descreve potenciais respostas.
O presente documento sobre políticas sintetiza
as principais conclusões da análise documental
e apresenta a perspectiva da WaterAid sobre a
resposta necessária e o papel que os governos
e os doadores podem desempenhar.
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Estação de tratamento de
águas residuais em Siem Reap,
Camboja.

1. WaterAid (2019). Funcionalidade das estações de tratamento de águas residuais nos países de baixo e médio rendimento. Disponível em: washmatters.wateraid.org/wwtp-functionality
(consultado em 19 de Fevereiro de 2020).
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Que nível de AAD é
destinado às ETAR?
Estimamos que os desembolsos de AaD rondem 1,1 mil milhões de USD por ano.
Esta verba abrange sistemas de saneamento de grande escala: ETAR e infraestruturas relacionadas (esgotos, estações de bombagem, etc.). Representa 22%
do total de desembolsos para água, saneamento e higiene (ASH) e mais do dobro
dos desembolsos para saneamento básico (cerca de 500 milhões de USD por ano).

dos fundos para a ASH destinam-se a sistemas
de saneamento de grande escala

506 milhões de USD

Em muitos casos, os doadores combinam os
desembolsos para água e saneamento no Sistema
de Notificação de Países Credores, pelo que as
nossas estimativas relativas ao saneamento se
baseiam numa suposição informada da percentagem
atribuída a cada (consultar o relatório integral quanto
a informações sobre a metodologia). Concentramonos na AaD porque os fluxos são publicamente
acompanhados e porque se trata da principal fonte
de financiamento das ETAR em muitos países. Mas
certos países, como a China e a Índia, também
investem a partir dos seus próprios orçamentos.

1104 milhões de USD

Os principais doadores de AoD para sistemas
de saneamento de grande escala são, por ordem
decrescente, o Banco Mundial (23%), a França (19%),
o Japão (17%), instituições da UE (11%), o Banco
Asiático de Desenvolvimento (7%) e os Estados
Unidos (6%). Os fundos assumem sobretudo a forma
de empréstimos (70%) e são canalizados para países
de rendimento médio-inferior (58%).
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Grupo do Banco Mundial 23%

Países de baixo rendimento 13%
França 19%

Japão 17%

Instituições da UE 11%

Sistemas de
saneamento de
grande escala

Países de rendimento médio-inferior 58%

Banco Asiático de Desenvolvimento 7%
Estados Unidos 6%

Países de rendimento médio-superior 29%

Emirados Árabes Unidos 4%
Banco Africano de Desenvolvimento 3%
Alemanha 3%
Suíça 2%
Coreia 1%
Outros 4%

As ETAR existentes
estão a funcionar?
Existem poucos dados completos publicados sobre
a sustentabilidade e funcionalidade das ETAR nos
países de baixo e médio rendimento. A ausência
de acompanhamento sistemático e partilha de
informações constitui uma preocupação significativa.

Devido à falta de dados, torna-se impossível avaliar
com precisão a prevalência destes problemas.
Os estudos que analisaram múltiplas estações
apresentam uma qualidade variável e estão muitas
vezes desactualizados.

A nossa análise revelou muitos exemplos de ETAR
inoperacionais, que foram construídas, mas nunca
foram colocadas em serviço, ou que deixaram
de funcionar completamente ao fim de algum
tempo. Também se verificou que muitas ETAR se
encontravam em funcionamento parcial, quer em
más condições de funcionamento, quer a funcionar
em graves condições de sobrecarga ou subcarga, e
como tal não estavam a tratar adequadamente as
águas residuais.

Mas podem fornecer uma aproximação:

Em Dar es Salaam, na Tanzânia, quase
todas as águas residuais são directamente
despejadas no Oceano Índico ou no rio
Msimbazi. Cinco de um total de sete bacias
de estabilização de águas residuais estavam
a funcionar deficientemente.

Banco Mundial (2017). Reaching for the SDGs:
The untapped potential of Tanzania’s water supply,
sanitation and hygiene.
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No México, 95% das 194 ETAR estavam inoperacionais.
No Gana, 80% das 44 ETAR estavam inoperacionais.
Na Índia, 54% das 84 ETAR estavam a funcionar em
más ou péssimas condições.
No Vietname, cerca de 33% das 17 ETAR estavam
substancialmente sobrecarregadas.
No Brasil, a maioria das estações cumpria as
normas sobre efluentes.
O quadro na página 5 resume a situação das ETAR
nos estudos analisados. A situação varia muito
de país para país e consoante o estudo, mas a
análise parece confirmar que uma grande parte
das ETAR está inoperacional ou em funcionamento
parcial. Não incluímos estações de tratamento
de lamas fecais, que podem apresentar problemas
semelhantes, devido ao número reduzido de
estudos sobre as mesmas.

Localização

Nunca funcionou

Vale de Catmandu,
Nepal

Baixo rendimento

Bulawayo, Zimbabué

Deixou de
funcionar

Em más condições de
funcionamento/em
funcionamento parcial

4 estações
(década de 1980)
inoperacionais

Estação (2002) em funcionamento
parcial

Em boas condições de
funcionamento

Estação construída,
Estação
não colocada em
desactivada (1981)
serviço

Dar es Salaam,
Tanzânia

5 de 7 estações em más condições
de funcionamento

Uganda

25 estações em sobrecarga

Adis Abeba, Etiópia

2 estações em sobrecarga

RDC

Praticamente
nenhuma estação
funciona

Port-au-Prince, Haiti

Estação (2012)
encerrada ao fim
de 18 meses
Estação (2006) em boas condições
de funcionamento

Bamaco, Mali
Islamabade,
Paquistão

2 estações
inoperacionais

Estação em funcionamento parcial
3 estações que não efetuam
qualquer tratamento

Karachi, Paquistão
Faisalabade,
Paquistão

Estação
inoperacional

Sambrial, Paquistão

Estação em funcionamento

Rendimento médio-inferior

Estação não
Rawalpindi, Paquistão totalmente
construída
Kohat, Paquistão

Estação nunca
utilizada

Peshawar, Paquistão

Estação nunca
utilizada

Jatoi, Paquistão

Estação em funcionamento parcial

Thatta, Paquistão

Estação em funcionamento parcial

Índia

115 estações a funcionar a 72%
da capacidade

Índia

36% das estações satisfatórias
54% de 84 estações em condições de
e 10% de 84 estações em boas
funcionamento más/péssimas
condições de funcionamento

Egipto

2 estações em subcarga

Daca, Bangladeche

Estação em funcionamento parcial

Quénia

Muitas estações a funcionar abaixo
da capacidade (15% a 20%)
A maior parte dos 20% das estações
80% de 44 estações
em funcionamento operam abaixo
inoperacionais
da carga de projecto

Rendimento médiosuperior

Gana
Asafo, Gana

Estação a funcionar abaixo
da capacidade

Acra, Gana

Estação a funcionar abaixo
da capacidade

Vietname

Cerca de um terço das estações a
funcionar consideravelmente acima
ou abaixo da capacidade

Faixa de Gaza,
Palestina

Estações em sobrecarga e em más
condições de funcionamento
166 estações cumprem, no geral,
as normas sobre efluentes

2 estados, Brasil
Estado de Chiapas,
México
Estado do México e
DF, México
África do Sul

A maioria das 17 estações
cumprem as normas sobre
efluentes e funcionam a quase
plena capacidade

182 de 194 estações
inoperacionais
3 de 10 estações
não totalmente
construídas

1 de 10 estações
inoperacional

4 de 10 estações em funcionamento
parcial
30% das estações descarregam
quantidades crescentes de águas
residuais não tratadas

1 de 10 estações em boas
condições de funcionamento

Por que razão há tantas
ETAR inoperacionais?
Em todos os estudos incluídos na análise
documental, as más condições de funcionamento
deviam-se à concepção e à operação e manutenção
(O&M) deficientes, tendo surgido os seguintes
indicadores como áreas a abordar:
Escolha da tecnologia desadequada do
contexto e voltada para opções sofisticadas,
que são mais onerosas e mais difíceis de
operar e manter, agravada por sistemas de
adjudicação deficientes.
Fraca capacidade para operar e gerir a
estação, em que as condições precárias
dificultam a atracção e retenção de
trabalhadores qualificados, e os planos de
formação existentes são de má qualidade.
Recursos insuficientes para dar resposta aos
custos de O&M, devido a tarifas e investimento
interno desadequados, à falta de ligações
às habitações e a previsões optimistas das
despesas operacionais.
Problemas a montante, tendo como
resultado que a quantidade de águas
residuais que chegam à estação seja
excessiva ou insuficiente ou que estas águas
estejam demasiado concentradas ou sejam
imprevisíveis. Os problemas incluem esgotos
com fugas, estações de bombagem defeituosas
e planeamento incorrecto de cenários (por
exemplo, devido a urbanização não planeada).
Estas causas de mau funcionamento
reforçam-se mutuamente e são sustentadas
por fragilidades e constrangimentos
institucionais supra-municipais, que envolvem
políticas e regulamentos inadequados, a sua
aplicação deficiente e uma falta de envolvimento
político sério das autoridades responsáveis.

Estes problemas não são novos nem desconhecidos.
Mas têm persistido durante décadas. Na sua
origem, encontram-se incentivos perversos
que favorecem a construção de redes de esgotos
dispendiosas e de ETAR de alta tecnologia, mas
não ajudam a garantir que sejam correctamente
operadas e mantidas. Estes incentivos incluem
interesses declarados de governos e prestadores de
serviços, bem como um fraco nível de exigência em
termos de escrutínio e responsabilidade por parte
dos cidadãos ou dos consumidores.
Os incentivos dos doadores bilaterais e dos bancos
de desenvolvimento também favorecem grandes
operações, o que corresponde a avultadas verbas
para AaD disponibilizadas para a construção
e reabilitação de ETAR, enquanto os esforços
dedicados ao acompanhamento da sustentabilidade
a longo prazo das estações ou à resolução da
crise persistente em matéria de funcionalidade
são limitados.

Em Islamabade, no Paquistão, encontravam-se
em más condições duas estações de tratamento
de lamas activadas, que foram reabilitadas
graças a um empréstimo do Governo francês
de 19 milhões de EUR em 2005, o que contribuiu
igualmente para a construção de uma estação
adicional, com projecto e empreitada adjudicados
à empresa francesa Veolia.
As linhas de esgoto danificadas, que estavam a
descarregar águas residuais em cursos de água
doce em lugar das estações de tratamento, não
foram reparadas, tendo apenas continuado
a operar uma estação que, em 2016, já tinha
deixado de funcionar de forma eficaz.
Raza (2008). Estação preparada para o tratamento
de 17 mgd de esgotos.
Anwar S (2016). A complete waste: Untreated sewage
poisoning capital’s waterways.
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Que resposta
é necessária?
Os governos e os
doadores devem repensar
radicalmente os seus
investimentos em ETAR,
reconhecendo que os
esforços até à data não
resolveram com êxito
os problemas recorrentes
de funcionalidade:

A concepção e a escolha da tecnologia nas ETAR
devem ser abordadas de uma perspectiva de
prestação de serviços cuja tónica seja posta na
sustentabilidade das operações. Os recursos para
O&M, a fiabilidade e o custo da alimentação eléctrica,
as cadeias de abastecimento de materiais e peças de
reposição e a capacidade institucional e em recursos
humanos devem ser considerados na fase de
concepção, ao contrário de se tornarem mais tarde
desculpas para uma funcionalidade deficiente.

É necessária uma abordagem holística ao saneamento
urbano, em que os esgotos e as ETAR não sejam
encarados como a única solução. De acordo com a
Citywide inclusive sanitation call to action,2 é importante
considerar sempre toda a cadeia de serviços de
saneamento e investir também em serviços de gestão
de lamas fecais, indispensáveis na maioria das cidades.

É necessária uma agenda de reformas
institucionais para, nomeadamente, resolver
estrangulamentos mais gerais, melhorar a
regulamentação, fortalecer os reguladores,
clarificar funções e responsabilidades, flexibilizar
restrições financeiras e apoiar mecanismos de
responsabilidade social.

A capacidade do sistema para a O&M das ETAR
deve ser fortalecida, e as boas práticas devem ser
a norma, incentivadas por iniciativas tais como
a formação profissional ao nível nacional de
operadores de estações no Vietname, a criação
de parcerias entre os operadores de água (POA) e
modalidades de contratação com longos períodos
operacionais, que desencorajem projectos onerosos
de operar e ajudem a criar capacidade a longo prazo.

Colecção de fotografias do Banco Mundial.

2. Banco Mundial (2019). Citywide inclusive sanitation – A call to action. Disponível em: citywideinclusivesanitation.files.wordpress.com/2018/02/cwis_cta_brochure_v033117.pdf
(consultado em 19 de Fevereiro de 2020).
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O que devem
os doadores fazer
de forma diferente?
Em última análise, os governos são responsáveis
por liderar a resposta a estes problemas e
por garantir o tratamento adequado das águas
residuais e das lamas fecais, promovendo assim
o bem público. No entanto, os investimentos
em ETAR na maioria dos países de baixo e médio
rendimento são impulsionados por mais de
mil milhões de USD em AoD disponibilizados
anualmente pelos doadores.

Os doadores bilaterais e os bancos
de desenvolvimento devem:
1.

reapreciar a sustentabilidade das ETAR
nos seus portefólios, a fim de avaliar a
escala do problema e entender as suas
causas, bem como partilhar esses dados
com os países clientes e o sector de ASH.

Os doadores bilaterais e os bancos de
desenvolvimento têm, assim, a oportunidade
de fazer face a esta crise e a responsabilidade
de garantir que as suas operações alcancem
resultados sustentáveis, mediante a aplicação
eficaz e eficiente dos fundos que emprestam.

2.

estabelecer mecanismos de
acompanhamento para recolher e
partilhar sistematicamente dados
sobre a sustentabilidade das estações
de tratamento de águas residuais
e lamas fecais que financiam.

3.

reavaliar o equilíbrio entre saneamento
básico e sistemas de saneamento de
grande escala no seu portefólio de
investimentos, bem como entre águas
residuais e lamas fecais e opções
centralizadas e descentralizadas.

4.

colocar o reforço de capacidade e
as reformas institucionais no centro
das suas operações e investimentos,
resolvendo eventuais deficiências
em termos de competências e
capacidades internas.

5.

rever a abordagem, os processos e os
critérios adoptadospara conceber e
negociar as operações de saneamento
e explorar formas de realinhar os
incentivos internos.

Estando em jogo a escala dos fundos públicos
e as falhas crónicas e generalizadas em matéria
de resultados, cabe aos doadores tomar medidas
urgentes e efectivar as mudanças necessárias
na concepção das ETAR, na abordagem ao
saneamento, no reforço de capacidades e nas
reformas institucionais, bem como superar
os incentivos perversos acima referidos.
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