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SIGLAS E ACRÓNIMOS 

  

AF Agregado Familiar 
ANO Escritório Nacional Australiano (Australian National Office) da Plan 
CLTS Saneamento Total Liderado pela Comunidade  
CLTSH CLTS mais Higiene 
EN Escritório Nacional 
EPC Equipa de Pesquisa Comunitária 
FCA Fecalismo a Céu Aberto 
GPS Sistema de Posicionamento Global (Global Positioning System) 
IDS Instituto de Estudos de Desenvolvimento da Universidade de Sussex (Institute 

of Development Studies) 
LFAA Latrina de Fossa Aperfeiçoada e Arejada 
M/F Masculino/Feminino 
NE 
NR 

Nunca se estragou 
Nunca foi reparado 

NLNO Escritório Nacional dos Países Baixos (Netherlands National Office) da Plan 
ODF Livre de Fecalismo a Céu Aberto (Open Defecation Free) 
ONG Organização Não Governamental 
PHAST Transformação Participativa da Higiene e do Saneamento (Participatory 

Hygiene and Sanitation Transformation) 
R&A Reparado e Abandonado 
UD Unidade de Desenvolvimento 
UKNO Escritório Nacional do Reino Unido (United Kingdom National Office) da Plan 
UP 
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Unidade de Programa (da Plan) 
Reparado 

WASH Água, Saneamento e Higiene (Water, Sanitation and Hygiene) 
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RESUMO 

Este relatório apresenta os resultados de um estudo dos factores que afectam a 

sustentabilidade da condição “Livre de Fecalismo a Céu Aberto” (doravante referida pela sigla 

inglesa ODF, open defecation free 1 ) das localidades rurais, na sequência do despertar 2  de 

Saneamento Total Liderado pela Comunidade (CLTS). O estudo investigou os resultados de 

programas de CLTS geridos pela Plan International em quatro países de África: Etiópia, Quénia, 

Uganda e Serra Leoa. Os dados foram recolhidos em 4960 agregados familiares em 116 

localidades onde tinha havido estímulo de CLTS e cujas comunidades tinham sido declaradas 

ODF dois ou mais anos antes do início do estudo. A análise dos resultados procurou responder 

a três perguntas: 

1. Que percentagem de agregados familiares continuava ODF?  

2. O que motivava os agregados familiares para continuarem ODF? 

3. Quais eram os principais motivos para os agregados familiares voltarem ao Fecalismo a 

Céu Aberto (FCA)? 

O estudo foi iniciado e patrocinado pela Plan International. Foi realizado pela FH Designs, uma 

empresa de consultoria sediada na Austrália, tendo o trabalho de campo sido levado a cabo em 

2012. 

ANTECEDENTES E METODOLOGIA 

A Plan International foi uma dos primeiras organizações a adoptar a abordagem de Saneamento 

Total Liderado pela Comunidade (CLTS) e tem vindo a implementar programas de CLTS em África 

desde 2002. Em 2011, a Plan Países Baixos encomendou uma revisão abrangente de 

documentos de reflexão de CLTS e avaliações de programas em África e na Ásia, e concluiu que 

tinha havido muito pouca investigação sistemática da sustentabilidade dos programas de CLTS. 

A Plan Austrália, a Plan Países Baixos e a Plan Reino Unido acordaram, por isso, disponibilizar 

financiamento para um estudo dos factores que afectam a sustentabilidade da condição Livre 

de Fecalismo a Céu Aberto (ODF) das localidades e dos agregados familiares. A Plan contratou a 

FH Designs para realizar o estudo. Os quatro países seleccionados foram escolhidos por terem 

                                                           

1 Foi decidido usar no texto português a sigla inglesa ODF, dado que vem já sendo usada em há algum tempo em Moçambique. 

Também para a defecação ao ar livre usamos a expressão consagrada em Moçambique Fecalismo a Céu Aberto (FCA). Embora ODF 

devesse, em princípio, ser usado apenas como adjectivo e FCA apenas como nome, neste texto ambas as expressões aparecerão, 

por razões de simplicidade e economia textual, como adjectivos e substantivos: “localidade ODF”, mas também “taxa de ODF”; 

“voltar ao FCA”, mas também “localidade FCA” (em vez de “localidade com FCA” ou “que pratica o FCA”), etc. ODF refere aqui não 

apenas o estado ou condição de não praticar FCA, mas também o conceito, metodologia, etc.: “uma celebração ODF”. (Nota do 

tradutor) 
2 Em conformidade com o documento Fronteiras  do STLC: Inovações e Ideias. Como Despertar para a Lavagem das Mãos com 

Sabão, uso aqui a palavra despertar para designar a sessão de sensibilização das comunidades que desencadeia o processo de 

abandonar o fecalismo a céu aberto. O termo despertado refere, neste texto, as comunidades ou agregados familiares que tenham 

passado por esse processo inicial. (Nota do tradutor) 
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um número suficiente de localidades que tinham sido declaradas ODF dois ou mais anos antes 

do estudo. 

A concepção do estudo começou com um workshop inicial em Acra, no Gana, em Março de 

2012, cujos participantes eram funcionários dos programas da Plan de cada um dos quatro 

países, consultores da FH Designs e dois dos três avaliadores do estudo. Foi elaborada a 

abordagem geral e foi feita uma primeira lista de cerca de 200 factores que os participantes 

acreditavam poder influenciar se os agregados familiares permanecem ou não ODF. Os 

participantes no seminário acordaram adoptar um processo de recolha de dados em duas fases. 

A primeira fase – reverificação, executada entre Maio e Junho de 2012 – reavaliou o estatuto 

do maior número possível de localidades declaradas ODF em cada um dos quatro países. Houve 

cerca de 5000 agregados familiares em 116 localidades a serem inspeccionados por equipas de 

entrevistadores e a serem reavaliados em função dos critérios originais de verificação ODF para 

cada país. Foram recolhidos nesta fase dados observáveis sobre o estado, condição e uso de 

latrinas. Os dados da reverificação responderam sobretudo à 1ª pergunta da pesquisa. 

Os dados recolhidos durante a fase da reverificação foram também utilizados para seleccionar 

as localidades e os agregados familiares que seriam objecto de uma investigação mais 

pormenorizada na segunda fase do estudo. Foi usada amostragem aleatória estratificada para 

seleccionar os agregados familiares de três tipos de localidades, denominados comunidades 

ODF Praticantes, Médias e Fracas, consoante a percentagem de agregados familiares da 

localidade que tinha latrinas em funcionamento no momento da reverificação. Foram 

seleccionados cerca de 1200 agregados familiares em 72 localidades para a Fase 2. 

A metodologia da Fase 2 investigou o leque de factores que influenciavam as decisões no seio 

dos agregados familiares, quer no sentido de manterem/reterem as suas latrinas ou de as 

abandonarem. Foi elaborada uma lista predefinida de factores3 (baseada na primeira lista do 

workshop do Gana) e uma "Metodologia de Cronologia das Latrinas", criada para obter estas 

informações de uma forma que não condicionasse as respostas dos inquiridos. Os 

entrevistadores receberam formação para ensinar os membros dos agregados familiares a 

preparar uma cronologia da sua latrina a partir da sessão de despertar inicial e a usá-la para 

orientar uma discussão sobre a tomada de decisão dos agregados familiares em momentos-

chave (avaria da latrina, reparação, etc.). Os factores identificados pelos agregados familiares 

eram anotados e, em seguida, classificados segundo a sua importância para a tomada de decisão 

(homens e mulheres classificaram-nos separadamente). Foram recolhidos dados 

complementares pelos entrevistadores através da observação da latrina de cada agregado 

familiar e de um inquérito a cada família. O processo da cronologia e da análise dos factores foi 

reproduzido a nível da localidade por grupos separados de líderes comunitários homens e 

mulheres. 

                                                           

3 A lista de factores completa é apresentada no Quadro 3, Secção 3.2.1 
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Os processos de recolha de dados sobre os agregados familiares e as localidades foram testados 

no Uganda, o que levou a alguma afinação da metodologia. A recolha de dados da Fase 2 foi, 

então, levada a cabo em Agosto e Setembro de 2012 e o conjunto de dados resultante enviado 

para uma base de dados para limpeza e análise. Para responder às questões 2 e 3 da pesquisa, 

foi feita análise qualitativa e quantitativa dos factores indicados por agregados familiares e 

localidades. A pesquisa e os dados das observações foram então usados para complementar 

esta análise e obter mais conhecimentos sobre os factores e os comportamentos dos agregados 

familiares. 

RESULTADOS 

Reverificação – que percentagem de agregados familiares continua ODF? 

Os dados da reverificação revelam que 87% dos 4960 agregados familiares da Fase 1 ainda 

tinham uma latrina a funcionar. Se o estatuto ODF for um agregado familiar ter uma latrina a 

funcionar, o estudo constata então que a taxa de retrocesso foi de apenas 13%. 

Foi, porém, utilizada uma gama de critérios, em cada país, para atribuir originalmente o estatuto 

ODF a uma localidade. Estes critérios variavam um pouco de país para país, mas em todos os 

países cada agregado familiar devia ter: 

 Uma latrina a funcionar, com uma superestrutura 

 Um meio de manter as moscas afastadas da fossa (selo de água ou tampa) 

 Ausência de excrementos nas proximidades da casa 

 Lavatório4 com água e sabão ou um substituto do sabão, como seja cinza. 

 Prova de que a latrina e o lavatório estavam a ser usados (por exemplo, um caminho 

pisado) 

Se forem aplicados todos estes critérios aos dados da Fase 1, as taxas de retrocesso aumentam 

drasticamente. 8% dos agregados familiares com uma latrina a funcionar tinham sinais visíveis 

de FCA ao redor da casa, indicando que se pratica o FCA nesses agregados familiares e a taxa 

geral de retrocesso era de, pelo menos, 21%. No que diz respeito aos lavatórios e à presença de 

sabão ou cinzas, elas apenas se verificavam em 37% e 25% das famílias, respectivamente. Da 

mesma forma, acrescentar aos critérios a presença de uma tampa, ou a presença de uma tampa 

cobrindo a sanita, reduz a taxa de ODF para 26% e 19% respectivamente (praticamente todas 

as latrinas observadas eram latrinas de fossa simples – só uns quantos agregados familiares 

tinham Latrinas de Fossa Aperfeiçoadas e Arejadas (LFAA) ou latrinas com caixa de descarga). 

Se forem aplicados esses cinco critérios, a taxa de retrocesso geral em todo o estudo foi de 92%. 

                                                           

4 A palavra lavatório aparece neste texto não forçosamente no seu sentido habitual de estrutura fixa para lavagem das mãos, mas 

com um sentido muito mais lato, referindo qualquer estrutura ou recipiente, fixo ou móvel, destinado à lavagem das mãos. (Nota 

do tradutor) 
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Os resultados variavam de país para país e de Unidade do Programa (UP) para Unidade do 

Programa no interior de cada país. Tendo em conta apenas a presença de uma latrina, a Etiópia 

foi o país mais bem-sucedido, com taxas de retrocesso de apenas 8%. Com esse critério apenas, 

o Quénia tem as mais elevadas taxas de retrocesso (cerca de 22% no total) situando-se os outros 

dois países em torno da média. Usando critérios mais rigorosos, porém, o cenário altera-se e 

Jimma, na Etiópia, tem números muito baixos de latrinas com lavatórios e verificam-se 

percentagens regulares em torno dos 62% em todas as outras UP. Tororo foi o mais bem-

sucedido na promoção de melhor comportamento de lavagem das mãos, o que levou a uma 

taxa de retrocesso de 75%; o Quénia aparecia em segundo lugar, com cerca de 83% e a Etiópia 

e a Serra Leoa registavam ambas cerca de 90% de retrocesso. 

Assim, embora os programas da Plan de CLTS tenham, no geral, conseguido levar as famílias a 

construir latrinas (e a fazer a sua manutenção) têm tido menos sucesso no que toca a alcançar 

melhorias nos comportamentos em matérias de higiene. Concretamente, os programas não têm 

conseguido que as famílias continuem a fazer manutenção de lavatórios abastecidos com água 

e sabão/cinzas. 

Fase 2 – Quais são os principais motivos para os agregados familiares voltarem ao FCA e o que 

motiva as pessoas para continuarem ODF? 

O estudo considerou dois tipos de factores (factores motivadores e factores favoráveis) tanto 

para agregados familiares ODF como para agregados familiares FCA. Para efeitos de análise da 

Fase 2, definiu-se que agregados familiares ODF eram os que ainda tinham uma latrina em 

funcionamento e agregados familiares FCA eram os que tinham deixado de usar latrina na altura 

da recolha de dados. Os factores motivadores e os factores opostos, os factores 

desmotivadores, são os impulsos psíquicos que levaram as pessoas a manter ou a abandonar a 

sua latrina. Os factores favoráveis e os obstáculos são as questões ambientais ou físicas que 

facilitam ou dificultam a construção ou manutenção de uma latrina. A análise de dados da Fase 

2 identificou o número de vezes que diversos factores foram mencionados durante as 

entrevistas aos agregados familiares. Os 22 factores motivadores (e desmotivadores) do estudo 

foram referidos 4.372 vezes no total. Os 13 factores favoráveis (e obstáculos) foram referidos 

3.463 vezes no total. A análise aprofundada incidiu em cada um dos factores correspondentes 

a, pelo menos, 10% do total da sua categoria. Os factores mais importantes são apresentados 

no quadro abaixo. 

Agregados Familiares ODF Agregados Familiares FCA 

Factores motivadores Factores desmotivadores 
Saúde (22%) 
Vergonha, Repulsa, Orgulho (18%) 
Privacidade, Segurança (12%) 
Comodidade, Conforto (12%) 

Limitações financeiras (18%) 
Cessação do apoio (18%) 
Incómodo, Desconforto (14%) 
Manutenção, Reparações (13%) 
Partilha com outros (12%) 

Factores favoráveis Obstáculos 



Plan – Estudo de Sustentabilidade ODF 

FH Designs 2013 fhdesigns.com.au xii 

 

Terra, Materiais e Mão-de-Obra 
Disponíveis (28%) 
Aconselhamento e Conhecimentos 
Técnicos (16%)  
Condições Locais de Solos e Terrenos (16%) 
Preço Acessível, Custo (15%) 
Existência de Água Disponível (13%) 

Terra, Materiais e Mão-de-Obra Disponíveis 
(32%) 
Condições Locais de Solos e Terrenos (25%) 
Aconselhamento e Conhecimentos Técnicos 
(13%)  
Existência de Água Disponível (13%)  
Qualidade da Construção Inicial (11%) 

Cada um destes factores foi posteriormente analisado para aprofundar um pouco mais e 

investigar a importância do factor e o que ele poderia significar na prática. Esta análise é 

apresentada no quadro abaixo. 

Agregados Familiares ODF 
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Saúde 
Descrição do Factor: 
A medida em que os utentes têm a percepção de que a saúde melhora com o uso de uma latrina 
e de que vale a pena, por isso, o esforço de a construir ou fazer a sua manutenção. Inclui melhoria 
da saúde dos membros da família, principalmente as crianças.  
Resumo dos Resultados/Análises: 

 A saúde foi o factor mais frequentemente referido, no geral, tanto por homens como por 
mulheres. 

 Os agregados familiares relacionavam o uso de latrinas, com uma redução na incidência 
de doenças e também com poupança, por terem de ir com menos frequência à clínica. 

 Parece que os benefícios para a saúde, percepcionados ou reais, são um importante 
factor motivador para continuar a utilização. 

 Os agregados familiares que referiram este factor – tal como os agregados familiares ODF 
– tinham maior conhecimento da importância de lavar as mãos. No entanto, isto variava 
de um lugar para o outro, sendo o Quénia e a Serra Leoa os países que mostravam menor 
correlação, o que indica uma variação na forma como é feita a promoção da higiene. 

Vergonha, Repulsa, Orgulho 
Descrição do Factor: 
A motivação decorrente de um sentimento de vergonha ou de repulsa perante a ideia de ingerir 
excrementos ou de ser visto a defecar; e, inversamente, um sentimento de orgulho em ter acesso 
a uma latrina ou poder usá-la e, portanto, não ingerir excrementos nem ser visto a defecar. 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Verificam-se mais as emoções negativas de vergonha e de repulsa que as emoções 
positivas como orgulho, respeito e dignidade. 

 Estas emoções tendem a desaparecer com o tempo, o que indica que são bons factores 
motivadores iniciais, mas menos bons à medida que o tempo vai passando. 

Privacidade, Segurança 
Descrição do Factor: 
Satisfação com uma latrina que proporciona um local ao mesmo tempo privado (ou seja, livre de 
observação por outros) e seguro contra ameaças de inconvenientes que surgem ao defecar a céu 
aberto (de animais, insectos e outras pessoas) 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 A principal questão relativamente a este factor parece ser a protecção que uma latrina 
oferece contra cobras e insectos. 

 Apesar de questões relativas à privacidade durante o período menstrual, os perigos de 
ataque quando se vai defecar no mato, e a falta de privacidade em geral, não parece 
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tratar-se de uma questão com implicações de género, avaliando homens e mulheres este 
factor da mesma maneira. 

Comodidade, Conforto 
Descrição do Factor: 
Motivação que decorre de uma latrina proporcionar maior facilidade de acesso para defecar e mais 
conforto ao defecar quando comparada com FCA. 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 O conforto que advém de não ter de ir ao mato para defecar, especialmente à noite ou 
quando está a chover, é o principal tema que surge deste factor. 

 Em menor grau, é também valorizado ter instalações sanitárias para visitantes e não ter 
de partilhar com os vizinhos. 
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Terra, Materiais e Mão-de-Obra Disponíveis 
Descrição do Factor: 
Disponibilidade imediata de terreno, materiais ou mão-de-obra que facilite a manutenção ou 
reconstrução de latrinas quando necessário 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 A existência de materiais gratuitos do mato disponíveis é a mais importante componente 
deste factor. Terra livre e gratuita disponível também é importante. 

 A possibilidade de recorrer a mão-de-obra gratuita da família também parece ser 
importante, embora os agregados familiares reconheçam a necessidade de, às vezes, 
pagar por mão-de-obra (qualificada). 

 Uma análise dos materiais de construção de latrinas confirmou que materiais mais 
duráveis faziam com que as latrinas tivessem menos probabilidades de precisar de ser 
reconstruídas. 

Aconselhamento e Conhecimentos Técnicos 
Descrição do Factor: 
Existência de aconselhamento técnico e conhecimento especializado disponíveis sobre como 
construir uma infra-estrutura durável de boa qualidade ou fazer a sua manutenção  
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Os agregados familiares ODF parecem ter recebido e utilizado assessoria técnica 

 Foi recebida assessoria tanto de dentro das comunidades – de artesãos e empreiteiros – 
como do exterior (Plan, agentes de saúde, etc.) 

 Os agregados familiares receberam uma série de conselhos sobre todos os aspectos das 
suas latrinas, bem como incentivo geral para as utilizar e fazer a sua manutenção. 

Condições Locais de Solos e Terrenos  
Descrição do Factor: 
Aspectos das condições locais do solo que facilitam o trabalho de cavar uma fossa (por exemplo, 
solo mole) ou que permitem que se sustenha sozinho, minimizando, portanto, a necessidade de 
revestimento das fossas 
Resumo dos Resultados/Análises 

 As condições do solo como factor favorável relacionam-se predominantemente com a 
facilidade em cavá-lo ou com a sua capacidade de se suster sozinho. 

 As localidades com um desempenho mais fraco (Tipo 3) tendem a ter uma maior 
incidência de solos moles, o que os torna mais fáceis de escavar, mas mais propensos a 
desabarem. 

Preço Acessível, Custo 
Descrição do Factor: 
Disponibilidade de recursos financeiros suficientes para a compra de qualquer material necessário 
ou para pagar mão-de-obra, e vontade no seio do agregado familiar de gastar dinheiro nisso. 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Os agregados familiares ODF estão claramente motivados para adquirir materiais, a 
maioria deles gastando dinheiro nessa aquisição (em vez de obter materiais locais 
gratuitamente). 
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 Os mecanismos para obter dinheiro são o trabalho, a venda de bens ou produtos, ou a 
obtenção de dinheiro junto da família. Os esquemas de crédito não surgem no estudo e 
receber apoio financeiro da comunidade em geral é algo que também não se verifica. 

Existência de Água Disponível 
Descrição do Factor: 
Fonte de água fiável nas proximidades que facilite a construção, a reparação e a limpeza das 
latrinas. 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 O abastecimento de água como factor favorável está relacionado com água para 
construção/reparação, ou água para limpeza e lavagem das mãos. Praticamente não se 
observaram no estudo latrinas com caixa de descarga. 

 Constatou-se que o acesso a água era um importante factor favorável, tanto para fazer 
as latrinas durante a construção inicial como para limpar as latrinas e lavar as mãos 
quando a latrina está operacional. 

 

Agregados Familiares FCA 
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Limitações financeiras 
Descrição do Factor: 
Desmotivação causada pelo custo de construir a latrina ou de continuar a utilizá-la, incluindo 
custos de reparação ou manutenção. 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 A falta de dinheiro/fundos foi o aspecto referido com mais frequência nos comentários 
sobre este factor (61% dos comentários)  

 Entre as 52 localidades incluídas na Fase 2, só foram atribuídos subsídios numa delas 
(sob a forma de materiais), pelo que não houve influência dos subsídios na percepção 
dos agregados familiares. 

 Os agregados familiares que referiram este factor gastaram o mesmo que outros 
agregados familiares FCA na construção das suas latrinas. 

 Os agregados familiares que nunca repararam a sua latrina estão ligeiramente 
sobre-representados. 

 Este factor era mais importante para mulheres que para homens, mas não estava 
sobre-representado nos agregados familiares chefiados por mulheres. 

Cessação do apoio 
Descrição do Factor: 
Retrocesso para FCA por causa de um sentimento de que os agregados familiares não tinham 
continuado a receber da comunidade apoio para manter ou melhorar as suas latrinas (em vez 
de apoio exterior à comunidade). 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Este factor está relacionado com a família e a comunidade e não com apoio externo da 
Plan ou do Governo. 

 Parece ser uma questão com implicações de género – as mulheres deram-lhe mais 
importância que os homens e está sobre-representada nos agregados familiares 
chefiados por mulheres. 

 Os resultados da pesquisa sugerem que a coesão da comunidade desempenha um 
papel importante, tendo os agregados familiares das localidades de Tipo 1 duas vezes 
mais probabilidades de ter recebido apoio da comunidade para as suas latrinas que nas 
localidades de Tipo 3. 

Incómodo, Desconforto  
Descrição do Factor: 
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Percepções de incómodo ou falta de conforto associadas à utilização de uma latrina; outras 
percepções negativas do uso de latrinas, como sejam a falta de privacidade; ou a facilidade de 
FCA. 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 A maioria dos comentários refere a proximidade do mato e, por isso, a comodidade de 
o usar para defecar. 

 A má qualidade das latrinas e as suas avarias foram a causa de todo o desconforto 
expresso nos comentários. 

 As respostas não variavam muito em função do género 

 Não é claro se as latrinas de pouca qualidade levam as pessoas a voltar ao mato, ou se 
a proximidade do mato leva as pessoas a deixarem de usar as latrinas. 

 

Manutenção, Reparações 
Descrição do Factor:  
Desmotivação causada pelo esforço e custos que implica a realização contínua de manutenção 
e reparação, incluindo a reconstrução e/ou despejo de fossas. 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Dos dados da cronologia, 32% do total de agregados familiares tinha feito algumas 
reparações (41% dos agregados familiares ODF e 21% dos agregados familiares FCA). 

 A falta de dinheiro/fundos foi o aspecto referido com mais frequência nos comentários 
sobre este factor (61% dos comentários). 

 Entre as 52 localidades incluídas na Fase 2, só foram atribuídos subsídios numa delas 
(sob a forma de materiais), pelo que não houve influência dos subsídios na percepção 
dos agregados familiares. 

 Os agregados familiares que referiram este factor gastaram o mesmo que outros 
agregados familiares FCA na construção das suas latrinas. 

 Os agregados familiares que nunca repararam as suas latrinas estão ligeiramente 
sobre-representados. 

 Este factor foi mais importante para as mulheres que para os homens, mas não está 
sobre-representado nos agregados familiares chefiados por mulheres. 
 

Partilha com outros 
Descrição do Factor: 
Desmotivação decorrente da partilha de uma latrina com outra família. 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Fazia-se muitas vezes a partilha com familiares ou vizinhos e isso parecia ser uma 
motivação para não construir nem reparar a latrina de agregado familiar, e não um 
factor que fizesse as pessoas voltarem ao FCA. 

 A partilha de latrinas parece ser mais aceite nalguns lugares (por exemplo, Uganda) 
que noutros. 

 Na Serra Leoa, a maioria das pessoas que partilhavam uma latrina parecia insatisfeita 
com isso e voltou ao FCA. 
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Terra, Materiais e Mão-de-Obra Disponíveis  
Descrição do Factor: 
Falta ou disponibilidade limitada de terra, materiais ou mão-de-obra, tornando-se difícil manter 
ou reconstruir latrinas quando necessário. 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Esta questão dizia mais respeito a materiais e mão-de-obra que a terra. 

 A falta de materiais e mão-de-obra gratuitos parece ter levado a que que os agregados 
familiares tivessem de pagar por eles, o que constitui um obstáculo significativo. Os 
resultados confirmam que, nalguns casos, mudaram as circunstâncias dentro dos 
agregados familiares. 
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 Esta é claramente uma questão de maior importância para as mulheres que para os 
homens. 

Condições Locais de Solos e Terrenos  
Descrição do Factor: 
Aspectos das condições locais do solo que dificultavam a construção de uma latrina (por 
exemplo, solo rochoso) ou propenso a desabar (por exemplo, solos moles ou áreas sujeitas a 
inundações). 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Solos moles que desabavam facilmente eram um grande problema para agregados 
familiares FCA. 

 As percepções iniciais dos benefícios de solos moles, por serem fáceis de cavar, deram 
lugar a preocupações de que esses solos desabassem com muita facilidade. 

 As mulheres foram muito mais propensas que os homens a referir este factor e a 
dar-lhe prioridade. 

 A análise dos tipos de solo dos inquéritos aos agregados familiares revelou que os 
agregados familiares FCA mais probabilidades de ter encontrado solos moles, fácil de 
cavar e solos rochosos difíceis de cavar que os agregados familiares ODF; e menos 
probabilidades de ter encontrado solos duros que se sustêm sozinhos. 

 Foram identificados solos que desabaram tanto entre agregados familiares FCA como 
agregados familiares ODF, o que indica que a resposta ao desabamento dos solos é 
uma questão de atitude. 

 Os agregados familiares FCA tinham mais probabilidades que os agregados familiares 
ODF de terem encontrado solo propenso a inundações ou a ter fossas afectadas por 
lençóis freáticos superficiais – questões com que têm dificuldade em lidar os agregados 
familiares que utilizam materiais disponíveis na zona. 

Aconselhamento e Conhecimentos Técnicos  
Descrição do Factor: 
Falta de assessoria técnica ou conhecimento especializado sobre a construção ou manutenção 
de uma infra-estrutura durável de boa qualidade.  
Resumo dos Resultados/Análises: 

 O acesso a assessoria tinha sido um factor importante para ensinar os agregados 
familiares a construírem inicialmente as suas latrinas. 

 Após terem alcançado o estatuto ODF, muitos agregados familiares FCA sentiram que 
havia uma ausência de aconselhamento e conhecimento técnico a que eles pudessem 
ter acesso. 

 Embora houvesse algum seguimento pela Plan e instituições locais/estatais, é 
necessária mais informação sobre até que ponto essas visitas deram assessoria técnica. 

Existência de Água Disponível  
Descrição do Factor: 
Falta de água ou dificuldade de acesso a água que dificulta a construção, reparação e limpeza 
de latrinas. 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Como não havia latrinas com caixa de descarga nas zonas onde foi feito o estudo, este 
obstáculo não estava relacionado com o uso das latrinas. 

 A maioria dos comentários sobre este factor era de natureza geral sobre a escassez de 
água; apenas poucos estavam relacionados com a escassez de água que dificultava a 
reparação limpeza das latrinas. 

 É possível que este factor se relacione principalmente com a utilização de água durante 
a construção, mas não foram revelados indícios fortes sobre como a escassez de água 
constituía obstáculo à manutenção do estatuto ODF. 

Qualidade da Construção Inicial  
Descrição do Factor: 
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Construção inicial de latrinas de má qualidade que funciona como obstáculo à manutenção e à 
utilização dessas latrinas a longo prazo. 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Este factor foi referido com mais frequência no Quénia e na Etiópia 

 Foram assinalados nos comentários quatro tipos de problemas de qualidade: 
→ materiais de má qualidade 
→ o custo de construir de início com boa qualidade 
→ falta de conhecimentos sobre construção de boa qualidade 
→ pressão para construir latrinas rapidamente. 

 

IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA 

Em Outubro de 2013, foi realizado em Adis Abeba um seminário final para reunir representantes 

dos quatro escritórios nacionais da Plan que tinham participado, para ponderarem os resultados 

do estudo e as suas implicações para os programas de CLTS. Em conformidade com a análise de 

factores acima descrita, as conclusões e recomendações dividiram-se em duas categorias: (i) 

reforçar e apoiar agregados familiares e localidades que tenham mantido o seu estatuto ODF 

para continuarem a investir em latrinas e para as melhorarem e melhorarem também os 

comportamentos em matéria de higiene; e (ii) tentar resolver as questões que influenciam os 

agregados familiares no sentido de abandonarem as suas latrinas. Surgiram deste processo seis 

áreas de enfoque. 

Melhorar o comportamento em relação à lavagem das mãos 

Os dados da reverificação revelaram que, embora a Plan tenha conseguido levar as famílias a 

construírem latrinas e a fazerem a sua manutenção, foi menos bem-sucedida na promoção da 

lavagem das mãos e outros comportamentos de melhor higiene relacionados com o uso de 

latrinas. Por exemplo, em pelo menos 8% das famílias que continuavam a ter latrina, havia sinais 

evidentes de FCA. 

Três dos quatro factores motivadores mais frequentemente apontados pelos agregados 

familiares ODF para terem conservado as suas latrinas (Vergonha/Repulsa/Orgulho, 

Privacidade/Segurança e Comodidade/Conforto) estão simplesmente relacionados com a 

existência de uma latrina, mas não necessariamente com lavatórios. Nalguns locais, foram 

apresentadas razões culturais e religiosas para os agregados familiares não terem lavatórios nas 

latrinas. Além disso, no workshop final em Adis Abeba alguns funcionários do programa nacional 

da Plan também concluíram que a abordagem padrão de CLTS dá destaque a uma mensagem-

chave apenas – acabar com o FCA – em vez de uma série de mensagens de saúde/higiene. 

Combinando todos estes dados, temos uma explicação parcial da razão para os números da 

lavagem das mãos terem sido baixos no estudo. É necessária mais investigação para entender o 

que estimula a lavagem das mãos (e outros comportamentos de melhor higiene). Embora todos 

os programas nacionais tenham afirmado que é feita promoção da lavagem das mãos 

paralelamente aos seus programas de CLTS, desconhece-se a qualidade e a variabilidade destes 

programas e também valeria a pena avaliá-las. 
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Saúde 

O estudo constatou que, ao contrário das percepções que têm os executores do sector e das 

conclusões de outras pesquisas5, a saúde tinha uma influência significativa no comportamento 

dos agregados familiares. Foi a motivação mais referida para construir inicialmente uma latrina, 

tanto pelos agregados familiares ODF como pelos agregados familiares FCA, e também, dos 

agregados familiares ODF, para fazer manutenção das suas latrinas. Os dados recolhidos para o 

estudo, porém, não testavam se os conhecimentos de saúde constituem um estímulo para 

manter o estatuto ODF ou se apenas está relacionado com agregados familiares ODF, nem se os 

benefícios para a saúde de que os agregados familiares dão conta são reais ou são as suas 

percepções. 

Há várias explicações possíveis para o destaque dado à saúde. A promoção da saúde no decorrer 

dos programas de CLTS, ou paralelamente a eles, pode ter criado uma compreensão de que o 

uso de latrinas contribui para uma melhoria da saúde. Outra explicação pode ser que alguns 

agregados familiares podem ter ficado convencidos, por experiência própria, de que o uso de 

latrinas melhora a saúde, seja esta mudança real ou apenas percepcionada. É necessária mais 

investigação para determinar que respostas são mais relevantes (essa avaliação está 

actualmente a decorrer noutras partes do sector). As implicações deste estudo na prática 

dependerão do que vier a ser revelado por uma investigação mais aprofundada. Se os agregados 

familiares são influenciados, em grande medida, através da educação, isso indica, então, que 

são importantes as mensagens de saúde em conjunto com a promoção CLTS e que valem a pena 

grandes esforços nesta área. Se, em contrapartida, a influência estiver ligada à experiência dos 

agregados familiares de melhores condições de saúde decorrentes do uso a longo prazo de 

latrinas, seja isto real ou apenas uma percepção, o enfoque deve ser, nesse caso, noutros 

factores que levam os agregados familiares a conservar as suas latrinas. Isso fortalecerá 

automaticamente as percepções ou experiências dos membros dos agregados familiares de 

serem mais saudáveis. É provável que seja necessário um equilíbrio entre estas duas 

abordagens, consoante o contexto em que o CLTS esteja a ser executado, com ênfase em 

factores motivadores de saúde e outros, variando ao longo do tempo.  

Apoio pós-despertar e pós-ODF 

Concluiu-se que a prestação de apoio aos agregados familiares no período pós-despertar/pré-

ODF e, depois, após a certificação ODF é um factor significativo no estudo. Os agregados 

familiares receberam apoio tanto no interior das suas comunidades (discutido na secção de 

“Processos ao nível da comunidade” mais adiante) e de instituições externas, como a Plan ou a 

autarquia. O apoio teve a forma de incentivo geral e aconselhamento ou assistência técnica. 

Apoio Geral: A Plan e instituições estatais dão apoio aos agregados familiares entre a sessão de 

despertar e a declaração ODF, por meio de monitoria da construção de latrinas e incentivo geral 

para continuarem o ímpeto para se tornarem ODF. No entanto, com a possível excepção de 

                                                           

5 Val Curtis, Palestra na Conferência WASH, Brisbane 2011 
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alguns programas de saúde do governo, não se comprovou apoio sistemático pós-ODF. Postula-

se, por isso, que, na falta deste apoio, a continuação do estatuto ODF depende de uma liderança 

comunitária forte. A análise dos factores, bem como o grande número de agregados familiares 

que foram levados a construir latrinas entre as duas fases do estudo, indicam que o apoio 

externo é significativo. Esta é claramente uma área que a Plan e/ou o governo pode influenciar, 

através de programas governamentais de saúde, reverificação regular, apoio aos líderes 

naturais ou monitoria contínua da Plan ou da autarquia. Recomenda-se mais investigação sobre 

os méritos relativos destes tipos de intervenções. 

Apoio técnico: O estudo constatou que latrinas de melhor qualidade tinham maior tendência a 

durar e a ser mantidas e que latrinas de má qualidade eram um factor importante que 

influenciava as decisões dos agregados familiares FCA de abandonarem as suas latrinas. 

Constatou-se também que os agregados familiares ODF recorriam mais a apoio técnico que os 

agregados familiares FCA. Assim sendo, recomenda-se que se explorem as opções para 

prestação de apoio técnico, a fim de garantir que todos os agregados familiares tenham acesso 

ao aconselhamento e aos conhecimentos de que necessitam para construir latrinas de maior 

qualidade. Sugere-se que o apoio técnico seja fornecido em dois momentos estratégicos: 

i. durante a construção das latrinas, antes da certificação ODF, e 

ii. após a época das chuvas ou depois de ter passado tempo suficiente para as latrinas 

começarem a deteriorar-se. 

Se o suporte técnico é fornecido directamente pelas entidades executoras ou pelo governo, ou 

indirectamente, através de um apoio específico a pedreiros locais, é uma área a investigar mais 

aprofundadamente. No entanto, independentemente do mecanismo, é necessária cuidada 

ponderação para garantir que não se adopta uma abordagem de engenharia complicada que 

acabaria por pôr em causa os princípios básicos do CLTS, e que o aconselhamento dado e se 

baseia firmemente em condições locais. 

Processos ao nível da comunidade  

O estudo constatou que, onde havia altos níveis de apoio entre agregados familiares, as 

localidades tinham melhor desempenho geral em termos de manutenção do estatuto ODF. Com 

base em comentários do pessoal da Plan e dos agregados familiares, uma liderança forte – tanto 

formal como através de redes de líderes naturais – tem também probabilidades de ser 

significativa. Recomenda-se mais investigação da ligação entre liderança e estatuto ODF, para 

identificar áreas potenciais para apoio programático. 

Além da liderança interna, há dois outros processos a nível da comunidade que se concluiu 

serem importantes. Em primeiro lugar, constatou-se uma correlação entre a participação na 

sessão de despertar e o estatuto ODF e, portanto, recomendam-se esforços para incentivar o 

maior número possível de agregados familiares e de pessoas dentro dos agregados familiares 

(especialmente mulheres) a assistir a estes eventos. Em segundo lugar, justifica-se investigar a 

dinâmica do que constitui uma “comunidade coesa”. É provável que tais esforços venham a 
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fornecer informação às instituições executoras e aos governos sobre o sentido em que é melhor 

direccionarem esforços para promover a coesão da comunidade. 

 Acesso a financiamento 

O custo do saneamento é obviamente de importância para os agregados familiares. Materiais 

locais baratos ou gratuitos motivaram muitos agregados familiares para construírem latrinas. 

Em muitos casos, porém, isso resulta em latrinas de má qualidade, que exigem mais 

manutenção. Notou-se também que quase não havia sinais de agregados familiares que 

investem para melhorar as latrinas pós-ODF – 98% das latrinas eram simples latrinas de fossa, o 

que indica que, na melhor das hipóteses, apenas 2% das latrinas tinham sido melhoradas. 

Os resultados indicam que, em muitos casos, não é falta de recursos financeiros que impede 

este investimento, mas sim o facto de ser dada prioridade a outras despesas dos agregados 

familiares relativamente às latrinas. A comercialização do saneamento (discutida abaixo) para 

incentivar os agregados familiares a investir em materiais comerciais podem levar os agregados 

familiares a dar maior prioridade às despesas de saneamento. Os executores poderiam também 

ser incentivados a investigar as despesas discricionárias típicas dos agregados familiares nas 

zonas dos programas, para tornar mais claro durante o seguimento pós-despertar que níveis de 

investimento em saneamento são realistas. 

Para alguns agregados familiares, a falta de recursos financeiros constituirá um verdadeiro 

obstáculo à sua capacidade de investir em latrinas mais robustas e mais duráveis. Para esses 

agregados familiares, esquemas de microfinanças ou outras iniciativas de crédito podem ajudar 

a superar os entraves financeiros. É evidente que isto não deve influir no princípio central de 

não dar subsídios da abordagem CLTS. 

As áreas para eventual desenvolvimento da pesquisa incluem investigar a relação entre a 

riqueza dos agregados familiares e a sustentabilidade ODF, incluindo se maior riqueza se 

relaciona com maiores gastos na construção e manutenção de latrinas ou posterior melhoria 

das mesmas e se os diversos membros da família têm maior ou menor propensão a destinar 

recursos financeiros para saneamento. 

Comercialização do saneamento 

O estudo constatou que os agregados familiares quase sempre construíam latrinas simples de 

fossa usando materiais localmente disponíveis. Não havia dados que indicassem que os 

agregados familiares estivessem a desenvolver-se significativamente em termos de 

saneamento. Isto é preocupante, dados que se verificou uma relação entre latrinas de melhor 

qualidade, com materiais mais duráveis e os agregados familiares que se mantinham ODF. 

Estes resultados vêm sublinhar as vantagens de complementar os programas de CLTS com 

comercialização do saneamento. Funcionários dos programas observaram que tinham sido 

começadas algumas iniciativas de comercialização do saneamento de pequena escala, incluindo 

a formação de pedreiros e a criação de esquemas de poupança e empréstimo nas localidades. 

O alcance e a intensidade destas iniciativas parecem ter sido muito limitados e as conclusões do 
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estudo indicam certamente que essas actividades não tiveram qualquer impacto generalizado 

na qualidade das latrinas. 

O estudo identificou zonas em que a procura de saneamento continua a ser particularmente 

forte vários anos após a certificação ODF. Estas zonas seriam bons locais para ensaiar um 

programa de comercialização do saneamento bem concebido e com recursos. 

Áreas em que se podem fazer mais pesquisas incluem o ensaio de programas de comercialização 

do saneamento nas áreas de estudo e comunidades recém-certificadas ODF, para determinar 

em que altura após a sessão de despertar é mais eficaz a introdução da comercialização do 

saneamento. 
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 INTRODUÇÃO 

Este relatório apresenta os resultados de um estudo de factores que afectam a sustentabilidade 

da condição Livre de Fecalismo a Céu Aberto (ODF) em localidades rurais, no seguimento de 

uma sessão de despertar de Saneamento Total Liderado pela Comunidade (CLTS). O estudo foi 

iniciado e patrocinado pela Plan International e realizado por FH Designs, uma firma de 

consultoria sediada na Austrália. O estudo investigou os resultados de programas de CLTS 

geridos pela Plan International em quatro países de África – Etiópia, Quénia, Uganda e Serra 

Leoa. Os dados foram recolhidos em 4960 agregados familiares em 116 localidades onde tinha 

havido sessões de despertar de CLTS e as comunidades tinham sido declaradas ODF. 

A Plan International foi uma das primeiras organizações a adoptar a abordagem CLTS 6  do 

saneamento e da promoção da higiene, e vem utilizando o CLTS desde 2002, em muitos países 

de África e da Ásia. Em 2011, uma análise encomendada pela Plan dos Países Baixos de 

documentos de reflexão sobre CLTS e avaliações em toda a Ásia e África7 concluiu que tem 

havido muito pouca investigação sistemática da sustentabilidade dos programas de CLTS. A 

análise observou, em particular, falta de informação sobre até que ponto as famílias conservam 

instalações de latrinas e melhores padrões de comportamento em termos de higiene. 

Em 2012, a Plan Austrália contratou a FH Designs para realizar um estudo sistemático da 

sustentabilidade do CLTS nos seus programas em África, com enfoque nos factores que afectam 

a sustentabilidade do estaturo ODF depois de uma comunidade ter sido declarada ODF. O 

estudo, que foi financiado conjuntamente pela Plan Austrália, pela Plan Países Baixos e pela Plan 

Reino Unido, incidia sobre três países da África Oriental (Etiópia, Quénia e Uganda) e um da 

África Ocidental (Serra Leoa). Estes quatro países foram escolhidos principalmente por terem 

sido dos primeiros a adoptar o CLTS e pelo sucesso que os programas da Plan lá tiveram na 

criação de comunidades ODF dois ou mais anos antes de o estudo começar. 

O estudo procurou examinar em que medida o CLTS gerava mudanças de longo prazo no 

saneamento e no comportamento relativo a higiene nas comunidades-alvo e compreender 

melhor o que influencia a mudança de comportamento. Foram identificadas três questões a 

pesquisar nos termos de referência do estudo: 

1. Que percentagem de agregados familiares continua ODF dois ou mais anos após a 

declaração ODF? 

2. O que motiva os agregados familiares para continuarem ODF? 

3. Quais são os principais motivos para os agregados familiares voltarem ao FCA? 

O relatório do estudo apresentado a seguir está estruturado em quatro secções: 

                                                           

6 Kar, K. e Chambers, R. (2008) Handbook on Community-Led Total Sanitation [Manual de CLTS]. Brighton: Institute of Development 

Studies 
7 Sadacharan, Dianeetha (2011) Quick Scan of CLTS in Africa: Factors Influencing Sustainability [Análise rápida de CLTS em África: 

Factores que influenciam a estabilidade], Plan Países Baixos 
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Antecedentes – resume a literatura sobre CLTS e sustentabilidade ODF, o que foi usado como 

referência para a elaboração da abordagem utilizada no estudo. 

Metodologia do estudo – descreve os processos utilizados para afinar as questões de pesquisa 

e as duas fases de recolha de dados necessários para lhes dar resposta. 

Resultados – com base na análise dos dados recolhidos, descreve as principais conclusões em 

relação a cada uma das questões da pesquisa. 

Implicações na prática – descreve como a Plan International e outras agências que estão a usar 

CLTS para gerar melhorias no saneamento e higiene podem usar os resultados da pesquisa para 

melhorar o impacto e a sustentabilidade dos seus programas de CLTS. 

A equipa da FH Designs que realizou o estudo foi liderada por Paul Tyndale-Biscoe, com o apoio 

de Matthew Bond e Ross Kidd. O ensaio das ferramentas de recolha de dados em África e a 

formação das equipas de entrevistadores foram dirigidos por Ross Kidd, que trabalhou com Deo 

Binamungu e John Odolon. Jose Mott deu orientação técnica relativamente aos elementos de 

género e inclusão social do estudo. 

O estudo beneficiou também das ideias e conselhos de três avaliadores: o Professor Robert 

Chambers, do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento; a Professor Associada Julieta 

Willetts, do Instituto para Futuros Sustentáveis da Universidade de Tecnologia de Sydney; e 

Andy Robinson, consultor de saneamento independente. Estes avaliadores deram valiosas 

orientações para cada etapa do estudo, particularmente durante a fase inicial e 

desenvolvimento dos métodos de investigação. 

O estudo foi encomendado pela Plan Austrália e apoiado pela Plan Países Baixos e Plan Reino 

Unido. O financiamento foi fornecido pelo DFAT (antiga AusAID), através do Programa 

Australiano de Cooperação de ONG (ANCP) e do Departamento para o Desenvolvimento 

Internacional do Reino Unido.  

 ANTECEDENTES 

2.1 PLAN INTERNATIONAL E CLTS 

A Plan foi uma das primeiras organizações a adoptar a abordagem de Saneamento Total 

Liderado pela Comunidade (CLTS) em África. Desde 2007, a Plan tem formado membros da 

comunidade, e funcionários do Estado e das agências parceiras, e trabalhado com eles, para 

despertar milhares de localidades. Muitas destas localidades alcançaram depois o estatuto ODF. 

Os escritórios nacionais da Plan, incluindo o da Plan Países Baixos (NLNO), Plan reino Unido 

(UKNO) e Plan Austrália (ANO) continuam a apoiar a expansão de CLTS na África Oriental, Austral 

e Ocidental, principalmente por meio do Programa Pan-Africano de CLTS da Plan8. O NLNO 

financia actualmente programas de CLTS na Etiópia, no Quénia, no Malawi, no Uganda, na 

Zâmbia, na Serra Leoa, no Níger e no Gana, ao passo que o UKNO financia grandes programas 

                                                           

8 Para uma descrição mais pormenorizada dos programas de CLTS da Plan em Africa, consulte a Avaliação Intercalar do Programa 

Pan-Africano de CLTS da Plan, que terminou em Março de 2013. 
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no Quénia, na Serra Leoa, no Uganda e na Zâmbia, incluindo abordagens mistas 

(CLTS/Transformação Participativa da Higiene e do Saneamento), no Togo e no Burkina Faso. O 

ANO financia projectos na Etiópia, no Quénia, no Uganda e na Tanzânia. 

Muitos países onde a Plan trabalha também implementam projectos de CLTS com fundos de 

patrocinadores e a Plan é a agência executora para o Fundo Global de Saneamento no Camboja 

e no Malawi. A Plan dos EUA (USNO) começou recentemente ensaios conjuntos de pesquisa em 

parceria com o Instituto de Água da Universidade da Carolina do Norte, a Plan Quénia, a Plan 

Etiópia e a Plan Gana para testar três abordagens “modificadas” do modelo padrão de CLTS: na 

Etiópia, trabalhando por intermédio de escolas e professores; no Gana, fornecendo formação 

extra a líderes naturais; e, no Quénia, fazendo capacitação de pessoal do governo distrital. 

Alguns Escritórios Nacionais (EN) da Plan, geralmente aqueles com programas mais antigos de 

CLTS, fizeram uma parceria com outras organizações do sector para fazerem uma bem-sucedida 

pressão junto do governo para incorporar CLTS na política de saneamento e, em consequência 

disso, estão agora a desempenhar papéis cada vez mais secundários, de apoio técnico, deixando 

a liderança e a planificação para os ministérios do governo e os funcionários com formação em 

contacto directo com o público. Noutros programas nacionais, embora executados em parceria 

com os responsáveis  governamentais, o pessoal da Plan ainda dirige a formação, o despertar, a 

monitoria e a coordenação no terreno. 

A rápida expansão do CLTS em todas as zonas do programa da Plan International produziu uma 

quantidade considerável de inovação e aprendizagem, incluindo Saneamento Total Liderado 

pela Escola (SLTS) na Etiópia e CLTS urbano no Quénia, identificando factores fundamentais que 

determinam a expansão e, numa escala muito limitada, os factores que influenciam a 

sustentabilidade das comunidades ODF. Em 2008, a Plan Bangladeche investigou a 

sustentabilidade ODF dentro do seu próprio programa CLTS e descobriu que uma pequena 

percentagem de agregados familiares em localidades ODF – principalmente os mais pobres – 

tinha voltado à FCA, alguns no primeiro ano após a certificação ODF9. Muito pouca ou nenhuma 

investigação sistemática foi feita, porém, sobre a sustentabilidade ODF na África, inclusive no 

âmbito dos programas de CLTS da Plan. Isso foi confirmado numa análise de documentos de 

reflexão sobre CLTS e relatórios de monitoria cobrindo uma leque de programas apoiados pela 

WaterAid, pela Plan e pela UNICEF em África e na Ásia10. Este exercício, embora tenha revelado 

uma série de resultados conformes com os que foram obtidos durante recentes workshops de 

aprendizagem e de partilha apoiados pelo Instituto de Estudos de desenvolvimento (IDS)11, 

sublinhou a necessidade de avaliações de longo prazo para entender melhor “... como e em que 

medida as famílias conservam as latrinas e as práticas ODF...” 

                                                           

9 Bhuiya, A.B. et al. (2008) Impact of CLTS on Water and Sanitation and Diarrheal Morbidity in Selected Rural Areas of Bangladesh 

[Impacto do CLTS na Água e Saneamento e Doenças Diarreicas em Zonas Rurais Seleccionadas do Bangladeche], ICDDR-B 
10 Sadacharan, Dianeetha (2011) Quick Scan of CLTS in Africa: Factors Influencing Sustainability [Análise Rápida do CLTS: Factores 

que influenciam a sustentabilidade], Plan Países Baixos 
11 Ver A Declaração de Lusaca (Novembro de 2010), o Consenso CLTS de Bamaco: O que se deve e não se deve fazer (Dezembro de 

2010) e, mais recentemente, o Workshop de Aprendizagem e Partilha no AfricaSan 3, Kigali, Ruanda (19 Julho de 2011) – todos 

disponíveis em inglês  e em francês em www.communityledtotalsanitation.org.  

http://www.communityledtotalsanitation.org/
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Era então boa altura para a Plan investir no que se pode chamar um ponto da situação da 

sustentabilidade ODF nos seus próprios programas, especialmente ao fim de quase cinco anos 

de implementação de CLTS nos seus programas na África Oriental, Ocidental e Austral. Este tipo 

de investigação também é importante porque alguns EN têm agora uma parceria com os 

ministérios para ampliar a abordagem ao nível distrital e até mesmo nacional. Assim sendo, 

saber o que tem funcionado bem até agora, o que não tem funcionado e porquê oferece um 

significativo potencial para futura aprendizagem e melhoria do programa – não só para a Plan, 

mas também para outras agências do sector, comunidades e responsáveis governamentais, a 

quem cabe, em última instância, a apropriação e a direcção da ampliação. 

O Quadro 1 abaixo resume o âmbito do trabalho de CLTS da Plan em cada um dos quatro países 

cobertos pelo estudo no momento da recolha de dados12. 

Quadro 1 – Resumo do trabalho de CLTS da Plan nos países do estudo em meados de 2012 

Etiópia 

 Despertar começou em Fevereiro de 2007 

 Primeira comunidade ODF Setembro de 2007 

 Desde então, foram declarados ODF 63 kebeles13 (1829 Unidades de Desenvolvimento 
(UD); população: cerca de 350.000) 

 Em meados de 2010, 17 kebeles declarados ODF (478 UD; 20,985 Agregados Familiares 
(AF); população: 107.049) 

 Média: 25-30 AF por kebele 

Serra Leoa 

 1º despertar: 2008 

 799 localidades despertadas (população: cerca de 175.000) 

 455 declaradas ODF 

 Em meados de 2010, 160 despertadas e 80 declaradas ODF 

 Média 80-100 AF por localidade 

Quénia 

 1º despertar Abril 2007 

 584 localidades despertadas  

 240 foram verificadas 

 Em meados de 2010, 100 tinham sido despertadas e 35 declaradas ODF 

 Média: 80-100 AF por localidade 

Uganda 

 1º despertar em 2007 

 Desde então, foram despertadas 317 localidades 

 62 foram declaradas ODF 

 Em meados de 2010, 33 tinham sido despertadas e 19 declaradas ODF 

 Média: 80-100 AF por localidade 

                                                           

12 Estes números não dão conta do trabalho da Plan nestes quatro países desde meados de 2012. 
13 Kebele é a mais pequena unidade administrativa do país, mais ou menos correspondente a um bairro. (Nota do tradutor) 
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2.2 LITERATURA 

Antes da elaboração da metodologia de estudo, foi feita pelos consultores da FH Designs uma 

análise documental da literatura actual relevante relacionada com a sustentabilidade do CLTS. 

O objectivo da análise foi determinar a abrangência de outras pesquisas ou avaliações de CLTS 

semelhantes, em África e no resto do mundo, para as ter em conta na concepção do estudo e 

para ajudarem a definir o âmbito de pesquisa e as questões a que esta deveria responder. Esta 

secção é um resumo da análise e dos resultados pertinentes para o estudo. É de notar que a 

análise foi feita em Fevereiro de 2012 e não inclui, por isso, publicações surgidas desde então. 

A análise encontrou na literatura um grande número de relatórios, avaliações e documentos de 

discussão sobre CLTS, e elaborou uma lista de 96 artigos e documentos de alguma forma 

relacionados com a CLTS e sustentabilidade ODF. Destes, concluiu que apenas 14 (cinco em 

África e nove na Ásia) descrevem estudos em que foi feita uma avaliação sistemática de algum 

aspecto de CLTS, com uma metodologia estruturada e descrita de forma clara. A análise fez uma 

distinção entre eficácia do CLTS, que é definida como o processo de levar uma comunidade da 

FCA à declaração, verificação e certificação ODF, e sustentabilidade, que é a forma como as 

comunidades mantêm o seu estatuto ODF após a verificação e a certificação. Embora fazendo 

esta distinção, a análise também reconheceu que eficácia e sustentabilidade estão ligadas. 

Os catorze estudos examinados centram-se essencialmente na eficácia do CLTS, com menos 

ênfase na sustentabilidade, devido sobretudo ao curto espaço de tempo decorrido na maioria 

dos locais desde a verificação ODF. Em África, apenas dois estudos têm em conta a 

sustentabilidade de forma sistemática: um estudo da WaterAid de sustentabilidade e equidade 

do CLTS no Nigéria (realizado no âmbito de um estudo de três países, incluindo o Bangladeche 

e o Nepal), e um estudo sobre eficácia e sustentabilidade do CLTS e a abordagem de clubes de 

saúde no Zimbabwe. 

A maioria dos estudos dispunha de recursos limitados e eram de pequena escala, recolhendo 

dados em menos de quinze localidades (ver os valores exactos no anexo B da Análise 

Documental). As excepções são os dois estudos maiores (um no Bangladesh e um na Indonésia), 

que tiveram o apoio financeiro do Programa de Água e Saneamento (WSP) do Banco Mundial e 

puderam, por isso, cobrir um número muito maior de localidades. O estudo na Indonésia, por 

exemplo, recolheu dados em 80 localidades em 20 distritos e o estudo no Bangladeche realizou 

uma pesquisa em 53 Union Parishads (paróquias, abaixo do nível subdistrital) num universo de 

481 Union Parishads declaradas ODF até Junho de 2005. 

Algumas das metodologias e abordagens comuns à maioria dos estudos de sustentabilidade são 

as seguintes: 

 Comparar as instalações sanitárias e os comportamentos de localidades de alto e baixo 
desempenho e, nalguns casos, de localidades de desempenho médio. 

 Usar uma combinação de métodos quantitativos e qualitativos.  

 Usar uma combinação de métodos participativos (por exemplo, mapeamento comunitário, 
cronologias, caminhadas transversais, classificação do bem-estar/riqueza, discussão em 
grupos), bem como observação de entrevistas aos principais informantes dos agregados 
familiares – e tentar triangular os resultados. 
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 Recolher dados de agregados familiares nos dois extremos do continuum – aqueles que ainda 
estavam a praticar FCA e os que tinham deixado de praticar FCA. 

 Documentar o comportamento sanitário de diversos grupos económicos/de rendimento 
(agregados familiares pobres, ricos e intermédios) e dos agregados familiares classificados 
como vulneráveis ou desfavorecidos. 

 Usar um conjunto claro e sólido de questões de pesquisa. 

Além de identificar estudos de sustentabilidade pertinentes, a análise também resumiu os 

principais factores favoráveis e os principais obstáculos à eficácia e sustentabilidade do CLTS 

que outros tinham identificado na literatura. Sem tentar avaliar a importância relativa de 

qualquer um deles, a análise procurou classificá-los de maneira a orientarem o enfoque deste 

estudo. Além da classificação como factores favoráveis/obstáculos, a estrutura de mapeamento 

dos factores agrupava-os segundo a eficácia e sustentabilidade (verificação/certificação pré e 

pós-ODF), bem como pelo nível em que o factor vem a influir (nível da comunidade, nível de 

intervenção ou nível do ambiente propício)14. 

A metodologia elaborada para este estudo baseou-se nas que foram usadas em pesquisas 

semelhantes de CLTS, conforme descrito atrás, e a estrutura de mapeamento dos factores 

descrita atrás constituiu a base da abordagem baseada em factores que foi adoptada, conforme 

descrito nas secções que se seguem. 

 METODOLOGIA DO ESTUDO 

A pesquisa foi feita em duas grandes etapas, Fase 1 e Fase 2. Na Fase 1, foram visitados 4960 

agregados familiares em 116 comunidades nos quatro países e foi determinado, através de uma 

verificação por observação directa, quantas dessas famílias mantinham o seu estatuto ODF. 

Depois de concluída a análise preliminar desses resultados, foi seleccionada a Fase 2 uma 

amostra mais reduzida de comunidades em cada país, a análise aprofundada dos factores que 

contribuem para as famílias manterem o seu estatuto ODF ou voltarem ao FCA. As abordagens 

para a Fase 1 e 2 são descritas em pormenor mais adiante. 

Antes de o estudo começar, foi realizado em Acra um workshop participativa dos interessados, 

para esclarecer as questões da pesquisa, afinar o escopo e fazer uma pré-planificação da 

participação das equipas WASH da Plan em cada país15. O workshop foi facilitado pela FH Designs 

e contou com a presença de dez funcionários de WASH da Plan e dois avaliadores externos para 

o estudo – o Professor Robert Chambers (Instituto de Estudos de Desenvolvimento) e Andy 

Robinson (consultor de saneamento independente). O workshop confirmou as três questões de 

pesquisa descritas atrás na Secção 0 como sendo o interesse central do estudo e obteve ainda 

três outros resultados importantes. Em primeiro lugar, os participantes geraram uma lista de 

factores que podem ter impacto na sustentabilidade do estatuto ODF alcançada, apoiando-se 

na sua vasta experiência colectiva de WASH. Para cada factor, foram identificadas partes 

interessadas que poderiam aconselhar sobre os impactos na sustentabilidade, além de 

potenciais métodos de recolha de dados e questões pertinentes. Em segundo lugar, o workshop 

                                                           

14 Consultar a Análise Documental para pormenores do quadro de mapeamento dos factores. 
15 FH Designs (2012) Plan International ODF Sustainability Study Inception Workshop Report [Relatório do Workshop Inicial do Estudo 

de Sustentabilidade de ODF da Plan International]. 
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gerou planos para usar a ferramenta “Cronologia das Latrinas” (descrita em pormenor na secção 

3.2.3), o que constituiu uma importante inovação no estudo. Finalmente, foi acordada a 

abordagem em duas fases da recolha de dados que implica uma reverificação de larga escala, 

seguida de uma análise aprofundada com base em amostras.  

Após cada etapa de recolha de dados, foi feita pela FH Designs a análise dos dados brutos, que 

foi, em seguida, comunicada aos interessados da Plan International em cada um dos quatro 

países em estudo, para sua própria análise, comentários e reflexão. Foi realizado em Adis Abeba 

um Workshop Final de Análise e Reflexão análise para as partes interessadas, para analisar os 

resultados finais do estudo, discutir implicações na prática do CLTS e desenvolver as 

recomendações que aparecem na Secção 6. 

3.1 FASE 1 – REVERIFICAÇÃO 

 

3.1.1 FINALIDADE 

A Fase 1 do estudo foi concebida explicitamente para responder à primeira pergunta da 

pesquisa: Que percentagem de agregados familiares continua ODF dois anos ou mais após a 

declaração ODF? Das três perguntas da pesquisa, esta era a de mais simples resposta, que podia 

ser dada através de uma avaliação de um grande número de comunidades e agregados 

familiares, inspeccionando a presença de latrinas e de lavatórios e de sinais de FCA. 

Como o estudo estava interessado na sustentabilidade a longo prazo, foi necessário identificar 

as comunidades que tinham sido declaradas ODF há já algum tempo. Por acordo entre as partes 

interessadas, foi definido um período de dois anos antes da recolha de dados do estudo (Maio-

Junho de 2012) como período mínimo para inclusão no estudo. Nos programas de CLTS, o 

estatuto ODF é reconhecido em várias fases diferentes que ocorrem em sequência, a saber, 

declaração, verificação e, em seguida, certificação. As comunidades geralmente “declaram-se” 

ODF quando os próprios membros da comunidade (ou as suas comissões de CLTS) acreditam 

que o FCA foi eliminado. A verificação dá-se quando uma equipa de avaliação externa e 

independente visita a comunidade e confirma que o estatuto ODF foi de facto alcançado. 

Nalguns programas, há uma fase final de certificação quando o governo reconhece formalmente 

que a comunidade alcançou o estatuto ODF. A esta etapa associa-se muitas vezes uma 

celebração ODF. Embora estas três etapas possam acontecer em rápida sucessão, passa muitas 

vezes um período de tempo significativo entre uma comunidade ser verificada como ODF e, 

posteriormente, receber o reconhecimento formal do governo do seu estatuto ODF. Para fins 

deste estudo, o período mínimo de dois anos foi contado a partir do momento de verificação, 

não de certificação. 

O estudo parte do pressuposto que a verificação foi realizada com rigor em todas as 

comunidades e que, portanto, no momento da verificação, todos ao agregados familiares das 

comunidades cobertas pelo estudo tinham alcançado os critérios ODF acordados para o seu país 

ou distrito. Embora nas conversas com a equipa da Plan se tenha afirmado que era uma hipótese 

apropriada em que fundamentar o estudo, é plausível que a obtenção do estatuto ODF não 

tenha sido perfeita. Por isso, é provável que a avaliação que o estudo faz do retrocesso para a 

prática de FCA seja mais uma estimativa por baixo que uma estimativa por cima. 
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3.1.2 AMOSTRAGEM 

O pessoal do programa WASH da Plan de cada país foi convidado a identificar cerca de 20 

comunidades que tivessem sido verificadas como ODF há dois anos ou mais (em 2010 ou antes). 

O número de comunidades identificadas para a Fase 1 em cada país é apresentado no Quadro 

2. Pode notar-se que, na Etiópia, foram seleccionadas bastante mais de 20 comunidades. A 

intenção era compensar o facto de as comunidades desse país terem populações pequenas em 

relação às de outros países. Com efeito, os números dos agregados familiares na Etiópia e 

também no Uganda eram muito maiores que na Serra Leoa ou no Quénia. O intervalo entre as 

datas (desde a mais antiga à mais recente) em que teve lugar o despertar CLTS e em que as 

comunidades foram verificadas ODF está também anotado no quadro. 

Quadro 2 Comunidades seleccionadas para reverificação na Fase 1 

País Unidade de 
Programa16 

Localidades Agregados 
Familiares 

Despertar 
(intervalo) 

Data de 
Certificação 
(intervalo) 

Etiópia Jimma 25 802 Março 2007 Abril 2008 

Shebedino 32 975 Fevereiro/Março 
2007 

Agosto/Setembro 
2007 

Quénia Homabay 10 442 Maio 2007-Julho 
2009 

Fevereiro-Junho 
2010 

Kilifi 10 392 Abril 2006-Maio 
2008 

Agosto 2008- 
Novembro 2009 

Serra Leoa Port Loko 10 208 Fevereiro 2008-
Dezembro 2010 

Março 2009-
Novembro 2011 

Moyamba 10 294 Outubro 2008- 
Fevereiro 2010 

Fevereiro 2009 – 
Maio 2010 

Uganda Tororo 19 1860 Janeiro-Outubro 
2010 

Outubro 2010-
Outubro 2011 

Total  116 4960   

Na verdade, várias comunidades – especialmente no Uganda – não cumpriam os critérios de 

dois anos, simplesmente porque não havia localidades despertadas suficientes que se 

qualificassem. A Plan queria que esses países participassem no estudo e, por isso, foi tomada a 

decisão de flexibilizar esse critério, se necessário, para garantir que o número de localidades 

fosse equilibrado entre os quatro países. 

3.1.3 CRITÉRIOS DA REVERIFICAÇÃO 

Todas as comunidades incluídas no estudo tinham sido declaradas ODF por equipas de 

verificação em que participavam o governo, a comunidade e (nalguns casos) a equipa da Plan. 

Isto implica que, na altura da declaração, nessas comunidades ninguém estava a praticar FCA e 

que todas as famílias tinham a sua própria latrina (ou usavam a latrina de um vizinho) nessa 

altura. Por muito que o estatuto ODF seja certificada numa comunidade e não ao nível do 

agregado familiar, os critérios para a certificação exigem inspecção das instalações dos 

agregados familiares. Os critérios para certificação ODF variavam ligeiramente nos quatro países 

                                                           

16 A Plan estrutura o seu trabalho em Unidades de Programa (ou UP) em cada país, correspondendo geralmente as UP a unidades 

geográficas (distritos ou subdistritos) e geralmente com várias UP a trabalhar em cada país.  
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em que o estudo foi realizado, mas observa-se um conjunto comum de requisitos para o 

estatuto ODF ao nível do agregado familiar. Estes requisitos eram os seguintes: 

 Ausência de excrementos nas proximidades da casa 

 Uma latrina com uma superestrutura; com uma maneira de afastar as moscas da fossa 

(selo de água ou tampa) 

 Lavatório com água e sabão ou um substituto do sabão, como seja cinza 

 Prova de que a latrina e o lavatório estavam a ser usados (por exemplo, um caminho 

pisado) 

É de notar que, na literatura, a reverificação do estado ODF de uma comunidade é promovida 

como potencial factor de motivação para encorajar as comunidades a manterem-se ODF17. 

Nenhuma das comunidades incluídas no estudo tinha sido reverificada e, portanto, este factor 

não tinha influenciado a sustentabilidade ODF observada durante a primeira fase do estudo. 

3.1.4 RECOLHA DE DADOS 

Antes de se iniciar a Fase 1, foram designados funcionários de WASH da Plan em cada país como 

pontos focais para o estudo. Estes funcionários criaram, capacitaram e supervisionaram 

pequenas equipas de entrevistadores que se deslocaram a todos os 4.960 domicílios da amostra 

do estudo para avaliar estes quatro critérios. Foi dada aos entrevistadores a tarefa de recolha 

de dados sobre um pequeno número de variáveis adicionais relativas às condições demográficas 

e físicas do agregado familiar e das instalações sanitárias. Estes dados incluíam o sexo do chefe 

de família; o número de membros do agregado familiar; e as características materiais da latrina, 

incluindo o tipo, materiais de construção e limpeza.  

As fichas de inquérito foram concebidas de forma a poderem ser preenchidas combinando 

respostas a uma entrevista de um representante do agregado familiar com observações feitas 

pelos entrevistadores. Desta forma, foi possível avaliar o agregado familiar num período de 

tempo razoável, sem ter de agendar entrevistas para todos os lares. Os entrevistadores estavam 

também equipados com dispositivos de GPS para determinar a localização espacial de cada 

agregado familiar. Esta informação era necessária para a Fase 2, como se descreve mais adiante. 

Além das informações sobre os agregados familiares, os entrevistadores-chefes recolheram 

também dados ao nível da localidade durante o processo de reverificação. Estes dados incluíam 

informações sobre a demografia da localidade, latrinas em escolas e clínicas, latrinas públicas e 

condições locais do solo (de especial importância para a construção de latrinas de fossa simples). 

As fichas de inquérito da reverificação de localidades e agregados familiares encontram-se no 

Anexo A. 

A FH Designs forneceu as fichas de inquérito e os modelos de introdução de dados necessários 

à pesquisa e modelos de introdução de dados necessários para o processo de reverificação. O 

pessoal da Plan International em cada país geriu o processo de introdução dos dados (embora 

                                                           

17 Lukenya Notes Taking Community Led Total Sanitation to Scale with Quality. [Notas de Lukenya. Ampliar a CLTS com qualidade] 

Resultados de um workshop em Nairobi, Julho 2011. 
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nalguns casos tenham contratado pessoal externo para introduzir os dados). Os dados foram 

então apresentados à FH Designs para análise, limpeza e consolidação. 

 

3.2 FASE 2 – FACTORES QUE AFECTAM O ESTATUTO ODF 

 

3.2.1 FINALIDADE E ABORDAGEM 

A Fase 2 do estudo foi concebida para responder às questões 2 e 3: determinar quais eram os 

motivos para os agregados familiares continuarem ODF ou abandonarem as latrinas e voltarem 

ao FCA. Foi necessária uma amostragem orientada de agregados familiares ODF e FCA entre as 

comunidades verificadas de novo e, depois, uma análise aprofundada por parte dos membros 

da família e dos chefes das localidades sobre o que os levou a agir como agem. 

Durante a Fase 2, foram consultados os agregados familiares e os líderes comunitários sobre 

quais os factores que mais influenciavam o seu comportamento. As conclusões dessas consultas 

(descritas adiante) são a principal fonte dos dados descritos na secção Resultados. Esta 

abordagem baseia-se na premissa de que os chefes de família e os líderes comunitários têm 

uma compreensão inerente do que influenciou o seu comportamento e de que, se isso lhes for 

perguntado num ambiente aberto e atractivo, podem expressar e analisar essas motivações. 

O workshop inicial do estudo, em Acra, identificou um vasto leque de “factores” que os 

participantes do workshop pensaram que podiam influenciar o comportamento dos agregados 

familiares em relação à construção, reparação, substituição ou abandono das suas latrinas ou 

lavatórios. Explorar esses factores foi a tarefa central da Fase 2. A equipa do estudo dividiu os 

factores em duas grandes categorias: factores motivadores e factores favoráveis (Quadro 3). Os 

factores motivadores eram aqueles que funcionavam a um nível psicológico para influenciar o 

comportamento, como é o caso das percepções de dignidade, comodidade e melhoria da saúde. 

Os factores favoráveis eram aqueles que facilitavam ou dificultavam a construção e manutenção 

de instalações sanitárias, como a existência de mão-de-obra ou materiais disponíveis, o tipo de 

solo, subsídios e conhecimentos técnicos. 

Tanto ao nível dos líderes comunitários como dos agregados familiares, procuraram obter-se 

respostas foram junto de homens e mulheres separadamente, para que pudessem ser 

identificadas as dimensões de género da motivação. Foram excluídos da lista de factores 

relevantes para os agregados familiares alguns dos factores que não são relevantes para a sua 

motivação (por exemplo, demografia da localidade e governação comunitária). A lista completa 

dos factores foi examinada pelos líderes comunitários. 

Quadro 3 – Factores motivadores e factores favoráveis 

Factores motivadores (positivos) 

M1 Acessibilidade para todos os membros do agregado familiar 

M2 Desejo de ser como os outros 

M3 Comodidade, conforto 

M4 Privacidade, segurança 

M5 Crenças culturais, religiosas, morais 

M6 Vergonha, repulsa, orgulho 

M7 Saúde 
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M8 Melhoria das condições para a família 

M9 Obrigação (regulamentos, penalidades, ameaças) 

M10 Recompensas, Incentivos 

M11 Visitas de seguimento, aconselhamento, apoio externo 

M12 Campanhas de promoção do saneamento ou da higiene 

Factores Desmotivadores (negativos) 

D1 Incómodo, desconforto 

D2 Localização distante ou de difícil acesso 

D3 Medo de se magoar – desabamento do chão, queda na fossa 

D4 Demasiado esforço para a limpeza regular 

D5 Manutenção, reparações 

D6 Limitações de ordem financeira 

D7 Partilha com outras pessoas 

D8 Crenças culturais, religiosas, morais 

D9 Cessação do apoio 

D10 Pressão de pares 

Factores favoráveis (positivos) 

F1 Condições locais do solo e terrenos 

F2 Terra, materiais e mão-de-obra disponíveis 

F3 Existência de água disponível 

F4 Qualidade da construção inicial 

F5 Aconselhamento ou conhecimentos técnicos 

F6 Subsídios 

F7 Preço acessível, custo 

F8 Apoio de outras pessoas da comunidade 

Obstáculos (negativos) 

O1 Condições locais do solo e terrenos 

O2 Terra, materiais e mão-de-obra disponíveis 

O3 Existência de água disponível 

O4 Qualidade da construção inicial 

O5 Aconselhamento ou conhecimentos técnicos 

Vários destes factores podem funcionar quer num sentido positivo quer num sentido negativo. 

Por exemplo, o aconselhamento técnico, quando disponível, facilitou a construção de latrinas 

duráveis, ao passo que a falta de aconselhamento a dificultou. Da mesma forma, consoante a 

percepção que os membros do agregado familiar tiveram dessa experiência, utilizar uma latrina 

podia ser mais ou menos cómodo que o FCA. Foi ponderada a utilização de factores “neutros” 

que podiam ser expressos positiva ou negativamente. Para evitar confusão durante o processo 

de recolha de dados, no entanto, os resultados negativos e positivos de cada factor foram 

listados e registados separadamente.  

A lista inicial de factores elaborada em Acra incluía 193 conceitos com potencial de influenciar 

comportamento individual ou dos agregados familiares. Era muito difícil trabalhar com um tão 

grande número de factores nas consultas aos agregados familiares e às comunidades e, por isso, 

os factores foram reduzidos aos apresentados no Quadro 3 acima e, em seguida, divididos nas 

quatro subcategorias de factores motivadores ou factores favoráveis e positivos ou negativos, 

de modo que os entrevistadores apenas tinham 12 factores para escolher ao categorizarem as 

respostas. Os comentários registados durante as consultas (descritos mais adiante) permitiram 

um entendimento matizado de várias ideias ou ênfases para cada factor (por exemplo, se era 

mais importante a mão-de-obra ou a terra no factor F2). 
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3.2.2 AMOSTRAGEM DE LOCALIDADES E AGREGADOS FAMILIARES  

A recolha de dados em cada localidade realizou-se a dois níveis: o da localidade e o do agregado 

familiar. O processo de selecção dos agregados familiares e das comunidades é apresentado a 

seguir, seguido de um resumo dos métodos de recolha de dados utilizados a cada nível. 

A abordagem do estudo tinha como hipótese que, nos 

conjuntos de localidades que constituíam a amostra em 

cada país na Fase 1, se encontraria uma mistura de 

resultados, que iriam desde comunidades que tinham 

abandonado a maior parte das latrinas (classificadas como 

comunidades FCA) até comunidades que tinham 

conservado a maior parte das latrinas (classificadas como 

comunidades ODF), com algumas comunidades entre estes 

dois grupos. Os processos da Fase 2 foram concebidos para 

investigar comportamentos nestes diferentes contextos: 

predominantemente FCA, uma mistura de FCA e ODF, e 

predominantemente ODF. O processo de reverificação, 

porém, constatou que os níveis de retrocesso (ver caixa) 

para um retorno ao FCA eram muito mais baixos que o 

previsto (conforme descrito na Secção 4.2). Assim sendo, 

apesar de continuarem a ser identificados três tipos de 

localidades, as classificações passaram a ser: 

 ODF praticantes (em que a maioria das famílias continua a usar uma latrina e a fazer a 

sua manutenção); 

 ODF médias (em que algumas famílias voltaram ao FCA); e 

 ODF fracas (em que a maior parte das famílias – até 50% – voltou ao FCA). 

Foram usados dados da Fase 1 para identificar localidades em cada uma destas três categorias. 

Dos 116 localidades da amostragem da Fase 1, foram seleccionadas para a Fase 2 dez localidades 

em cada UP (excepto no Quénia, onde foram seleccionadas 12 localidades, seis de cada uma das 

duas UP, e na Serra Leoa, onde foram seleccionadas 10 no total). A selecção foi orientada. As 

comunidades em cada UP foram classificadas pela percentagem de agregados familiares ODF. 

Dez localidades foram seleccionadas escolhendo as três comunidades ODF mais fortes, as três 

mais fracas e quatro comunidades médias. As comunidades da Fase 1 com menos de 12 famílias 

foram excluídas da selecção. As comunidades assim seleccionadas para a Fase 2 são 

apresentadas no Quadro 4. 

Este princípio geral foi adaptado conforme necessário para ter em conta variações no contexto 

de cada país e de cada UP. No Quénia, as restrições orçamentais apenas permitiam que fossem 

seleccionadas seis comunidades para cada UP na Fase 2 e, na Serra Leoa, havia um grupo 

limitado de localidades em que se basear. Nalguns casos, as localidades eram muito FCA ou ODF, 

mas tinham relativamente poucos agregados familiares e, por isso, foram substituídas por 

localidades maiores, com maior número de agregados familiares FCA ou ODF. Algumas UP, 

nomeadamente Homabay, mostravam relativamente pouca variação no retrocesso de uma 

Retrocesso  

Retrocesso é o termo usado para 

descrever, ao nível do agregado 

familiar, o acto de abandonar a 

latrina e voltar ao FCA. Para 

efeitos de selecção de agregados 

familiares e localidades para a 

Fase 2, os agregados familiares 

foram classificados como FCA ou 

ODF, apenas consoante tinham ou 

não uma latrina em 

funcionamento. Neste contexto, o 

retrocesso é, portanto, o ponto de 

decisão em que um agregado 

familiar decide abandonar a 

latrina. 
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comunidade para a outra. Quando os resultados da Fase 1 eram semelhantes, fizeram-se 

escolhas para seleccionar comunidades de diversas localizações geográficas dentro da UP. 

Quadro 4 – Selecção de localidades da Fase 2 por países e UP 

País UP Nome da 
localidade 

Tipo de 
Localidade 

Número 
de AF 

Percentagem 
de 
retrocesso 

AF 
chefiados 
por 
mulheres 

Etiópia Jimma Odoro ODF Fraca 95 41% 16 

Agelo ODF Fraca 22 36% 4 

Deru ODF Fraca 29 31% 3 

Jewaro ODF Média 27 19% 0 

Mensuri ODF Média 29 17% 0 

Egu ODF Média 31 13% 2 

Besase ODF Média 32 13% 5 

Gomoto ODF Praticante 35 0% 6 

Digo ODF Praticante 29 0% 1 

Loga ODF Praticante 30 0% 1 

Shebedino Mamota ODF Fraca 31 32% 4 

Huwo ODF Fraca 29 31% 1 

Chamamo ODF Fraca 26 31% 0 

Bunguda ODF Média 32 25% 2 

Beguda ODF Média 33 18% 2 

Burketo ODF Média 40 15% 3 

Kentra ODF Praticante 58 7% 4 

Boro ODF Praticante 36 0% 9 

Shelonkato No.1 ODF Praticante 32 0% 3 

Chafe ODF Praticante 43 0% 7 

Quénia Homabay Ndori ODF Média 138 28% 49 

Rambusi ODF Média 34 26% 11 

Oria ODF Média 31 26% 8 

Kamsure ODF Média 34 24% 14 

Wagogo ODF Média 49 22% 19 

Manera ODF Média 33 18% 9 

Kilifi Jaribuni ODF Fraca 51 57% 16 

Katsemerini ODF Fraca 38 47% 10 

Umoja Ni Nguvu ODF Médio 36 14% 8 

Misufini ODF Média 44 9% 8 

Ngamani Bale ODF Praticante 48 6% 19 

Dzimanye ODF Praticante 35 6% 13 

Serra 
Leoa 

Port Loko Rogbai ODF Fraca 21 33% 3 

Gbaneh ODF Fraca 30 30% 4 

Futha ODF Praticante 31 6% 6 

Makabu ODF Praticante 23 4% 3 

Moyamba Gbanguma ODF Fraca 35 37% 10 

Taba ODF Fraca 72 35% 10 

Mokellay ODF Média 29 21% 12 
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Solima ODF Média 30 20% 6 

Manjendu ODF Média 48 17% 11 

Taninihun ODF Média 24 17% 4 

Uganda Tororo Atiri D ODF Fraca 119 23% 18 

Aputir Central ODF Fraca 123 21% 32 

Aputir West ODF Média 75 19% 17 

Atiri C ODF Média 131 14% 17 

Kajarau Sul ODF Média 112 13% 29 

Kajarau Norte ODF Média 85 11% 14 

Kajarau 
Nordeste 

ODF Média 70 9% 13 

Atiri B ODF Praticante 132 8% 19 

Akworot A ODF Praticante 105 5% 25 

Akworot B ODF Praticante 109 4% 23 

A selecção de famílias para a inclusão na Fase 2 foi feita com um processo de amostragem por 

conglomerado em duas etapas. Para cada uma das localidades escolhidas para a Fase 2, foram 

então usados dados da reverificação da Fase 1 para seleccionar 24 agregados familiares para 

consulta, usando a selecção aleatória em aglomerados geográficos. Este número de agregados 

familiares foi determinado através de um teste-piloto da recolha de dados, sendo o número 

máximo o que se conseguia fazer num processo de consulta nas localidades com a duração de 

três dias. 

Em comunidades ODF Praticantes, foram escolhidos apenas agregados ODF. Da mesma forma, 

em comunidades ODF Fracas apenas foram seleccionados os agregados familiares FCA. Em 

comunidades ODF Médias, foi escolhida uma mistura com números aproximadamente iguais de 

agregados familiares FCA e ODF (usando o mesmo processo de selecção duas vezes para cada 

grupo). 

Foram identificados aglomerados espaciais em cada localidade utilizando dados de GPS. Cada 

agregado familiar foi classificado em função da sua distância de todas os outros agregados 

familiares da localidade e, em seguida, foram escolhidos todos os agregados familiares X/24º 

(em que X é o número de agregados familiares da localidade) para inclusão na Fase 2. Este 

processo garantiu a inclusão de todas as zonas de uma localidade. Por causa do número menor 

que esperado de agregados familiares FCA identificado na Fase 1, na maioria das localidades 

ODF Médias e várias localidades ODF Fracas, foi necessário seleccionar todos os agregados 

familiares FCA, em vez de usar a abordagem aleatória descrita atrás. 

Foram utilizados dados da Fase 1 para verificar os agregados familiares que constituíam a 

amostra de cada localidade, para garantir que incluíam uma amostra representativa de 

agregados familiares chefiados por mulheres. Quando tal não acontecia, alguns foram 

adicionados manualmente, usando um processo de selecção aleatória, para fazer com que o 

total alcançasse a mesma percentagem que em toda a localidade. Foram deliberadamente 

incluídas famílias chefiadas por mulheres para que a análise conseguisse verificar se havia 

factores específicos influenciados pelo aspecto de género. 
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3.2.3 PROCESSOS 

A recolha de dados da Fase 2 foi feita com dois processos de consulta complementares e 

altamente participativos, um ao nível da localidade e um ao nível do agregado familiar.  

CONSULTAS AO NÍVEL DA LOCALIDADE  

Assembleias de localidade 

As consultas na localidade começaram com uma assembleia de localidade, durante a qual a 

equipa de entrevistadores se apresentou e apresentou o objectivo do estudo à comunidade. As 

famílias incluídas na amostra foram identificadas antes da chegada, e a assembleia da localidade 

foi usada pelos entrevistadores para se reunirem com representantes dessas famílias e marcar 

entrevistas para os dias seguintes. Auto-seleccionaram-se durante a reunião dois grupos de 

líderes comunitários – um de mulheres e um de homens –, que foram convidados a participar 

na análise a nível da localidade. Esses grupos eram constituídos por líderes tradicionais, 

professores, agentes de saúde, líderes religiosos e aqueles que desempenharam papéis de 

liderança durante as campanhas de CLTS, como é o caso de membros da comissão de 

saneamento e líderes naturais de CLTS. Os entrevistadores tinham como objectivo ter 6 a 10 

líderes para cada grupo. As recenseadoras trabalharam com o grupo de mulheres e os 

entrevistadores com o grupo dos homens. 

Cronologia de ODF da localidade 

Trabalhando nos seus grupos desagregados por sexo, pediu-se aos participantes que criasse 

uma cronologia de ODF para a localidade, a partir do início das actividades de promoção de CLTS 

até àquele momento. Os participantes assinalaram então na cronologia todos os 

acontecimentos que achavam significativos para a comunidade em relação a comportamentos 

de saneamento ou higiene. Esperava-se que, no mínimo, isso incluísse: sessão de despertar, 

obtenção do estatuto ODF, verificação ODF e certificação ODF. Outros eventos que se pediu aos 

participantes que tivessem em consideração eram: celebração ODF, visitas de 

acompanhamento por parte do governo, da Plan ou outros, mudanças no acesso ao 

abastecimento de água e catástrofes naturais. 

Análise dos factores 

Uma vez elaborada a cronologia, cada grupo discutiu, com ajuda dos facilitadores, que factores 

eram mais significativos para motivar inicialmente os agregados familiares da sua comunidade 

para construir latrinas. Foram usadas as cronologias como ferramenta para estimular a 

discussão. Os grupos foram convidados a debater quais os três ou quatro factores que achavam 

mais importantes para motivar inicialmente as famílias para construírem latrinas. Usaram em 

seguida marcadores para avaliar a importância relativa desses três ou quatro factores mais 

importantes e os resultados foram registados pelos entrevistadores. 



Plan – Estudo de Sustentabilidade ODF 

FH Designs 2013  fhdesigns.com.au 16 

 

Este processo foi então repetido por cada grupo, com enfoque no que estava nessa altura a 

motivar os agregados familiares para conservarem ou abandonarem as suas práticas ODF (e não 

o que os tinha motivado inicialmente). Para as comunidades predominantemente ODF, a 

discussão centrou-se em factores relacionados com manter-se ODF; para as comunidades cujos 

membros tinham, na maioria, voltado ao FCA, a discussão centrou-se em factores relacionados 

com o retrocesso. Foi usado pelos facilitadores a lista de factores atrás descrita (Quadro 3), para 

suscitar a discussão. Quando os grupos tinham avaliado todas as categorias de factores, os 

facilitadores ajudaram-nos a isolar os factores mais importantes que foram, então, classificados 

e avaliados. Para as comunidades “mistas”, este processo foi realizado duas vezes, uma vez para 

os factores que tinham levado a permanecer ODF e uma vez para factores para o retrocesso ao 

FCA. 

Apresentação da cronologia e da análise 

Quando os grupos de mulheres e de homens concluíram a sua análise, foi convocada uma sessão 

plenária para que pudessem apresentar as suas cronologias e análises. Os facilitadores 

sublinharam a variação nas cronologias e procuraram esclarecimento e concordância. Antes de 

completarem a consulta, os facilitadores fizeram aos participantes várias perguntas da pesquisa 

para recolher dados factuais ao nível da localidade (o que é diferente das percepções exploradas 

através da análise dos factores). Estes dados factuais incluíam informações sobre as fontes de 

água da localidade, os subsídios de saneamento, normas e regulamentos, papel da comissão de 

saneamento, se se tinham instalado novos agregados familiares desde a verificação ODF e se 

estes agregados familiares tinham construído latrinas, e os tipos de seguimento feito mudança 

de comportamento relativamente a saneamento e higiene. Fornece-se informação completa 

sobre as perguntas da pesquisa na Ficha de Registo da Consulta aos Chefes das Localidades 

(Anexo B). 

Líderes comunitários masculinos definindo as prioridades dos factores, Shebedino, Etiópia 
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CONSULTA AO NÍVEL DOS AGREGADOS FAMILIARES 

O elemento mais importante da Fase 2 foram as consultas ao nível do agregado familiar. Estas 

consultas foram realizadas na perspectiva de “discussão em grupo” com grupos de membros 

(homens e mulheres) de cada um dos agregados familiares. Tal como aconteceu com as 

consultas ao nível da localidade, o objectivo destas consultas aos agregados familiares era 

identificar os factores mais importantes para manter uma latrina a funcionar para o seu 

agregado familiar (agregados familiares ODF) ou abandoná-la nalgum momento após a 

certificação ODF (agregados familiares FCA). É de notar que o processo funcionou a um nível 

colectivo (ou seja, agregado familiar) e juntou, dessa forma, os pontos de vista de vários 

indivíduos representados na consulta. Embora os pontos de vista de mulheres e homens tenham 

sido registados separadamente, não houve nenhuma tentativa de explorar comportamentos 

individuais no seio dos agregados familiares. Os novos agregados familiares que se tinham 

estabelecido desde a certificação ODF foram excluídos da amostra. A presença desses agregados 

familiares, porém, foi anotada durante o processo ao nível da localidade, visto que isso pode ter 

tido importância para uma localidade ter permanecido ODF ou não. 

As consultas ao nível do agregado familiar implicaram três processos: 

 cronologia do saneamento do agregado familiar 

 análise dos factores do agregado familiar 

 inquérito e observação ao agregado familiar 

O guia do recenseador para as consultas aos agregados familiares e as fichas de registo 

constituem o anexo D. 

Cronologia do saneamento 

Tal como aconteceu com as consultas nas localidades, pediu-se aos participantes dos agregados 

familiares que criassem uma cronologia ODF para o seu agregado familiar, desde o início das 

actividades de promoção de CLTS até àquele momento. Os participantes assinalaram então na 

cronologia todos os acontecimentos que achavam significativos para a comunidade em relação 

a comportamentos de saneamento ou higiene. Para os agregados familiares, esta cronologia 

incluía acontecimentos que eram relevantes para eles – por exemplo, a fossa ficou cheia, a 

latrina foi reconstruída; o membro da família X começou a usar/deixou de usar a latrina. As 

cronologias eram desenhadas no chão, e os símbolos em cartões utilizados para ilustrar 

acontecimentos importantes. Antes de serem assinalados os acontecimentos, pedia-se aos 

facilitadores que ajudassem a marcar intervalos de tempo na cronologia usando algo facilmente 

entendível no contexto (por exemplo, época das chuvas, ano novo, época de plantar, etc.) As 

cronologias foram transcritas para fichas de registo pelos entrevistadores, mostrando a data e 

uma descrição do cada acontecimento18. 

                                                           

18 Havia a intenção de fotografar todas as cronologias. Por razões desconhecidas, porém, tal não foi feito.  



Plan – Estudo de Sustentabilidade ODF 

FH Designs 2013  fhdesigns.com.au 18 

Análise de factores 

Tal como aconteceu com as consultas ao nível da localidade, os agregados familiares foram 

ajudados a usar a cronologia do saneamento, para suscitar discussão sobre os factores que 

levaram a construir a sua latrina e a fazer a sua manutenção ou abandoná-la. À medida que iam 

sendo referidos mais acontecimentos ou influências (por exemplo, “a fossa ficou cheia e a e 

latrina foi reconstruída”), estes eram adicionados à cronologia. Para todos os agregados 

familiares, a discussão e análise começou com os aspectos iniciais e os factores motivadores 

para a construção das latrinas. Foi registado pelos entrevistadores um resumo de cada factor 

identificado por um agregado familiar. 

A discussão passou, em seguida, 

para o que se tinha passado desde 

a declaração ODF. No caso dos 

agregados familiares ODF, 

centrava-se no que os tinha 

motivado a usarem e a manterem 

a sua latrina e, quando era caso 

disso, a reconstruí-la ou melhorá-

la. Os entrevistadores registaram 

esses factores em cartões (em 

imagem ou em texto, consoante os 

níveis de alfabetização dentro do 

agregado familiar), utilizando como guia a lista de factores previamente preparada que tinha 

sido criada para o estudo. Quando todos os factores motivadores foram identificados, pediu-se 

aos agregados familiares que pensassem em factores que os tinham ajudado na construção ou 

manutenção das suas latrinas, ou em obstáculos e desafios com que se tinham defrontado. Este 

processo foi concebido para identificar o maior número possível de factores relevantes para as 

experiências dos agregados familiares. Embora a lista de factores previamente preparada tenha 

sido usada como guia, estava previsto que os entrevistadores registassem factores adicionais 

que não faziam parte da lista original. Na prática, porém, não foram identificados novos 

factores. Nas consultas ao nível da localidade, pedia-se aos participantes que considerassem 

cada factor da lista previamente elaborada e decidissem se era relevante para a sua situação. O 

mesmo não foi feito para os agregados familiares e os entrevistadores apenas registaram os 

factores apontados pelas famílias na sequência das suas cronologias. 

Foi usada uma última etapa do processo de consulta para tentar saber que factores apontados 

por um agregado familiar tinham maior influência no seu comportamento. Os membros do 

agregado familiar, trabalhando em grupos separados de homens e mulheres, classificaram os 

seus cinco principais factores de motivação ou influência organizando os cartões produzidos 

durante a discussão com o recenseador. Estas foram então transcritas pelos entrevistadores 

para a ficha de registo. 

Para as famílias FCA, seguiu-se um processo idêntico, com a diferença de que as discussões 

incidiram no que tinha levado os agregados familiares a abandonarem as suas latrinas. O 

Discussão dos factores, Kilifi, Quénia 
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exercício de classificação foi usado para escolher os principais factores desmotivadores e 

obstáculos para conservar uma latrina. 

Inquérito aos agregados familiares e questões de observação 

Para complementar a informação recolhida através de consultas directas, foi realizado um curto 

inquérito por questionário, juntamente com observação directa pelos entrevistadores das 

latrinas e lavatórios (ver Anexo B). Os dados recolhidos no inquérito incluíam número, idade e 

sexo dos membros do agregado familiar, nível de ensino, presença na sessão de despertar de 

CLTS; práticas de defecação fora de casa, maneira de lidar com as fezes das crianças, 

conhecimento sobre lavagem das mãos e lavatórios, dificuldades de acesso à latrina, 

abastecimento de água, custos iniciais de construção, condições locais do solo, conhecimento 

dos regulamentos e experiência de problemas de manutenção. Foram feitas observações 

directas para avaliar o tipo e o estado de latrinas e lavatórios e para verificar se havia sinais de 

uso. 

Esta informação adicional recolhida através dos questionários e observações foi utilizada para 

investigar e triangular as motivações comunicadas pelos inquiridos e correlacionar 

directamente a condição de saneamento (FCA/ODF) com diversos factores. Os factores 

prioritárias assinalados pelos próprios agregados familiares e pelas próprias comunidades 

dirigiram a análise dos resultados e orientaram a maneira como foi analisado o 

questionário/observação. 

RECOLHA DE DADOS 

Teste-piloto 

Após comentários dos avaliadores e dos interessados da Plan, uma pequena equipa da FH 

Designs fez, no distrito de Tororo, no Uganda, um teste-piloto dos esboços de processos para as 

consultas às localidades e aos agregados familiares19. 

O teste-piloto foi feito no distrito de Tororo, o primeiro distrito onde foi introduzida a 

abordagem de CLTS pela Plan Uganda. O processo de seis dias incluía sessões de planificação, 

sessões de informação com os assistentes de pesquisa locais e três dias de testes no terreno dos 

métodos de investigação, nas localidades. A Plan Uganda contribuiu com planificação e apoio 

organizacional. Foram contratados dois voluntários da Equipa Local de Saúde para ajudar a 

executar e a criticar as ferramentas. O processo de consulta a nível da localidade foi testado em 

três comunidades e as consultas aos agregados familiares foram realizadas em três famílias, 

incluindo um agregado familiar chefiado por mulheres. Nenhuma das localidades que 

participaram no teste-piloto foram incluídas na amostra da Fase 2. 

                                                           

19  Está disponível um relatório completo sobre o ensaio como documento separado – FH Designs, Plan International ODF 

sustainability study – phase ii - pilot test of the research methods & process, Tororo District, Uganda, 1st – 6th July 2012 [Estudo de 

Sustentabilidade ODF da Plan International – Fase II – Teste de ensaio dos métodos de pesquisa e do processo, Distrito de Tororo, 

Uganda, 1-6 de Julho de 2012]. 
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Como resultado do teste-piloto, foram feitas várias mudanças importantes nos esboços de 

ferramentas, especialmente: 

 A lista de factores originais foi considerada demasiado longa e difícil de trabalhar para 

os entrevistadores no decorrer das consultas. Foi posteriormente condensada e foram 

acrescentadas as quatro classificações de factores motivadores/favoráveis. 

 A identificação e a codificação dos factores no momento da entrevista foi difícil e foi 

acordado que apenas um resumo das observações devia ser documentado durante a 

consulta e a codificação seria mais tarde aplicada pelos entrevistadores. 

 Os processos originais incluíam classificação e ponderação, tanto para os factores 

iniciais como para o estado na altura (FCA/ODF). Isso tornou as consultas demasiado 

longas e foi, por isso, simplificado de modo a classificar apenas os factores relacionados 

com o estado na altura da entrevista. Fixou-se em 90 minutos a duração-alvo das 

consultas aos agregados familiares. 

 Foi retirado um processo de mapeamento da comunidade durante a reunião inicial na 

localidade. 

Selecção e formação de entrevistadores 

Foram identificadas equipas de entrevistadores em cada país e contratadas pela Plan 

International. Foram contratados como entrevistadores homens e mulheres aproximadamente 

no mesmo número (Quadro 5). Foi dada formação aos entrevistadores por uma equipa de três 

consultores da FH Designs: Ross Kidd, John Odolon e Deo Binamunga. A formação consistiu num 

programa de cinco dias, com três dias de workshops de discussão e dois dias de prática 

supervisionada no terreno. O workshop incluiu: uma introdução ao CLTS; uma apresentação da 

finalidade da pesquisa; técnicas de facilitação; 

compreensão da lista de factores e das 

categorias do estudo; observações de higiene e 

saneamento; processos de entrevista dos 

agregados familiares e das localidades. A prática 

no terreno incluiu entrevistas de líderes 

comunitários e agregados familiares, e prática 

de preenchimento das fichas de registo. Durante 

a prática no terreno, os formadores da FH 

Designs conversaram com os entrevistadores sobre o seu desempenho nas entrevistas e no uso 

das fichas de registo. A primeira ronda de formação foi levada a cabo na Etiópia e participaram 

nela os três formadores da FH Designs, para que todos os entrevistadores recebessem a mesma 

assessoria e instrução. Os formadores fizeram, então, separadamente o programa de formação 

nos outros três locais: Serra Leoa (Ros), Quénia (Deo) e Uganda (John). Nenhuma das 

comunidades onde foi dada formação foi incluída na recolha formal de dados para a Fase 2. 

 

 

 

 

Formação de entrevistadores, Kilifi, Quénia 
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Quadro 5 – Descrição da formação dos entrevistadores 

País Entrevistadores Datas 

Etiópia 13 Homens, 4 Mulheres 27-31 Agosto de 2012 

Quénia 10 Homens, 7 Mulheres  3-7 Setembro de 2012 

Serra Leoa 9 Homens, 6 Mulheres  4-8 Setembro de 2012 

Uganda 5 Homens, 4 Mulheres  11-15 Setembro de 2012 

 

Trabalho de campo e inserção dos dados 

A recolha de dados em cada uma das localidades apresentadas no Quadro 4 foi realizado pelas 

equipas de entrevistadores entre Setembro e Outubro de 2012. A equipa de formação da FH 

Designs trabalhou com os entrevistadores durante a sua primeira semana de recolha de dados 

para os orientar e apoiar. 

As equipas de entrevistadores gastaram em média três dias por comunidade, o que lhes dava 

tempo suficiente para fazerem a consulta ao nível da localidade e 24 consultas aos agregados 

familiares. Os entrevistadores estavam equipados com dispositivos de GPS (juntamente com 

outras informações, como o nome do chefe de família) para localizar os agregados familiares 

que tinham sido seleccionados para a Fase 2, entre todos os que tinham sido reverificados na 

Fase 1. Os entrevistadores-chefes eram responsáveis pela supervisão da sua equipa e por gerir 

a interacção com os líderes da localidade. Os entrevistadores receberam também gravadores 

de som para gravar as consultas para sua própria referência ao documentarem os resultados, e 

pediu-se-lhes que fotografassem as cronologias e as listas de factores classificadas. Na prática, 

pouco ou nenhum uso foi feito dos gravadores e não foram reunidas fotografias para 

acompanhar os registos escritos das consultas. 

Os entrevistadores trabalharam em pares durante as consultas aos agregados familiares e 

coube-lhes documentar os resultados de cada consulta num formulário padrão, “Registo de 

Entrevistas aos Agregados Familiares”. Os dados desses formulários foram então inseridos 

numa folha de cálculo MS Excel personalizada com regras de validação de dados para todos os 

campos, a fim de minimizar os erros de inserção de dados. Em cada país, o funcionário da Plan 

responsável pelo estudo arranjou pessoal para inserir os dados. Alguns foram recrutados nas 

equipas de entrevistadores e, noutros casos (por exemplo, na Etiópia), foram contratadas 

pessoas adicionais exclusivamente para a tarefa de inserção de dados. 

Os ficheiros de MS Excel preenchidos foram enviados à FH Designs para verificação de erros e 

limpeza de dados. Os resultados foram analisados usando uma combinação de MS Excel, MS 

Access e software PASW para estatísticas. 

3.3 LIMITAÇÕES 

O estudo implicou uma grande amostra numa variedade de contextos diferentes que 

sustentassem a validade dos resultados. Foram tidas em conta na interpretação dos resultados 

apresentados na Secção 0 as limitações a seguir apresentadas. 

Motivações familiares, não individuais. O método de estudo incidia nas influências e 

comportamentos ao nível do agregado familiar. Este método era apropriado, dado que as 

latrinas e os lavatórios são bens domésticos e que as decisões ao nível do agregado familiar 
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determinam se se faz ou não a sua manutenção. No entanto, o comportamento relativo a 

saneamento e higiene também tem uma dimensão pessoal e é provável haver comportamentos 

e motivações diferentes no seio de um único agregado familiar (a tal ponto que alguns membros 

podem continuar com FCA). O método de estudo não desagregava resultados ao nível dos 

indivíduos, o que pode esconder factores motivadores dos membros da família que não estão 

em posição de influenciar fortemente a tomada de decisões. Seria necessária mais investigação 

para explorar os factores que mais influenciam os membros da família com menos poder. 

Factores específicos de uma comunidade. O tamanho da amostra de comunidades (cerca de 10 

comunidades por UP, 52 no total) enfraquece a análise estatística dos factores ao nível da 

comunidade. Por exemplo, o tempo decorrido entre alcançar o estatuto ODF e ser certificado 

pode estar correlacionado com o comportamento dos agregados familiares, mas é provável que 

o tamanho da amostra de comunidades seja muito pequeno para detectar essa correlação. 

Novos agregados familiares, estabelecidos após ter sido feita a certificação ODF. Embora seja 

de grande interesse para os profissionais, não foi avaliado na Fase 2 em que medida as famílias 

recém-criadas constroem e utilizam latrinas e lavatórios. Como as principais questões da 

pesquisa diziam respeito ao que motivou os agregados familiares depois que se tornarem ODF, 

não era apropriado incluir as famílias recém-criadas nas consultas da Fase 2. Ainda assim, 

obteve-se alguma informação sobre esta questão através das respostas do inquérito aos líderes 

da localidade, que foram questionados sobre o número de famílias recém-estabelecidas e 

quantas delas construíram latrinas. 

Investigar e descrever percepções. A abordagem da recolha de dados foi predominantemente 

que os participantes se auto-analisavam e davam conta do que motivou o seu comportamento. 

Embora a simplicidade e o poder desta abordagem a tornasses adequada, corria-se o risco de 

que os factores percepcionados como importantes pelos entrevistados escondessem outros 

factores. Por exemplo, nalguns casos, os agregados familiares disseram que não tinham dinheiro 

para reconstruir as latrinas quando elas precisavam de reparações. Isto pode ou não ser 

verdade, conforme se tenha ou não dado prioridade ao dinheiro para outros fins. Também é de 

ser notar que as percepções são em si significativas e precisam de ser entendidas, quando o 

objectivo final é influenciar o comportamento. Durante a análise dos dados, os dados 

provenientes da observação e dos inquéritos foram utilizados para explorar as correlações com 

as percepções. Nalguns casos, isso assinalou o potencial para pesquisa de seguimento sobre 

factores com uma classificação elevada. 

Além disso, por muito que a metodologia tenha sido concebida para reduzir a probabilidade de 

os entrevistadores “dirigirem” as resposta dos membros dos agregados familiares (por exemplo, 

as perguntas orientadoras não deviam ser feitas até um determinado factor ter sido claramente 

identificado através de uma discussão não estruturada), não é claro se os entrevistadores 

realmente a aplicaram como deviam. Embora a análise tenha sido feita partindo do pressuposto 

que os factores surgiram naturalmente das conversas, seria bom que este processo fosse 

validado. 

Processo afectando o resultado. Houve casos em que se deram mudanças significativas entre a 

Fase 1 e a Fase 2 no que toca ao número de agregados familiares FCA ou ODF em algumas 

comunidades. Por exemplo, na comunidade de Taba, na Serra Leoa, todos os agregados 
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familiares seleccionados como FCA para a Fase 2 se tornou ODF entre as duas fases. Várias 

outras localidades tinham alterações semelhantes, embora ligeiramente menos acentuadas, do 

aumento do estatuto ODF. Noutros casos, aumentou o número de agregados familiares FCA. 

Este factor foi bastante significativo no geral, ocorrendo em 174 dos 1.212 agregados familiares 

da amostra da Fase 2. Há várias explicações possíveis para este fenómeno, incluindo uma 

“verdadeira” mudança que tenha ocorrido independentemente do estudo e os entrevistadores 

não terem conseguido localizar as casas da amostra da Fase 1 e terem equivocadamente 

entrevistado uma família vizinha. A análise dos principais parâmetros do conjunto de dados da 

Fase 2 com e sem esses agregados familiares indica que estes agregados familiares não 

influenciaram os resultados do estudo. 

Qualidade da transcrição e da codificação. Foram envidados esforços consideráveis no que diz 

respeito a formação e supervisão de entrevistadores e com os requisitos de validação de dados 

nos modelos para inserção de dados para minimizar ambiguidade e erro no conjunto de dados 

do estudo. Ainda assim, foram identificados vários problemas durante a apresentação inicial dos 

dados de cada um dos quatro países e foi necessário reinserir muitos deles em algumas das UP. 

A qualidade da informação das cronologias de saneamento e a classificação dos factores 

revelaram-se particularmente problemáticas e não puderam ser plenamente usadas conforme 

previsto na concepção dos métodos do estudo. Para agravar este problema, não foram 

fornecidos à equipa de análise de dados os ficheiros de áudio das gravações, e fotografias das 

cronologias e a classificação dos factores. 

Observação versus entrevistas no processo da reverificação. Embora os dados recolhidos 

durante o exercício de reverificação tenham provindo, em grande parte, de observações, alguns 

dados continuaram a ser fornecidos pelos membros do agregado familiar (por exemplo, uso de 

latrinas). Em 12% dos agregados familiares, porém, não estavam presentes os membros do 

agregado familiar e, por isso, os entrevistadores basearam os dados registados apenas em sinais 

de uso que observaram. Não se sabe até que ponto o fizeram de uma forma eficaz e, por isso, 

esta incerteza vem acrescentar um erro provável a este aspecto do conjunto de dados. 
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 RESULTADOS 

Esta secção apresenta os resultados de ambas as fases da recolha de dados, bem como uma 

interpretação do que os resultados revelam. Além de uma visão geral dos conjuntos de dados 

de ambas as fases, os resultados são apresentados em função das três questões da pesquisa 

descritas no início deste relatório e estão, por isso, estruturados da seguinte forma: 

Conjuntos de dados Uma descrição dos conjuntos de dados da Fase 1 e da Fase 2 

Retrocesso Pergunta da Pesquisa: Que percentagem de agregados familiares 

continua ODF?  

Uma apresentação dos dados descrevendo os níveis de retrocesso por 

localidade na reverificação 

Razões para os 

agregados 

familiares 

permanecerem 

ODF 

Pergunta da Pesquisa: O que motiva os agregados familiares para 

permanecerem ODF? 

Uma apresentação dos principais factores referidos por agregados 

familiares que ainda têm uma latrina a funcionar, no que diz respeito ao 

que os motivou para reparar e/ou reconstruir a sua latrina, e/ou fazer a 

sua manutenção, desde a certificação ODF 

Motivos para os 

agregados 

familiares voltarem 

ao FCA 

Pergunta da Pesquisa: Quais são os principais motivos para os 

agregados familiares voltarem ao FCA? 

Uma apresentação dos principais factores referidos por agregados 

familiares para construírem originalmente uma latrina e as razões 

posteriormente invocadas por eles para as abandonarem e voltarem ao 

FCA 

O enfoque da análise é nos factores indicados pelas próprias famílias, que são desagregados por 

estatuto ODF, UP da Plan e tipo de localidade. Os factores mais comumente referidos dão, 

então, mais enfoque para a análise, que se baseou tanto nos dados qualitativos recolhidos (ao 

nível do agregado familiar) como em possíveis correlações entre dados físicos, demográficos, 

culturais e outros dados recolhidos nas duas fases do estudo, e o estatuto ODF. 

4.1 DESCRIÇÃO DOS CONJUNTOS DE DADOS 

As secções que se seguem dão uma breve panorâmica dos dois conjuntos de dados que foram 

utilizados para tentar dar resposta às três questões da pesquisa. Os conjuntos de dados são 

bastante extensos e incluem um vasto leque de informações quantitativas e qualitativas. 

Embora este relatório descreva dois conjuntos de dados, relacionados com as duas fases de 

recolha de dados, na verdade todos os dados estão contidos num único banco de dados 

relacionais usando MS Access. A Figura 1 abaixo apresenta a estrutura geral, ilustrando a ligação 

entre os dois subconjuntos (fases). 

A estrutura de banco de dados relacional permitiu que interrogar o conjunto de dados 

completo, quando necessário. Foi então feita a análise propriamente dita, usando outro 

software como o MS Excel, MS Access e o software de estatísticas PASW. 
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4.1.1 FASE 1 – DADOS DA REVERIFICAÇÃO 

Como descrito na Secção 3.1, foram reverificados no total 4.960 agregados familiares em 116 

localidades nos quatro países (ver Quadro 2). Embora se tenha pretendido ter 

aproximadamente o mesmo número de localidades e agregados familiares em cada país, a 

selecção das localidades coube, em última análise, às equipas nacionais da Plan e isso resultou 

em alguma variação entre os países. Na Etiópia, na Serra Leoa e no Quénia, o processo foi 

repetido em duas UP, que apresentavam alguns problemas de recursos e de logística, mas 

resultou num conjunto de dados mais alargado. A outra restrição ao conjunto de dados foi o 

número de localidades disponíveis em cada país que satisfaziam os critérios fundamentais de a 

certificação ODF ter sido obtida dois ou mais anos antes do estudo – por exemplo, no Uganda, 

algumas localidades seleccionadas não cumpriam bem esses critérios. O Quénia e a Serra Leoa 

reduziram ambos o número de localidades das suas amostras, devido a limitações de recursos, 

e, na Etiópia, aumentou-se o número de localidades incluídas no estudo, dado que o tamanho 

médio das localidades era pequeno em comparação com os outros países. Os diversos tamanhos 

das amostras em cada país são apresentados no Quadro 2. 

Os dados de base recolhidos durante esta foram dados quantitativos de observação relativos a 

latrinas dos agregados familiares. Os dados foram recolhidos num período relativamente curto 

e os agregados familiares não foram previamente avisados de que o processo se realizaria. Isto 

teve como resultado que em 12% dos lares não havia nenhum membro da família presente no 

momento da visita. Isto foi previsto no processo e os entrevistadores tinham recebido 

instruções para, quando se deparassem com uma casa vazia, procurarem a latrina e, se a 

encontrassem, registarem os dados relevantes. Nestas circunstâncias, sempre que possível, 

obtinham-se junto dos vizinhos ou do chefe da localidade os dados demográficos e outros dados 

ao nível do agregado familiar. Pediu-se aos entrevistadores para anotarem quaisquer 

comentários ou observações sobre o estado geral de limpeza da latrina ou da casa, mas isso não 

foi feito de forma suficientemente sistemática para ser útil. 

Alguns dados ao nível da localidade foram também recolhidos durante o exercício de 

reverificação, incidindo principalmente sobre a existência de escolas, clínicas e latrinas públicas 

– mais uma vez dados sobretudo provenientes de observações que se consideravam estarem 

ligados ao estatuto ODF ao nível da localidade ou do agregado familiar ou terem nela influência. 

4.1.2 FASE 2 – DADOS AO NÍVEL DO AGREGADO FAMILIAR  

A maior parte dos dados da Fase 2 foi recolhida ao nível do agregado familiar. Como descrito na 

Secção 3.2.3, além de recolher alguns dados através de observação directa (semelhante à Fase 

1) e de preencher um breve questionário, a investigação das razões das decisões dos agregados 

familiares relativamente às suas latrinas começava com a Cronologia da Latrina. Usando esta 

ferramenta, os entrevistadores ajudaram os chefes de família a pensar em pontos-chave na 

história das suas latrinas, numa tentativa de recordar os mais importantes factores que 

motivaram as suas decisões e que facilitaram ou dificultaram a acção relativamente a elas. 

Pediu-se aos agregados familiares que pensassem nas razões para a construção da sua primeira 

latrina, e, em seguida, nas razões para a sua situação nessa altura em termos de latrina. 
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Figura 1 – Estrutura da Base de Dados Relacional Access 
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SITUAÇÃO DAS LATRINAS, INICIALMENTE E NO MOMENTO DO ESTUDO  

A situação inicial das latrinas foi considerada importante por duas razões. Em primeiro lugar, definir 

um situação inicial com que se pudessem comparar os dados da situação na altura do estudo – o que 

foi importante em parte (mas não em toda) a análise de factores que é apresentada nas Secções 4.3 

e 4.4. Em segundo lugar, o processo de recordar a decisão de construir uma latrina serviu de 

aquecimento para o processo mais importante de recordar a altura em que o agregado familiar decidiu 

reparar/substituir a sua latrina ou abandoná-la e voltar ao FCA. A maior parte da informação 

qualitativa importante usada para responder às questões 2 e 3 da pesquisa provém deste último 

processo. 

Ao recordar a decisão inicial de construir uma latrina, não foi feita classificação ou priorização dos 

factores, pelo que a lista registada é essencialmente um brainstorming de factores sem avaliação ou 

priorização. Quando foi usada, a análise baseia-se unicamente no número de vezes que um 

determinado factor foi mencionado. 

Ao considerar a situação das suas latrinas no momento do estudo, pediu-se aos agregados familiares 

que, além do brainstorming de questões e factores que influenciaram as suas decisões, as famílias 

também fossem convidadas a classificar por ordem de importância os factores que referiam e os 

resultados, apresentados a seguir, baseiam-se tanto na lista do brainstorming e nessa classificação. 

Como descrito atrás, pediu-se a homens e mulheres para fazerem esta classificação separadamente. 

DADOS DA CRONOLOGIA DAS LATRINAS 

As cronologias das latrinas permitiram que os agregados familiares fossem classificados em função do 

que tinha acontecido às suas latrinas desde a 

Certificação ODF (referido nas secções seguintes 

como História dos estragos) fazendo, assim, 

uma classificação um pouco mais subtil que 

simplesmente “FCA” ou “ODF”. Aos agregados 

familiares que ainda eram ODF na altura da Fase 

2, a cronologia da latrina permitia que fossem 

também classificados como agregados 

familiares cujas latrinas nunca se tinham 

estragado gravemente (NE) ou cujas latrinas se 

tinham estragado e tinham posteriormente sido 

reparadas (R). Os agregados familiares que faziam FCA na altura da Fase 2 foram classificados como 

agregados familiares cuja latrina se estragou e, em seguida, foi abandonada sem ser reparada (NR) ou 

agregados familiares cuja latrina se avariou e foi reparada, mas posteriormente se avariou de novo, 

após o que foi abandonada (R&A). 

O Quadro 6 apresenta esses dados por país. Pode observar-se que vários agregados familiares em cada 

país foram excluídos deste conjunto de dados. Isto deve-se a uma falta de clareza sobre a história dos 

estragos do agregado familiar no conjunto de dados da cronologia ou a simples falta de dados. 

Cronologia de uma latrina, Shebedino, Etiópia 



Plan – Estudo de Sustentabilidade ODF 

FH Designs 2013  fhdesigns.com.au 28 

Quadro 6 – História dos estragos dos agregados familiares por país 

AMPLITUDE DO CONJUNTO DE DADOS 

Total de Factores Registados 

Os 1212 agregados familiares que participaram na Fase 2 referiram um total de 8227 factores para 

construir inicialmente uma latrina e 8140 para o estado da sua latrina na altura. O Quadro 7 apresenta 

estes dados discriminados por país.  

Quadro 7 – Números de factores registados por País e por Estatuto ODF do Agregado Familiar 

País Total Agregados Familiares ODF  Agregados Familiares FCA  

Factores 
motivadores 

Factores 
favoráveis 

Factores 
desmotivadores 

Obstáculos 

Inicial Na 
altura 

Nº de 
AF 

Inicial Na 
altura 

Inicial Na 
altura 

Inicial Na 
altura 

Inicial Na 
altura 

Etiópia 3618 3455 477 1700 1699 1481 1424 230 168 206 162 

Quénia 1727 1880 284 627 730 430 438 406 424 248 264 

Serra 
Leoa 

1792 1658 213 955 903 753 691 47 36 37 28 

Uganda 1090 1147 238 544 508 251 317 214 183 69 128 

Total 8227 8140 1212 3826 3840 2915 2870 897 811 560 582 

O Quadro 8 apresenta os mesmos dados, mas como número médio de factores registados por 

agregado familiar. Isso dá uma indicação do que foi coberto nas conversas tidas durante o processo 

das cronologias das latrinas e é também um indicador da uniformidade do processo aplicado em todo 

o estudo. Mostra pouca variação entre os quatro países e embora, em média, os agregados familiares 

FCA se manifestem menos que as famílias ODF, a diferença é pequena, o que talvez seja um indicador 

de que o processo conseguiu que os agregados familiares FCA participassem praticamente tanto como 

os agregados familiares ODF. 

Quadro 8 – Números médios de factores registados por Agregado Familiar por País e por Estatuto ODF dos Agregados 

Familiares 

Unidade de 
Programa 

Total Agregados Familiares ODF  Agregados Familiares FCA  

Factores 
motivadores 

Factores 
favoráveis 

Factores 
motivadores 

Factores 
favoráveis 

Inicial Na 
altura 

Inicial Na altura Inicial Na 
altura 

Inicial Na 
altura 

Inicial Na 
altura 

Etiópia 8 7 4 4 4 3 3 2 3 2 

Quénia 6 7 4 5 3 3 3 4 2 3 

Serra Leoa 8 8 5 4 4 3 4 3 3 2 

Uganda 5 5 3 3 2 2 3 2 1 2 

Factores Classificados 

País Total Agregados Familiares ODF Agregados Familiares FCA  Sem Dados 

NE R NR R&A 

Etiópia 477 186 201 44 26 20 

Quénia 284 34 82 90 30 48 

Serra Leoa 213 156 10 12 0 35 

Uganda 238 102 35 67 1 35 

Total 1212 478 328 213 57 138 



Plan – Estudo de Sustentabilidade ODF 

FH Designs 2013  fhdesigns.com.au 29 

Conforme referido na Secção 3.2.3, na sequência do debate de brainstorming de factores que 

influenciavam na altura as suas decisões, pediu-se então aos agregados familiares que classificassem 

os cinco principais factores por ordem de importância. O processo permitiu que tanto homens como 

mulheres classificassem os cinco principais factores motivadores/factores desmotivadores, bem como 

os cinco principais factores favoráveis/obstáculos, o que significava que podiam ser registados no 

máximo 20 factores por agregado familiar. 

O Quadro 9 mostra o número médio de factores classificados por agregado familiar por UP e por 

estatuto ODF. Embora o processo pretendesse limitar a cinco ou menos o número de factores 

classificados registados por agregado familiar, aconteceu que, como mostra o Quadro 9, nalguns 

agregados familiares se registaram mais e em muitas se registaram menos. Assim, quando se pediu 

aos agregados familiares que fizessem as classificações, se estes tivessem classificado mais de cinco 

factores, os restantes eram efectivamente eliminados do conjunto de dados dos factores classificados, 

e quando os agregados familiares tinham referido menos de cinco, todos eles transferidos. Nalguns 

agregados familiares, não foram registados factores classificados em todos ou alguns subgrupos 

(masculino /feminino; factores motivadores/factores favoráveis). 

Resulta daqui uma diminuição do número de factores registados à medida que aumenta a 

classificação; a maioria dos agregados familiares têm factores registrados para os números 1 e 2 da 

classificação, mas o número de factores registados decresce nas posições 3-5. Para ter em conta esta 

variação, a análise dos factores classificados descrita nas secções que se seguem utiliza apenas os três 

primeiros factores classificados e não todos os cinco. 

Quadro 9 – Números médios de factores classificados registados por Agregado Familiar por UP e por Estatuto ODF 

Unidade de 
Programa 

Total Agregados Familiares ODF  Agregados Familiares FCA  

Factores 
motivadores 

Factores 
favoráveis 

Factores 
desmotivadores 

Obstáculos 

Etiópia 13 8 7 4 4 

Quénia 9 5 4 4 4 

Serra Leoa 16 9 7 8 7 

Uganda 6 4 3 3 2 

Comentários Registados 

O processo previa que os entrevistadores registassem por completo (ou resumidamente) os 

comentários feitos pelos membros dos agregados familiares e que a classificação dos factores fosse 

feita mais tarde. Em vários locais (sobretudo na Etiópia), tal não aconteceu e só os factores foram 

registados. Isso eliminou a possibilidade de verificar as classificações dos entrevistadores, o que 

diminui, nesses casos, a fiabilidade do conjunto de dados. Os resultados são aqui apresentados 

partindo do pressuposto de que os factores foram correctamente classificados, mesmo quando não 

foram registados comentários. Se possível, valeria a pena investigar isto através de uma análise 

aprofundada das fichas de dados usadas nas localidades, gravações de som (a existirem) e entrevistas 

com os entrevistadores (quando possível). 
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4.1.3 FASE 2 – DADOS AO NÍVEL DA LOCALIDADE 

Além dos dados ao nível dos agregados familiares descritos na secção anterior, foram também 

recolhidos dados ao nível da localidade em cada uma das 52 localidades20 da Fase 2, através de uma 

série de conversas em grupo, realizadas com os chefes da localidade e outros interessados (ver a 

Secção 3.2.2). De forma semelhante à ferramenta da cronologia das latrinas, as conversas em grupo 

com líderes comunitários utilizaram uma cronologia ODF das localidades, para levar os participantes 

a referirem os factores que consideravam ter condicionado de forma importantes as decisões 

familiares sobre as latrinas, com o objectivo de fazer uma verificação cruzada dos factores que 

surgiram dos dados do nível do agregado familiar. As conversas em grupo de homens e mulheres 

foram realizadas separadamente, tendo-se pedido especificamente que, na discussão das mulheres, 

se incluíssem questões de higiene menstrual. Foi também recolhida alguma informação geral sobre a 

localidade através de um breve questionário. 

Participaram nestas conversas 1021 membros da comunidade no total, 494 dos quais eram mulheres 

e 527 eram homens. Os participantes tinham diversos cargos, mas, no geral, os grupos eram 

compostos por chefes ou líderes da localidade, directores de escolas/professores, agentes de saúde, 

membros da comissão de CLTS ou líderes naturais, líderes da juventude e membros da comunidade 

em geral. 

A estrutura dos dados ao nível localidade é semelhante à dos dados ao nível do agregado familiar. Foi 

registada informação da cronologia, que foi usada para fazer verificação cruzada de datas de 

acontecimentos importantes da localidade, tais como despertar e certificação ODF. Foram registados 

os factores que os grupos identificaram como sendo importantes para influenciar as decisões iniciais 

de construir latrinas, e para o estado das mesmas naquela altura – sendo estes últimos também 

classificados.  

AMPLITUDE DO CONJUNTO DE DADOS 

O Quadro 10 abaixo mostra o número total de factores registados por país, discriminados por tipo de 

factor, tanto para os factores iniciais como para os factores na altura do estudo.  

Quadro 10 – Números de factores registados ao nível da localidade por UP  

Unidade de 
Programa 

Total Factores 
motivadores 

Factores 
favoráveis 

Factores 
desmotivadores 

Obstáculos 

Inicial Na 
altura 

Nº de 
Localidades 

Inicial Na 
altura 

Inicial Na 
altura 

Na altura 

Etiópia 186 191 20 186 186 0 0 0 5 

Quénia 150 212 12 97 81 52 35 65 31 

Serra Leoa 168 161 10 98 88 70 0 68 5 

Uganda 126 129 10 79 56 41 1 61 11 

Total 630 693 52 460 411 163 36 194 52 

                                                           

20 A metodologia tinha planeado 10 localidades por UP. No Quénia, porém, devido a limitações dos recursos, foram seleccionadas apenas 6 

localidades por UP. 
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Ao contrário dos dados ao nível do agregado familiar, em que o estatuto ODF da família decorre da 

existência ou não de uma latrina a funcionar, as classificações ODF ou FCA para os dados ao nível da 

localidade remetem para o enfoque da discussão. Quando a percentagem de agregados familiares 

FCA numa localidade era elevada, os debates incidiram nos agregados familiares FCA. Da mesma 

forma, nas localidades com uma elevada percentagem de agregados familiares ODF, as discussões 

centraram-se nas famílias ODF. Onde as percentagens eram quase iguais, duplicou-se a discussão e 

foram assim registados dois conjuntos de factores, etc., e assinalados “FCA” e “ODF” respectivamente. 

CLASSIFICAÇÃO DAS LOCALIDADES 

O estatuto ODF foi medido na Fase 1 (reverificação) e na Fase 2. Partindo do pressuposto de que todos 

os agregados familiares de todas as localidades tinham uma latrina quando foram certificadas ODF 21, 

o retrocesso foi medido pela percentagem de agregados familiares que já não tinha uma latrina em 

funcionamento. Com base nisto, foi feita uma classificação dos tipos de localidade, para nortear a 

amostragem orientada para a Fase 2 e, como descrito atrás na Secção 3.2.2, foram definidos três tipos 

de localidade: Localidade ODF Praticante, Localidade ODF Média e Localidade ODF Fraca. 

Quando se concluiu a recolha de dados da Fase 2, porém, foi usado um sistema de classificação mais 

refinado para a análise, baseado não apenas na existência de uma latrina em funcionamento, mas 

também na existência de lavatórios. Foram de novo definidos três níveis de classificação – Tipos 1 a 3 

– em que as localidades de Tipo 1 vilas têm o maior número de agregados familiares com latrinas e 

lavatórios, as localidades de Tipo 3 têm o menor e as localidades de Tipo 2 são intermédias. É 

interessante notar que, embora haja alguma sobreposição entre os dois sistemas de classificação, as 

diferenças são suficientemente acentuadas para destacar a importância de se centrar nas latrinas e 

nos lavatórios. 

4.1.4 DEMOGRAFIA DOS AGREGADOS FAMILIARES 

Esta secção apresenta alguns dados demográficos básicos, elaborados a partir dos dois conjuntos de 

dados, bem como algumas análises gerais da influência que os mesmos podem ter no estatuto ODF 

ou tipo de localidade. 

O Quadro 11 mostra a distribuição de número de membros dos agregados familiares por tipo de 

localidade e estatuto ODF, respectivamente. Observa-se que os agregados familiares das localidades 

de Tipo 1 são ligeiramente maiores, em média, e embora o tamanho médio do agregado familiar seja 

o mesmo para agregados familiares FCA e ODF, há uma percentagem ligeiramente maior de pessoas 

idosas em agregados familiares que abandonaram as latrinas. 

 

 

                                                           

21 Embora a análise sugira que uma parte dos agregados familiares nalgumas UP estava de facto a partilhar latrinas na altura da certificação 

ODF. 
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Quadro 11 – Número médio de membros dos agregados familiares por tipo de localidade e estatuto ODF 

Membros do AF  Total Tipo 3 Tipo 2 Tipo 1 AF FCA  AF ODF 

Homens 1.8 1.7 1.6 2.2 1.5 1.8 

Mulheres 1,8 1,6 1,6 2,2 1,5 1,8 

Rapazes 2,3 2,2 2,2 2,5 2,2 2,3 

Raparigas 2,3 2,2 2,2 2,5 2,2 2,3 

Bebés 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Homens Idosos 1,5 1,6 1,4 1,5 1,9 1,4 

Mulheres Idosas 1,3 1,3 1,2 1,3 1,5 1,2 

Total 12 11,6 11,2 13,2 11,8 11,8 

O processo de amostragem orientada usado para seleccionar as localidades da Fase 2 procurou 

propositadamente garantir que a percentagem de agregados familiares chefiados por mulheres fosse 

igual ao das localidades que foram reverificadas. Isso foi feito localidade a localidade e os resultados 

reflectem-se nos números apresentados no Quadro 12. Mostram que o processo foi bem-sucedido 

em todo o estudo, em geral, mas houve ligeira variação de umas UP para as outras. 

Os dados estão desagregados por estatuto ODF dos agregados familiares, o que mostra que, em todo 

o estudo, há uma maior percentagem de agregados familiares chefiados por mulheres entre os 

agregados familiares FCA que ODF. Vê-se também que esta tendência é maior em Jimma, mas também 

se reflecte em toda a população (na reverificação), mas não em toda a parte nos dados da Fase 2. Isso 

deve-se provavelmente à amostragem orientada, bem como a alguma distorção dos números, por 

causa do modo como o estudo foi levado a cabo em várias UP (nomeadamente Shebedino e Port Loko) 

e é discutido mais aprofundadamente na Secção 3.2.2. 

Quadro 12 – Percentagem de agregados familiares chefiados por mulheres em ambas as fases do estudo 

País Unidade de Programa Reverificação Fase 2 

Total FCA ODF Total FCA ODF 

Etiópia Jimma 10% 28% 7% 10% 22% 6% 

Shebedino 9% 8% 9% 10% 0% 11% 

Quénia Kilifi 26% 31% 25% 25% 28% 23% 

Homabay 35% 36% 34% 33% 25% 39% 

Serra Leoa Moyamba 20% 22% 19% 25% n/disp. 25% 

Port Loko 11% 4% 13% 16% 8% 18% 

Uganda Tororo 19% 27% 18% 21% 27% 18% 

 Total 17% 25% 16% 19% 24% 17% 

4.2 TAXAS DE RETROCESSO 

Esta secção apresenta um resumo dos resultados relacionados com a questão 1 da pesquisa: Que 

percentagem de agregados familiares continuam ODF? A partir principalmente dos dados recolhidos 

na Fase 1 do estudo, são apresentados os níveis de retrocesso em todo o estudo, fazendo referência 

a várias maneiras de definir o estatuto ODF (ou o retrocesso para o FCA). Também examina a questão 

da mudança de estatuto ODF dos agregados familiares de uma fase do estudo para a outra. 
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4.2.1 RESULTADOS DA REVERIFICAÇÃO 

Como discutido na Secção 3.2.2, para fins de selecção de localidades e agregados familiares para 

inclusão na Fase 2 do estudo, o retrocesso foi definido como o abandono pelos agregados familiares 

de uma latrina em funcionamento. De forma mais abrangente, no entanto, o retrocesso é o termo 

usado para descrever as famílias que passam do estatuto ODF ao estatuto FCA. Conforme descrito na 

Secção 3.1, para um agregado familiar ser classificado ODF, deve satisfazer muitos outros critérios 

além de ter apenas uma latrina a funcionar – critérios que variam de país para país – e assim a resposta 

à primeira questão da pesquisa depende de quantos destes critérios são aplicados na reverificação. 

É improvável que a transição de ODF para FCA aconteça instantaneamente – que os agregados 

familiares não consigam manter as latrinas, abandonem os lavatórios, deixem de tapar o buraco da 

latrina e todos os membros do agregado familiar voltem a 

defecar ao ar livre ao mesmo tempo. Os dados da reverificação 

mostram que, no momento da recolha de dados, estavam 

representadas todos os possíveis estatutos ODF de agregados 

familiares, corroborando a ideia de que a transição demora 

algum tempo. Como a reverificação foi um exercício de 

pontual, não foi possível determinar se existe um padrão de 

como as famílias abandonam as latrinas. Realizar uma série 

desses exercícios ao longo de um período de tempo, num 

estudo longitudinal, poderia ajudar a esclarecer esta questão 

e fornecer informação valiosa sobre a detecção precoce de 

agregados familiares susceptíveis de abandonar as latrinas, e 

recomenda-se para pesquisas futuras. 

As secções que se seguem apresentam os resultados do exercício de reverificação no que diz respeito 

aos vários estatutos ODF possíveis em que os agregados familiares se encontravam no momento da 

recolha de dados. Estas condições são as seguintes: 

 Existência ou inexistência de uma latrina em funcionamento 

 Excrementos (FCA) atestados nas proximidades da casa 

 Existência ou inexistência de lavatórios com sabão/cinza  

 Presença ou ausência de uma barreira entre as fezes e o meio circundante 

Note-se que o estudo trabalhou partindo do princípio que, na altura da certificação ODF, todos os 

agregados familiares de todas as localidades cumpriam todos estes critérios – um pressuposto 

impossível de verificar. Na verdade, é provável que processos de verificação ODF menos perfeitos 

tenham permitido incluir alguns agregados familiares que não satisfaziam todos os critérios. Os 

valores de retrocesso apresentados são, pois, provavelmente mais elevados que os valores reais, o 

que, por um lado, significa que o retrocesso real é menor que o indicado, mas, por outro, que o êxito 

inicial no estabelecimento de localidades ODF também é menor do que se supunha. 

Estatuto ODF do Agregado Familiar e 

da Localidade 

Os agregados familiares são 

verificados ODF, mas são as 

localidades que são declaradas e 

certificadas ODF. E embora uma 

localidade ODF seja uma localidade 

em que todos os agregados familiares 

sejam ODF, na realidade há um 

continuum entre localidades que têm 

uma maioria de agregados familiares 

e aquelas em que uma grande 

percentagem voltou ao FCA. 
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EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE UMA LATRINA EM FUNCIONAMENTO 

O  Quadro 13 apresenta os dados relativos ao abandono de latrinas na altura da reverificação. 

Como observado na descrição da metodologia, os níveis observados nesta fase foram inferiores ao 

previsto22, variando entre 0% e 57% do total, com um valor médio em todo o estudo de apenas 13%. 

Isto mostra que, especialmente na Etiópia e, em menor grau, no Uganda, os programas de CLTS da 

Plan conseguiram levar os agregados familiares a conservar as suas latrinas. No Quénia e em 

Moyamba, na Serra Leoa, os valores médios de abandono das latrinas são mais elevados, mas, 

variando entre os 19% e os 24% em toda a UP, são, ainda assim, inferiores ao que se previa na hipótese 

do estudo. 

 Quadro 13 – Dados de abandono das latrinas da Fase 1 – Reverificação com base apenas na existência de 

latrinas 

País Unidade de 
Programa 

Nº de 
Localidades 

Nº de AF 
inquiridos 

Média de 
AF por 

localidade 

Taxa máxima 
de retrocesso 

das 
localidades 

Taxa mínima 
de retrocesso 

das 
localidades 

Taxa média de 
retrocesso das 

localidades 

Etiópia 
Jimma 23 788 34 41% 0% 9% 

Shebedino 28 953 34 32% 0% 8% 

Quénia 
Homabay 10 422 42 29% 16% 24% 

Kilifi 10 392 39 57% 6% 18% 

Serra 
Leoa 

Moyamba 9 300 33 37% 0% 19% 

Port Loko 11 209 19 33% 0% 11% 

Uganda Tororo 19 1860 98 23% 4% 13% 

 Total do 
Estudo  

108 4905 45 57% 0% 13% 

A localidade com o nível de abandono mais elevado de 57% – Jaribuni, em Kilifi, no Quénia – foi, de 

facto, uma das primeiras localidades a ser declarada ODF no Quénia. Os processos de despertar e 

seguimento aqui utilizados (e em algumas das outras localidades com os piores resultados) necessitam 

de mais alguma investigação, posto que são muito discrepantes em comparação com a maioria das 

localidades estudadas (ver lista completa de localidades reverificadas no Anexo E). 

FCA ATESTADO NAS PROXIMIDADES DA CASA 

A existência de uma latrina em funcionamento num domicílio não é garantia de que todos os membros 

do agregado familiar a utilizarão de facto. A demografia dos agregados familiares apresentada na 

Secção 4.1.4 mostra um número ligeiramente mais elevado de pessoas idosas que vivem em 

agregados familiares que já não tinham uma latrina a funcionar e diz-se por vezes que os idosos são 

mais relutantes em mudar o comportamento que os jovens, o que condiz com as conclusões 

indicativas do estudo. 

O Quadro 14 apresenta os dados relativos aos agregados familiares com FCA atestado – ou dejectos nas 

imediações da casa – para a amostra total e para os agregados familiares com e sem latrinas em 

funcionamento. Estes números são provavelmente sub-representativos, posto que se baseiam em 

                                                           

22  A hipótese era que o estudo viesse a encontrar uma série de condições ODF das localidades desde predominantemente ODF a 

predominantemente FCA. 
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observações dos entrevistadores, mas mostram que, em 8% dos domicílios que tinham uma latrina a 

funcionar, foram observados excrementos. Com base nisto, é provável que o retrocesso no estudo, 

baseado em ter uma latrina a funcionar e todos os membros do agregado familiar a usá-la, seja mais 

próximo de 21% que de 13%. 

Quadro 14 – Excrementos atestados nas proximidades da casa 

País Unidade de 
Programa  

% de AF com 
excrementos visíveis 

% de AF com latrinas e 
excrementos 

% de AF sem latrinas e com 
excrementos 

Etiópia 
Jimma 24% 24% 26% 

Shebedino 6% 1% 58% 

Quénia 
Homabay 13% 8% 25% 

Kilifi 9% 4% 28% 

Serra Leoa 
Moyamba 30% 31% 26% 

Port Loko 4% 3% 7% 

Uganda Tororo 5% 3% 19% 

 Total do Estudo 11% 8% 26% 

Os dados apresentados no Quadro 14 mostram que, como era de prever, há muito mais sinais de 

excrementos em agregados familiares que não têm latrinas em funcionamento que em agregados 

familiares que têm latrinas em funcionamento. Os níveis variam consideravelmente de UP para UP, 

com Jimma e Moyamba mostrando níveis muito mais elevados de FCA que as outras UP. Justificar-se-

ia mais investigação da promoção de saúde e da higiene e dos processos de despertar nessas UP. 

LAVATÓRIOS COM SABÃO/CINZA  

Se se alargar a definição de retrocesso de modo a implicar a existência de lavatórios – ou lavatório e 

sabão ou cinza – para que um agregado familiar seja considerado ODF, o cenário altera-se. O 

 Quadro 15 apresenta os dados de retrocesso calculados com base nestes critérios e vê-se que 

as taxas de retrocesso aumentam acentuadamente quando eles são acrescentados. Estes números 

mostram que a lavagem das mãos não foi bem integrada nos programas de CLTS da Plan e que, mesmo 

quando as famílias conservaram as instalações sanitárias, o uso de sabão ou cinza é muito limitado. A 

excepção é Shebedino, onde, apesar das taxas de lavagem das mãos serem semelhantes à média do 

estudo (37% dos agregados familiares têm lavatórios nas latrinas), o sabão ou cinza está quase sempre 

presente quando há lavatórios.  

 Quadro 15 – Retrocesso com base em lavatórios 

País Unidade de Programa Retrocesso com base em latrina, lavatórios e sabão/cinza 

Apenas Latrina  Latrina e Lavatório Latrina, Lavatório e Sabão  

Etiópia 
Jimma 9% 86% 91% 

Shebedino 8% 63% 64% 

Quénia 
Homabay 24% 55% 83% 

Kilifi 18% 52% 67% 

Serra Leoa 
Moyamba 19% 65% 76% 

Port Loko 11% 56% 92% 

Uganda Tororo 13% 56% 72% 

 Total do Estudo 13% 63% 75% 

Pediu-se também aos entrevistadores que, além de registar a presença de lavatórios, procurassem e 

registassem quaisquer indícios ou provas do seu uso. Dos 37% dos agregados familiares que tinham 
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latrinas e lavatórios, observaram-se sinais de uso em 83%, indicando que, em geral, quando existem, 

os lavatórios estão a ser utilizados. 

EXISTÊNCIA DE UMA TAMPA/COBERTURA 

Outros critérios utilizados para verificação da estatuto ODF dos agregados familiares, e um indicador 

indirecto do aumento da consciência da 

importância de melhor saneamento é a presença 

de uma tampa no buraco da latrina de fossa ou 

de um selo de água numa latrina com caixa de 

descarga. Na realidade, nos quase 5000 

aglomerados familiares reverificados, apenas 9 

tinham caixa de descarga, 98 (2%) eram LFAA e 

os restantes eram latrinas simples de fossa, o 

que faz com que tenham de ter tampas para os 

buracos para não serem classificados como ponto fixo de FCA. 

Tal como acontece com os quadros anteriores, o Quadro 16 reapresenta os dados relativos ao 

retrocesso apenas com base na existência ou inexistência de uma latrina em funcionamento e, em 

seguida, com base também na existência de uma tampa e se estava ou não posta sobre o buraco da 

latrina no momento da visita. Mais uma vez, os números mostram um aumento muito acentuado dos 

níveis de retrocesso. Curiosamente, ao contrário do que acontece quando se aplicam vários outros 

critérios, Moyamba surge aqui como a UP com melhor desempenho. 

Quadro 16 – Retrocesso com base em latrinas com tampa colocada sobre o buraco 

País Unidade de Programa Retrocesso com base em latrina, lavatórios e buraco com tampa 

Apenas Latrina  Latrina e Tampa Latrina tapada com Tampa  

Etiópia 
Jimma 9% 65% 83% 

Shebedino 8% 90% 93% 

Quénia 
Homabay 24% 71% 81% 

Kilifi 18% 50% 60% 

Serra Leoa 
Moyamba 19% 41% 47% 

Port Loko 11% 44% 55% 

Uganda Tororo 13% 83% 85% 

 Total do Estudo  13% 74% 81% 

RETROCESSO GERAL 

A combinação de uma parte ou da totalidade dos critérios acima referidos dá-nos uma imagem do 

estatuto ODF geral das UP cobertas pelo estudo, com base na lista genérica de critérios comum a 

todos os países. Como já referido, os resultados do estudo não sublinham quaisquer relações causais 

entre os critérios, de modo que não se sabe se eles se excluem mutuamente ou se existem relações. 

Por exemplo, se uma latrina não estiver tapada com uma tampa, é também provável que aí haja sinais 

de FCA? Se houver sinais de FCA, há menos probabilidade de haver lavatórios? Investigar eventuais 

relações entre estes critérios pode produzir resultados interessantes. 

Latrina com tampa no buraco, Kilifi, Quénia 
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A Figura 2 apresenta os resultados da combinação de critérios. Esta figura mostra as taxas de 

retrocesso por UP e para todo o estudo à medida que vão sendo aplicados mais critérios e culmina, 

no lado direito da figura, nas taxas de retrocesso com todos os critérios aplicados. Embora se vejam 

neste gráfico as variações regionais, quando todos os critérios são aplicados os índices de retrocesso 

por UP vão de 78% a 98%, com uma taxa de retrocesso de 92% para o total do estudo. Olhando para 

as localidades individualmente nos quatro países do estudo, a variação na percentagem de agregados 

familiares que cumprem todos os critérios acima descritos é de 0 a 56%, com uma média de 7% e uma 

mediana de apenas 4%. Estes números deixam claro que nenhuma das 117 localidades cobertas pelo 

estudo seria declarada ODF se tivessem sido verificadas na altura da recolha de dados da Fase 1. 

Na parte restante deste relatório, o estatuto ODF remete para a existência ou inexistência de uma 

latrina em funcionamento. Para efeitos de classificação das localidades, os Tipo 1, 2 e 3 referem-se 

às localidades com números mais altos ou mais baixos, respectivamente, de agregados familiares 

com latrinas em funcionamento e lavatórios. 
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Figura 2 – Taxas de retrocesso com base em vários critérios de estatuto ODF
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4.2.2 MUDANÇA DE ESTATUTO ODF DE UMA FASE DO ESTUDO PARA A OUTRA 

Decorreu um período de três a quatro meses (Maio/Junho-Setembro/Outubro 2012) entre as duas 

fases de recolha de dados do estudo. Alguns dos dados de observações de latrinas que foram 

recolhidos durante a Fase 1 foram também recolhidos na Fase 2, para fins de comparação, e é 

interessante notar que, em certos locais, o estatuto ODF (com base na existência ou não de uma latrina 

a funciona) se alterou para algumas famílias. 

Dos 1213 agregados familiares da amostragem na Fase 2, 232 mudaram de condição da Fase 1 para a 

Fase 2; 68 voltaram a não ter latrina, ao passo que 164 construíram uma latrina. Dos 164 que 

construíram uma latrina, 101 estavam concentrados em nove localidades, o que implica que pode ter 

havido um pouco de pressão sobre estas famílias após o processo de reverificação – seja ela interna 

(ou seja, saber que o estudo estava de volta) ou por parte de um agente externo, como o pessoal da 

Plan, o governo local ou as comunidades em que as famílias se inserem. Curiosamente, nestas nove 

localidades apenas 17% destes agregados familiares também construíram lavatórios (menos de 

metade da média do estudo), ou seja, 83% dos agregados familiares que estavam motivados para 

construir uma latrina entre as duas fases não estavam suficientemente motivados ou não tinham 

conhecimentos para construir também lavatórios. Por exemplo, em Mamota, Shebedino, os 10 

agregados familiares FCA na altura da reverificação tinham construído latrinas na Fase 2, mas nenhum 

deles tinha também construído lavatórios. 

O Quadro 17 mostra a variação proporcional do número de agregados familiares FCA nas amostras 

por UP. 

Quadro 17 – Mudança proporcional de agregados familiares FCA em tamanho das amostras, por UP 

País UP Nº de 
AF 

Nº de AF 
FCA F 1 

% de AF 
FCA F 1 

Nº de AF 
FCA F 2 

% de AF 
FCA F 2 

% de 
mudança 

% de 
muda

nça 
para 
ODF 

% de 
muda

nça 
para 
FCA 

Etióp
ia 

Jimma 236 59 25% 63 27% 2% 0% 2% 

Shebed
ino 

241 50 21% 12 5% -16% 18% 2% 

Quén
ia 

Homab
ay 

143 65 45% 67 47% 1% 5% 6% 

Kilifi 141 52 37% 57 40% 4% 3% 6% 

Serra 
Leoa 

Moyam
ba 

121 56 46% 0 0% -46% 46% 0% 

Port 
Loko 

92 18 20% 12 13% -7% 8% 1% 

Ugan
da 

Tororo 238 86 36% 79 33% -3% 18% 15% 

 Total 1212 386 32% 290 24% -8% 14% 6% 

Olhando para a variação percentual do número de agregados familiares FCA na Fase 2 relativamente 

à Fase 1, é claro que as maiores mudanças ocorreram em Shebedino e Moyamba (com 16% e 46% de 

mudanças, respectivamente). As possíveis razões para tal foram discutidas no workshop final e são 

apresentadas na Secção 5. 



Plan – Estudo de Sustentabilidade ODF 

FH Designs 2013  fhdesigns.com.au 40 

Essa coluna é, todavia, a soma de alterações em ambos os sentidosções (de FCA para ODF e de ODF 

para FCA). Se se examinarem as variações percentuais em cada sentido, além de se realçarem ainda 

mais as questões mencionadas em Shebedino e Port Loko, surge outra anomalia em Tororo. Embora 

a mudança total da Fase 1 para a Fase 2 seja pequena (3%), houve, de facto, uma mudança significativa 

de estatuto dos agregados familiares em cada sentido (18% dos agregados familiares construíram 

latrinas e 15% dos agregados familiares abandonaram as latrinas). A explicação mais provável para tal 

é que nalguns locais os entrevistadores não tenham voltado aos agregados familiares correctos na 

Fase 2 que foram seleccionados na amostragem orientada. 

Não foi possível investigar plenamente estas anomalias na análise apresentada neste relatório. Como 

a maior parte da análise dos dados da Fase 2 é desagregada por UP, porém, é possível avaliar até que 

ponto os resultados são sensíveis a estas anomalias comparando as UP. Deve também notar-se que a 

análise apresentada nas secções que se seguem se baseou principalmente no conjunto de dados da 

Fase 2 e, para evitar a possibilidade de serem combinados ou comparados dados de casas diferentes, 

nenhuma análise comparou dados de agregados familiares individuais de uma fase para a outra. 

4.3 AGREGADOS FAMILIARES QUE CONTINUAM ODF 

Esta secção apresenta um resumo dos 

resultados relacionados com a questão 

2 da pesquisa: O que motiva os 

agregados familiares para 

continuarem ODF? Apresenta os 

principais factores motivadores e 

factores favoráveis separadamente, 

bem como quaisquer correlações 

relevantes, e põe em relevo variações 

ou anomalias que surgiram durante a 

análise. 

Havia um total de 922 agregados 

familiares ODF na Fase 2 dos quais 

foram tirados os dados. Estes agregados familiares referiram um total de 6738 factores, dos quais 

3665 eram factores motivadores e 2756 eram factores favoráveis. Este grupo também referiu 6690 

factores relacionados com a construção inicial da sua latrina, compostos por 3827 factores 

motivadores e 2866 factores favoráveis. 

4.3.1 FACTORES MOTIVADORES  

Dos 3665 factores motivadores referidos pelos agregados familiares ODF no total, havia quatro 

factores que correspondiam a pelo menos 10% do total cada um e que, em conjunto, correspondiam 

a 64% do total de referências. Estes factores eram os seguintes: 

 Saúde (M7)    22% da contagem total de factores motivadores  

 Vergonha, repulsa, orgulho (M6) 18% da contagem total de factores motivadores 

 Privacidade, segurança (M4)  12% da contagem total de factores motivadores 

Latrina Local com Lavatório, Kilifi, Quénia 
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 Comodidade, conforto (M3)  12% da contagem total de factores motivadores 

Estes quatro factores também foram os mais referidos pelos agregados familiares ODF em cada uma 

das UP e em todos os tipos de localidade. O Anexo F contém informação sobre contagens de todos os 

factores. 

Os mesmos quatro factores foram também os mais vezes indicados como factores para as famílias 

ODF terem construído a sua latrina inicial, correspondendo a 63% do número total de factores. Isto 

indica que as famílias ODF não tinham alterado as suas motivações durante os dois ou mais anos 

decorridos entre certificação ODF e o estudo. 

A discussão desses quatro factores é apresentada nas secções que se seguem. A discussão 

apresentada baseia-se numa análise da frequência de certas palavras, que visa destacar que aspectos 

dos factores, muitas vezes multifacetados, eram os mais pertinentes. São dados exemplos de 

comentários feitos pelas famílias para explicar os pontos mais significativos. Quando relevante, é 

apresentada uma análise adicional que se baseia nos conjuntos de dados mais alargados, numa 

tentativa de aprofundar mais os factores e, assim, os motivos subjacentes às decisões de saneamento 

dos agregados familiares. 

SAÚDE (M7) 

Descrição do Factor: 
A medida em que os utentes têm a percepção de que a saúde melhora com o uso de uma latrina e de que vale 
a pena, por isso, o esforço de a construir ou fazer a sua manutenção. Inclui melhoria da saúde dos membros 
da família, principalmente as crianças.  
As perguntas de aprofundamento eram: 

 Quais são as razões/benefícios em termos de saúde para utilizar uma latrina? 

 Que melhorias tem notado na saúde da sua família? 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Referido por 794 (22%) agregados familiares ODF. Classificado nos 3 primeiros lugares por M/F: 
580/682 (28%/28%), respectivamente. 

 A saúde foi o factor mais frequentemente referido, no geral, tanto por homens como por mulheres. 

 Os agregados familiares relacionavam o uso de latrinas com uma redução na incidência de doenças 
e também com poupança, por terem de ir com menos frequência à clínica. 

 Parece que os benefícios para a saúde, percepcionados ou reais, são um importante factor motivador 
para continuar a utilização. 

 Os agregados familiares que referiram este factor – tal como os agregados familiares ODF – tinham 
maior conhecimento da importância de lavar as mãos. No entanto, isto variava de um lugar para o 
outro, sendo o Quénia e a Serra Leoa os países que mostravam menor correlação, o que indica uma 
variação na forma como é feita a promoção da higiene.  

A saúde não é geralmente considerada um forte factor motivador para a adopção de latrinas23, mas 

foi de longe o factor indicado com mais frequência pelas famílias ODF como motivo para terem uma 

latrina – 22% dos factores motivadores. A Figura 3 mostra que homens e mulheres davam igual 

prioridade à saúde e a consideravam o factor que mais influenciava as suas decisões sobre as suas 

latrinas. 

                                                           

23 Val Curtis, Palestra na Conferência WASH, Brisbane 2011 
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Figura 3 – Classificação do Factor M7 por Homens e Mulheres  

Os agregados familiares ODF estabeleciam uma estreita relação entre saúde e doença, 

particularmente a redução da incidência de doenças entre os membros do agregado familiar como 

resultado do uso da latrina. Isto pode ser ilustrado através da análise dos comentários registados para 

este factor e pela contagem da frequência de certas palavras-chave. Por exemplo, a própria palavra 

"saúde" foi usada em 23% dos comentários, como em: 

“Já não vamos à clínica com cólera nem disenteria. A nossa família está muito melhor em 

termos de saúde.” Taninihun, Serra Leoa 

“A saúde da família está melhor em comparação com o tempo antes de termos latrina.” 

Misufini, Quénia 

A palavra “doença” foi usada em 59% dos comentários, juntamente com doenças específicas, como 

diarreia, cólera, disenteria, vómitos, dor de estômago, etc. 40% mencionaram “cólera”, e 47% 

mencionaram “diarreia”. Por exemplo: 

“Queríamos evitar doenças como diarreia.” Aputir Central, Uganda 

“As latrinas impediram a propagação de doenças diarreicas, como a cólera, especialmente 

vómitos e diarreia das crianças.” Kamsure, Quénia 

16% dos comentários referiam o controlo de “moscas” como vectores de propagação de doenças e 

um número semelhante referia “prevenir” ou “acabar com” doenças ou surtos de doença em geral: 

“A prevenção de doenças, por exemplo, cólera e diarreia, evitando moscas que transmitem 

doenças.” Kajarau Nordeste, Uganda 

“Queremos prevenir doenças como a diarreia e a comichão nos pés. É preciso ter sempre a 

casa limpa, porque é o sítio onde moramos, temos de afastar o cocó.” Aputir Ocidental, 

Uganda 

10% falaram de poupar dinheiro por terem de ir menos à clínica: 

“Quero que a minha família deixe de ir muitas vezes à clínica. Também quero manter a minha 

casa saudável e poupar dinheiro.” Manjendu, Serra Leoa 

“A nossa latrina ajuda a reduzir as doenças e a poupar o dinheiro que gastamos na clínica.” 

Besase, Etiópia 
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Colectivamente, isto aponta fortemente para uma ligação entre a saúde ou os conhecimentos de 

saúde e o uso de latrinas. O que não é tão claro é qual a direcção causal dessa relação, ou seja, são os 

conhecimentos de saúde que levam à adopção de latrina ou são as pessoas que adoptaram o uso de 

latrinas por outros motivos que adquirem posteriormente um bom entendimento dos benefícios para 

a saúde? O que se pode dizer, todavia, é que quando as pessoas tiveram a experiência de usar uma 

latrina, os benefícios de saúde, percepcionados ou reais, parecem ter fornecido motivação para 

continuar a utilizá-la. 

Conhecimentos de lavagem das mãos 

A fim de aprofundar um pouco mais a relação entre a saúde e o uso de latrinas, compararam-se os 

conhecimentos da lavagem das mãos dos agregados familiares FCA com os dos agregados familiares 

ODF. No âmbito da pesquisa, pediu-se às famílias para indicarem todas as vezes em que é importante 

lavar as mãos24 e, dando um ponto aos agregados familiares para cada ocasião que referissem (com 

base numa lista padrão de nove ocasiões essenciais25), foi possível quantificar os conhecimentos de 

lavegam das mãos dos agregados familiares. Foram então comparados26 os conhecimentos médios 

sobre lavagem das mãos entre todas as famílias e as (agregados familiares ODF) que indicavam a saúde 

como factor motivador. Foi feita a correlação para as famílias que simplesmente referiam a saúde 

como um dos vários factores que influenciaram as suas decisões e também para as famílias que 

classificavam a saúde em primeiro lugar na lista de prioridades. Como a classificação foi feita 

separadamente por homens e mulheres, as correlações puderam também desagregar-se por sexo. 

Os resultados são apresentados no Quadro 18 (cinzento escuro representa uma correlação com uma 

confiança de 90% ou mais, e cinzento claro representa ausência de diferença entre pontuações médias 

dos agregados familiares). Ao observar o estudo na sua totalidade, existe uma forte correlação entre 

os conhecimentos de lavagem das mãos e os agregados familiares ODF e também os agregados 

familiares que indicaram a saúde como factor – tenham ou não classificado esse factor. 

Quadro 18 – Correlações com Conhecimentos de Saúde dos Agregados Familiares 

País UP Estatuto ODF  Referiram M7 Classificaram M7 
Homens 

Classificaram M7 
Mulheres 

Etiópia País 0,00 0,00 0,25 0,00 

 Jimma 0,00 0,00 0,15 0,08 

 Shebedino 0,03 0,01 0,07 0,18 

País País 0,37 0,09 0,05 0,27 

 Kilifi 0,12 0,07 0,13 0,30 

 Homabay 0,25 0,35 0,13 0,39 

Serra Leoa PL /Moy’ba* 0,10 0,49 0,30 0,25 

Uganda Tororo 0,06 0,01 0,25 0,02 

Estudo Total  0,00 0,00 0,06 0,00 

                                                           

24 Isto baseia-se nos Indicadores de Resultados de Acesso e Comportamento para Água, Saneamento e Higiene (Access and Behavioural 

Outcome Indicators for Water, Sanitation and Hygiene), do Projecto de Melhoria da Higiene (Hygiene Improvement Project), USAID 2010 
25 Não se mostrava às famílias a lista padrão, mas pedia-se-lhes que indicassem todas as vezes que uma pessoa deve lavar as mãos e os 

entrevistadores assinalavam as respostas na lista padrão. 
26 Usando o Teste T bilateral 
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*Apresentam-se números combinados da Serra Leoa devido ao pequeno número de localidades. 

No entanto, como mostra o Quadro 18, surge uma imagem ligeiramente diferente quando se 

examinam essas correlações por país ou por UP. Constatou-se que os agregados familiares ODF tinham 

maiores conhecimentos médios sobre lavagem das mãos que os agregados familiares FCA em todos 

os países excepto no Quénia e constatou-se também que os agregados que referiram a saúde como 

factor motivador tinham maiores conhecimentos de lavagem das mãos em todos os UP excepto 

Homabay e Port Loko. No entanto, quando se correlacionaram os conhecimentos de lavagem das 

mãos com as famílias que classificaram a saúde como primeiro factor prioritário, não se pôde observar 

nenhuma tendência clara. Os dados sugerem que a saúde e os conhecimentos de lavagem das mãos 

estão ligados na Etiópia e no Uganda, mas não no Quénia e na Serra Leoa. 

A imagem é reforçada quando se correlacionam os conhecimentos de lavagem das mãos com a 

presença de lavatórios. Observaram-se valores de P de 0,002 e 0,015 na Etiópia e no Uganda, 

respectivamente, mas não se encontrou nenhuma correlação no Quénia nem na Serra Leoa. Também 

não se encontrou nenhuma correlação entre os conhecimentos de lavagem das mãos e o tipo de 

localidade, o que indica que os conhecimentos de lavagem das mãos variam geograficamente e, por 

isso, estão talvez relacionados com a divulgação de mensagens de saúde – com uma diferença na 

maneira como as mensagens de higiene foram divulgadas nas várias UP. Justificar-se-ia mais 

investigação sobre os vários processos utilizados em todos os locais onde o estudo se realizou. 

Curiosamente, enquanto no Quénia e na Serra Leoa não foi encontrada correlação entre os 

conhecimentos da lavagem das mãos e a existência de lavatórios, observou-se uma forte correlação 

(P = 0) em todo o estudo entre os conhecimentos da lavagem das mãos e provas da utilização de 

lavatórios. 

VERGONHA, REPULSA, ORGULHO (M6) 

Descrição do Factor: 
A motivação decorrente de um sentimento de vergonha ou de repulsa perante a ideia de ingerir excrementos 
ou de ser visto a defecar; e, inversamente, um sentimento de orgulho em ter acesso a uma latrina ou poder 
usá-la e, portanto, não ingerir excrementos nem ser visto a defecar. 
As perguntas de aprofundamento eram: 

 Como é que o FCA o faz sentir? Tem vergonha do seu próprio FCA ou dos outros? 

 O orgulho em ter uma latrina motiva-o para continuar a usá-la e fazer a sua manutenção? 

 Como se sente relativamente à sua latrina/ao seu ambiente quando vêm visitantes a sua casa ou à 
sua localidade? 

 Que receios tem pela sua família no que diz respeito à prática de FCA? 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Referido por 646 (18%) agregados familiares ODF. Classificado nos 3 primeiros lugares por M/F: 
381/473 (19%/20%), respectivamente 

 Verificam-se mais as emoções negativas de vergonha e de repulsa que as emoções positivas como 
orgulho, respeito e dignidade. 

 Estas emoções tendem a desaparecer com o tempo, o que indica que são bons factores motivadores 
iniciais, mas menos bons à medida que o tempo vai passando. 

O factor “Vergonha, Repulsa ou Orgulho” (M6) engloba uma série de subfactores – tanto negativos 

como positivos. Foi o segundo factor mais referido, e foi classificado mais ou menos igualmente da 

mesma maneira por homens e mulheres (ver Figura 4). 
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Figura 4 – Classificação do Factor M6 por Homens e Mulheres 

 “Vergonha” ou “constrangimento” foi o tema mais comum que surgiu dos comentários, tendo estas 

palavras sido usadas em 58% dos comentários sobre a construção inicial de uma latrina e em 44% dos 

comentários sobre a conservação do estatuto ODF: 

 "É uma vergonha fazer cocó num lugar aberto, quando as pessoas nos podem ver." Atiri B, 

Uganda 

Falava-se de “repulsa” em 27% dos comentários iniciais – muitas vezes juntamente com saúde ou 

vergonha – mas apenas em 14% dos comentários na altura do estudo. 

“Medo de comer o seu próprio cocó causa repulsa, porque é insalubre e anti-higiénico para a 

vida da família.” Ndori, Quénia 

Sinto repulsa pela ideia de comer cocó e tenho vergonha de mandar os visitantes à latrina dos 

vizinhos.” Gbaneh, Serra Leoa 

Foi referido o “cheiro” – que está intimamente ligado à repulsa – em cerca de 10% dos comentários 

na altura do estudo. 

“O cheiro a fezes, especialmente durante a época das chuvas, era nojento. A existência de 

água num ribeiro próximo facilitava a limpeza e a lavagem das mãos.” Manera, Quénia 

“Evitar mau cheiro para tornar a vida melhor para a família.” Odoro, Etiópia 

“Já não sentem o mau cheiro do cocó em toda aquela zona.” Ngamani Bale, Quénia 

Também foi possível ver uma mudança dos comentários iniciais para os comentários feitos na altura 

do estudo nas famílias que classificaram este factor em ambas as fases: 

Inicial: "É muito nojento ver cocó por aí. Odeio o cheiro a cocó à volta de casa.” 

Na altura do estudo: “Já não vou dizer aos visitantes para irem fazer cocó no mato. Sou um 

homem respeitável demais para ver ou sentir o cheiro de cocó em redor da minha casa.” 

Mokellay, Serra Leoa 

Isto corrobora a ideia de que a repulsa é um importante motivador inicial, mas que, quando as pessoas 

utilizam uma latrina há muito tempo, este sentimento se esvanece. A maioria destes comentários era 

do Quénia, com um número menor da Serra Leoa, mas nenhum do Uganda – possivelmente indicando 

uma diferença na mensagem de despertar lá divulgada. Esta questão precisa de ser mais aprofundada.  
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As emoções mais positivas, expressas por palavras como “orgulho” ou “orgulhoso”, apareciam em 

muito poucos comentários (4%). Pouco comuns foram também “dignidade” ou “respeito”.   

“Ter uma latrina faz-nos sentir orgulho...” Manera, Quénia 

 “As latrinas trazem-nos respeito, especialmente no que toca a não ter vergonha, ao contrário 

de ir fazer as suas necessidades a céu aberto.” Atiri C, Uganda 

A palavra “medo” aparece em cerca de 7% dos comentários, mas, neste contexto, principalmente 

relacionada com vergonha, como medo de ser visto ou medo de se sentir envergonhado. 

 “Medo de comer cocó...” Ngamani Bale, Quénia 

“Medo de ser encontrado a fazer cocó...” Umoja Ni Nguvu, Quénia 

Parece, pois, que as emoções negativas de vergonha e repulsa são mais poderosos que as positivas, 

como o orgulho, o que geralmente está de acordo com a mensagem padrão de CLTS. 

Participação no despertar 

Um elemento fundamental do CLTS é o processo de despertar, de que as emoções de vergonha e 

repulsa constituem uma parte essencial. Muitas das ferramentas utilizadas no despertar visam chocar 

as pessoas para estas se darem conta de que vivem no meio de elevadas quantidades de excrementos 

e entram em contacto com eles, e a repulsa natural que resulta desta consciência, bem como os 

sentimentos posteriores de vergonha ou constrangimento, impelem-nas depois para a acção. Este 

momento de “ignição” é descrito na literatura27 como uma poderosa força para a mudança e, por isso, 

é lógico que quanto mais pessoas participarem neste processo maior é o impulso da comunidade para 

a mudança. 

Na Fase 2, foi recolhida informação sobre a participação dos agregados familiares em sessões de 

despertar e isso foi usado para ver se havia alguma correlação significativa entre participar nessas 

sessões e continuar a usar latrinas. 

A análise observou de vários ângulos esta participação: 

 O número total de pessoas de um agregado familiar que participou na sessão de despertar 

 O número de agregados familiares (como percentagem do número total de agregados 

familiares da localidade) de que pelo menos um membro participou 

 A percentagem média de membros do agregado familiar que participou na sessão de 

despertar 

Estes números foram correlacionados por estatuto ODF e foram calculados para todo o estudo, bem 

como para cada país e UP. Os resultados são apresentados no Quadro 19. São apresentados os valores 

                                                           

27 Kar, K & Chambers, R: 2008. Handbook on Community-Led Total Sanitation [Manual de Saneamento Total Liderado pela Comunidade]. 

Instituto de Estudos de Desenvolvimento 
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médios para os dois grupos e, onde estão sombreados a cinzento-escuro, constatou-se uma correlação 

positiva (isto é, a favor dos agregados familiares ODF). 

Os resultados para o estudo no seu todo indicam que a participação nas sessões de despertar é 

importante para continuar a usar latrinas e que é importante conseguir a participação do maior 

número possível de pessoas e de famílias. 

Quadro 19 – Participação em sessões de despertar vs. estatuto ODF por localidade 

País e UP Nº de pessoas que 
participaram  

% de AF que participaram  % de membros dos AF que 
participaram  

ODF FCA ODF FCA ODF FCA 

Etiópia 1.33 1.18 80% 86%  28%  29% 

Jimma 1.08 1.23  69%  88%  24%  30% 

Shebedino 1.51 0.86  88%  71%  32%  22% 

Quénia 0.71 0.69  64%  54%  16%  17% 

Kilifi 0.61 0.92  60%  74%  12%  16% 

Homabay 0.81 0.47  69%  37%  21%  17% 

Serra Leoa* 2.56 2.00  94%  92%  27%  22% 

Tororo 0.56 0.40  44%  33%  12%  13% 

Todo o estudo 1.34 0.78  74%  57%  23%  19% 

*Apresentam-se números combinados da Serra Leoa devido ao pequeno número de localidades. 

Ao analisar os dados desagregados, no entanto, há uma variação. Os dados da Serra Leoa (Port 

Loko/Moyamba) e Shebedino podem ser descontados, dado que o número de agregados familiares 

FCA era muito pequeno. Os resultados dos outros locais indicam que a forma como o processo de 

despertar foi conduzido 28  é provavelmente significativa, posto que existem fortes correlações 

positivas em Tororo e Homabay, mas resultados mistos noutros lugares. Em Jimma e Kilifi, 

constataram-se correlações negativas (ou seja, uma maior percentagem de agregados familiares FCA 

e membros de agregados familiares desse tipo participaram em sessões de despertar nestas UP), o 

que é anómalo e requer uma investigação mais aprofundada. 

O outro aspecto da participação nas sessões de despertar que a análise investigou era que membros 

do agregado familiar (homens, mulheres, crianças, etc.) participaram na sessão de despertar, para ver 

se isso tinha influência na sustentabilidade ODF. Os resultados são apresentados no Quadro 20. 

Quadro 20 – Taxas de participação média nas sessões de despertar por tipo de membro do AF 

  Tipo 1 Tipo 3 AF ODF AF FCA  

Homens 50% 61% 49% 32% 

Mulheres 61% 56% 60% 35% 

Rapazes  7% 4% 5% 2% 

Raparigas 7% 7% 5% 2% 

Só homens 5% 18% 8% 8% 

Só mulheres 10% 11% 12% 6% 

Estes números mostram que uma percentagem muito maior de agregados familiares ODF teve um 

adulto (homem ou mulher) a participar do que os agregados familiares FCA, o que indica que é 

                                                           

28 Ou seja, a eficácia das mensagens de despertar e a força do momento de ignição. 
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importante a presença de um adulto (decisor). A maior diferença nos valores referentes a mulheres 

implica também que a presença das mulheres nas sessões de despertar é, possivelmente, mais 

importante que a dos homens. Isto é reforçado pelos dados de participação de localidades Tipo 1 e 

Tipo 3, que mostram que participou uma maior percentagem de homens (e só homens) em agregados 

familiares de localidades com pior desempenho, ao passo que os números são aproximadamente 

iguais para as mulheres. A participação de homens apenas não teve influência no facto de as famílias 

abandonarem as latrinas ou não, ao passo que cerca de duas vezes mais agregados familiares de que 

só mulheres participaram nas sessões de despertar mantiveram o seu estatuto ODF. 

Embora seja necessário mais trabalho para que estas afirmações possam ter um carácter mais 

peremptório, estes números significam que a participação nas sessões de despertar é importante e 

que a participação de mulheres tem, possivelmente, mais influência na sustentabilidade ODF que a 

participação dos homens. 

PRIVACIDADE, SEGURANÇA (M4) 

Descrição do Factor: 
Satisfação com uma latrina que proporciona um local ao mesmo tempo privado (ou seja, livre de observação 
por outros) e seguro contra ameaças de problemas que surgem ao defecar a céu aberto (de animais, insectos 
e outras pessoas) 
As perguntas de aprofundamento eram: 

 Sente-se seguro quando vai defecar (seja na sua latrina ou praticando FCA)? 

 As pessoas estão contentes com a sua latrina porque podem defecar em privado? 

 A falta de privacidade desincentivou a continuação do uso da latrina? 

 A que distância da casa está a latrina? 

 É fácil para todos lá chegarem? 

 É acessível à noite? 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Referido por 441 (12%) agregados familiares ODF. Classificado nos 3 primeiros lugares por M/F: 
249/287 (12%/12%), respectivamente. 

 A principal questão relativamente a este factor parece ser a protecção que uma latrina oferece contra 
cobras e insectos. 

 Apesar de questões relativas à privacidade durante o período menstrual, os perigos de ataque 
quando se vai defecar no mato, e a falta de privacidade em geral, não parece tratar-se de uma 
questão com implicações de género, avaliando homens e mulheres este factor da mesma maneira. 

Este factor abrange potencialmente uma série de conceitos e centrou-se principalmente na 

localização da latrina e como ela proporcionava aos membros do agregado familiar um lugar seguro e 

privado para defecar. Os comentários registados para este factor revelam que a principal questão 

levantada pelos agregados familiares foi a protecção de cobras e insectos – referida em metade do 

total de comentários. 

“Proteger a minha família de animais bravios, como cobras e insectos nocivos.” Futhu, Serra 

Leoa 

“Ela sente-se muito mais segura quando vai defecar na latrina dela que no arbusto, onde corre 

um grande risco de ser mordida por uma cobra.” Aputir Central, Uganda 

 “O medo de ser mordido por cobras...” Ndori, Quénia 
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A “segurança” propriamente dita quase não foi referida, mas a protecção, sentir-se ou estar protegido 

também figurou em cerca de 20% dos comentários. 

 “Ninguém nos vê quando estamos a fazer cocó na latrina e é muito protegido, mesmo à noite.” 

Misufini, Quénia 

“Sinto-me protegido ao utilizar a latrina. É por isso que continuo a usar a latrina.” Taba, Serra 

Leoa 

“Sentimo-nos seguros quando defecamos numa latrina e não no mato.” Egu, Etiópia 

Relacionado com a segurança ou a protecção, foi referida a “violação” em 12% dos comentários – mas 

eram todos da Serra Leoa –, como foram também referidos os “espíritos maus” em cerca de 18% dos 

comentários. 

“A latrina protege-nos de mordeduras das cobras e de espíritos malignos no mato. A latrina 

também protege a minha esposa e as crianças de serem violadas por homens no mato.” Taba, 

Serra Leoa 

“Para evitar que as milhas filhas sejam violadas por homens da localidade.” Mokellay, Serra 

Leoa 

Homens e mulheres avaliaram este factor mais ou menos da mesma forma (ver a Figura 5), o que é 

surpreendente, dado que as mulheres são geralmente mais vulneráveis a ataques que os homens. 

Curiosamente, na Serra Leoa, durante os ensaios de discussão em grupo com mulheres, foi feito o 

comentário de que os maridos tinham ciúmes delas, se eles fossem defecar no mato, receando que 

fossem encontrar-se com outros homens. 

 

Figura 5 – Classificação do Factor M4 por Homens e Mulheres 

A “privacidade” foi mencionada em cerca de 20% dos comentários, mas principalmente relacionada 

com segurança e protecção, como nas frases seguintes: 

“A latrina é privada e uma pessoa sente-se segura ao defecar, porque ninguém a vê e pode-se 

até usá-lo durante a época das chuvas.” Wagogo, Quénia 

“A latrina dá-me privacidade onde me sinto seguro e protegido.” Atiri B, Uganda 

Não parece ter sido estabelecida ligação com a higiene menstrual, já que esta só foi mencionada em 

poucas ocasiões. 
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“Elas podem deitar fora os pensos higiénicos usados sem que ninguém se dê conta de que 

estão com o período.” Jaribuni, Quénia 

COMODIDADE, CONFORTO (M3) 

Descrição do Factor: 
Motivação que decorre de uma latrina proporcionar maior facilidade de acesso para defecar e mais conforto 
ao defecar quando comparada com FCA. 
Resumo dos Resultados/Análises: 
As perguntas de aprofundamento eram: 

 Porque é que a sua latrina é confortável e cómoda? 

 Quem é que, em sua casa, considera a latrina confortável e cómoda? Explique. 

 Existem condições na latrina para mulheres menstruadas? 

 A que distância da casa está a latrina? 

 É fácil para todos lá chegarem? 

 É acessível à noite? Ou quando está a chover? 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Referido por 427 (12%) dos agregados familiares ODF. Classificado nos 3 primeiros lugares por M/F: 
172/226 (8%/9%), respectivamente 

 O conforto que advém de não ter de ir ao mato para defecar, especialmente à noite ou quando está 
a chover, é o principal tema que surge deste factor. 

 Em menor grau, é também valorizado ter instalações sanitárias para visitantes e não ter de partilhar 
com os vizinhos. 

O quarto factor motivador mais referido, comodidade ou conforto, tem a ver com quanto uma latrina 

perto da casa facilita a vida dos membros do agregado familiar. Como se pode observar na Figura 6, 

este factor não foi muito classificado como primeira prioridade, mas foi-o cada vez mais nos dois 

lugares seguintes. Homens e mulheres classificaram-no de forma aproximadamente igual. 

 

Figura 6 – Classificação do Factor M3 por Homens e Mulheres 

São apresentados a seguir os temas que surgem nos comentários relacionados com este factor.  

Conforto ou confortável: A palavra “conforto” ou “confortável” apareceu em quase 50% dos 

comentários, como nos seguintes casos: 

“É mais confortável fazer cocó na latrina que fazer cocó no mato.” Ngami Bale, Quénia 

“A minha latrina é limpa e muito confortável para eu usar, tenho agora acesso a um lavatório 

na minha latrina.” Makabu, Serra Leoa 
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Acesso/proximidade da casa: Ter acesso à latrina quando chove ou à noite é referido em cerca de 

25% dos comentários. 

“Uma pessoa pode usar a latrina em qualquer altura, mesmo quando está a chover.” Akworot 

A, Uganda 

“A minha latrina facilitou-me as minhas necessidades, especialmente durante a noite, uma vez 

que foi construída mesmo ao lado da casa.” Wagogo, Quénia 

Relacionado com isto, é referida a “comodidade” em cerca de 20% dos comentários – muitas vezes 

paralelamente a conforto e muitas vezes juntamente com referências ao facto de a latrina estar perto 

ou ao lado da casa. 

“A latrina é muito confortável e cómoda para a minha família e não é muito longe da casa.” 

Mokellay, Serra Leoa 

“Ter a sua própria latrina faz com que tenha acesso a ela em qualquer altura, mesmo durante 

a noite, já que é também perto de casa.” Manera, Quénia 

Bom para visitantes: 8% dos comentários referiam a comodidade especificamente para visitantes. 

“Tínhamos vergonha quando os visitantes pedissem para ir à casa de banho, se não a 

tivéssemos.” Jewaro, Etiópia 

“A latrina era cómoda, especialmente quando recebíamos visitantes. Tinham um lugar 

cómodo para fazer cocó.” Rambusi, Quénia 

“Ter uma latrina era cómodo para a família, porque os visitantes tinham um lugar para fazer 

cocó” Kamsure, Quénia 

Partilhar com vizinhos: 7% dos comentários referem a comodidade de não ter de compartilhar a sua 

latrina com vizinhos nem usar a latrina do vizinho. Estes comentários eram na maior parte da Serra 

Leoa. 

“Evita eu usar a latrina do vizinho, sinto-me mais confortável quando uso a minha própria 

latrina.” Futha, Serra Leoa 

4.3.2 FACTORES FAVORÁVEIS 

Os agregados familiares ODF referiram 2756 factores favoráveis que influenciaram a sua decisão de 

conservar as latrinas. Tal como aconteceu com os factores motivadores, a análise centrou-se nos que 

foram indicados, pelo menos, 10% das vezes, o que, nesta categoria, significa os cinco factores 

seguintes, que correspondem a 83% do total: 

 Terra, Materiais e Mão-de-Obra Disponíveis (F2) 28% da contagem total de factores 

favoráveis 

 Aconselhamento e Conhecimentos Técnicos (F5) 16% da contagem total de factores 

favoráveis 

 Condições Locais de Solos e Terrenos (F1)16% da contagem total de factores favoráveis 



Plan – Estudo de Sustentabilidade ODF 

FH Designs 2013  fhdesigns.com.au 52 

 Preço Acessível, Custo (F7) 15% da contagem total de factores favoráveis 

 Existência de Água Disponível (F3) 13% da contagem total de factores favoráveis 

Não houve, mais uma vez, conformidade entre as seis UP, nem entre tipos de localidade, em termos 

de importância relativa desses cinco factores. Os agregados familiares ODF também deram prioridade 

aos mesmos cinco factores como razões para a construção inicial das suas latrinas, indicando de novo 

uma coerência entre factores favoráveis para construção e manutenção. 

As secções que se seguem apresentam uma análise dos cinco factores mais importantes, mais uma 

vez com base numa análise de palavras com uma grande taxa de ocorrência nos comentários 

associados com cada factor. 

TERRA, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DISPONÍVEIS (F2) 

Descrição do Factor: 
Disponibilidade imediata de terreno, materiais ou mão-de-obra que facilite a manutenção ou reconstrução de 
latrinas quando necessário 
As perguntas de aprofundamento eram: 

 Como arranjou o seguinte, para construir a latrina: 
o Terra?  
o Materiais – Que materiais? Adquiridos como? Custo? 
o Mão-de-Obra – Quem construiu? Custo? 

 Foi fácil ou difícil arranjar estas coisas? Se foi difícil, explique porquê. 

 Há espaço para mudar/reconstruir a sua latrina, se a fossa encher? 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Referido por 757 (28%) agregados familiares ODF. Classificado nos 3 primeiros lugares por M/F: 
609/709 (31%/31%), respectivamente 

 A disponibilidade de materiais gratuitos da floresta é a mais importante componente deste factor. 
Terra livre e gratuita disponível também é importante. 

 A possibilidade de recorrer a mão-de-obra gratuita da família também parece ser importante, embora 
os agregados familiares reconheçam a necessidade de, às vezes, pagar por mão-de-obra (qualificada).  

 Uma análise dos materiais de construção de latrinas confirmou que materiais mais duráveis faziam 
com que as latrinas tivessem menos probabilidades de precisar de ser reconstruídas. 

A existência de terra, materiais e mão-de-obra disponíveis está fortemente relacionada com a 

facilidade com que uma família pode construir ou reconstruir/reparar a sua latrina. Tanto os homens 

como as mulheres deram a este factor uma classificação alta (cerca de 42-44% de todos os factores 

classificados em primeiro lugar para ambos os sexos), e, no geral, mais ou menos de igual modo, tal 

como ilustrado na Figura 7. 
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Figura 7 – Classificação do Factor F2 por Homens e Mulheres 

Dos três elementos deste factor, o acesso a materiais baratos ou gratuitos (do mato) parece ser o mais 

importante. 44% dos comentários relacionados com F2 referiam materiais, incluindo troncos, postes, 

palha e outros materiais locais. 

“Materiais locais disponíveis, como postes e capim, facilitaram o trabalho, porque nunca os 

comprou.” Wagogo, Quénia 

“...há muita madeira no mato.” Besase, Etiópia 

Cerca de 10% destes comentários refere especificamente que os materiais são gratuitos, o que parece 

ser um forte incentivo. 

“Materiais grátis no mato, como palha, paus e cordas.” Futha, Serra Leoa 

Foram feitas referências à “terra” ou ao “espaço” em 27% das observações, inclusive referência 

específica a espaço para futuras latrinas quando a actual encher ou deixar de funcionar. Tal como 

acontece com os materiais, o facto de a terra ser gratuita parece ser importante. 

“Os postes arranjam-se facilmente em casa. Há terra para aumentar ou construir, no futuro.” 

Aputir Ocidental, Uganda 

“Há terra suficiente para construir outra latrina, caso esta desabe.” Dzimanye, Quénia 

24% dos comentários faziam referência a “mão-de-obra” ou “trabalhadores”. Ao contrário do que 

acontece com os materiais e a terra, porém, parece reconhecer-se que a mão-de-obra muitas vezes 

não é gratuita, embora a mão-de-obra familiar também seja muito referida: 

“Disponibilidade de mão-de-obra barata para a manutenção, fornecida pelo marido e pelo 

filho” Kamsure, Quénia 

“Os membros da família deram o trabalho para ajudar a construir a latrina, quando ela 

desabou.” Manjendu, Serra Leoa 

Cerca de 8% falaram de pagamento da mão-de-obra, de contratação de trabalhadores ou pedreiros. 

“Ela tinha ferramentas como enxada, machado, etc., que usou para escavar a fossa e construir 

a latrina. A mão-de-obra foi fácil de arranjar, porque havia um filho, bem como o pedreiro 

contratado para construir a latrina.” Aputir Ocidental, Uganda 

“A mão-de-obra está disponível na comunidade, embora nós paguemos por isso. A terra é 

gratuita – a terra é minha.” Gbaneh, Serra Leoa 

Uma discussão mais aprofundada deste factor está incluído mais adiante na Secção 4.4.2 (O2), dado 

que a falta destes itens também teve uma classificação bastante alta como obstáculo para os 

agregados familiares (FCA) repararem ou reconstruírem as suas latrinas. 

Materiais usados na construção de latrinas 
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O estudo recolheu dados com base em observação directa sobre a qualidade das latrinas, que foram 

utilizados para investigar possíveis correlações entre a construção inicial e a sustentabilidade. 

O Quadro 21 apresenta a discriminação dos tipos de materiais utilizados para várias componentes das 

latrinas nas localidades de Tipo 1 e de Tipo 3. Enquanto as localidades de Tipo 1 tendiam a revestir as 

fossas de madeira, as localidades de Tipo 3 tinham uma maior percentagem de fossas com 

revestimento de alvenaria ou de pedra. As localidades de Tipo 1 tinham um número ligeiramente 

maior de latrinas com paredes de alvenaria, mas também uma elevada percentagem sem quaisquer 

paredes. A excepção a este estado de coisas é que as localidades de Tipo 1 tendiam a ter coberturas 

de zinco com mais frequência que as de Tipo 3, enquanto estas tinham mais coberturas de colmo ou 

de plástico. 

Quadro 21 – Comparação de materiais utilizados na construção de latrinas por tipo de localidade 

Material Revestimento 
da Fossa 

Chão/Placa Paredes Cobertura Porta 

Material Tipo 1 Tipo 3 Tipo 1 Tipo 3 Tipo 1 Tipo 3 Tipo 1 Tipo 3 Tipo 1 Tipo 3 

Bambu 0% 0% 0% 0% 3% 6% 0% 0% 1% 3% 

Terra/Barro 0% 0% 69% 50% 31% 26% 0% 0% 0% 0% 

Chapa/Metal 0% 0% 0% 0% 4% 5% 14% 5% 7% 6% 

Madeira 11% 5% 19% 41% 15% 31% 0% 0% 6% 17% 

Plástico 0% 1% 0% 1% 2% 4% 5% 8% 1% 1% 

Palha 0% 0% 0% 0% 20% 17% 51% 58% 0% 0% 

Alvenaria 2% 3% 11% 8% 10% 6% 0% 0% 0% 0% 

Pedra 0% 3% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Pano/Serapilheira 0% 0% 0% 0% 9% 3% 0% 1% 33% 11% 

Nenhum 87% 86% n/a n/a 4% 1% 29% 28% 52% 62% 

Para explorar ainda mais a questão da qualidade das latrinas, foi dada uma classificação ou pontuação 

aos materiais utilizados para construir as várias componentes da latrina, recebendo os materiais de 

melhor qualidade (ou seja, mais sólidos e provavelmente mais caros) uma classificação mais alta. A 

qualidade geral da latrina poderia, então, ser quantificada e, com base nesta pontuação geral, foi feita 

uma análise comparativa por tipo de localidade. Os resultados são conformes com os do Quadro 21 – 

ou seja, não houve diferença significativa (P=0,2) entre a pontuação de qualidade média entre 

localidades de Tipo 1 e de Tipo 3. 

A pontuação de qualidade das latrinas também foi desagregada por história de estragos da latrina 

(para agregados familiares ODF), como descrito na Secção 4.1.2 em Dados das Cronologias das 

Latrinas. As pontuações das famílias que nunca tinham tido estragos foram comparadas com as das 

que tinham reparado as latrinas pelo menos uma vez e os resultados mostram uma correlação 

estatisticamente significativa (P= 0,005) a favor do primeiro grupo. Por outras palavras, quanto melhor 

for a qualidade da latrina, menos provável é que se estrague. 

ACONSELHAMENTO E CONHECIMENTOS TÉCNICOS (F5) 

Descrição do Factor: 
Existência de aconselhamento técnico e conhecimento especializado disponíveis sobre como construir uma 
infra-estrutura durável de boa qualidade ou fazer a sua manutenção  
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As perguntas de aprofundamento eram: 

 Quem o aconselhou sobre como construir a sua latrina? Alguém da localidade ou de fora da 
localidade? 

 Que conselhos lhe deram? 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Referido por 441 (16%) agregados familiares ODF. Classificado nos 3 primeiros lugares por M/F: 
338/334 (17%/15%), respectivamente. 

 Os agregados familiares ODF parecem ter recebido e utilizado assessoria técnica. 

 Foi recebida assessoria tanto de dentro das comunidades – de artesãos e empreiteiros – como do 
exterior (Plan, agentes de saúde, etc.) 

 Os agregados familiares receberam uma série de conselhos sobre todos os aspectos das suas 
latrinas, bem como incentivo geral para as utilizar e fazer a sua manutenção. 

A assessoria técnica pode vir de dentro de uma comunidade – de artesãos e empreiteiros locais – ou 

de fontes externas, tais como funcionários do governo local, da Plan ou outros. Os comentários 

referem aconselhamento proveniente de diversas fontes dentro da localidade, desde líderes da 

localidade, construtores (empreiteiros), artesãos, membros da família qualificados, membros da 

comissão de CLTS e assim sucessivamente. 

A palavra “conselho" aparece em cerca de um terço do total de comentários. O aconselhamento 

proveniente da Plan corresponde a cerca de 13% dos comentários, o de trabalhadores/voluntários de 

saúde a cerca de 18% e um número semelhante para o aconselhamento dado por artesãos locais. 

“As pessoas da Plan, em conjunto com as Equipas de Saúde da Localidade, têm-na incentivado 

a continuar a usar a latrina; quando vêm verificar como as coisas estão, durante as suas visitas 

de monitoria, dão-lhe conselhos, etc.” Aputir Ocidental, Uganda 

“Assessoria técnica do artesão local sobre como cavar a latrina.” Umoja, Quénia 

Os agregados familiares ODF parecem ter procurado aconselhamento e apoio técnico onde quer que 

possam obtê-lo – seja de dentro da sua comunidade ou de fora dela. Outro aspecto que este factor 

devia abranger era o tipo de conselhos recebidos. Em vários casos, parece haver uma indefinição entre 

aconselhamento técnico sobre como construir uma latrina e simplesmente o incentivo para construir 

uma latrina. 

“Ele contratou um artesão qualificado, que tinha conhecimentos de construção de latrinas e 

que o aconselha sobre que materiais usar.” Rambusi, Quénia 

“Membros da Plan e da comissão de CLTS incentivaram-nos a construir a latrina. 

Aconselharam-nos a construir uma latrina com duas divisões, uma para as mulheres e outra 

para os homens.” Manjendu, Serra Leoa 

“As Equipas de Saúde da Localidade apareceram quando vieram fazer as visitas de monitoria 

e incentivaram-nos sempre a usar as latrinas.” Aputir Ocidental, Uganda 

Também são feitas referências, porém, a tipos específicos de conselhos técnicos – em especial, como 

cavar as fossas, placas, paredes, a cobertura e outros conselhos gerais sobre o uso de ferramentas. 

“Um artesão local deu-lhes conselhos sobre como cavar uma fossa que durasse.” Dzimanye, 

Quénia 
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“Houve conselhos de Agentes Comunitários de Saúde sobre como utilizar tambores para fazer 

coberturas.” Ngamani, Quénia 

“O empreiteiro da localidade aconselhou-me sobre como fazer a manutenção da minha 

latrina. Também me aconselhou a usar paus grandes para construir a parede da latrina.” 

Manjendu, Serra Leoa 

“Alguns membros da comunidade vieram aconselhar-nos a utilização de ferramentas que 

podem fazer o trabalho avançar mais depressa.” Gbaneh, Serra Leoa 

As referências a “conhecimentos” aparecem em cerca de 12% dos comentários – com uma mistura de 

conhecimentos próprios e de conhecimentos adquiridos com outras pessoas. 

 “O meu próprio conhecimento e os conselhos de profissionais de saúde tornaram a situação 

mais fácil.” Deru, Etiópia 

“Recebeu conhecimentos sobre como construir latrinas dos Agentes Comunitários de Saúde.” 

Misufini, Quénia 

Os homens tendem a considerar este factor ligeiramente mais importante na sua classificação que as 

mulheres, como ilustrado na Figura 8, embora a diferença não seja grande. Isto deve-se, talvez, ao 

maior papel dos homens nas questões técnicas em geral, embora isto seja apenas especulativo e 

sejam necessários mais estudos para chegar a uma conclusão definitiva. 

 

Figura 8 – Classificação do Factor F5 por Homens e por Mulheres 

A análise testou uma correlação entre referir este factor e a qualidade geral das latrinas construídas – 

usando um sistema de pontuação que classificava a qualidade de vários elementos da latrina pelos 

materiais utilizados na sua construção (descrito acima) – em comparação com os agregados familiares 

ODF que não mencionavam o factor. Não se constatou correlação (P=0,49), porém, o que sugere que 

o aconselhamento técnico não influenciou os materiais utilizados na construção das latrinas.  

CONDIÇÕES LOCAIS DE SOLOS E TERRENOS (F1) 

Descrição do Factor: 
Aspectos das condições locais do solo que facilitam o trabalho de cavar uma fossa (por exemplo, solo mole) 
ou que permitem que se sustenha sozinho, minimizando, portanto, a necessidade de revestimento das fossas 
As perguntas de aprofundamento eram: 

 Descreva as condições do terreno que facilitaram a construção ou a reparação da latrina? 
o Solo arenoso – fazendo com que fosse fácil cavar a fossa? 

0%

5%

10%

15%

20%

1 2 3 Total

O
co

rr
ê

n
ci

as

Classificação

F5

Men

Women



Plan – Estudo de Sustentabilidade ODF 

FH Designs 2013  fhdesigns.com.au 57 

o Solo rochoso – fazendo com se sustentasse sozinho? 

 O que fez para facilitar a escavação (por exemplo, construir numa termiteira, encontrar um bom local, 
etc.) 

Resumo dos Resultados/Análises: 

 Referido por 433 (16%) dos agregados familiares ODF. Classificado nos 3 primeiros lugares por M/F: 
270/319 (14%/14%), respectivamente. 

 As condições do solo como factor favorável relacionam-se predominantemente com a facilidade em 
cavá-lo ou com a sua capacidade de se suster sozinho. 

 As localidades com um desempenho mais fraco (Tipo 3) tendem a ter uma maior incidência de solos 
moles, o que os torna mais fáceis de escavar, mas mais propensos a desabarem. 

É uma afirmação óbvia dizer que as famílias não podem escolher os tipos de solo em que vivem. No 

entanto, a atitude que a família tem ao lidar com os seus solos está dentro do seu controlo e depende, 

até certo ponto, da sua atitude geral para com a construção de uma latrina. Apesar de haver tantos 

tipos diferentes de solo e de condições dos terrenos como há comunidades, em geral – ou, pelo 

menos, para os fins deste estudo – as condições do terreno foram classificados como solo “mole” ou 

“arenoso”, “duro” ou “que se sustêm sozinho”, incluindo argila), ou “rochoso” (observando que há 

uma sobreposição dos dois últimos). 

As questões para os agregados familiares, no que diz respeito aos seus solos e às condições dos 

terrenos, são, essencialmente, se as fossas são ou não fáceis de cavar ou até que ponto se sustêm 

sozinhas. Os comentários revelam que as famílias podem considerar positivos – ou factores favoráveis, 

como se descreve mais adiante – tanto os terrenos moles como os terrenos duros. Por outro lado, 

como se discute na Secção 4.4.2 (O2), ambos os tipos de terreno podem também ser considerados 

obstáculos. 

O maior número de comentários (35%) feito pelos agregados familiares ODF que se relacionam com 

as condições do solo e dos terrenos locais faziam referência ao solo ser “mole” ou “fácil de cavar”. 

 “É fácil de cavar e reparar a fossa, o solo aqui é mole.” Egu, Etiópia 

“O tipo de solo é mole, o que fez com que me tivesse custado menos cavar a fossa.” Casmurre, 

Quénia    

“O solo não é muito duro, torna-se mais fácil cavar o poço, é uma das razões que facilitou a 

construção da latrina.” Aputir Oeste, Uganda 

Um número ligeiramente menor (cerca de 27%) referiu que o solo era “duro”, “forte” e/ou “que se 

sustém sozinho”, em especial durante a época das chuvas. 

“O solo é duro e sustém-se sozinho e pode aguentar a estrutura das latrinas durante a época 

da chuva.” Dzimanye, Quénia  

O único outro uso significativo de “solo” ou “terra” nos comentários atribuídos a este factor refere-se 

ao uso do solo para fazer blocos de barro para construção ou reparação de paredes. 

“O solo é sempre bom para fazer blocos de barro sempre que queremos fazer reparações.” 

Taninihun, Serra Leoa 

A análise tentou compreender se o tipo de solo existente numa comunidade teve influência na atitude 

dos agregados familiares em relação às suas latrinas. O tipo de solo não foi uma informação recolhida 
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no âmbito da pesquisa, mas foram recolhidas durante o exercício de reverificação algumas 

informações ao nível da localidade, juntos dos seus chefes, sobre a natureza geral dos solos das 

mesmas. Esta informação foi cruzada com os comentários gerais feitos pelos agregados familiares que 

referiram F1 ou O1, e obteve-se assim uma panorâmica das condições do solo na maioria das 

localidades. 

O Quadro 22 mostra a distribuição das condições do terreno para as localidades de Tipo 1 e Tipo 3. 

Mostra que as localidade de Tipo 3 têm uma incidência significativamente maior de solos moles – que 

são mais fáceis de cavar, mas que também desabam com mais facilidade – que as localidades de Tipo 

1. Além disso, as localidades de Tipo 3 têm uma maior incidência de solo rochoso, mas uma menor 

incidência de terrenos duros (geralmente argila) que os das localidades de Tipo 1. Embora os terrenos 

duros sejam mais difíceis de cavar, o resultado final é mais sólido e têm menos tendência a vir a ter 

problemas de desabamento que os solos mais moles. 

Quadro 22 – Tipos de Solo vs. Tipos de Localidade 

Tipo de Solo Tipo 1 Tipo 3 

Mole 37% 69% 

Duro 25% 10% 

Rochoso 0% 10% 

Misto 38% 11% 

Isto tende a indicar que as condições do solo são mais difíceis em localidades que têm tido pior 

desempenho. Por muito que as famílias nessas localidades sejam capazes de cavar as suas latrinas 

com facilidade, sem um bom revestimento da fossa – ou conhecimentos de como revestir 

adequadamente a fossa – há probabilidades de haver maiores níveis de insucesso à medida que o 

tempo passa. Como se vê, as condições locais de solos e terrenos (O1) foi também um obstáculo 

referido com frequência pelas famílias FCA e é, assim, discutido em mais pormenor na Secção 4.4.2 

(O2). 

Este factor – como factor facilitador – não parece ter implicações de género, com homens e mulheres 

classificando-o mais ou menos da mesma forma, como ilustrado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Classificação do Factor F1 por Homens e Mulheres 

  

0%

5%

10%

15%

20%

1 2 3 Total

O
co

rr
ê

n
ci

as

Classificação

F1

Men

Women



Plan – Estudo de Sustentabilidade ODF 

FH Designs 2013  fhdesigns.com.au 59 

PREÇO ACESSÍVEL, CUSTO (F7) 

Descrição do Factor: 
Disponibilidade de recursos financeiros suficientes para a compra de qualquer material necessário ou para 
pagar mão-de-obra, e vontade no seio do agregado familiar de gastar dinheiro nisso. 
As perguntas de aprofundamento eram: 

 Quanto é que custou a construção da sua latrina? 

 Como é que arranjou dinheiro? 

 Teve que pedir dinheiro emprestado para isso? 

 Quanto custa a manutenção (limpeza e reparação) da sua latrina? Isso está ao seu alcance? 

 Tem dinheiro que chegue para fazer a manutenção da sua latrina? Teria dinheiro para a reconstruir 
se ela desabasse ou o se a fossa enchesse? 

 A disponibilidade ou falta de crédito para latrinas influenciou-o? 

 Que esquemas de crédito estão disponíveis na sua zona? Fez um empréstimo para construir a sua 
latrina? Já o pagou? 

 É fácil obter um empréstimo? Toda a gente da localidade poderia obter um? 

 O que precisa de fazer para obter o empréstimo? 
 Resumo dos Resultados/Análises: 

 Referido por 408 (15%) agregados familiares ODF. Classificado nos 3 primeiros lugares por M/F: 
220/227 (11%/12%), respectivamente.  

 Os agregados familiares ODF estão claramente motivados para adquirir materiais, a maioria deles 
gastando dinheiro nessa aquisição (em vez de obter materiais locais gratuitamente). 

 Os mecanismos para obter dinheiro são o trabalho, a venda de bens ou produtos, ou a obtenção de 
dinheiro junto da família. Os esquemas de crédito não surgem no estudo e receber apoio financeiro 
da comunidade em geral é algo que também não se verifica. 

O preço acessível de uma latrina como factor favorável pende mais para a simples questão de saber 

se um agregado familiar tem acesso a uma quantidade suficiente de dinheiro para comprar os itens 

necessários (materiais e/ou mão de obra) para construir a sua latrina ou fazer a sua manutenção que 

para a questão de saber se um agregado familiar decide dar prioridade à sua latrina relativamente a 

outras despesas suas. Na secção 4.3.2, postula-se que não atribuir recursos para a construção ou 

manutenção de uma latrina está relacionado com motivação (D6), mas aqui considera-se o acesso ao 

dinheiro apenas em termos do mecanismo através do qual os agregados familiares podem pagar as 

latrinas e é esse, portanto, o enfoque da análise dos comentários. 

A maior percentagem de observações (36%) fazem referência à “compra” ou ao “pagamento” de 

materiais e/ou mão-de-obra por parte do agregado familiar. 

“A família também tem dinheiro para comprar pregos e chapas de ferro para também reparar 

a sua latrina e fazer a sua manutenção.” Aputir Ocidental, Uganda 

“Pudemos pagar os serviços prestados pelo artesão local.” Oria, Quénia  

Muitos comentários relativos a este factor referiram as latrinas como sendo baratas ou acessíveis por 

causa da disponibilidade de materiais – o que se sobrepõe a F2. Apenas 11% dos comentários, porém 

(todos da Serra Leoa), diziam que os materiais locais ou a própria latrina eram gratuitos, o que vem 

também corroborar a observação de que uma percentagem significativa dos agregados familiares ODF 

gastou realmente dinheiro para adquirir materiais. 

 “Todos os materiais locais que usei para construir a latrina foram gratuitos.” Mokellay, Serra 

Leoa 
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Alguns comentários (6%) fazem referência a "vender" alguma coisa para arranjar dinheiro para 

compra de material ou para pagar mão-de-obra, o que aponta para um alto nível de motivação. 

“Ela usou o dinheiro que ganhou a vender frangos para comprar postes, que usou na 

construção da latrina.” Aputir Ocidental, Uganda 

“Vendeu o galo que tinha e arranjou dinheiro para comprar pregos e pagar a uma pessoa para 

amassar o barro.” Ndori, Quénia  

Outros mecanismos para arranjar dinheiro foram o emprego e os familiares. 

“Os filhos deram dinheiro para comprar palha.” Akworot B, Uganda 

“O homem estava empregado e tinha dinheiro suficiente para construir a latrina e para a 

melhorar.” Misufini, Quénia  

Não houve qualquer referência nem a esquemas de crédito nem a pedir o dinheiro emprestado e só 

houve uma referência de ajuda financeira por parte da comunidade. 

Numa parte do inquérito da pesquisa, pedia-se aos agregados familiares que indicassem de onde 

tinham recebido assistência financeira, se a tivessem recebido. Estes dados são apresentados no 

Quadro 23, desagregados por estatuto ODF e tipo de localidade. 

Quadro 23 – Fontes de assistência financeira aos agregados familiares  

Fonte AF ODF (Nº 922) AF FCA (Nº 290) Tipo 1 (Nº 262) Tipo 3 (Nº 238) 

Comunidade 0% 0% 0% 0% 

Família 16% 6% 14% 14% 

Nenhuma 84% 94% 86% 86% 

Isto mostra que houve uma maior percentagem de agregados familiares ODF que de agregados 

familiares FCA a receber apoio financeiro da família e que o tipo de localidade não teve nisso 

influência. Mostra também mostra claramente que não houve quaisquer ofertas de ajuda financeira 

de fora da família. 

As mulheres deram, na classificação, um pouco mais importância a este factor que os homens. A 

diferença foi pequena, porém, o que indica que provavelmente este factor não inclui um aspecto de 

género (ver a Figura 10). 

 

Figura 10 – Classificação do Factor F7 por Homens e Mulheres 
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EXISTÊNCIA DE ÁGUA DISPONÍVEL (F3) 

Descrição do Factor: 
Fonte de água fiável nas proximidades que facilite a construção, a reparação e a limpeza das latrinas. 
As perguntas de aprofundamento eram: 

 O abastecimento de água facilita ou dificulta o uso da latrina? 

 Há água para despejar na latrina? Para fazer limpeza? Para lavar as mãos? 

 Onde é a fonte de água mais próxima? A que distância da latrina? 

 Quem está encarregado de ir buscar água e de reabastecer o lavatório de água? 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Referido por 368 (13%) agregados familiares ODF. Classificado nos 3 primeiros lugares por M/F: 
245/300 (12%/13%), respectivamente.  

 O abastecimento de água como factor favorável está relacionado com água para 
construção/reparação, ou água para limpeza e lavagem das mãos. Praticamente não se observaram 
no estudo latrinas com caixa de descarga. 

 Constatou-se que o acesso a água era um importante factor favorável, tanto para fazer as latrinas 
durante a construção inicial como para limpar as latrinas e lavar as mãos quando a latrina está 
operacional. 

Considera-se normalmente que o abastecimento e o uso de água na casa são da responsabilidade das 

mulheres29. A existência de água disponível, porém, foi classificada mais ou menos da mesma maneira 

por homens e mulheres (ver a Figura 11). Em todo o estudo, contudo, praticamente todas os latrinas 

eram secas – apenas 9 das 4270 latrinas observadas na fase de reverificação tinham caixa de descarga 

e apenas 3 delas passaram à Fase 2. O uso de água em relação às latrinas está, portanto, relacionado 

com a construção, manutenção e reparação das latrinas, ou limpeza e utilização (por exemplo, 

lavagem das mãos). É provável que a responsabilidade dessas actividades seja partilhada por homens 

e mulheres, e isso explicaria as classificações iguais dadas a este factor. Um exame dos comentários 

iniciais e dos comentários na altura do estudo indica a importância da construção/reparação de 

latrinas e também da sua limpeza/utilização, mas em momentos diferentes. 

Como factor para permitir inicialmente que os agregados familiares se tornem ODF, cerca de 37% dos 

comentários referem-se ao uso de água para “construção” ou “construir” as latrinas. 

“O facto de haver água disponível facilitou-nos a construção da nossa latrina” Taninihun, Serra 

Leoa 

“A água está disponível e é fácil de ir buscar para amassar o barro para fazer tijolo para 

construir as paredes das latrinas e lama com estrume de vaca para rebocar o chão e as paredes 

da latrina.” Aputir Ocidental, Uganda 

                                                           

29 For Her, It’s a Big Issue: Putting women at the centre of water supply, sanitation and hygiene [Para ela, é muito importante. Pôr as mulheres 

no centro do abastecimento de água, saneamento e higiene]. Relatório do Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) e da 

WEDC, 2006. 
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Figura 11 – Classificação do Factor F3 por Homens e Mulheres 

A referência a este factor ocorre com muito menos frequência nos comentários sobre a manutenção 

do actual estatuto ODF, ocorrendo em apenas 11% dos comentários na altura do estudo. Em 

contrapartida, apenas 3% dos comentários iniciais faziam referência a “reparação” ou “substituição” 

de latrinas, em comparação com 12% dos comentários na altura do estudo. 

“Pode arranjar-se água para amassar o barro para substituir as paredes que tenham 

desabado.” Atiri B, Uganda 

26% dos comentários iniciais, em comparação com apenas 10% dos comentários na altura do estudo, 

referem-se a “amassar” barro ou cimento. 

“Pode arranjar-se água para amassar o barro para substituir as paredes que tenham 

desabado.” Atiri B, Uganda 

Não é feita nenhuma referência a limpeza nos comentários iniciais, em comparação com 16% nos 

comentários na altura do estudo – praticamente todos da Serra Leoa, com alguns do Quénia.  

“A água que é utilizada para limpeza de latrinas está localmente disponível a um preço 

acessível.” Rambusi, Quénia  

“Há muita água disponível para limpeza diária da latrina.” Gbaneh, Serra Leoa 

Da mesma forma, apenas 2% dos comentários iniciais, mas 19% dos comentários na altura do estudo, 

se referem a “lavagem das mãos”. 

“Há água perto da casa para reabastecer o lavatório.” Umojo Ni Nguvu, Quénia  

Mais uma vez, todos estes comentários são da Serra Leoa e do Quénia. Os restantes referem apenas 

que há água disponível na comunidade, sem especificarem para que propósito. 

“Há água disponível numa torneira pública aqui perto.” Dzimanye, Quénia 

“Há sempre água disponível uma vez que temos cerca de três poços em volta da casa.” Kajarau 

Norte, Uganda 

Foi recolhida informação para o tempo gasto para ir buscar água na estação seca, no âmbito das 

perguntas da pesquisa, e foi utilizada para verificar se este tempo tinha alguma influência na atitude 

das famílias e na tomada de decisão. Os dados são apresentados no Quadro 24 e mostram que, no 

total do estudo, os agregados familiares ODF gastavam menos tempo a ir buscar do que os agregados 

0%

5%

10%

15%

20%

1 2 3 Total

O
co

rr
ê

n
ci

as
Classificação

F3

Men

Women



Plan – Estudo de Sustentabilidade ODF 

FH Designs 2013  fhdesigns.com.au 63 

familiares FCA. Isto também se pode ver observando a história dos estragos das latrinas dos agregados 

familiares. 

Quadro 24 – Tempo para ir buscar água na época seca vs. Estatuto ODF e Histórias dos Estragos 

Tipo de Agregado Familiar Nº de AF 30 minutos 
ou menos 

31 a 60 
minutos 

1 hora a 3 
horas 

Mais de 3 
horas 

Não há 
dados 

ODF 922 72% 14% 9% 1% 4% 

FCA 290 48% 21% 16% 2% 13% 

Nunca se estragou 478 72% 15% 9% 0% 4% 

Reparada 328 74% 14% 8% 2% 2% 

Reparada e abandonada 57 42% 25% 14% 2% 18% 

Não reparada 213 52% 20% 17% 3% 8% 

Não há dados 30 23% 20% 7% 0% 50% 

Relacionar o tempo que se gasta para ir buscar água na época seca com o tipo de localidade também 

revela que, nas localidades com melhor desempenho (Tipo 1), geralmente se gasta pouco tempo a ir 

buscar água, como ilustrado no Quadro 25, reforçando ainda mais a relação entre abastecimento de 

água e uso (ou manutenção) de latrinas. 

 

Quadro 25 – Tempo para ir buscar água na época seca vs. Tipo de localidade 

Tipo de Localidade Nº de AF 30 minutos ou 
menos 

31 a 60 minutos 1 hora a 3 horas Mais de 3 horas 

1 262 80% 8% 9% 2% 

3 238 64% 27% 4% 0% 

Estes números foram cruzados com os de localidades que informaram terem ou não uma fonte de 

água (ver Quadro 26). Em todo o estudo, verificou-se que havia uma correlação entre o tempo gasto 

para ir buscar água e a presença de uma fonte de água na localidade. Quando desagregados os dados 

por UP, a diferença era menos acentuada – especialmente em Tororo, onde o tempo gasto para ir 

buscar água era geralmente menor em localidades sem abastecimento de água. Curiosamente, em 

várias localidades os homens e as mulheres não estavam realmente de acordo sobre se a localidade 

tinha ou não uma fonte de água. As razões para tal não são nada claras e é precisa uma investigação 

mais aprofundada. 

Quadro 26 – Tempo para ir buscar água na época seca vs. Unidade de programa 

País  UP Com abastecimento de água na localidade Sem abastecimento de água na localidade 

30 minutos 
ou menos 

31 a 60 
minutos 

1 hora 
a 3 
horas 

Mais 
de 3 
horas 

30 
minutos 
ou menos 

31 a 60 
minutos 

1 hora 
a 3 
horas 

Mais 
de 3 
horas 

Etiópia Jimma 59% 41% 0% 0% 58% 30% 12% 0% 

Shebedino 91% 7% 2% 0% 93% 8% 0% 0% 

Quénia Kilifi 65% 14% 11% 9%     

Homabay 57% 18% 23% 2%     

Serra Leoa P.L. 
/Moy’ba* 

98% 2% 0% 0%     

Uganda Tororo 36% 28% 36% 0% 50% 25% 24% 1% 

 Todo o 
estudo 

72% 14% 12% 2% 65% 22% 12% 0% 
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* Apresentam-se números combinados da Serra Leoa devido ao pequeno número de localidades. 

4.4 AGREGADOS FAMILIARES QUE VOLTARAM AO FCA 

Esta secção apresenta os principais factores indicados pelos agregados familiares como razões pelas 

quais tinham decidido abandonar as suas latrinas. Os resultados aqui apresentados referem-se à 

questão 3 de pesquisa: Quais são os principais motivos para os agregados familiares voltarem ao 

FCA? 

Para os agregados familiares ODF, as mesmas 

motivações que levaram à acção de construir 

inicialmente uma latrina, em reacção ao CLTS, 

foram indicadas como motivações para manter 

essa latrina alguns anos mais tarde (como 

descrito na Secção 4.3.1) Os agregados 

familiares FCA partilhavam motivações 

semelhantes às dos agregados familiares ODF 

para construírem inicialmente as suas latrinas, 

mas com o tempo, surgiu um novo conjunto de 

factores que fez com que os agregados 

familiares FCA abandonassem as suas latrinas. É sobre esses factores que se debruça esta secção. 

Tal como na Secção 4.3, os factores motivadores e os factores favoráveis são discutidos 

separadamente. Para os agregados familiares FCA, que já não tinham uma latrina a funcionar na altura 

do estudo, os factores são negativos, no sentido de que levaram a que as latrinas fossem 

abandonadas. São, por isso factores desmotivadores (D) e obstáculos (O) 

Havia um total de 290 agregados familiares FCA na Fase 2 de que foram obtidos os dados. Estes 

agregados familiares indicaram um total de 1226 factores, dos quais 707 eram factores 

desmotivadores e 519 eram obstáculos. Este grupo também referiu 1379 factores relacionados com a 

construção inicial da sua latrina, que incluía 852 factores motivadores e 527 factores favoráveis. 

4.4.1 FACTORES DESMOTIVADORES 

Foram identificados cinco factores desmotivadores, responsáveis cada um dele por mais de 10% dos 

707 factores desmotivadores referidos pelos agregados familiares. Estes factores desmotivadores 

eram os seguintes: 

 Limitações financeiras  18% da contagem total de factores desmotivadores 

 Cessação do apoio  18% da contagem total de factores desmotivadores 

 Incómodo, desconforto  14% da contagem total de factores desmotivadores 

 Manutenção, reparações 13% da contagem total de factores desmotivadores 

 Partilha com outros  12% da contagem total de factores desmotivadores 

Discutem-se a seguir um por um. 

Latrina abandonada, Kilifi, Quénia 
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LIMITAÇÕES FINANCEIRAS (D6) 

Descrição do Factor: 
Desmotivação causada pelo custo de construir a latrina ou de continuar a utilizá-la, incluindo custos de 
reparação ou manutenção. 
As perguntas de aprofundamento eram: 

 Quanto custou a construção da sua latrina? 

 Quanto custa a reconstrução ou a manutenção? 

 Onde arranjou o dinheiro inicialmente? 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Referido por 118 (18%) agregados familiares FCA. Classificado nos 3 primeiros lugares por M/F: 44/90 
(13%/15%), respectivamente.  

 A falta de dinheiro/fundos foi o aspecto referido com mais frequência nos comentários sobre este 
factor (61% dos comentários)  

 Entre as 52 localidades incluídas na Fase 2, só foram atribuídos subsídios numa delas (sob a forma de 
materiais), pelo que não houve influência dos subsídios na percepção dos agregados familiares. 

 Os agregados familiares que referiram este factor gastaram o mesmo que outros agregados familiares 
FCA na construção das suas latrinas. 

 Os agregados familiares que nunca repararam a sua latrina estão ligeiramente sobre-representados. 

 Este factor era mais importante para mulheres que para homens, mas não estava sobre-representado 
nos agregados familiares chefiados por mulheres. 

A maioria dos comentários feitos sobre este factor referem-se à falta de fundos para reconstruir ou 

reparar a latrina. As palavras “dinheiro” ou “fundos” aparecem em 61% dos comentários e ocorre a 

expressão “falta de” em 46%: 

“A falta de dinheiro – com que possa contratar alguém para cavar a latrina para mim – 

também me desmotivou.” Akworot B, Uganda 

Refere-se muitas vezes que outras despesas da família são mais importantes: 

“Não tenho dinheiro para reconstruir a latrina agora, tenho de pagar as propinas dos meus 

filhos.” Gbaneh, Serra Leoa 

“Falta de crédito. Ela disse que, o pouco dinheiro que recebe, o usa para comprar comida.” 

Kajarau Norte, Uganda 

Em conformidade com a metodologia CLTS, não foram disponibilizados subsídios nas localidades onde 

se realizou o estudo, pelo que quaisquer fundos disponibilizados para construir, reparar ou manter a 

latrina provêm de recursos próprios das famílias. Havia apenas uma excepção entre as 52 localidades 

da Fase 2, Jaribuni, no Quénia, onde foi oferecido um subsídio sob a forma de materiais. Mesmo nessa 

comunidade, porém, o subsídio não parece ter sido recebido por todos os agregados familiares, tendo 

um chefe de família declarado: 

“Não há esquemas de crédito que lhe dêem apoio com dinheiro ou materiais para construir a 

latrinas.” Jaribuni, Quénia 

Pode parecer surpreendente que este factor, relacionado com falta de fundos, seja incluído como um 

factor desmotivador e não como um dos obstáculos discutidos na Secção 4.4.2. Se um agregado 

familiar não tem dinheiro para destinar a saneamento, talvez isso deva ser considerado um obstáculo 

e não uma percepção. A perspectiva do estudo, todavia, é que todos os agregados familiares têm 
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algum rendimento e recursos, e que a principal questão aqui é se dão ou nõa prioridade ao 

saneamento relativamente a outras formas de despesa ou atribuição de recursos. Esta posição é 

apoiada pelos seguintes factos: (i) todos os agregados familiares do estudo construíram inicialmente 

a sua própria latrina, mesmo com materiais locais não comerciais; e (ii) quase todos os agregados 

familiares só construíram uma simples latrina de fossa, em vez de versões mais duráveis que exigem 

materiais comerciais. Assim, a análise dos comentários incidiu sobre o que as famílias sentiam em 

relação a gastar fundos em saneamento. 

Para testar este conceito de as limitações financeiras serem uma percepção ou um obstáculo, usaram-

se dados relativos à quantia gasta em construção de latrinas. Se a falta de fundos fosse um obstáculo, 

podia então esperar-se que os agregados familiares que indicassem esse factor tivessem menos 

recursos financeiros disponíveis para eles e que, por conseguinte, tivessem gasto menos na 

construção inicial das suas latrinas. Ora não foi esse o caso. Não havia diferença estatística entre a 

despesa inicial média com latrinas por parte dos agregados familiares que indicaram limitações 

financeiras como factor desmotivador e outros agregados familiares FCA (19,73$ em comparação com 

17,30$, respectivamente, P=0,35). 

Alguns comentários sobre este factor realçaram problemas com a reconstrução de latrinas que 

desabaram, tais como 

“Os filhos tinham outros compromissos financeiros que não os impediam de financiar a 

construção da nova latrina. «As nossas latrinas estão sempre a desabar e nós construímos 

novas latrinas de má qualidade à pressa, só para ter latrinas».” Manera, Quénia  

em comparação com 88% que nunca tinha reparado as latrinas: 

“A família não tinha dinheiro para fazer outra latrina depois de a primeira ter desabado.” 

Ndori, Quénia  

É concebível que, para os agregados familiares muito pobres, as limitações financeiras os demovam 

inicialmente de fazer quaisquer reparações. Outra possibilidade é que, se os agregados familiares 

tivessem reconstruído a latrina depois de um desabamento inicial e esta se tivesse estragado de novo, 

esse encargo financeiro adicional os tivesse demovido de continuar a fazer manutenção da latrina. 

Nenhum destes resultados foi indicado pelos dados da cronologia. Do grupo de agregados familiares 

que indicaram este factor (D6), 12% tinham reconstruído a sua latrina antes de finalmente a 

abandonarem e 88% não. Em todos os agregados familiares FCA, uma percentagem maior (27%) tinha 

reconstruído as latrinas – e, portanto, tinha tido despesa extra com isso – e uma percentagem 

semelhante, mas um pouco menor (73%), tinha abandonado as latrinas sem fazer quaisquer 

reparações. 

Este factor foi referido mais vezes por mulheres que por homens e foi mais frequentemente 

classificado por mulheres como principal factor desmotivador, como se mostra na Figura 12. Os dados 

foram também verificados para concluir se esse factor estava sobre-representado em agregados 

familiares chefiados por mulheres. Concluiu-se que não era esse o caso. 
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Figura 12 – Classificação do Factor D6 por Homens e Mulheres 

Despesa com construção, manutenção e reparações 

Foram usados dados da pesquisa para investigar o valor gasto pelos agregados familiares na 

construção das suas latrinas e na sua posterior manutenção. Estes dados foram usados, em particular, 

para ver se os agregados familiares FCA gastavam menos que as famílias ODF, o que poderia indicar 

que os agregados familiares FCA tinham menos recursos financeiros que os agregados familiares ODF. 

Os resultados são apresentados no Quadro 27 (convertidos para USD para comparação entre os países 

de estudo) e comparam-se as despesas dos agregados familiares FCA e ODF e localidades de Tipo 1 e 

Tipo 3. Os dados dos agregados familiares FCA e ODF estão ainda divididos entre os que reconstruíram 

e os que não reconstruíram as latrinas. Nem todas as famílias sabiam este valor e nem todas o 

quiseram dar, pelo que os dados apresentados no quadro são um subconjunto do conjunto total de 

dados e está indicado o número de agregados familiares de cada grupo da amostragem. 

Quadro 27 – Despesa média dos agregados familiares na construção inicial da sua latrina 

  Tipo 3 Tipo 1 FCA AF ODF AF FCA AF ODF AF 

NR AF R&A AF NE AF R AF 

Número de AF 32 122 83 357 64 18 160 143 

Despesa - construção 11,79$ 15,25$ 13,5$5 14,55$ 13,16$ 15,61$ 17,66$ 11,35$ 

Número de AF 18 47 15 155 10 5 29 102 

Despesa - reparações 4,94$ 9,37$ 7,50$ 7,36$ n/a 11,07$ 12,49$ 5,84$ 

Há muito pouca diferença nas despesas de construção e nos custos correntes de manutenção entre 

os agregados familiares ODF e FCA. Os agregados familiares ODF gastam um pouco mais, em média, 

que as famílias FCA na construção das latrinas, mas gastam o mesmo em manutenção. Isto reforça a 

indicação de que o retrocesso para FCA não é determinado pelo acesso a recursos financeiros. 

Há, porém, diferenças entre os tipos de localidade, tendo as localidades de Tipo 1 gasto mais na 

construção e manutenção das suas latrinas que as localidades de Tipo 3. Também é digno de nota que, 

entre agregados familiares ODF, quem nunca teve necessidade de reconstruir as latrinas (NE) gastou 

inicialmente mais em construção e também gastou mais em manutenção que os agregados familiares 

ODF cujas latrinas tinham precisado de ser reconstruídas. Isto sugere que gastar dinheiro em 

manutenção contínua reduz a probabilidade de uma latrina vir a necessitar de reconstrução. 

Elementos financeiros de outros factores 

Como se explica nas secções seguintes, vários outros factores desmotivadores mais comumente 

citados têm aspectos financeiros. Por exemplo, em 30% dos comentários sobre compra de materiais 
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e contratação de mão-de-obra assinala-se alguma limitação financeira. O método de estudo original 

tinha previsto que os comentários dos agregados familiares fossem classificados em factores primários 

e secundários, para lidar com esta sobreposição de motivações. Como já referido, porém, esta 

classificação primária e secundária não foi usada pelos entrevistadores. Isto não constitui, todavia, um 

problema grave, por duas razões. Em primeiro lugar, o factor D6 já era o factor desmotivador mais 

significativo e, por isso, se estes comentários fossem reclassificados e adicionados ao D6, isto só iria 

reforçar esse resultado. Em segundo lugar, se a despesa é uma questão de priorização e não uma 

limitação absoluta, então a pergunta mais importante a fazer em reacção ao D6 é porque é que as 

famílias não deram maior prioridade às despesas com saneamento. 

CESSAÇÃO DO APOIO (D9) 

Descrição do Factor: 
Retrocesso para FCA por causa de um sentimento de que os agregados familiares não tinham continuado a 
receber da comunidade apoio para manter ou melhorar as suas latrinas (em vez de apoio exterior à 
comunidade). 
As perguntas de aprofundamento eram: 

 Que falta de apoio lhe dificultou a manutenção e reconstrução da latrina? 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Referido por 117 (18%) agregados familiares FCA. Classificado nos 3 primeiros lugares por M/F: 33/85 
(9%/15%), respectivamente  

 Este factor está relacionado com a família e a comunidade e não com apoio externo da Plan ou do 
Governo. 

 Parece ser uma questão com implicações de género – as mulheres deram-lhe mais importância que os 
homens e está sobre-representada nos agregados familiares chefiados por mulheres. 

 Os resultados da pesquisa sugerem que a coesão da comunidade desempenha um papel importante, 
tendo os agregados familiares das localidades de Tipo 1 duas vezes mais probabilidades de ter recebido 
apoio da comunidade para as suas latrinas que nas localidades de Tipo 3. 

Os comentários feitos pelos agregados familiares que referiram este factor demonstraram que o 

“apoio” neste contexto era claramente no seio da família ou da comunidade e não de fontes exteriores 

à comunidade. A falta de apoio da comunidade foi referida num quarto dos comentários (24%). 

“Já não há apoio da comunidade à construção das latrinas.” Katsemerini, Quénia   

O que referido com maior frequência foi a falta de apoio de familiares específicos. Foram feitas 

referências a “filho” ou “filha” em 29% dos comentários e a “marido” ou “mulher” em 23%. 

“Preguiça - meu marido é um preguiçoso, não quer cavar a fossa da latrina.” Akworot B, 

Uganda 

“Ela é idosa e os filhos foram para a cidade e, por isso, não há ninguém para cavar e construir 

uma latrina para ela.” Ndori, Quénia  

“Não há ninguém para ajudar o marido dela a fazer o trabalho, ela disse que não o pode ajudar 

a tirar a terra, não tem tempo para cavar.” Atiri D, Uganda 

Há ainda mais 5% dos comentários que fazem referências gerais à “família”. 
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Nenhum dos comentários fazia referência à Plan ou ao governo. Este tipo de apoio exterior, no 

entanto, é analisado mais adiante no Factor O5. 

Tal como acontece com as limitações financeiras, este factor parece mais importante para as mulheres 

do que os homens. As mulheres referiram-no com mais frequência no geral e foi mais vezes 

considerado o factor mais importante por mulheres que por homens (Figura 13). Cerca de 22% dos 

comentários referem-se a viúvas 

“Deixou de ter apoio desde que o marido e filhos morreram.” Kajarau do Sul, Uganda 

 ou a mulheres que vivem sozinhas: 

“Os homens desta família foram para Mombaça, de maneira que não há ninguém para a 

apoiar.” Jaribuni, Quénia  

Este factor estava também sobre-representado nos agregados familiares chefiadas por mulheres, 

onde o apoio de uma família ou a comunidade pode ter sido mais essencial para manter as latrinas 

que noutros agregados familiares. Os agregados familiares chefiados por mulheres representavam 

32% dos agregados familiares que indicaram este factor, mas perfaziam apenas 24% dos agregados 

familiares em todo o estudo. 

 

Figura 13 – Classificação do Factor D9 por Homens e Mulheres 

A falta de apoio às famílias que referiram este factor aponta para uma possível falta de coesão da 

comunidade. A análise dos dados do inquérito aos agregados familiares procurou aprofundar esta 

questão. No inquérito, os agregados familiares foram convidados a indicar em que receberam apoio 

para construir as suas latrinas, em termos de mão-de-obra, materiais e dinheiro. A fonte de ajuda 

financeira já foi discutida atrás na Secção 4.3.2 (F7). O Quadro 28 mostra, contudo, os dados relativos 

a materiais e mão-de-obra, desagregados por estatuto ODF e tipo de localidade. Isto mostra que as 

famílias ODF receberam mais apoio de mão-de-obra, tanto das famílias como das comunidades (36% 

dos agregados familiares ODF contra 18% dos agregados familiares FCA), e estavam mais preparadas 

para pagar mão-de-obra (ou tinham mais possibilidades de o fazer). No que toca a materiais, mostra 

muito pouca diferença entre os dois grupos no apoio por parte de comunidade ou da família. Os 

agregados familiares ODF também receberam apoio financeiro da família com mais frequência que os 

agregados familiares FCA. 
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Quadro 28 – Fonte de apoio com materiais/mão-de-obra por Estatuto ODF e Tipo de localidade 

Fonte FCA AF (Nº: 290) ODF AF (Nº: 922) Tipo 3 (Nº: 238) Tipo 1 (Nº: 262) 

Mão-de-obra Materiais Mão-de-obra Materiais Mão-de-obra Materiais Mão-de-obra Materiais 

Comunidade 8% 3% 15% 2% 11% 0% 20% 5% 

Família 10% 1% 21% 2% 13% 1% 25% 4% 

Comprado 2% 0% 7% 2% 5% 0% 8% 0% 

Apanhado n/a 3% n/a 20% n/a 21% n/a 8% 

Nenhum 79% n/a 57% n/a 71% n/a 47% n/a 

Observa-se um padrão semelhante entre contextos ODF elevados e baixos. Em localidades de Tipo 1 

havia muito mais ajuda tanto com trabalho como com materiais que em localidade de Tipo 3. 

INCÓMODO, DESCONFORTO (D1) 

Descrição do Factor: 
Percepções de incómodo ou falta de conforto associadas à utilização de uma latrina; outras percepções 
negativas do uso de latrinas, como sejam a falta de privacidade; ou a facilidade de FCA. 
As perguntas de aprofundamento eram: 

 A falta de conforto e de comodidade levaram-no a abandonar a latrina e a voltar ao FCA? Explique. 

 A proximidade do mato facilitou o FCA? 

 É mais confortável usar o mato que usar uma latrina? Explique. 

 É mais privado usar o mato que usar uma latrina? Explique. 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Referido por 98 (14%) agregados familiares FCA. Classificado nos 3 primeiros lugares por M/F: 46/67 
(13%/12%), respectivamente  

 A maioria dos comentários refere a proximidade do mato e, por isso, a comodidade de o usar para 
defecar. 

 A má qualidade das latrinas e as suas avarias foram a causa de todo o desconforto expresso nos 
comentários. 

 As respostas não variavam muito em função do género 

 Não é claro se as latrinas de pouca qualidade levam as pessoas a voltar ao mato, ou se a proximidade 
do mato leva as pessoas a deixarem de usar as latrinas. 

Por este factor, quase metade dos comentários (46%) fizeram referência à proximidade do “mato” ou 

da “floresta”. 

“Disponibilidade da floresta perto de casa para eles defecarem.” Jaribuni, Quénia  

“Como temos mato à nossa volta, é mais cómodo usar o mato que usar latrina.” Besase, 

Etiópia 

Isto sugere que, para estes agregados familiares, a prática tradicional de FCA pode ter sido mais 

cómoda ou mais confortável (ou pelo menos para aqueles membros do agregado familiar a quem 

foram pedidas opiniões). 

A palavra “conforto” ou “confortável” só foi usada em 12% dos comentários e, na maioria dos casos, 

fazia referência ao mau estado da latrina como fonte do desconforto. 

“Chovia na latrina e, por isso, não era confortável de usar.” Ndori, Quénia  
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“Não me sinto confortável quando quero fazer cocó, porque a fossa estragou-se e a parede 

também foi abaixo.” Rogbai, Serra Leoa 

Fossas que se “estragaram” ou latrinas que “desabaram” também apareceram num número 

semelhante de comentários. 

Esta questão foi constantemente mencionada em todo o estudo. Foi particularmente importante em 

Jimma (Etiópia) e era muito mais importante em localidades de Tipo 3 que de Tipo 1 ou 2. A excepção 

foi o Uganda, onde muito raramente foi indicada. Isto pode indicar uma variação na maneira como os 

entrevistadores no Uganda codificaram os comentários relacionados com este factor. 

Embora geralmente se pense que as mulheres acham o FCA mais incómodo que os homens – e, 

portanto, podiam ter sido mais propensas a indicar este factor – não parece haver uma forte dimensão 

de género nas respostas. Os homens classificaram-no como factor mais importante mais vezes que as 

mulheres, mas, como a mostra a Figura 14, no geral, os homens e as mulheres em agregados familiares 

FCA, atribuíram a mesma importância a este factor na sua classificação. 

 

 

Figura 14 – Classificação do Factor D1 por Homens e Mulheres 

Como já referido em relação aos comentários dos factores, foram frequentemente mencionados a 

comodidade do mato e a má qualidade de latrinas. É plausível que se venham juntar a essas duas 

ideias a má qualidade ou o mau estado das latrinas para tornar o mato (próximo) mais cómodo para 

defecar. Se assim for, não é clara a causalidade da relação. É possível que os entrevistados estivessem 

a dizer “a minha latrina estragou-se e não era cómoda, por isso abandonei-a” ou “o fácil acesso ao 

mato era tão cómodo que eu deixei de fazer manutenção da minha latrina e depois deixei de a usar”. 

Se for o primeiro caso, então está fortemente relacionado com o Factor D5, manutenção e reparação 

de latrinas, que é apresentado na secção que se segue. 

MANUTENÇÃO, REPARAÇÕES (D5) 

Descrição do Factor: 
Desmotivação causada pelo esforço e custos que implica a realização contínua de manutenção e reparação, 
incluindo a reconstrução e/ou despejo de fossas. 
As perguntas de aprofundamento eram: 

 A sua latrina estragou-se ou a fossa encheu? 

 Tentou repará-la? Que tipo de reparação? 

 O que o impediu de realizar as reparações? 
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 Existe um serviço para esvaziamento de fossas disponível? Quanto custa? 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Referido por 89 (13%) agregados familiares FCA. Classificado nos 3 primeiros lugares por M/F: 45/66 
(13%/11%), respectivamente  

 Dos dados da cronologia, 32% do total de agregados familiares tinha feito algumas reparações (41% 
dos agregados familiares ODF e 21% dos agregados familiares FCA). 

 A falta de dinheiro/fundos foi o aspecto referido com mais frequência nos comentários sobre este 
factor (61% dos comentários). 

 Entre as 52 localidades incluídas na Fase 2, só foram atribuídos subsídios numa delas (sob a forma de 
materiais), pelo que não houve influência dos subsídios na percepção dos agregados familiares. 

 Os agregados familiares que referiram este factor gastaram o mesmo que outros agregados familiares 
FCA na construção das suas latrinas. 

 Os agregados familiares que nunca repararam as suas latrinas estão ligeiramente sobre-
representados. 

 Este factor foi mais importante para as mulheres que para os homens, mas não está sobre-
representado nos agregados familiares chefiados por mulheres. 

A maior parte dos comentários atribuídos a este factor (65%) referem-se à dificuldade e ao custo de 

“manutenção” ou “reparações”. 

“O custo de reparação e manutenção era muito elevado.” Jaribuni, Quénia  

“É difícil agora fazer reparações à latrina, porque não há materiais locais disponíveis no mato.” 

Rogbai, Serra Leoa 

Obviamente, os agregados familiares FCA consideravam que reparar as latrinas era uma dificuldade 

financeira e também física, referindo que as reparações eras “dispendiosas” em cerca de 30% dos 

comentários. 

“As constantes reparações da cobertura são muitas e muito dispendiosas.” Katsemerini, 

Quénia  

Os comentários relativos a este factor também põem em relevo os tipos de tarefas de reparação a 

que os agregados familiares se entregaram. Um quinto dos comentários mencionam térmites, todos 

eles do Uganda ou do Quénia,  

“As térmites comeram o capim e os postes.” Kajarau Norte, Uganda 

O desmoronamento das fossas também foi referido em 16% dos casos. 

“As fossas estão constantemente a ir-se abaixo, por causa das más condições do solo e a 

reparação de latrina que se estragam é cara. As térmites também deram cabo da madeira, 

obrigando a família a substituir as partes de madeira, o que foi dispendioso.” Kamsure, Quénia  

O enchimento das fossas também foi referido em 16% dos casos. 

“A manutenção das fossas, especialmente esvaziá-las quando enchem, é difícil.” Deru, Etiópia 

A maioria destes comentários, contudo, refere-se a fossas que se enchem de água na época das 

chuvas, em vez de se encherem de dejectos. 12% dos comentários referem desabamento geral de 

latrinas – como em 
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“Reparação e manutenção é trabalho pesado, porque, quando desabou, ele não tinha 

materiais suficientes para a reparar.” Oria, Quénia  

mas há muito poucas referências específicas a outras partes da latrina além das fossas. Foram 

observados problemas com a cobertura em 6% dos casos e não houve qualquer referência a 

problemas com paredes, placa/chão. 

Este factor foi referido de forma regular em todo o estudo, com excepção de Tororo. Foi classificado 

entre os três primeiros com uma frequência ligeiramente maior por mulheres do que por homens, 

mas não houve diferença na sua incidência como factor classificado em primeiro lugar. 

Não ficou claro com a análise dos comentários se este factor se relacionava com um excesso de 

actividades de manutenção. Foram analisados os dados da cronologia das latrinas (ver Quadro 6 para 

mais informação), para determinar se os agregados familiares que o referiram reconstruíram as suas 

latrinas – e, portanto, se era a ideia de reparar as latrinas que os impediu de tentar fazer as reparações 

ou se a experiência de ter de reparar latrinas os levou a abandoná-las. 

Quadro 29 – Agregados familiares FCA que referiram o Factor D5 por Histórias dos estragos e por País 

Países Total de Factores  D5 

Total* NR R&A Total* NR R&A 

Etiópia 330 61% 38% 31 68% 32% 

Quénia 688 72% 26% 44 70% 27% 

Serra Leoa 64 100% 0% 8 100% 0% 

Uganda 320 93% 2% 6 83% 17% 

*Refere o número total de comentários e não o número total de agregados familiares 

O Quadro 29 compara o número de factores referido por agregados familiares FCA e as percentagens 

dos que tentaram e não tentaram reparar as latrinas antes de as abandonar (R&A e NR, 

respectivamente). Também se apresentam dados referentes aos agregados familiares FCA que 

indicaram o factor D5. Nem o grupo NR nem o grupo R&A estão sobre-representados entre os 

aglomerados familiares que referiram o factor D5, o que sugere que estes aglomerados familiares 

tinham uma experiência média de manutenção e reparações, não tendo sido demovidos nem por não 

terem feito nenhuma manutenção nem por terem feito demasiada manutenção. 

PARTILHA COM OUTROS (D7) 

Descrição do Factor: 
Desmotivação decorrente da partilha de uma latrina com outra família. 
As perguntas de aprofundamento eram: 

 A partilha da latrina com outros agregados familiares desincentivou-o de manter a sua latrina? 
Explique. 

 Quantos agregados familiares? 

 Quem tratava da latrina? Como é que era partilhada essa responsabilidade? 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Referido por 77 (12%) agregados familiares FCA. Classificado nos 3 primeiros lugares por M/F: 22/53 
(6%/9%), respectivamente.  

 Fazia-se muitas vezes a partilha com familiares ou vizinhos e isso parecia ser uma motivação para não 
construir nem reparar a latrina de agregado familiar, e não um factor que fizesse as pessoas voltarem 
ao FCA. 
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 A partilha de latrinas parece ser mais aceite nalguns lugares (por exemplo, Uganda) que noutros. 

 Na Serra Leoa, a maioria das pessoas que partilham uma latrina parece infeliz com isso e volta ao FCA 

A análise dos comentários relativos a este factor constatou que cerca de um terço (36%) estava 

relacionado com a partilha com membros da família. 

“Eles actualmente dividem uma latrina com o irmão, e isso faz com que sejam lentos a 

construir a sua latrina.” Aputir Central, Uganda 

A maioria destes comentários vem do Uganda. Só alguns destes comentários dizem que partilhar com 

a família é um problema: 

"Sente-se envergonhada por dividir a latrina com os sogros, mas disse que não está habituada 

ao FCA, de maneira que é obrigada a suportar a situação.” Atiri D, Uganda 

Foram feitas referências a latrinas de “vizinhos” num número semelhante de comentários (37%), a 

maioria dando a entender que a presença da latrina do vizinho fazia com que não tivessem 

necessidade de construir ou de preservar a sua própria latrina. 

“Também disseram que fazem cocó em casa dos vizinhos, porque a casa deles é perto e é bom 

partilhar.” Kajarau Norte, Uganda 

“A família está actualmente a partilhar a latrina com os vizinhos, isso fez com que não tenham 

construído a sua própria latrina.” Wagogo, Quénia  

Houve uma resposta que contrasta com estas na Serra Leoa, onde os poucos comentários que foram 

feitos se referem todos a não querer usar a latrina do vizinho. 

“Não quero usar a latrina do vizinho, para evitar conflitos ou conversas”; “Sinto-me mais à 

vontade fazendo cocó no mato que usando a latrina dos vizinhos.” Rogbai, Serra Leoa 

Considerando esse factor em todo o estudo, os dados mostram que a partilha como factor 

desmotivador era de especial importância em Tororo (22% de todos os factores desmotivadores 

referidos em agregados familiares FCA), mas não tinha qualquer importância em nenhuma UP da 

Etiópia, onde não foi referido. Era um factor importante para homens e mulheres, mas, no geral, foi 

referido com mais frequência pelas mulheres (Figura 15). 

Como ilustrado pelas diferentes respostas no Uganda e na Serra Leoa, a partilha de latrinas pode 

funcionar como factor desmotivador para a construção de latrinas de uma das duas maneiras 

seguintes: “Tenho acesso a uma latrina partilhada, portanto não preciso da minha própria latrina” ou, 

ao invés, “Tenho de partilhar uma latrina, e não gosto disso, por isso vou voltar ao FCA”. Neste último 

caso, o agregado familiar pode claramente ser classificado como FCA, mas é menos claro na primeira 

situação. Isto vem realçar a questão de definição de saber se um agregado familiar que não tem 

latrina, mas cujos membros usam a latrina do vizinho ou de um familiar (e por isso não praticam FCA) 

pode ser considerado ODF. 
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Figura 15 – Classificação do Factor D7 por Homens e Mulheres 

Nenhum dos quatro países incluiu latrinas partilhadas nos seus critérios de verificação ou certificação 

ODF30. Na prática, porém, verificou-se que não é rara a partilha de latrinas nalgumas localidades, como 

mostra o Quadro 30, que apresenta o uso de latrinas partilhadas por UP, segundo os registos dos 

processos de reverificação e da Fase 2. Uma muito maior percentagem de agregados familiares 

partilha latrinas em Tororo, Port Loko e Homabay do que nas outras três UP. 

Quadro 30 – Número de agregados familiares que usam as latrinas dos vizinhos 

País Unidade de 
Programa 
  

Dados da Reverificação Dados da Fase 2 

Nº de AF Nº que 
usam os 
vizinhos 

% Nº de AF Nº que 
usam os 
vizinhos 

% 

Etiópia Jimma 802 21 3% 236 9 4% 

Shebedino 975 40 4% 241 8 3% 

Quénia Kilifi 392 9 2% 141 5 4% 

Homabay 422 56 13% 143 33 23% 

Serra Leoa PL /Moy’a* 509 94 18% 213 72 34% 

Uganda Tororo 1860 322 17% 238 106 45% 

 Total 4960 542 11% 1212 233 19% 

* Apresentam-se números combinados da Serra Leoa devido ao pequeno número de localidades. 

É de notar que a maior percentagem de partilha na Fase 2 se deve à amostragem orientada de 

agregados familiares FCA, para conseguir melhor equilíbrio de agregados familiares ODF e FCA.  

4.4.2 OBSTÁCULOS 

Dos obstáculos que os agregados familiares FCA identificaram como importantes para as suas decisões 

de abandonar as latrinas, houve cinco que correspondiam cada um a mais de 10% dos factores 

mencionados: 

 Terra, materiais e mão-de-obra disponíveis (O2)  32% da contagem total de obstáculos 

 Condições locais de solos e terrenos (O1)  25% da contagem total de obstáculos 

 Aconselhamento e conhecimentos técnicos (O5)  13% da contagem total de obstáculos 

 Existência de água (O3)     13% da contagem total de obstáculos 

                                                           

30 FH Designs, 2012, relatório do Workshop Inicial do Estudo de Sustentabilidade ODF da Plan International 
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 Qualidade da construção (O4)    11% da contagem total de obstáculos 

Cada um destes factores é discutido nas secções que se seguem: 

TERRA, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DISPONÍVEIS (O2) 

Descrição do Factor: 
Falta ou disponibilidade limitada de terra, materiais ou mão-de-obra, tornando-se difícil manter ou reconstruir 
latrinas quando necessário. 
As perguntas de aprofundamento eram: 

 Que dificuldades teve para obter o seguinte para reconstruir a latrina: 
o Terra? 
o Materiais – Que materiais? Adquiridos como? Quanto custaram? 
o Mão-de-obra – Quem construiu? Quanto custou? 

 A falta de espaço impediu-o de mudar/reconstruir a latrina? Explique.  
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Referido por 172 (32%) agregados familiares FCA. Classificado nos 3 primeiros lugares por M/F: 
44/148 (13%/28%), respectivamente  

 Esta questão dizia mais respeito a materiais e mão-de-obra que a terra. 

 A falta de materiais e mão-de-obra gratuitos parece ter levado a que que os agregados familiares 
tivessem de pagar por eles, o que constitui um obstáculo significativo. Os resultados confirmam que, 
nalguns casos, mudaram as circunstâncias dentro dos agregados familiares. 

 Esta é claramente uma questão de maior importância para as mulheres que para os homens. 

Os comentários feitos por agregados familiares que referiram este factor indicam que o acesso a 

materiais e mão-de-obra foram os obstáculos mais importantes. Cerca de 40% dos comentários 

aludem a “falta de materiais”: 

“Não há dinheiro para comprar materiais para uma estrutura permanente.” Jaribuni, Quénia  

“Materiais como cimento e barras de ferro não estão disponíveis, por falta de dinheiro.” 

Gbaneh, Serra Leoa 

e um número semelhante faz referência a falta de “mão-de-obra” ou “ajuda”: 

“Os membros do agregado familiar não estão por aqui para me ajudarem a reconstruir a 

latrina.” Rogbai, Serra Leoa 

Houve muito menos referências a “terra” ou “espaço” (14%), indicando que, embora nalguns casos 

constitua um obstáculo, só com menos frequência é problema: 

“O terreno que ela tem é muito pequeno e é por isso que ela recorre à partilha, porque, para 

cavar agora uma latrina, só no quintal.” Aputir Central, Uganda 

Cerca de um quarto dos comentários sobre materiais ou mão-de-obra fazem alguma referência à 

vontade dos agregados familiares de pagarem por esses itens: 

“Materiais como cimento e barras de ferro não estão disponíveis, por falta de dinheiro.” 

Gbaneh, Serra Leoa 

A questão da percepção de falta de fundos foi discutida acima como factor desmotivador (D6) e a 

posição do estudo é que representa um avaliação por parte dos agregados familiares FCA sobre que 
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prioridades dar às suas despesas. É evidente, porém, que, para muitas famílias, a falta de materiais 

gratuitos localmente disponíveis é um obstáculo à manutenção e reconstrução de latrinas. Quando 

esta barreira existe, algumas famílias não têm outra escolha a não ser comprar esses itens. Isto é 

duplamente importante, porque, além de ser uma barreira por si, representa a ausência de um dos 

maiores factores motivadores para preservar o estatuto ODF – a existência de materiais e 

mão-de-obra gratuitos disponíveis, apresentada atrás na Secção 4.4.1 (D6). 

É digno de destaque que a existência de terra, materiais e mão-de-obra disponível tenha sido indicada 

pelos agregados familiares FCA como importante factor favorável para a construção de uma latrina 

(referido por 63% dos agregados familiares). Dado que muitos agregados familiares indicaram o 

mesmo factor como causa de terem abandonado a sua latrina, surge a questão de saber se isso 

representou uma mudança no que estava disponível para cada agregado familiar (indicando uma 

mudança no contexto familiar) ou se os comentários foram feitos por grupos de agregados familiares 

diferentes, com experiências diferentes. Para testar isso, foram identificados casos em que os 

agregados familiares nomeavam este factor como factor positivo para a construção inicial e como 

causa para voltarem ao FCA. Incluíam-se nesta categoria 86 famílias no total e foram examinados os 

seus comentários aos pares. Em muitos casos, isto revelou que tinha havido alteração no contexto: 

recursos que que estavam disponíveis gratuitamente tinham deixado de o estar. Por exemplo: 

Inicialmente: “Arranjavam-se com facilidade ferramentas para cavar a fossa, ou seja, podiam 

pedir-se emprestadas aos vizinhos.” 

Na altura do estudo: “Também lhes faltam ferramentas para cavar, como enxadas e pá.” 

Jaribuni, Quénia  

Inicialmente: “Os filhos dela contribuíam com trabalho, quando ela tinha apoio do falecido 

marido.”  

Na altura do estudo: “Velha e não tem actividade de geração de rendimentos, e depende do 

apoio do filho, que raramente vem a casa.” Ndori, Quénia  

Inicialmente: “Disponibilidade de materiais, por exemplo, toros e folha de palmeira e a sua 

própria mão-de-obra, ou seja, construiu a latrina sozinha.” 

Na altura do estudo: “Falta de recursos para comprar materiais, por exemplo, toros, caniço e 

folha de palmeira. Inexistência de materiais locais disponíveis como folha de palmeira e capim. 

Não tem ninguém para construir a latrina para ela.” Katsemerini, Quénia 

Noutros casos, surge uma questão diferente entre construir e abandonar as latrinas: 

Inicialmente: “Tinham terra suficiente para construir a latrina.” 

Na altura do estudo: “Não tinham fundos para contratar um construtor. Faltavam-lhes 

materiais para construírem uma latrina. A existência de mato para defecarem fê-los voltar ao 

FCA.” Jaribuni, Quénia  

Inicialmente: “A terra é gratuita e pertence a membros da minha família, a mão-de-obra 

também é gratuita, porque a minha mulher e os meus filhos ajudam na construção da latrina.” 
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Na altura do estudo: “Materiais como cimento e barras de ferro não estão disponíveis, por 

falta de dinheiro.” Gbaneh, Serra Leoa 

Muitos comentários fazem referência a “ela” e este factor era mais importante para as mulheres do 

que os homens ( 

Figura 16) – em termos gerais e como primeiro factor na classificação dos obstáculos. Isto indica que 

é provável que haja uma dimensão de género neste obstáculo. 

 

 

Figura 16 – Classificação do Factor O2 por Homens e Mulheres 
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CONDIÇÕES LOCAIS DE SOLOS E TERRENOS (O1) 

Descrição do Factor: 
Aspectos das condições locais do solo que dificultavam a construção de uma latrina (por exemplo, solo 
rochoso) ou propenso a desabar (por exemplo, solos moles ou áreas sujeitas a inundações). 
As perguntas de aprofundamento eram: 

 Descreva as condições do solo que dificultaram a reconstrução da latrina: 
o Solo arenoso – provocando o desabamento da fossa? 
o Solo rochoso – o que fez com que fosse difícil cavar? 
o Lençol freático perto da superfície – provocando o desabamento da fossa? 
o Zona propensa a inundações? 

 Como é que estas condições o desincentivaram de reconstruir? 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Referido por 138 (25%) agregados familiares FCA. Classificado nos 3 primeiros lugares por M/F: 
34/121 (10%/23%), respectivamente  

 Solos moles que desabavam facilmente eram um grande problema para agregados familiares FCA. 

 As percepções iniciais dos benefícios de solos moles, por serem fáceis de cavar, deram lugar a 
preocupações de que esses solos desabassem com muita facilidade. 

 As mulheres foram muito mais propensas que os homens a referir este factor e a dar-lhe prioridade. 

 A análise dos tipos de solo dos inquéritos aos agregados familiares revelou que os agregados 
familiares FCA mais probabilidades de ter encontrado solos moles, fácil de cavar e solos rochosos 
difíceis de cavar que os agregados familiares ODF; e menos probabilidades de ter encontrado solos 
duros que se sustêm sozinhos. 

 Foram identificados solos que desabaram tanto entre agregados familiares FCA como agregados 
familiares ODF, o que indica que a resposta ao desabamento dos solos é uma questão de atitude. 

 Os agregados familiares FCA tinham mais probabilidades que os agregados familiares ODF de terem 
encontrado solo propenso a inundações ou a ter fossas afectadas por lençóis freáticos superficiais – 
questões com que têm dificuldade em lidar os agregados familiares que utilizam materiais disponíveis 
na zona.  

À semelhança do Factor D2 atrás, este factor teve uma classificação alta como factor favorável para a 

construção inicial de latrinas e como obstáculo que influenciou a decisão dos agregados familiares de 

abandonarem a sua latrina. A maioria dos comentários relativos a este factor relaciona-se com o tipo 

de solo (duro/mole/rochoso, etc.) e a facilidade ou dificuldade relativa com que se podem cavar as 

fossas. Ao funcionar como factor favorável para a construção inicial de latrinas, a maioria dos 

comentários (63%) dizia respeito ao facto de o solo ser “mole” e “fácil” de cavar: 

“É fácil de cavar e reparar a fossa, o solo aqui é mole.” Mensuri, Etiópia 

Por outro lado, quando funciona como obstáculo à continuação da utilização de latrinas, os solos 

moles são definidos como sendo fáceis de desabar: 

“O solo, a terra vai-se abaixo durante a época das chuvas.” Jewaro, Etiópia 

“Ela disse que, apesar de terem um pouco de terra, os solos são fracos para aguentar a placa 

e geralmente desabam quando há muita chuva.” Aputir Central, Uganda 

Houve também alusões frequentes a solos “duros” ou “rochosos” que são difíceis de cavar: 

“O solo do terreno era duro e era a época seca, por isso a mulher perdeu a esperança.” Ndori, 

Quénia  
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Registaram-se comentários positivos e negativos de trinta famílias relativamente a este factor. Tal 

como acontece com o factor O2 (atrás), os comentários feitos por essas famílias foram analisados aos 

pares. Na maioria dos casos, os comentários iniciais afirmavam que o solo eram “moles” ou “arenoso”, 

facilitando a abertura da fossa, mas descrevem posteriormente o desabamento da fossa durante a 

época das chuvas: 

Inicialmente: “O solo não era difícil de cavar, o nosso quintal é bom sítio para cavar uma 

latrina.” 

Na altura do estudo: “O chão do meu quintal tem tendência a alagar e isso desincentivou-me 

de reconstruir a minha latrina.” Rogbai, Serra Leoa. 

Inicialmente: “Tinha o seu próprio terreno e, como era um solo arenoso leve, cavou uma fossa 

de uns 3 metros e meio.” 

Na altura do estudo: “O solo onde foi construída a latrina é fraco e desmorona-se facilmente 

devido às chuvas, e isso desmoralizou-os.” Oria, Quénia 

Da mesma forma, nalguns casos em que o solo é “rochoso” ou “duro”, isso foi inicialmente 

considerado uma vantagem, posto que o terreno se aguenta bem sozinho, mas posteriormente torna-

se uma dificuldade quando há que cavar nova fossa: 

Inicialmente: “O terreno era rochoso, tornando a estrutura durável e capaz de se aguentar 

sozinha.” 

Na altura do estudo: “Esta área é rochosa, fazendo, por isso, com que seja muito difícil cavar 

uma fossa, a não ser que contrate um artesão local para o fazer por si.” Kamsure, Quénia 

Expressões como “desmoralizado”, “esperança perdida” e “desencorajado”, que aparecem nos 

comentários, apontam para um sentimento de fracasso – em que o entusiasmo inicial se foi 

esvanecendo ao ponto de serem abandonados todos os esforços para fazer a manutenção de uma 

latrina e a melhoria de comportamento relativamente a saneamento deixar de existir. 

Também parece haver neste factor um elemento com uma forte componente de género, com as 

mulheres de agregados familiares FCA nomeando-o com bastante mais frequência que os homens (ver 

Figura 17). Apesar disso, não estava sobre-representado nos agregados familiares chefiados por 

mulheres. 
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Figura 17 – Classificação do Factor O1 por Homens e Mulheres 

É possível que todos os agregados familiares – FCA e ODF – lidassem com condições de solo 

semelhantes e que o resultado tenha sido determinado pela atitude na resposta a essas condições. 

No decorrer do inquérito, pediu-se aos agregados familiares que identificassem o tipo de solo em que 

a sua latrina tinha sido construída. Esta informação foi utilizada para investigar se as famílias FCA 

estavam a lidar com condições de solo mais problemáticas que as famílias ODF ou se as suas respostas 

eram provavelmente resultantes de uma atitude, como aventado atrás na Secção 4.3.2 (F1). Como se 

pode ver no Quadro 31, os agregados familiares FCA tinham maior tendência a lidar com solos moles, 

que são fáceis de cavar inicialmente, mas propensos a desabar, e terreno rochoso, em que as fossas 

são difíceis de escavar. Os agregados familiares ODF, porém, tinham maior tendência que os 

agregados familiares FCA a beneficiar de solos “duro”, que se sustêm bem sozinhos e que, por isso, 

evitam o desabamento e minimizam o esforço e a despesa de revestimento das fossas. 

Quadro 31 – Tipo de solo vs. Estatuto ODF 

Tipo de solo FCA ODF 

Mole 46% 34% 

Duro 8% 21% 

Rochoso 21% 16% 

Misto 26% 29% 

Este factor foi investigado mais em pormenor com uma pergunta adicional do inquérito em que se 

pedia aos agregados familiares para darem conta de quaisquer problemas que tivessem afectado a 

fossa da sua latrina. Apresentam-se no Quadro 32 os resultados tanto para toda a amostra da Fase 2 

como para os agregados familiares que apontaram as condições locais do solo como um factor 

favorável (F1) ou um obstáculo (O1). 

Quadro 32 – Problemas relacionados com os terrenos enfrentados pelos agregados familiares ODF e FCA  

  ODF FCA ODF (F1) FCA (O1) 

 Nº de AF 922 290 614 246 

Solo que desaba 15% 17% 17% 15% 

Lençol freático perto da superfície 6% 8% 5% 11% 

Propensão para cheias 3% 7% 1% 8% 

Estes resultados mostram que a distribuição de solos com tendência a desabar era igual nos agregados 

familiares FCA e ODF. Os agregados familiares ODF – que tinham resolvido a questão para 

continuarem a utilizar as suas latrinas – tinham lidado com esta questão de forma mais eficaz, o que 

sugere que o desabamento dos solos é uma preocupação que revela uma atitude (ou factor 

desmotivador) e não um obstáculo. Os resultados também mostram, porém, que os agregados 

familiares FCA (em especial os que indicaram condições do solo como factor) apresentavam maior 

incidência de problemas com um lençol freático superficial e inundações que os agregados familiares 

ODF. Esses problemas tendem a ser muito mais difíceis de resolver a nível familiar do que solos moles 

e representam um obstáculo significativo à manutenção do estatuto ODF. Esta conclusão pode 

também ser um indício de os agregados familiares FCA estarem localizados zonas mais baixas ou mais 

vulneráveis e pode, pois, estar relacionado com pobreza ou marginalização – uma área que merece 

uma investigação mais aprofundada. 
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ACONSELHAMENTO E CONHECIMENTOS TÉCNICOS (O5) 

Descrição do Factor: 
Falta de assessoria técnica ou conhecimento especializado sobre a construção ou manutenção de uma infra-
estrutura durável de boa qualidade  
As perguntas de aprofundamento eram: 

 Quem o aconselhou sobre a construção da sua latrina? Alguém da localidade ou de fora da 
localidade? 

 Que conselhos lhe deram? 

 Conseguiu obter este aconselhamento para reconstruir a sua latrina? Se não, explique. 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Referido por 72 (13%) agregados familiares FCA. Classificado nos 3 primeiros lugares por M/F: 32/56 
(9%/11%), respectivamente  

 O acesso a assessoria tinha sido um factor importante para ensinar os agregados familiares a 
construírem inicialmente as suas latrinas. 

 Após terem alcançado o estatuto ODF, muitos agregados familiares FCA sentiram que havia uma 
ausência de aconselhamento e conhecimento técnico a que pudessem ter acesso. 

 Embora houvesse algum seguimento pela Plan e instituições locais/estatais, é necessária mais 
informação sobre até que ponto essas visitas deram assessoria técnica.  

O tema dominante deste obstáculo foi “aconselhamento”. Cerca de metade dos comentários (51%) 

fazem referência a não conseguir obter o aconselhamento necessário para a construção ou 

manutenção de latrinas: 

“Não tenho ninguém que me aconselhe... Já não consigo obter aconselhamento.” Gbaneh, 

Serra Leoa 

Isto contrasta com a situação na altura em que as latrinas foram inicialmente construídas. Tal como 

aconteceu com os agregados familiares ODF (Secção 4.3.2 – F5), os agregados familiares FCA disseram 

que bom acesso a assessoria técnica era um dos factores favoráveis mais importantes para construir 

inicialmente uma latrina (referido em 14% dos agregados familiares FCA). Foi mencionado um leque 

de especialistas técnicos, incluindo a Plan, agentes comunitários de saúde, membros da comissão de 

CLTS e artesãos locais: 

“O pessoal da Plan aconselhou-os sobre como cavar e construir fossas com, pelo menos, 

1,80 m e, de preferência, redondas, para a placa ser robusta.” Katsemerini, Quénia  

“Os funcionários de saúde deram-nos assessoria técnica sobre como construir e usar a nossa 

latrina.” Odoro, Etiópia 

“Receberam assessoria técnica de um artesão local.” Jaribuni, no Quénia  

Vários também fazem referência aos seus próprios conhecimentos: 

“O marido também tinha conhecimentos básicos de construção de uma latrina simples.” 

Manera, Quénia  

Este contraste entre bom acesso a assessoria técnica ou especialização inicialmente e uma posterior 

falta desse acesso é ainda mais realçado nos comentários de certos agregados familiares que 

indicaram este factor inicialmente, como factor favorável para se tornar ODF e depois como obstáculo 

a continuar ODF: 
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Inicialmente: “Assessoria técnica de extensionistas comunitários de saúde sobre como 

construir latrinas” 

Na altura do estudo: “Não temos conhecimentos de como reparar e manter a latrina.” 

Katsemerini, Quénia 

Inicialmente: “Disponível assessoria técnica do artesão local.” 

Na altura do estudo: “Falta de aconselhamento técnico dos agentes comunitários de saúde 

sobre como fazer manutenção da minha latrina e impedir ataques de térmites.” Umoja Ni 

Nguvu, Quénia  

Corroborando o observado nos agregados familiares ODF, houve uma resposta semelhante a este 

factor por parte de homens e de mulheres, o que sugere que não havia uma forte dimensão de género 

na questão da assessoria técnica ou conhecimentos. Os homens tinham ligeiramente mais tendência 

a classificá-lo como uma das duas maiores prioridades e as mulheres tinham muito mais tendência a 

considerá-lo um factor de importância média na sua classificação (Figura 18). 

 

 

Figura 18 – Classificação do Factor O5 por Homens e Mulheres 

 

Visitas de Agências ou Organizações Externas 

As consultas aos chefes das localidades incluíram recolha de informação sobre visitas de seguimento 

a cada localidade por agências externas (pela Plan e pelo governo nacional ou governo autárquico), 

bem como alguma informação sobre a natureza da visita. O Quadro 33 mostra a percentagem de cada 

um dos três tipos de localidade que tinha recebido pelo menos uma visita. 

Quadro 33 – Visitas de agências exteriores por Tipo de localidade 

Tipo de localidade Plan Governo local Não governamental 

1 88% 44% 31% 

2 86% 64% 23% 

3 91% 64% 27% 

Como se pode ver, quase todas as localidades receberam algum tipo de visita de seguimento, com 

mais frequência da Plan. Para relacionar isto com o Factor O5, Aconselhamento ou conhecimentos 
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porém, só foi registada nalgumas UP (Homabay, Port Loko e Tororo) e é, na sua maioria, de natureza 

bastante geral: 

“O pessoal da Plan veio verificar a condição da latrina.” Gbanguma, Serra Leoa 

“[Funcionários do governo local] deslocavam-se em conjunto com o pessoal da Plan e 

extensionistas comunitários de saúde.” Akworot A, Uganda 

Alguns comentários indicam claramente que o objectivo da visita era simplesmente verificar ou 

fiscalizar, o que não teria contribuído para a assessoria técnica recebida pelos agregados familiares: 

“Pessoal da Plan e funcionários distritais da Saúde vieram e verificaram.” Aputir Oeste, 

Uganda 

“Para monitorar a construção e a utilização das latrinas e prender os que não tinham latrinas.” 

Ndori, Quénia  

Seria útil mais informação sobre o número e os tipos de apoio de seguimento que as comunidades 

receberam e recomenda-se este tema como área para futura investigação.  

EXISTÊNCIA DE ÁGUA DISPONÍVEL (O3) 

Descrição do Factor: 
Falta de água ou dificuldade de acesso a água que dificulta a construção, reparação e limpeza de latrinas. 
As perguntas de aprofundamento eram: 

 Explique como a falta de água o impediu de reconstruir a latrina. 

 Qual é o problema em obter água suficiente? 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Referido por 74 (13%) agregados familiares FCA. Classificado nos 3 primeiros lugares por M/F: 31/61 
(9%/11%), respectivamente  

 Como não havia latrinas com caixa de descarga nas zonas onde foi feito o estudo, este obstáculo não 
estava relacionada com o uso das latrinas. 

 A maioria dos comentários sobre este factor eram de natureza geral sobre a escassez de água; apenas 
poucos estavam relacionados com a escassez de água que dificultava a reparação limpeza das 
latrinas. 

 É possível que este factor se relacione principalmente com a utilização de água durante a construção, 
mas não foram revelados indícios fortes sobre como a escassez de água constituía obstáculo à 
manutenção do estatuto ODF.   

O acesso à água foi examinado atrás com algum pormenor na Secção 4.3.2 (F3), onde foi indicado 

como factor favorável que ajudou algumas famílias a permanecer ODF. Conforme observado na 4.3.2 

(F3), não foram identificadas praticamente em lado nenhum da zona do estudo latrinas com caixa de 

descarga e, por isso, qualquer referência à água como barreira só diz respeito a problemas ocorridos 

durante a construção, manutenção ou limpeza das latrinas – não na sua utilização. 

Nenhum problema se destaca nos comentários feitos pelos agregados familiares que referiram a água 

como obstáculo. A maioria dos comentários simplesmente faz referência a não haver água disponível. 

 “Não havia água para construir as paredes.” Jaribuni, Quénia  
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A distância até às fontes de água (indicada por referências a como a fonte fica “longe” ou que distância 

há que percorrer para “ir buscar” água) corresponde a 28% dos comentários: 

“A água é difícil de obter, porque está longe de casa.” Umoja Ni Nguvu, Quénia  

“Disse que, como era solteiro, não tinha ninguém para o ajudar a ir buscar água.” Aputir 

Central, Uganda 

Alude-se ao custo de água em 13% dos comentários: 

“A água está a ser vendida no ponto de água e é cara para o que esta família pode pagar.” 

Katsemerini, Quénia  

Não há praticamente referências à dificuldade de reparar a latrina por falta de água, e apenas alguns 

comentários referem a dificuldade de limpeza da latrina: 

“Como não temos abastecimento de água, é demasiado difícil limpar a latrina regularmente.” 

Egu, Etiópia 

Isto sugere que o principal problema relacionado com haver água disponível surge durante as 

actividades de construção. Dada a elevada ocorrência de comentários gerais sobre falta de água, 

também é possível, contudo, que se tratasse simplesmente um problema de grande importância na 

mente dos membros dos agregados familiares e não um obstáculo intimamente ligado ao abandono 

das latrinas pelos agregados familiares. Justifica-se, por conseguinte, um aprofundamento desta 

questão. 

Curiosamente, embora não haja grande diferença entre a prioridade dada por mulheres e homens de 

agregados familiares ODF à existência de água disponível como factor favorável, nos agregados 

familiares FCA, os homens tinham muito mais tendência que as mulheres a classificá-la como seu 

obstáculo mais importante ( 

Figura 19). No geral, porém, as mulheres mencionam este factor tanto como os homens. 

 

Figura 19 – Classificação do Factor O3 por Homens e Mulheres 
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ou não referido este factor. Pode observar-se que, contrariamente a esta suposição, de facto os 

agregados familiares que referiram este factor tinham melhor acesso a água. 

Quadro 34 – Tempo gasto para ir buscar água na época seca vs. O3 

Tempo gasto para ir buscar água AF que indicaram  O3 AF que indicaram  O3 

30 minutos ou menos 52% 56% 

31 a 60 minutos 34% 19% 

1 hora a 3 horas 8% 23% 

Mais de 3 horas 5% 2% 

Isso tende a indicar que haver água disponível não é provavelmente a razão principal pela qual essas 

famílias abandonaram as latrinas, apesar de ser classificada em primeiro lugar por homens de cerca 

de 17% dos agregados familiares. 

QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO INICIAL (O4) 

Descrição do Factor: 
Construção inicial de latrinas de má qualidade que funciona como obstáculo à manutenção e à utilização 
dessas latrinas a longo prazo  
As perguntas de aprofundamento eram: 

 A qualidade da latrina que construiu era boa, aceitável ou má? 

 Se a qualidade era má, como afectou isso o uso e a manutenção da latrina pelas pessoas? 

 Porque é que a qualidade de construção era boa ou má? Quem a construiu? 
Resumo dos Resultados/Análises: 

 Referido por 63 (11%) agregados familiares FCA. Classificado nos 3 primeiros lugares por M/F: 39/48 
(11%/9%), respectivamente.  

 Este factor foi referido com mais frequência no Quénia e na Etiópia 

 Foram assinalados nos comentários quatro tipos de problemas de qualidade: 
→ materiais de má qualidade 
→ o custo de construir de início com boa qualidade 
→ falta de conhecimentos sobre construção de boa qualidade 
→ pressão para construir latrinas rapidamente 

O último obstáculo que foi mencionado em mais de 10% dos agregados familiares FCA foi a qualidade 

da construção inicial da latrina. A maioria destes comentários eram do Quénia e da Etiópia 

(representando 46% e 41% dos comentários, respectivamente), com os comentários dos dois outros 

países representando, em conjunto, apenas 13% dos comentários. 

Além de aludir apenas à qualidade da latrina, como, por exemplo, em 

A qualidade de construção inicial era má, por isso ela precisa de construir outra.” Umoja Ni 

Nguvu, Quénia  

os comentários revelam quatro razões diferentes para a qualidade das suas latrinas ser má31. Assinale-

se que há uma sobreposição significativa entre estes factores e os outros discutidos nas seções 

anteriores. 

                                                           

31 Os números de comentários registados eram pequenos e não são apresentadas, por isso, as verdadeiras percentagens.  
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 A qualidade dos materiais, que produz estruturas frágeis, como em 

“Usei paus e lama para construir a minha primeira latrina, os materiais de construção iniciais 

fizeram com que a minha latrina tivesse desabado.” Gbaneh, Serra Leoa 

“A construção inicial utilizada foi má, porque ele reutilizou chapas velhas e restos. A cobertura 

deixava entrar água na época das chuvas e isso contribuiu para a placa do chão se ter ido 

abaixo.” Ndori, Quénia 

 O custo de contratar ajuda ou de construir com qualidade, como em 

“Não têm dinheiro para contratar um artesão local.” Jaribuni, Quénia 

“A qualidade da construção inicial não era boa, por isso era cara a manutenção.” Ndori, 

Quénia  

 A falta de conhecimentos de como construir uma latrina de boa qualidade desde o início, como 

em 

“Faltavam-lhe conhecimentos sobre como reconstruir uma latrina que pudesse durar mais 

tempo.” Oria, Quénia  

 A pressão para construir ou ter construído rapidamente foi referida em vários comentários no 

Quénia, apontando para questões específicas sobre a maneira como o CLTS foi implementado 

nesses locais: 

“A qualidade de construção inicial era má, porque construímos a latrina à pressa antes da 

celebração.” Umoja Ni Nguvu, Quénia  

“A qualidade da construção inicial não era boa. Tivemos de construir uma latrina por causa da 

pressão dos líderes do CLTS.” Ndori, Quénia  

Os homens referiram este factor com um pouco mais de frequência que as mulheres e tinham uma 

muito maior tendência a classificá-lo como obstáculo mais importante ( 

Figura 20). Isso pode ser um reflexo de uma participação mais activa ou de maior responsabilidade 

por parte dos homens na construção de latrinas. 

 

Figura 20 – Classificação do Factor O4 por Homens e Mulheres 
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 QUESTÕES ESPECÍFICAS DE CADA PAÍS 

Os resultados da análise descrita na Secção 4 foram comunicados aos quatro escritórios nacionais que 

participaram no estudo. Foram também divulgadas as variações locais observadas nos dados e foram 

convidados representantes de cada país a participar num workshop de dois dias, em Adis Abeba, em 

Outubro de 2013, para discutir os resultados gerais, bem como as questões relativas ao seu país, e 

chegar a um consenso sobre quais podiam ser as implicações do estudo para os programas de CLTS 

da Plan. Os resultados e conclusões do workshop estão documentados no relatório do workshop32 e 

foram utilizados para contribuir para a interpretação dos resultados e melhorar essa mesma 

interpretação. As principais conclusões do seminário são apresentadas a seguir. É importante notar 

que estas observações e conclusões não são forçosamente comprovadas pelo conjunto de dados nem 

pela análise do estudo, mas são aqui incluídas para pôr em realce os problemas e variações e para 

contribuir com alguma reflexão sobre as razões por que podem existir. 

5.1 ETIÓPIA 

No programa CLTS da Etiópia, a lavagem das mãos é considerada integrada, o que se reflecte na 

variante do CLTS adoptada a nível nacional, conhecida como CLTSH - ou CLTS mais Higiene. A presença 

de lavatórios perto das latrinas é um dos critérios utilizados para verificar se um agregado familiar 

pode ser classificado como ODF, embora as orientações de verificação de CLTSH definam de facto dois 

níveis de critérios ODF. Ao primeiro nível, os agregados necessitam apenas de ter deixado o FCA, o 

                                                           

32 Relatório interno da Plan, disponível mediante pedido. 

Latrina local, Shebedino, Etiópia 
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que é indicado pela presença de uma latrina em funcionamento. Os lavatórios e outros indicadores 

de melhoria do comportamento de higiene, tais como assegurar que as latrinas de fossa têm tampas 

só entram no segundo nível de verificação. 

A razão postulada pela equipa da Etiópia para haver níveis relativamente baixos de lavatórios 

observados durante o estudo foi que, na realidade, a promoção da lavagem das mãos não entra (ou 

não entrava) no processo de despertar, que adoptou a recomendação de Kamal Kar de ter apenas 

uma única mensagem durante o despertar (deixar o FCA). Também se assinalou que não há 

actualmente nenhuma técnica de ignição para lavagem das mãos como existe para acabar com o FCA, 

mas têm vindo a ensaiar técnicas como o exercício do “pão”33 para incentivar a lavagem das mãos. 

Em Jimma, onde os lavatórios eram muito escassos, a razão apresentada foi que se trata de uma área 

predominantemente muçulmana e “os muçulmanos levam recipientes de água com eles quando se 

vão lavar depois de defecarem”, em que se nega a necessidade de lavatórios34. Isso também foi dado 

como explicação parcial para o facto de ter sido referida em Jimma a Localização distante ou de difícil 

acesso (D2): por razões de ordem religiosa, as pessoas fazem as latrinas longe de suas casas – nas 

plantações de café –, para terem privacidade para se lavarem depois de defecarem (e para reduzir o 

mau cheiro). 

Também em Jimma, o elevado número de referências a Campanhas de promoção do saneamento e 

higiene (M12) como motivação para permanecer ODF foi atribuído a que as comunidades nesta UP 

interpretaram (mal) o despertar de CLTS e outras actividades relacionadas como campanhas de 

higiene. 

O seguimento e apoio dado às comunidades nas UP cobertas pelo estudo consiste em grupos de 

trabalho ao nível da comunidade, que fazem visitas e informam sobre o estatuto ODF dos agregados 

familiares, visitas de supervisores, extensionistas de saúde, funcionário da Plan no terreno, etc., bem 

como o processo de monitoria semanal por alunos e professores estabelecido pela Plan. 

Curiosamente, o elevado número de agregados familiares de Shebedino que construíram latrinas 

entre as duas fases do estudo foi atribuído a uma visita à área por um líder natural muito famoso, cuja 

presença “envergonhou” agregados familiares FCA, levando-os a reconstruir rapidamente. 

Está relacionada com isto a influência da grande ampliação do programa de CLTS da Etiópia em geral35. 

O Governo da Etiópia criou uma meta ambiciosa para garantir que todo o país esteja ODF em 2015 e 

a Plan Etiópia está a desempenhar um papel fundamental neste processo. Shebedino é um das 

primeiras woredas36 a serem declaradas ODF – um marco que foi alcançado durante o período de 

realização do estudo – e, por isso, é provável que isso também tenha exercido alguma pressão sobre 

as famílias que tinham voltado ao FCA no sentido de reconstruirem as suas latrinas. As implicações da 

rápida ampliação na qualidade do CLTS ao nível dos agregados familiares e das localidades foram 

                                                           

33 Usar a mesma mão que tocou em fezes para mexer em pão e o oferecer a membros da comunidade. 
34 Surgiu em várias conversas a questão de práticas culturais relativas à lavagem das mãos e lavagem em geral, tendo sido defendido que 

lavatórios perto das latrinas não indicam forçosamente práticas de lavagem das mãos. Foram dadas várias opiniões, mas o grupo não chegou 

a nenhum consenso evidente. 
35 Ver a avaliação intercalar do Programa Pan-Africano de CLTS da Plan, concluída em Março de 2013, que dava conta de resultados 

impressionantes na Etiópia quando comparada com os outros sete países do programa. 
36 Divisão administrativa etíope, correspondente a um distrito. (Nota do tradutor) 
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discutidas pela equipa da Plan Etiópia, mas não se chegou a um consenso claro sobre a questão. O 

elevado número de referências a Obrigação (regulamentos, penalidades, ameaças) (M9) em 

Shebedino, porém, poderia ser um indício dessa pressão, embora também se tenha assinalado que, 

em Shebedino, as comunidades e os líderes naturais tinham regulamentos e multas em vigor, desde 

o início, para os praticantes de FCA. 

Não foram usados esquemas de crédito no programa de CLTS da Plan Etiópia até à data, embora 

tenham recentemente iniciado a comercialização do saneamento. As latrinas partilhadas não são 

geralmente recomendadas nem incentivadas na Etiópia. 

5.2 QUÉNIA 

Uma forte liderança nas localidades foi adiantada pela equipa do Quénia como ingrediente 

fundamental para o estatuto ODF dos agregados familiares. Quando a liderança da localidade é forte 

e motivada, os agregados familiares estão sujeitos a uma monitorização interna constante e têm 

tendência a conservar o seu estatuto ODF. Quando é o contrário que se verifica, uma maior 

percentagem de agregados familiares tende a voltar ao FCA. Em Kilifi, havia uma correlação negativa 

entre participação no despertar e o estatuto ODF dos agregados familiares (havia menos pessoas a 

terem participado no despertar nas localidades com melhor desempenho). A equipa do Quénia  

sugeriu que as localidades despertadas pela Plan e pelo Governo podem não ter tido níveis elevados 

de motivação e uma liderança forte e, assim, apesar de ter havido um grande número de pessoas a 

participar no despertar, devido à influência externa da Plan ou do Governo, sem a pressão interna 

contínua e o seguimento por parte da liderança da localidade, muitos agregados familiares voltaram 

ao FCA. 

A equipa assinalou que, no Quénia, tem havido níveis elevados de divulgação do CLTS pelas 

comunidades despertadas juntos das comunidades vizinhas. Quando a liderança da localidade é forte, 

vêem as comunidades vizinhas despertadas tornar-se ODF e decidem seguir-lhes o exemplo. Os 

agregados familiares dessas comunidades não se consideram forçosamente despertados, mas tendem 

a manter o seu estatuto ODF devido à forte liderança. Em consequência disto, quando inquirido, este 

grupo pode ter distorcido os resultados criando a anomalia observada no conjunto de dados do 

estudo. Esta informação só foi dada no workshop e não durante o período de estudo nem no processo 

de selecção das localidades, e não se sabe que localidades, a existirem, eram realmente auto-

despertadas da forma descrita. Seria interessante aprofundar a questão das comunidades 

auto-despertadas. 

A liderança foi também referida como razão provável para o elevado número de vezes que foi referido 

o factor Visitas de seguimento, Aconselhamento, Apoio externo (M11); quando os anciãos e chefes 

das localidades foram formados como facilitadores de CLTS, manteve-se grande pressão sobre as 

famílias e deu-se-lhe apoio para atingirem e manterem o estatuto ODF. Também foi referido o apoio 

do Director de Saúde Pública, embora se tenha assinalado que o nível de apoio oferecido por essas 

pessoas dependia muito da sua motivação e “paixão” individuais relativamente ao CLTS. 

Menos claro é por que razão a Pressão de pares, ser como os outros (D10) teve uma classificação 

elevada em Kilifi como factor desmotivador (ou seja, as pessoas voltaram ao FCA porque queriam ser 

como os outros praticantes de FCA). A única razão apresentada para tal foi a natureza humana: 
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quando rodeadas de pessoas que fazem uma coisa – mesmo que ela seja considerada negativa –, as 

pessoas muitas vezes sentem que têm justificação para fazer o mesmo. 

A equipa do Quénia ponderou por que motivo em Homabay foi indicada a Obrigação (regulamentos, 

penalidades, ameaças) (M9) como importante factor de motivação para construção de latrinas e 

permanecer ODF. Em 2010, foram promulgadas uma série de leis destinadas a promover o uso de 

latrinas (a Lei do Chefe e a Lei da Saúde Pública), que foram concebidas para capacitar líderes locais 

para obrigarem os agregados familiares a obedecer. Isto pode muito bem ter forçado alguns 

agregados familiares a construir latrinas. É menos certo, porém, que estas sejam usadas, havendo 

alguns chefes de família que apresentam as suas latrinas como “a latrina do chefe” ou “a latrina do 

técnico de saúde”. O que tem sido considerado mais eficaz são os regulamentos e as normas 

comunitárias postas em prática para garantir que todos tenham uma latrina e a usem. Exemplos da 

pressão exercida sobre as pessoas que não mantêm latrinas são a recusa em permitir-lhes a realização 

de eventos importantes, como casamentos e funerais, até terem construído uma latrina. 

Campanhas de promoção do saneamento e da higiene (M12) também foi um factor bem classificado 

em ambas as UP do Quénia, principalmente por causa de fortes campanhas de promoção do 

saneamento e da higiene lideradas pelo Governo e apoiadas por várias agências/organizações não 

governamentais. Em ambas as UP (e no país em geral), o Ministério da Saúde tem vindo a promover 

o saneamento e a higiene através de uma estratégia comunitária em que os agentes comunitários de 

saúde divulgam mensagens/informações de promoção da higiene, juntamente com outras mensagens 

de saúde. Exemplos destas mensagens são a lavagem das mãos, escorredores de louça, gestão do lixo 

doméstico, a importância do uso de latrinas, nutrição, etc. 

A equipa do Quénia levantou questões sobre os resultados do estudo que, ao contrário dos outros 

três países, o estatuto ODF não estava, no Quénia, directamente relacionada com o conhecimento de 

lavagem das mãos. Os membros da equipa afirmaram que, no Quénia,  as mensagens de lavagem das 

mãos se centram em quatro momentos essenciais (ao contrário dos nove utilizados no questionário 

do estudo), o que, devido à forma como a análise do estudo pontuou o conhecimento de lavagem das 

mãos, fez com que as pontuações do Quénia fossem artificialmente baixas quando comparadas com 

as de outros países. Também afirmaram, todavia, que, com toda a probabilidade, a lavagem das mãos 

depois de usar a latrina  é o momento que é mais referido. 

5.3 SERRA LEOA 

Foi feita uma observação interessante pela equipa da Serra Leoa sobre o motivo por que havia uma 

grande diminuição do número de agregados familiares FCA entre as duas fases (100% em Moyamba). 

Tal como aconteceu com os outros países, o desabamento das fossas durante a época das chuvas é 

comum. Na Serra Leoa, porém, isto parece ser um ciclo aceite. A Fase 1 do estudo (reverificação) foi 

realizada em Maio, que é a época seca, mas demasiado cedo para os agregados familiares terem 

reconstruído. Quando se chegou à Fase 2 (que foi realizada na época das chuvas), muitos desses 

agregados familiares tinham construído de novo as suas latrinas, donde o baixo número de agregados 

familiares FCA observados nesta fase. A equipa também reconheceu, contudo, que a própria fase de 

reverificação também pode ter funcionado como motivador para estes agregados familiares FCA. 

Além disso, a razão apresentada pela equipa da Serra Leoa para as mulheres terem dito que tinham 

abandonado as suas latrinas por motivos de saúde foi que elas entenderam os perigos do FCA perto 
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de casa e, por isso, quando as latrinas desabaram, passaram a ir longe de casa para praticar FCA, a fim 

de manter os excrementos bem afastados. 

O motivo apresentado pela equipa da Serra Leoa para haver aí frequentes referências a Obrigação 

(regulamentos, penalidades, ameaças) (M9) foi simplesmente a prática das comunidades de 

estabelecerem estes regulamentos como parte dos seus planos de acção para se tornarem ODF. 

Verificou-se, porém, durante as discussões que, na Serra Leoa, a partilha de latrinas é muito mais 

comum que noutros países. Em muitas localidades, as famílias alargadas vivem em complexos 

residenciais em que pode haver quatro ou cinco famílias partilhando uma única latrina. Estas famílias 

podem viver em habitações separadas ou partilhar uma casa grande, mas são consideradas separadas, 

de acordo com a definição de família na Serra Leoa, que é “todos os que comem da mesma panela”. 

Geralmente, há um dirigente ou chefe de família dentro do complexo residencial, que é responsável 

por decisões no complexo e é provável que essa pessoa tenha um certo poder sobre os outros. É 

possível que seja esta a autoridade a que se aludia quando o factor era referido. 

A lavagem das mãos foi um tema da discussão controverso durante a apresentação da Serra Leoa. A 

equipa disse que, na Serra Leoa, toda a gente tem um bidão que leva para a latrina para se lavar, mas 

que normalmente está dentro de casa, para não ser roubado. Afirmou-se que, como é necessário lavar 

as mãos noutras ocasiões e não só depois de usar a latrina, ter o lavatório perto da latrina irá 

desincentivar a lavagem das mãos noutras alturas. Além disso, os membros da equipa disseram que 

os agregados familiares sentem que a água que está no bidão fica contaminada se o bidão for deixado 

na latrina. Trata-se de explicações possíveis para o baixo número de lavatórios observados nos dados 

da Serra Leoa. Curiosamente, os critérios ODF contemplavam a necessidade de lavatórios na latrina 

ou facilmente acessíveis a partir dela – mas não era dada uma definição do que se considera 

facilmente acessível. Não se sabe como isto funciona tendo várias famílias acesso a uma única latrina 

e trata-se de uma área para uma investigação mais aprofundada. 

A promoção da lavagem das mãos é feita via rádio e outras formas de comunicação social, bem como 

através da formação de clubes de saúde das escolas e da localidade. São também disponibilizados 

materiais de Informação, Educação e Comunicação (IEC). Durante a certificação ODF, são fornecidos 

às famílias recipientes e um pouco de sabão como incentivo pontual (subsídio)  e também se lhes diz 

que pode ser usada cinza na falta de sabão. Durante o processo de se tornar ODF, é feito seguimento 

por funcionários da Plan e por funcionários do governo local, que fazem visitas regulares e de rotina 

às localidades. Parece que, quando alcançam o estatuto ODF, são também fornecidos às localidades 

uma série de outros incentivos, incluindo pontos de água e bicicletas para os líderes naturais. Outras 

formas de apoio são a formação dada a comissões de água (não é claro se estas comissões são também 

responsáveis pelo saneamento) e formação sobre esquemas locais de crédito ligados aos resultados 

de WASH. 

5.4 UGANDA 

Ao contrário dos outros países, no Uganda afirmaram que a promoção da lavagem das mãos começa 

com o despertar e continua durante todo o processo de CLTS. É integrada em todos os diálogos da 

comunidade e funciona paralelamente a campanhas de saúde e higiene do Governo. A equipa 

descreveu uma campanha de lavagem das mãos visando especificamente as lactantes e as crianças 

em idade escolar, demonstrações nas localidades sobre como construir e utilizar lavatórios e sessões 
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de formação de formadores para pedreiros e trabalhadores de saúde da localidade sobre vários 

aspectos de higiene. Foram também criados grupos de teatro em todas as localidades para promover 

a higiene. 

O uso de pedreiros (referido no workshop como SanMark ou comercialização do saneamento) parece 

sobressair no Uganda. Além da formação de formadores referida atrás, houve também pedreiros a 

receber formação sobre Redução do Risco de Desastres (RRD), sob a forma de conhecimentos técnicos 

sobre como construir latrinas (fossas) resistentes às cheias e localização das latrinas. É feito um maior 

fortalecimento deste grupo criando associações de poupança e crédito a partir de associações de 

pedreiros, embora isto ainda esteja numa fase-piloto. Os pedreiros desempenham aparentemente um 

papel importante a nível da localidade no que diz respeito a garantir que toda a localidade seja ODF, 

ajustando a quantia que cobram aos agregados familiares pela sua assistência em função das posses 

destes agregados familiares. 

Parece que a assistência técnica é importante em Tororo, porque há duas estações chuvosas que as 

pessoas da localidade têm de enfrentar – de Março a Maio e de Agosto a Novembro. Apesar de a 

equipa do Uganda afirmar que o seguimento e monitoria continuam durante toda a época das chuvas, 

é provável que o acesso seja difícil e a equipa pensava que o elevado número de agregados familiares 

cujas latrinas desabaram entre as fases do estudo se devia às chuvas. Na realidade, ambas as fases de 

recolha de dados coincidiram com a época das chuvas, o que talvez tenha sido pena. Outro factor que 

pode ter influenciado os agregados familiares durante o período de estudo foi um surto de cólera em 

Tororo. Nas localidades onde tinham conservado o estatuto ODF, a equipa disse que havia pouca (ou 

nenhuma) cólera. 

São feitos mensalmente seguimento, apoio e monitoria por líderes naturais, que apresentam 

relatórios aos inspectores de saúde locais. Os relatórios de monitoria são enviados ao Ministério da 

Saúde e a Plan recebe cópias dos relatórios relativos às localidades onde trabalha (uma vez que a Plan 

está a implementar a abordagem do governo). 

A questão do abastecimento de água e do acesso à água mereceu alguma discussão por parte da 

equipa do Uganda. Como descrito, o abastecimento de água no Uganda parece estar ligado à obtenção 

do estatuto ODF, o que não explica o melhor acesso (em geral) a água em localidades que não têm, 

aparentemente, abastecimento de água. É provável que isto seja simplesmente um resultado anómalo 

devido à escassez de dados, embora no Uganda tenha sido referida outra iniciativa, que tem uma 

abordagem holística de WASH, garantindo que as localidades com escassez de água tenham 

abastecimento de água. Trata-se de uma área que requer investigação mais aprofundada. 

Não foi dada nenhum verdadeira explicação para a referência frequente do factor Repulsa, Vergonha, 

Orgulho (M6) no Uganda. A equipa descreveu, porém, o mesmo fenómeno referido pela equipa do 

Quénia, a saber, localidades vizinhas motivadas que assumem a responsabilidade de se tornarem ODF 

sem um exercício de despertar externo. 

A elevada ocorrência de Melhoria das condições para toda a família (M8) em Tororo foi simplesmente 

atribuída a baixos níveis de insistência em perguntas de aprofundamento por parte dos 

entrevistadores – e se eles tivessem insistido um pouco mais, teriam surgido outros factores.  
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 IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA E NO TRABALHO FUTURO 

Esta secção apresenta as conclusões principais sob a forma de implicações na prática para melhoria 

da sustentabilidade dos programas de CLTS da Plan. Os autores reconhecem que estas conclusões não 

são definitivas, sublinhando as limitações discutidas na Secção 3.3, e são apresentadas aqui para 

orientar e informar a reflexão dos profissionais de CLTS da Plan, e eventualmente servir de base para 

futuras investigações. 

Embora as implicações apresentadas a seguir sejam principalmente para os objectivos da Plan, é 

importante reconhecer que qualquer intervenção programática deve ser examinada na perspectiva 

de escala – se a recomendação pode ou não ser ampliada,  naturalmente ou através de processos e 

programas governamentais de nível nacional. Por exemplo, uma recomendação de que a equipa da 

Plan deve visitar as comunidades para executar um aspecto fundamental de CLTS não é útil se isso 

não puder também ser feito por líderes naturais ou por funcionários estatais a trabalhar no terreno 

no âmbito de um programa nacional. Muitas recomendações que se seguem são de natureza geral e, 

por isso, não vão ao pormenor de especificar exactamente como devem ser levadas à prática, mas 

onde houver especificidade, ela foi examinada nesta perspectiva. 

Há basicamente duas categorias de conclusões e recomendações decorrentes do estudo. Por um lado, 

o estudo identificou uma série de factores que funcionaram como obstáculos e desmotivaram os 

agregados familiares, contribuindo assim para a sua decisão de abandonar as latrinas e voltar ao FCA. 

Os esforços desenvolvidos para combater estes factores ajudarão a fazer regressar este grupo ao 

estatuto ODF e a impedir que os agregados familiares voltem ao FCA no futuro. 

Por outro lado, há os factores que motivaram ou capacitaram os agregados familiares para manterem 

as suas latrinas, quer através de níveis iniciais de investimento numa latrina que durou, ou 

circunstâncias – internas ou externas – que levaram a que estivessem preparados ou pudessem 

investir em reparações e reconstrução. Partir desses factores ou melhorá-los reforçará provavelmente 

esta determinação e aumentará a probabilidade de esses agregados familiares continuarem a manter 

as suas latrinas no futuro e eventualmente virem até a melhorá-las. 

Além disso, o estudo identificou algumas áreas de fraqueza nos programas de CLTS, em especial no 

respeitante a melhorias do comportamento de higiene, como seja lavar as mãos. Tentar superar estas 

fraquezas contribuirá para que os agregados familiares alcancem o pleno estatuto ODF que é o 

objectivo último dos programas de CLTS da Plan. 

Surgiram deste processo seis áreas de enfoque, conforme descrito nas secções seguintes. 

6.1 LAVAGEM DAS MÃOS 

Os resultados da reverificação mostram que, embora a Plan tenha tido bastante êxito em levar os 

agregados familiares a construir latrinas e também – na maioria dos locais (87%) – a conservá-las, não 

teve o mesmo êxito na mudança de comportamento durável relativamente à manutenção de 

lavatórios e ao uso regular de uma tampa nas latrinas. Em pelo menos 8% dos agregados familiares (e 

mais de 30% em alguns locais) que conservaram as latrinas, alguns membros do agregado familiar 

ainda praticam FCA em redor da casa. 
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Dos quatro factores mais referidos como motivando os agregados familiares ODF para conservarem 

as suas latrinas, apenas a Saúde (discutida na próxima secção) implica, em princípio, a lavagem das 

mãos e outros comportamentos de higiene melhorada. Para os outros três – 

Vergonha/Repulsa/Orgulho, Privacidade/Segurança e Comodidade/Conforto – basta simplesmente 

ter uma latrina, o que talvez explique em parte a disparidade entre os números de retenção de latrinas 

e lavatórios. Além disso, em vários locais, o estudo constatou indícios de coerção externa – levar os 

agregados familiares a construir lavatórios para satisfazer os critérios de verificação ODF para cumprir 

prazos, por exemplo os das celebrações ODF. 

Os quatro programas nacionais afirmaram que promovem a lavagem das mãos paralelamente aos 

seus programas de CLTS, mas não se sabe qual a qualidade desta promoção. O momento em que é 

introduzida também varia e isso pode ter influência na sua eficácia. No Uganda, por exemplo, a 

promoção da lavagem das mãos começa durante o despertar e continua durante todo o processo 

(paralelamente a campanhas de saúde e higiene organizadas pelo Governo), enquanto nos outros 

países só começa depois do despertar, seguindo assim a abordagem padrão de CLTS, que dá relevo a 

uma única mensagem-chave (deixar o FCA) durante o despertar. Na Etiópia, integraram a lavagem das 

mãos no CLTS, para criar a variante local CLTSH (CLTS mais Higiene). Embora a presença de lavatórios 

perto das latrinas seja um dos critérios utilizados para verificar se um agregado familiar pode ser 

classificado como ODF, as orientações de verificação de CLTSH descrevem, porém, um processo de 

verificação em duas etapas. Na primeira etapa, os agregados familiares precisam apenas de ter 

deixado de praticar o FCA, o que é indicado pela presença de uma latrina em funcionamento, e os 

outros critérios (tais como lavatórios) só entram mais tarde, numa segunda fase. A certificação ODF é 

feita ao nível da woreda na Etiópia, o que significa provavelmente que é exercida pressão sobre os 

agregados familiares e localidades retardatário para cumprirem os prazos para esses grandes eventos.  

Outros factores culturais ou comportamentais locais podem também influenciar a deliberação dos 

agregados familiares relativamente a lavatórios. Na Serra Leoa, por exemplo, é aparentemente 

comum a partilha de uma única latrina entre vários grupos familiares que vivem todos dentro de uma 

única casa ou num complexo residencial. Segundo a equipa da Plan Serra Leoa, nestas circunstâncias, 

os  lavatórios (normalmente um bidão), pertencem a cada grupo familiar, que não os deixa na latrina 

por medo que sejam roubados e também devido ao risco de contaminação da água, pelo que o bidão 

tem de ser levado para a latrina de cada vez que se lá vai ou vai-se lavar as mão ao bidão depois de 

defecar. Da mesma forma, em Jimma, na Etiópia, a razão dada para a escassez de lavatórios foi que, 

por motivos religiosos, a maioria das pessoas leva água com elas para se lavarem depois de defecarem, 

o que nega a necessidade de lavatórios separados. Estes exemplos implicam um nível de lavagem das 

mãos maior que os números do estudo indicam. Não é certo que a lavagem das mãos se faça 

realmente nestas situações e o senso comum tende a sugerir que, se a lavagem das mãos não se faz 

na latrina, muitas vezes pura e simplesmente não se faz. 

É necessária uma compreensão mais aprofundada do que desperta para a lavagem das mãos (e outros 

comportamentos de higiene melhorada) 37  para melhorar os resultados de lavagem das mãos 

observados no estudo. Nalguns locais, observa-se uma relação entre ter conhecimentos sobre 

                                                           

37 Reconhecendo que, à escala mundial, muito poucos programas conseguiram obter melhorias duráveis de larga escala relativamente à 

lavagem das mãos. 
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lavagem das mãos e ter lavatório, mas noutros não. As razões para tal não são claras e, por isso, 

também se justifica uma investigação mais aprofundada dos diferentes processos de promoção da 

lavagem das mãos utilizados em todos os locais de estudo. 

Retrabalhar algumas análises com base numa definição dos agregados familiares FCA/ODF assente na 

existência de uma latrina com lavatórios e alguns dos outros indícios de melhor comportamento de 

higiene também produziria, provavelmente, resultados interessantes. 

6.2 SAÚDE 

Em contraste com a percepção dos implementadores do sector e de outras pesquisas38, este estudo 

concluiu que a saúde tinha uma influência significativa no comportamento dos agregados familiares. 

Foi o factor motivador mais referido para a construção inicial de uma latrina e para os agregados 

familiares ODF fazerem manutenção das suas latrinas. Os dados recolhidos para o estudo, todavia, 

não testaram se os próprios conhecimentos de saúde são um factor impulsionador – ou seja, se o 

conhecimento dos benefícios do uso de latrina para a saúde leva os agregados familiares a 

conservarem as latrinas ou se os agregados familiares que já estão motivados para conservar as 

latrinas também referem depois a saúde como razão. O teste também não estudou se os benefícios 

para a saúde são reais ou apenas percepcionados. 

Há um leque de explicações possíveis para o destaque que os agregados familiares deram à saúde. A 

promoção da saúde durante os programas de CLTS, ou em paralelo com eles, pode ter criado um 

entendimento de que o uso de latrinas produz saúde. A frequência com que os agregados familiares 

inquiridos observaram uma relação entre diarreia e uso de latrinas sugere que a educação para a 

saúde tem contribuído de alguma forma para esta maneira de pensar. As mensagens de saúde podem 

ter continuado a influenciar o pensamento dos agregados familiares mesmo anos depois de ter sido 

alcançado o estatuto ODF. Alguns agregados familiares, porém, podem ter sido persuadidos não pela 

educação mas sim pela sua própria experiência de que as latrinas melhoram a saúde. Estes agregados 

familiares podem, por sua vez, ter divulgado melhorias reais na saúde ou a sua percepção de que a 

saúde tinha melhorado. Isto pode ser testado através de futuras investigações aos agregados 

familiares, comparando a incidência de doenças relacionadas com WASH (comunicadas pelos próprios 

ou por meio de registros de saúde locais) e a despesa média dos agregados familiares com saúde em 

localidades ODF e não ODF. 

As implicações na prática dependerão do que seja revelado por uma investigação mais aprofundada 

do papel desempenhado pela saúde na motivação dos agregados familiares. Se é em grande parte 

uma resposta à eficácia da educação, sugere então que são importantes as mensagens de saúde em 

conjunto com a promoção do CLTS e que valem a pena grandes esforços nesta área. Isto pode implicar 

o reforço ou prolongamento da fase de seguimento do CLTS, para permitir mais mensagens de 

sensibilização sobre saúde ou ligação com outros programas de promoção de higiene, tais como as 

actividades de saúde pública do Estado a longo prazo, como discutido atrás. Outra possibilidade é que, 

se se trata da experiência dos agregados familiares de melhoria da saúde pelo uso de latrinas a longo 

prazo (seja esta melhoria real ou apenas percepcionada), então o enfoque deve ser noutros factores 

                                                           

38 Val Curtis, palestra na Conferência WASH, Brisbane 2011 
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que levam os agregados familiares a conservar as suas latrinas. Ao fazê-lo, reforçar-se-ão 

automaticamente as percepções dos agregados familiares de serem mais saudáveis. Também pode 

ser importante ponderar uma combinação destes métodos, com ênfase em factores motivadores de 

saúde e outros variando ao longo do tempo. 

Há dois outros aspectos relevantes das conclusões do estudo sobre a importância da saúde como 

factor de sustentabilidade ODF. Primeiro, os estudos que demonstram melhorias na saúde como 

resultado do CLTS são significativamente favoráveis para o Governo, doadores e parceiros 

implementadores, mas não precisam de ser repetidos em cada programa. Agências como a Plan 

podem basear-se no corpo emergente de factos documentados nesta área 39  para justificar os 

programas de CLTS em função dos resultados de saúde e da relação custo-eficácia. Em segundo lugar, 

embora os agregados familiares deste estudo estabeleçam uma relação entre saúde e saneamento, 

isto não se aplica à lavagem das mãos (como referido atrás). Isto sugere que os proveitos para a saúde 

da lavagem das mãos podem ser mais realçados em campanhas iniciais de educação sanitária. Se são 

os conhecimentos de saúde que estão a impulsionar os comportamentos, então isso pode, por si só, 

melhorar os resultados de lavagem das mãos. Se a percepção das melhorias de saúde é mais 

importante, nesse caso estabelecer uma relação entre saúde e lavagem das mãos também pode 

resultar numa maior sustentabilidade de maiores índices de lavagem das mãos. A qualidade e o 

alcance de mensagens de saúde e higiene antes e depois da certificação ODF e a relação entre isso e 

a importância da saúde como factor motivador entre os agregados familiares ODF merece uma 

investigação mais aprofundada. Isto pode incluir uma análise de como foi tratada a promoção de 

lavagem das mãos, em especial da atenção dada à lavagem das mãos em comparação com a que foi 

dada ao uso de latrinas. 

Durante o seminário de conclusão, houve alguma discussão entre o pessoal da Plan sobre a altura 

adequada para promoção da saúde. Embora as quatro equipas nacionais sentissem que as mensagens 

de saúde devem começar com o despertar, podem ser mais influentes se forem divulgadas após a 

obtenção do estatuto ODF, quando os agregados familiares tiverem notado uma redução na incidência 

de doenças, de modo que as mensagens reforcem as experiências reais das pessoas. Foi acordado 

que, em vez de fazer disto um elemento extra do programa de CLTS, a Plan deve procurar ligar mais 

fortemente as comunidades ODF às actividades existentes de saúde pública a longo prazo. 

6.3 APOIO PÓS-DESPERTAR  E PÓS-ODF 

Um tema forte que surge no estudo e que foi reforçado pelo workshop final em Adis Abeba diz respeito 

ao apoio aos agregados familiares após o despertar (durante a fase de construção) e em seguida 

também apoio contínuo após a declaração e a certificação ODF. Foi dado apoio externo pela Plan e 

pelo Governo, e interno – membros dos agregados familiares e das comunidades que se apoiam 

mutuamente – que está fortemente ligado ao conceito de coesão comunitária, e é discutido na Secção 

6.4. O tipo de apoio dado também parece ser importante e divide-se genericamente em apoio técnico 

e apoio geral. Estes dois tipos de apoio são discutidos nas secções que se seguem.  

                                                           

39 Por exemplo, esta questão está a ser avaliada no programa de CLTS de grande escala DfID/UNICEF na Zâmbia. 
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6.3.1 APOIO GERAL 

O estudo constatou que é prestado apoio pela Plan e pelo governo durante o período pós-despertar, 

mas principalmente através de monitoria da construção de latrinas e incentivo geral a manter o 

ímpeto para atingir o estatuto ODF. Os funcionários estatais de saúde também fornecem apoio e 

incentivo aos agregados familiares, através de programas de saúde e de promoção de higiene, e visitas 

domiciliares regulares. Muito poucos chefes de agregados familiares ou das localidades, porém, 

deram conta de qualquer tipo de apoio sistemático pós-ODF e que foi afirmado no workshop final que, 

na ausência de um estímulo externo, é a liderança comunitária forte que mantém o entusiasmo da 

comunidade pelo seu estatuto ODF. Conclui-se daqui que, onde não há liderança forte, os agregados 

familiares correm maior risco de abandonar as latrinas e voltarem ao FCA. 

Embora o estudo não o possa afirmar peremptoriamente, os resultados corroboram a ideia de que o 

apoio e o incentivo externos influenciam as decisões dos agregados familiares sobre as suas latrinas. 

Os agregados familiares FCA referiram a falta de apoio (interno e externo) como terceiro factor mais 

importante para a sua decisão de abandonar as latrinas. O elevado número de agregados familiares 

que reconstruíram as latrinas entre a reverificação e a Fase 2 (conforme descrito na Secção 4.2.2) 

sugere que a exposição simples a um impulso externo pode ser um forte factor motivador. Em 

Shebedino, onde se verificou muito este fenómeno, o motivo apresentado foi o regresso à woreda, 

entre as duas fases do estudo, de um influente líder natural que envergonhou muito os agregados 

familiares que tinham voltado ao FCA. 

A prestação de apoio externo é claramente uma área que agências implementadoras como a Plan (ou 

o Governo) podem influenciar através de programas e políticas. Não é claro se os recursos seriam mais 

bem utilizados em visitas domiciliares mais frequentes e mais dirigidas por funcionários públicos da 

saúde, programas semi-regulares de reverificação (de dois em dois anos), apoio mais formal à rede de 

líderes naturais ou apenas em visitas de seguimento contínuas da Plan ou de funcionários estatais 

locais. Seria, por isso, útil que se fizesse mais trabalho sobre os méritos relativos de diferentes tipos 

de apoio e contacto externo. 

6.3.2 APOIO TÉCNICO 

O estudo constatou que latrinas de melhor qualidade tinham maior tendência a durar e a serem 

preservadas. Embora o conceito de deixar os agregados familiares decidirem sobre as suas próprias 

latrinas e construírem-nas seja bom indicador de motivação, se isto for deixado unicamente a pessoas 

que não são tecnicamente qualificadas, corre-se o risco de que uma parte da infra-estrutura resultante 

seja de má qualidade e, por isso, tenha mais probabilidades de se estragar. Embora apenas uma 

pequena percentagem do total da amostra (13%) não tivesse uma latrina a funcionar na altura da 

recolha de dados, os resultados e análises sugerem que, para este grupo, a qualidade da construção 

e dos materiais foi um factor significativo que levou à decisão dos agregados familiares de 

abandonarem as suas latrinas. Quando um agregado familiar toma a decisão de construir uma latrina, 

há várias decisões técnicas que também são tomadas, incluindo a concepção da latrina, os materiais 

a serem utilizados, etc. O estudo mostrou que os agregados familiares que mantiveram as suas latrinas 

geralmente procuravam apoio técnico ou tinham acesso a ele, sob a forma de aconselhamento, 

conhecimentos, apoio material e mão-de-obra, aos contrários daqueles que acabaram por abandonar 

as latrinas. 
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Isto sugere que estratégias para tentar resolver questões técnicas com que se defrontam aqueles cujas 

latrinas se estragaram ou têm tendência a estragar-se reduziriam ainda mais o número de agregados 

familiares que abandonam as latrinas. Parece que o momento em que o apoio é prestado é importante 

e o estudo sugere que existem dois momentos-chave em que se deve dar apoio técnico externo: 

i. durante a construção de latrinas, antes da certificação ODF; e 

ii. após a época das chuvas ou depois de ter passado tempo suficiente para as latrinas 

começarem a deteriorar-se. 

Apoio técnico dirigido logo após o despertar levaria a melhor qualidade e a latrinas mais robustas e, 

assim, a menos avarias mais tarde. Por exemplo, fazer com que os agregados familiares com solo mole, 

arenoso, tenham consciência da importância de um bom revestimento e, por isso, invistam mais 

inicialmente poderia impedir o efeito desmoralizante de desabamentos constantes das fossas e, em 

contrapartida, os agregados familiares com solo rochoso ou pouco espaço poderiam ser incentivados 

a considerar a possibilidade de fossas duplas, de modo a não terem continuamente problemas ou 

dificuldades relacionadas com a abertura constante de novos poços. 

É difícil prever à partida que agregados familiares vão construir latrinas de má qualidade, pelo que a 

prestação de apoio técnico precisaria de ser amplamente disponibilizada. Isso implica o risco inerente 

de encaminhar o programa para abordagens de engenharia tecnicamente densas e desenhos 

padronizados, o que é claramente contrário aos princípios fundamentais do CLTS. É, pois, necessário 

ponderar cuidadosamente a forma como o apoio técnico pode ser disponibilizado – seja directamente 

por parte da Plan ou do governo, ou indirectamente por intermédio do reforço dos conhecimentos 

existentes nas comunidades (por exemplo, pedreiros). Sejam quais forem as estratégias usadas, 

teriam de estar firmemente assentes no conhecimento das condições locais. Como afirmado atrás, a 

maioria dos agregados familiares conseguem obter assessoria técnica e apoio suficiente para 

conservar as suas latrinas, pelo que o objectivo de qualquer intervenção seria simplesmente alargar 

este acesso a todos os agregados familiares.  

6.4 PROCESSOS AO NÍVEL DA COMUNIDADE 

O estudo constatou que, em comunidades com melhor desempenho (Tipo 1), havia maiores níveis de 

apoio entre os agregados familiares. Ainda que seja apenas uma medida da força de uma comunidade, 

sugere que as comunidades coesas tendem a estimular os agregados familiares ODF. Liderança forte 

também foi sugerida pelos participantes do workshop final como factor significativo na promoção do 

estatuto ODF das comunidades. Influenciar as estruturas formais de liderança comunitária está fora 

do controlo das agências de execução, mas também pode ser fornecida liderança através de fortes 

redes de líderes naturais, que é uma coisa que os programas de CLTS podem influenciar. O estudo não 

recolheu dados quantitativos sobre força de liderança. Recomenda-se uma investigação sistemática 

da relação entre este aspecto e o estatuto ODF das comunidade como área de trabalho a desenvolver. 
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Houve outras duas questões relacionadas com os processos ao nível comunitário que também 

surgiram no estudo e que devem ser tidas em consideração para os futuros programas de CLTS. Em 

primeiro lugar, os dados do estudo indicam uma relação entre participação no despertar (e que 

pessoas do agregado familiar estão presentes) e continuação da manutenção de uma latrina. Embora 

em vários locais (nomeadamente Jimma e Kilifi) não se tenha observado nenhuma correlação ou se 

tenha observado uma correlação negativa, as equipas nacionais sugeriram que a razão para tal foi que 

quando as localidades foram despertadas por líderes naturais em vez de facilitadores “externos” da 

Plan, os agregados familiares não consideravam que tinham sido despertados e, por isso, respondiam 

negativamente à questão de saber quem na família tinha estado presente. Isto não pôde ser 

confirmado com base no conjunto de dados e é, portanto, especulativo, e seria útil que se fizesse uma 

investigação mais aprofundada. Os dados sugerem que a qualidade do despertar é provavelmente 

importante e que a presença das mulheres é mais importante do que a dos homens, mas, mais uma 

vez, o estudo não pode ter a certeza desta afirmação e justifica-se, pois, uma investigação mais 

aprofundada destes aspectos do CLTS. No geral, porém, recomenda-se que sejam envidados esforços 

para incentivar a participação em sessões de despertar pelo maior número possível de agregados – e 

o maior número possível de pessoas de cada agregado familiar. 

Em segundo lugar, como afirmado atrás, nos casos em que os agregados familiares e os vizinhos se 

apoiaram mutuamente, o estatuto ODF foi conservado a um nível mais elevado do que quando isso 

não acontecia. Esta questão do que poderia ser vagamente denominado “comunidades coesas” foi 

apenas aflorada no estudo, mas há indicações de que é importante. Deveria fazer-se uma pesquisa 

mais aprofundada da dinâmica do que constitui uma comunidade socialmente coesa. Embora seja 

improvável que a Plan possa gerar directamente coesão comunitária seja a que escala for, pode haver 

formas indirectas de a Plan apoiar os programas governamentais para incentivar apoio mútuo entre 

os agregados familiares dentro das comunidades, por exemplo, promovendo formas de as 

comunidades fornecerem colectivamente mão-de-obra e/ou materiais aos agregados familiares mais 

pobres ou desfavorecidos. Recomenda-se que se investiguem outros processos comunitários, tais 

como a questão das penalidades, regulamentos e a sua aplicação, e que se esclareça melhor a 

natureza do apoio mútuo entre os agregados familiares. 

6.5 ACESSO A FINANCIAMENTO 

O custo do saneamento é claramente importante para os agregados familiares. Poder usar materiais 

locais para construir latrinas simples a baixo preço ou sem encargos financeiros é um factor motivador 

importante para muitos agregados familiares se tornarem ODF. Como discutido atrás, contudo, em 

muitos casos isso leva a que sejam construídas latrinas de má qualidade, que lhes causam problemas 

mais tarde. Ressalta também dos resultados que não há quase nenhum indício de latrinas que tenham 

sido melhoradas no período decorrido desde a declaração ODF. 98% das latrinas eram latrinas simples 

de fossa, o que sugere que, na melhor das hipóteses, apenas 2% tinham sido melhoradas. 

Embora seja indubitavelmente verdade que muitos agregados familiares da amostra do estudo não 

tinham recursos financeiros para materiais comerciais caros para construir as suas latrinas, os 

resultados sugerem que, em muitos casos, não é a falta de recursos que impede este investimento, 

mas sim o facto de se dar prioridade a outras despesas dos agregados familiares relativamente às 

latrinas. Seria necessária mais pesquisa sobre a relação entre a riqueza dos agregados familiares e a 

conservação do estatuto ODF. Isto poderia incluir testar se mais riqueza se correlaciona com maiores 
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gastos na construção de latrinas e posterior manutenção ou melhoramentos; e se os diversos 

membros da família são mais ou menos susceptíveis de destinar mais ou menos recursos financeiros 

ao saneamento. 

Discute-se a seguir o uso do comercialização do saneamento para incentivar os agregados familiares 

a investir em materiais comerciais – como reacção imediata ao despertar de CLTS ou pouco depois. 

Os implementadores poderiam ser incentivados a investigar quais as despesas discricionárias típicas 

de um agregado familiar nas zonas dos seus programas, baseando-se em informações existentes de 

outros programas ou agências (tais como dados socioeconómicos nacionais). Esse conhecimento pode 

ser útil para as equipas executoras quando trabalham com comunidade já despertadas e para dar 

incentivos ao investimento no saneamento. 

Para alguns agregados familiares, a falta de fundos constituirá uma verdadeira barreira à sua 

capacidade de investir em latrinas mais robustas e duráveis. Para estes agregados familiares, as 

oportunidades de acesso a crédito, por exemplo, através de esquemas de microfinanças ou iniciativas 

comunitárias, pode ajudar a superar os obstáculos financeiros. É evidente que isto não deve influir no 

princípio essencial de não dar subsídios da abordagem de CLTS. Exemplos de iniciativas que já 

começaram nos locais de estudo são esquemas locais de poupança e crédito na Serra Leoa e no 

Uganda, que fornecem uma linha de crédito da comunidade aos agregados familiares sem liquidez e, 

no Quénia, um sistema em que pedreiros cobram pelos seus serviços em função das posses dos 

agregados familiares40. 

6.6 COMERCIALIZAÇÃO DO SANEAMENTO 

O estudo constatou que os agregados familiares constroem praticamente sempre latrinas de fossa 

muito simples utilizando materiais disponíveis na zona. Nenhuma observação indicava que os 

agregados familiares estivessem a fazer progressos significativos relativamente a saneamento. Como 

discutido atrás na secção “Apoio Técnico”, o estudo constatou que latrinas de maior qualidade com 

materiais mais duráveis estavam associadas a agregados familiares que permaneciam ODF41. Isto 

indica que valeria a pena lançar iniciativas que promovam o acesso a materiais e construção de melhor 

qualidade. Para os agregados familiares que estão em risco de abandonar as suas latrinas e voltar ao 

FCA sobretudo por as fossas se estragarem, seriam úteis materiais comerciais para a placa do chão e 

revestimento da fossa. Para os agregados familiares que ainda têm latrinas a funcionar (a maioria dos 

agregados familiares da amostra do estudo), os programas pós-ODF devem incentivar a substituição 

das latrinas simples de fossa por versões melhoradas. 

Estas constatações do estudo realçam as vantagens de ligar deliberadamente os programas de CLTS à 

comercialização do saneamento. Os participantes no workshop final descreveram algumas iniciativas 

de comercialização do saneamento de pequena escala que foram lançadas nas áreas de estudo. Foram 

referidas actividades para reforçar a oferta e a procura de bens e serviços comerciais, incluindo a 

formação de pedreiros e outros intervenientes do sector privado, e o estabelecimento de esquemas 

locais de poupança e crédito (já referidos). Os participantes no workshop, porém, não foram claros 

sobre o momento de realização, o alcance e a localização dessas iniciativas de comercialização do 

                                                           

40 Estas descrições foram feitas pelos participantes no decorrer do Workshop Final em Adis Abeba. 
41 ODF refere-se aqui a continuar a manter uma latrina em funcionamento. 
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saneamento. As conversas sugeriam que o seu alcance e intensidade eram muito limitados e os 

resultados do estudo indicam sem dúvida que essas actividades não tiveram qualquer impacto 

significativo na qualidade das latrinas. 

Seria útil testar um programa de comercialização do saneamento bem concebido e com recursos em 

algumas áreas abrangidas pelo estudo. Isso permitiria à Plan determinar se a comercialização do 

saneamento feito vários anos após ter sido alcançada o estatuto ODF pode ser eficaz no sentido de 

ajudar os agregados familiares a melhorar a sua infra-estrutura de saneamento. Seria conveniente 

seleccionar para este(s) ensaio(s) localidades de Tipo 1 (de elevado desempenho), onde se tenha 

constatado maior procura de saneamento por parte dos agregados familiares. Conforme observado 

na Secção 6.3, também seria útil investigar em que altura depois do despertar é mais eficaz a 

introdução da comercialização do saneamento. 

6.7 OUTRAS ÁREAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Os resultados deste estudo não dão conta, de forma alguma, de toda a questão da sustentabilidade 

das comunidades e agregados familiares ODF, mas podem ser considerados pesquisa formativa que 

dá melhor enfoque para prosseguir a investigação e os esforços para compreender por que razão as 

pessoas optam por continuar a usar a sua latrina ou abandoná-la e voltar ao FCA. Compreender a 

natureza humana é complexo e este estudo aflorou apenas alguns dos problemas e factores que 

parecem ter alguma importância para influenciar a tomada de decisões dos agregados familiares 

relativamente ao uso de latrinas. O processo de agrupar e analisar os dados recolhidos durante este 

estudo levantou mais questões que aquelas a que respondeu. 

Várias áreas possíveis para investigação futura relacionavam-se com os seis temas gerais que 

ressaltaram do estudo. Segue-se uma lista (que não está organizada por nenhuma ordem especial) de 

algumas outras áreas para trabalhos futuros que surgiu da análise do conjunto de dados. 

Análise dos Factores: Recomenda-se uma análise dos factores mais apurada – correlacionando 

agregados familiares que nomeiam um determinando factor com outras características ao nível do 

agregado familiar. Por exemplo, o factor M2 (Desejo de ser como os outros) – nomeado 187 vezes 

como motivação inicial para a construção da latrina – poderia ser correlacionado com retrocesso  –ou 

seja, houve uma taxa de retrocesso maior entre este grupo que noutros? 

Ligado a isto está o relacionamento entre o enchimento das fossas e voltar ao FCA.  Não havia muitos 

dados sobre o enchimento das fossas no conjunto de dados do estudo – embora tivesse sido recolhida 

a informação da profundidade das fossas. Isso não foi ainda examinado e seria, portanto, uma boa 

área para investigação mais aprofundada e também para futuras pesquisas. 

Houve sobreposição de muitos factores, mas a análise descrita neste relatório analisou-os  

separadamente. Uma nova análise dos comentários originais gravados dos agregados familiares, 

desagregando-os por factores primários e secundários e fazendo uma análise mais aprofundada, pode 

dar uma imagem mais clara dos factores importantes e reduzir a sobreposição. 

Saúde vs Repulsa e Vergonha: A repulsa como factor motivador parece diminuir ao longo do tempo, 

enquanto que a saúde estava fortemente representada entre os factores indicados pelos agregados 

familiares ODF. Recomenda-se um aprofundamento desta questão, analisando também a questão da 
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promoção da saúde e das mensagens de saúde, na tentativa de compreender que tipos de mensagens 

(e divulgadas em que alturas) são mais influentes. 

Existência de água disponível: Homens e mulheres discordaram em vários locais quanto a terem ou 

não uma fonte de água. As razões para tal não são claras e merecem uma investigação mais 

aprofundada. 

Cronologias das latrinas: Foram recolhidos muitos dados com as cronologias, mas ainda têm de ser 

analisados de forma completa – sobretudo devido à variabilidade da qualidade dos dados e à maneira 

como foram registados. Por exemplo, pode ser possível investigar a questão do retrocesso ao longo 

do tempo, para ver se este se correlaciona de alguma forma com outros factores de sustentabilidade. 

Finalmente, pretendia-se com esta metodologia dar aos membros dos agregados familiares a 

liberdade de dizerem o que quisessem, em vez de responder a perguntas específicas. As perguntas de 

aprofundamento eram apenas para serem usadas quando a conversa tivesse tomado um rumo 

específico. Não é claro como isso foi feito ao certo e por isso recomenda-se que, se se quiser usar de 

novo esta metodologia, se faça uma maior verificação do rigor da metodologia de recolha de dados 

qualitativos. 
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Lista de Materiais:  

Madeira | Bambu | Alvenaria (cimento, tijolo) |Pedra | Terra/Barro | Chapa/Metal | Plástico | Cerâmica| Palha | Pano/Serapilheira 
 
Notas sobre Sinais de Uso: 
Latrinas – Procurar fezes frescas na fossa, água recentemente despejada nas latrinas com caixa de descarga, caminho pisado entre a 
casa e a latrina.  

Verificado   Número do Inquérito  

Inserido   Data  

     

Primeiro nome do chefe do 
AF 

  Nome do Entrevistador  

Sexo do chefe do AF (M/F)  Nome da localidade  

Número de pessoas não AF  Subdistrito  

Coordenada Este  Distrito  

Coordenada Norte    

 Secção A – Estado relativamente a latrina Dados (marque a opção ou escreva informação) 

Q1a Se está presente um membro do AF:   
Onde está a latrina que os membros do seu agregado familiar 
normalmente usam? 

Na casa No quintal/complexo residencial   (passe para Q2) 

Casa/quintal do vizinho  Latrina pública 
Fecalismo a Céu Aberto              (passe para a Secção B) 

Q1b Se não está presente nenhum membro do AF:   
Há alguma latrina na casa ou não complexo habitacional? 

Sim     Não      (senão, passe para a Secção B) 

Q2.  De que tipo é a latrina? De fossa     LFAA      Com Caixa de Descarga      Outro 

 Se assinalar Outro, especifique o tipo de latrina  

Q3.  Há indícios de que a latrina está a ser usada?                                     Sim     Não                         (ver notas) 

Q4.  Qual é a profundidade da fossa (não preencha se não tiver a certeza)?  

Q5.  A fossa tem revestimento?       Sim    Não  Incerto 

 Se sim, qual é o revestimento da fossa? Madeira    Bambu    Alvenaria    Pedra   Chapa 

Q6.  De que é feito o chão (placa)? Madeira    Bambu    Alvenaria    Pedra   Chapa 

Q7.  O buraco da latrina tem tampa? Sim    Não 

Q8.  A tampa está a tapar o buraco? Sim    Não 

Q9.  Tem uma sanita turca? Sim    Não 

 Se sim, de que é feita a sanita turca? Madeira    Alvenaria    Cerâmica 

Q10.  De que são feitas as paredes da latrina? Madeira Bambu Alvenaria Chapa Plástico Palha 
Pano/Serapilheira 

Q11.  De que é feita a cobertura da latrina? Palha Chapa Plástico Não tem cobertura 

Q12.  Tem um tubo de ventilação? Sim    Não 

Q13.  De que é feita a porta da latrina? Madeira Bambu Chapa Plástico Pano/Serapilheira Não tem 
porta 

Q14.  A latrina está limpa? Bem limpa    Razoável     Suja               (ver notas) 
   

 Secção B – Lavagem das mãos  

Q15.  O agregado familiar tem lavatório? Sim       Não    (se não, passe para a Secção C) 

Q16.  Há água disponível?                                      Sim      Não 

Q17.  Há sabão, cinza ou outro tipo de produto de limpeza presente?                                      Sim      Não 

Q18.  Há sinais de que o lavatório é usado?                                    Sim       Não                                            (ver notas) 

   

 Secção C - Geral  

Q19.  Há alguns indícios visíveis de Fecalismo a Céu Aberto?                                      Sim      Não 

   

Comentários ou Observações 
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Lavagem das mãos – Chão húmido por baixo do lavatório, caminho pisado e outros sinais de uso recente. 
 
Notes sobre Limpeza da Latrina: 
Bem Limpa = Não há sinais de fezes em lado nenhum.  Limpo a arrumado. 
Razoável = Fezes só na sanita turca 
Suja = Fezes no chão, paredes, etc. 
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Verificado   Nome da Localidade  

Inserido   Data  

     

Nome do Chefe da Localidade   Subdistrito  

Sexo do Chefe da Localidade 
(M/F) 

 Distrito  

População da Localidade  País  

Número total de homens    

Número total de mulheres  Nome do Entrevistador  

 

 Secção A – Condição das latrinas escolares Dados (marque uma opção ou escreva informação) 

Q20.  Há escola na Localidade Sim     Não      (se não, passe para a Secção B) 

Q21.  A escola tem latrinas? Sim     Não      (se não, passe para a Secção B) 

Q22.  De que tipo é a latrina? Fossa     LFAA      Com Caixa de Descarga      Outro 

Q23.  Quantas casas de banho há para rapazes, raparigas e professor? Rapaz         Raparigas         Professor 

Q24.  Há sinais de que as latrinas estão a ser usadas? Sim     Não                         (ver notas) 

Q25.  As latrinas estão limpas? Bem limpas     Razoáveis     Sujas             (ver notas) 

Q26.  Há lavatório? Sim       Não 

Q27.  Há água disponível? Sim       Não 

Q28.  Há sabão, cinza ou outro tipo de produto de limpeza presente? Sim       Não 

Q29.  Há sinais de que o(s) lavatório(s) é/são usado(s)?                                      Sim        Não               (ver notas) 

   

 Secção B – Condição do Posto de Saúde relativamente a Latrinas Dados (marque uma opção ou escreva informação) 

Q30.  Há posto de saúde na localidade Sim     Não      (se não, passe para a Secção C) 

Q31.  O posto de saúde tem latrina? Sim     Não      (se não, passe para a Secção C) 

Q32.  De que tipo é a latrina? Fossa      LFAA      Com Caixa de Descarga      Outro 

Q33.  Há sinais de que a latrina está a ser usada? Sim     Não                         (ver notas) 

Q34.  A latrina está limpa? Bem limpas     Razoáveis     Sujas             (ver notas) 

Q35.  Há lavatório? Sim      Não 

Q36.  Há água disponível? Sim      Não 

Q37.  Há sabão, cinza ou outro tipo de produto de limpeza presente Sim      Não 

Q38.  Há sinais de que o lavatório é usado?                                     Sim       Não          (ver notas) 

   

 Secção C – Latrinas Públicas  

Q39.  Há latrinas públicas na localidade? Sim       Não              (Ver página 2) 

   

 Secção D - Geral  

Q40.  Há sinais visíveis de Fecalismo a Céu Aberto? Sim       Não 

Q41.  Há partes da localidade que estejam sujeitas a inundações? Sim     Não    Incerto 

 Se sim, que percentagem da localidade fica inundada? (perguntar 
ao chefe da localidade) 

 

Q42.  Quais são as condições gerais do solo na localidade? Arenoso   Argiloso     Rochoso 

   

Comentários ou Observações 
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Acrescente mais folhas se houver mais de 2 latrinas públicas na localidade 

Notas sobre Sinais de Uso: 
Latrinas – Procurar fezes frescas na fossa, água recentemente despejada nas latrinas com caixa de descarga, caminho pisado entre a casa e a 
latrina.  
Lavagem das mãos – Chão húmido por baixo do lavatório, caminho pisado e outros sinais de uso recente. 
Notes sobre Limpeza da Latrina: 
Bem Limpa = Não há sinais de fezes em lado nenhum.  Limpo a arrumado. 
Razoável = Fezes só na sanita turca 
Suja = Fezes no chão, paredes, etc. 

 Condição das latrinas públicas Dados (marque uma opção ou escreva informação) 

Q43.  Onde está situada a latrina (em que rua)?  

Q44.  Localização GPS – Coordenada Este  

Q45.  Localização GPS – Coordenada Norte  

Q46.  De que tipo é a latrina? Fossa      LFAA      Com Caixa de Descarga      Outra 

 Se assinalar Outro, especifique o tipo de latrina  

Q47.  Há sinais de que a latrina está a ser usada?                                                  Sim     Não                         (ver notas) 

Q48.  Qual é a profundidade da fossa (não preencha se não tiver a certeza)?  

Q49.  A fossa tem revestimento?   Sim    Não 

 Se sim, qual é o revestimento da fossa? Madeira    Bambu    Alvenaria    Pedra   Chapa 

Q50.  De que é feito o chão (placa)? Madeira    Bambu    Alvenaria    Terra   Chapa 

Q51.  O buraco da latrina tem tampa? Sim    Não 

Q52.  A tampa está a tapar o buraco? Sim    Não 

Q53.  Tem uma sanita turca? Sim    Não 

Q54.  Se sim, de que é feita a sanita turca? Madeira    Alvenaria    Cerâmica 

Q55.  De que são feitas as paredes da latrina? Madeira  Bambu  Alvenaria  Chapa  Plástico Palha Pano/Serapilheira 

Q56.  De que é feita a cobertura da latrina? Palha    Chapa    Plástico  Não tem cobertura 

Q57.  Tem um tubo de ventilação? Sim       Não 

Q58.  De que é feita a porta da latrina? Madeira   Bambu   Chapa   Plástico   Pano/Serapilheira Não tem porta 

Q59.  A latrina está limpa? Bem limpas     Razoáveis     Sujas             (ver notas) 

Q60.  Há lavatório? Há água disponível? Sim       Não 

Q61.  Há água disponível? Sim      Não 

Q62.  Há sabão, cinza ou outro tipo de produto de limpeza presente? Sim      Não 

Q63.  Há sinais de que o lavatório é usado?                                                            Sim       Não                                    (ver notas) 

 Condição da Latrina Pública Dados (marque uma opção ou escreva informação) 

Q64.  Onde está situada a latrina (em que rua)?  

Q65.  Localização GPS – Coordenada Este  

Q66.  Localização GPS – Coordenada Norte  

Q67.  De que tipo é a latrina? Fossa      LFAA      Com Caixa de Descarga      Outra 

 Se assinalar Outro, especifique o tipo de latrina  

Q68.  Há sinais de que a latrina está a ser usada?                                               Sim     Não                         (ver notas) 

Q69.  Qual é a profundidade da fossa (não preencha se não tiver a certeza)?  

Q70.  A fossa tem revestimento?   Sim    Não 

 Se sim, qual é o revestimento da fossa? Madeira    Bambu    Alvenaria    Pedra   Chapa 

Q71.  De que é feito o chão (placa)? Madeira    Bambu    Alvenaria    Terra   Chapa 

Q72.  O buraco da latrina tem tampa? Sim    Não 

Q73.  A tampa está a tapar o buraco? Sim    Não 

Q74.  Tem uma sanita turca? Sim    Não 

Q75.  Se sim, de que é feita a sanita turca? Madeira    Alvenaria    Cerâmica 

Q76.  De que são feitas as paredes da latrina? Madeira  Bambu  Alvenaria  Chapa  Plástico Palha Pano/Serapilheira 

Q77.  De que é feita a cobertura da latrina? Palha    Chapa    Plástico  Não tem cobertura 

Q78.  Tem um tubo de ventilação? Sim       Não 

Q79.  De que é feita a porta da latrina? Madeira   Bambu   Chapa   Plástico   Pano/Serapilheira  Não tem porta 

Q80.  A latrina está limpa? Bem limpas     Razoáveis     Sujas             (ver notas) 

Q81.  Há lavatório? Há água disponível? Sim       Não 

Q82.  Há água disponível? Sim      Não 

Q83.  Há sabão, cinza ou outro tipo de produto de limpeza presente? Sim      Não 

Q84.  Há sinais de que o lavatório é usado?                                                           Sim       Não                                      (ver notas) 
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Antes de começar: 

Preencha o mais que puder a parte inicial do formulário, incluindo 

  a data, 

  o número de inquérito, 

  o seu nome, e 

  o nome da localidade, subdistrito e distrito. 

Verifique se o GPS está ligado quando chega à localidade. 

 

Ao chegar a uma casa: 

Quando chegar a uma casa, ponha-se em frente da porta e tome nota da localização (coordenadas Este e Norte) 

com o GPS (ver instruções em separado) 

 

Se estiver em casa um membro do agregado familiar, peça para falar com 

  o chefe da família, ou se ele/a não estiver em casa, 

  um membro adulto da família, ou, se não houver adulto, 

  o filho mais velho ou 

  um vizinho, ou uma pessoa da zona que conheça a família 

Pergunte o nome do chefe de família e veja se é homem ou mulher. 

Pergunte o número de pessoas que vivem na casa, incluindo homens, mulheres e crianças. 

 

Pergunta 1: 

Se estiver em casa um membro da família, faça a pergunta Q1A: 

Onde estão as instalações sanitárias que os membros do seu agregado familiar normalmente usam? 

Assinale no formulário a resposta que ele dá. Se ele disser que a latrina está em casa ou no quintal, passe para 

Q2. Se indicar que a outro sítio defecar, assinale essa resposta e passe para a Secção B (lavagem das mãos). 

 

Se não estiver em casa nenhum membro da família, olhe à sua volta para ver há alguma latrina à vista (ou 

pergunte a um vizinho ou a uma pessoa da zona que conheça a família), e assinale a resposta Q1B. Se não houver 

latrina, passe para a Secção B. 

 

Pergunta 2: Tipos de latrinas 

As imagens que se seguem mostram alguns exemplos de diversos tipos de latrinas e variações no desenho. Estas 

imagens não cobrem todos os tipos, mas mostram as características básicas. 

 

Latrinas simples de fossa: 

Latrinas de fossa são buracos simples no solo, cobertos por uma placa com um pequeno buraco no meio onde 

as pessoas defecam (e urinam). 
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Latrinas de Fossa Aperfeiçoadas e Arejadas (LFAA) 

As latrinas LFAA são latrinas melhoradas que incluem um tubo de ventilação e cujo desenho tem uma série de outras 

características que reduzem o cheiro e não deixam as moscas entrar nas fossas. 

    
Latrinas com Caixa de Descarga  

As latrinas com caixa de descarga são constituídas por sanitas turcas com um selo de água (um sifão hidráulico) que não 

deixa vir cheiros da fossa. Tem de haver uma fonte de água por perto para que as pessoas, quando acabam de defecar, 

tenham água para despejar na sanita para os resíduos irem para dentro da fossa. 

 
 

Pergunta 3: Sinais de uso 

Se a latrina for uma latrina de fossa, aponte uma lanterna para o poço e procure fezes frescas 

Se a latrina for de caixa de descarga, procure sinais de ter sido despejada água há pouco tempo. 

Outros sinais são um caminho usado e gasto entre a casa e a latrina, presença de papel higiénico ou outros materiais para 

limpar o ânus. 
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Pergunta 4: Profundidade de latrina 

Se se vir para dentro da fossa, acenda uma lanterna e calcule a profundidade (em metros). Se não, pergunte ao membro da 

família se sabe. Caso contrário, não escreva a resposta (Não tente adivinhar, se não souber). 

 

Pergunta 5: Revestimento da fossa 

Se se vir para dentro da fossa, acenda uma lanterna e veja de que é que a fossa está revestida. Se não, pergunte ao membro 

da família se sabe; se não souber, marque Incerto. Não tente adivinhar, se não souber. 

 

Pergunta 6: Chão da latrina 

O chão da latrina ou placa é a estrutura que cobre a fossa, onde as pessoas andam e se põem de cócoras para usar a latrina. 

Pode ser feito de cimento (ver fotos acima), terra (geralmente reforçada com paus), chapa ou metal, madeira ou bambu. 

Para latrinas com caixa de descarga, há-de ser quase sempre de cimento/alvenaria. 

 

Perguntas 7 e 8: Tampa 

A tampa é um objecto que se pode tirar e pôr que cobre o buraco onde as pessoas defecam 

(ver imagem). 

Observe se há ou não tampa (assinale Sim ou Não) e também se a tampa está a tapar o buraco 

na altura da sua visita (assinale Sim ou Não). 

Não preencha quando se tratar de latrinas com caixa de descarga. 

 

Pergunta 9: Sanita turca 

A sanita turca é o objecto em que as pessoas se põem de cócoras para defecar. Normalmente tem lugares para pôr um pé 

de cada lado do buraco. Pode fazer parte da placa do chão ou estar moldada na placa de cimento. 

 

Pergunta 10: paredes Latrina 

Tome nota do material de que são feitas as paredes da latrina. 

 

Pergunta 11: Cobertura da latrina 

Tome nota do material de que é feito a cobertura da latrina (assinale Sem cobertura, se não houver cobertura) 

 

Pergunta 12: Tubo de ventilação 

Veja se há ou não um tubo de ventilação da fossa (assinale Sim ou Não) 

 

Pergunta 13: Porta da latrina 

Toma nota do material de que á feita a porta da latrina (assinale Não tem porta, se não houver porta) 

 

Pergunta 14: Limpeza da latrina 

Indique a limpeza geral da latrina, usando as seguintes orientações: 

 Bem limpa = Nenhum sinal de fezes em lado nenhum. Limpo e arrumado 

 Razoável = Alguns sinais de fezes à volta da sanita turca 

 Suja = Fezes no chão, nas paredes, etc. 

 

Pergunta 15: Lavatórios 

Pergunte ao membro da família (ou veja na latrina) se há lá algum  lavatório. As fotos abaixo mostram dois sistemas de 

lavagem das mãos simples,  do tipo “Pinga Pinga”. Também pode haver outros tipos de lavatórios, como sejam uma torneira, 

um balde ou um barril de água, etc. Se não existirem lavatórios, passe para a Secção C. 

   

Pergunta 16: A água para lavagem das mãos 

Veja se há água disponível para a lavagem das mãos, na altura da visita. 

 



Plan – Estudo de Sustentabilidade ODF            Notas para os Entrevistadores do Inquérito aos  

                                                                                                            Agregados Familiares 

FH Designs 2013  fhdesigns.com.au 113 

 

Pergunta 17: Sabão, etc. 

Veja se existe algum produto de limpeza disponível, incluindo sabão, cinza ou algum outro tipo de produtos, na altura da 

visita. 

 

Pergunta 18: Sinais de uso 

Procure sinais de que as pessoas tenham lavado as mãos recentemente, como, por exemplo, humidade no chão por baixo 

do lavatório, caminho pisados e outros sinais de uso recente. 

 

Pergunta 19: Sinais de FCA 

Dê uma olhada pelo complexo habitacional, quintal e espaço ao redor da casa. Há por lá fezes humanas frescas ou secas? 

 

Finalmente, toma nota de qualquer outra coisa que considere relevante ou útil para a pesquisa, ou de quaisquer coisas 

invulgares que você acha que deve ser anotadas. 
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ANEXO B – DOCUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS DA FASE 2 
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Agregado familiar vulnerável?    Chefiado por mulher     Chefiado por homens      Pessoas Vivendo com Deficiência 

(PVD) 1   Pessoas Vivendo com HIV/SIDA (PVHS) 2          Muito pobre    Outro (especifique) 

(seleccione tudo o que se aplique) 
 

1  Observação da Latrina  

(Preencha para agregados familiares ODF apenas em lugares onde não haja  

informação disponível ou onde ela seja diferente dos dados da reverificação)  
 

A1 De que tipo é a latrina? Fossa      LFAA      Com Caixa de Descarga Outro 

 Se assinalar Outro, especifique o tipo de latrina  

A2 Há sinais de que a latrina está a ser usada? (p.  ex., cheiro, 

caminho) 

Sim     Não                         

A3 Quanto espaço há ainda na fossa (não preencha, se não tiver a 

certeza)? 

 

A4 A fossa tem revestimento?   Sim    Não     Incerto 

  Se sim, qual é o revestimento da fossa? Madeira    Bambu    Alvenaria    Pedra   Chapa 

A5 De que é feito o chão (placa)? Madeira    Bambu    Alvenaria    Terra   Chapa 

A6 O buraco da latrina tem tampa? Sim    Não 

A7 A tampa está a tapar o buraco? Sim    Não 

A8 Tem uma sanita turca? Sim    Não 

 Se sim, de que é feita a sanita turca? Madeira    Alvenaria    Cerâmica 

A9 De que são feitas as paredes da latrina? Lama Madeira Palha Bambu Tijolo/Blocos Chapa Plástico 

Pano/Serapilheira 

A10 De que é feita a cobertura da latrina? Palha    Chapa    Plástico  Não tem cobertura 

A11 Tem um tubo de ventilação? Sim       Não 

A12 De que é feita a porta da latrina? Madeira   Bambu   Chapa   Plástico   Pano/Serapilheira 

Não tem 

A13 A latrina está limpa? Bem limpa     Razoáveis     Sujas             (ver notas) 

A14 Há alguma coisa partida/estragada na latrina? Sim    Não 

 Se sim, descreva. [Exemplos: fendas no chão, cobertura caída]  

A15 Há lavatório perto da latrina? Sim    Não 

A16 Há água disponível no lavatório? Sim    Não 

A17 Há sabão, cinza ou outro tipo de produto de limpeza? Sim    Não 

A18 Há sinais de que o lavatório é usado? [p. ex. sinais de humidade] Sim    Não 

Verificado     Nome da localidade  

Inserido     Data  

     Número de inquérito.  

(Igual ao nº da reverificação 

 

      

Informação sobre o  Agregado 

Familiar 

   Nomes dos entrevistadores  

Primeiro nome do chefe do AF:    

Sexo do chefe do AF:     

 Presentes  Consentimento livre Sim Não 

Número de homens:     

Número de mulheres:   GPS – Coordenada Este  

Número de crianças do sexo 

masculino: 

  GPS - Coordenada Norte  

Número de crianças do sexo 

feminino: 

  Estatuto relativamente a latrina FCA ODF 
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2 Cronologia da Latrina 

Data Acontecimento 
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3 Porque decidiu construir a sua primeira latrina? (Factores 

motivadores) 

Código do 

Factor  

Resumo da discussão 

(use o verso da folha, se precisar de mais espaço) 

1.  

(p.ex. A1) 

 

2.   

3.   

4.   

5.   
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4  O que é que facilitou ou dificultou a construção da primeira 

latrina? (Factores favoráveis e Obstáculos)  

Código do 

Factor  

Resumo da discussão 

(use o verso da folha, se precisar de mais espaço) 

5  

(P. ex. A1) 

 

6   

7   

8   

9   
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5 Por que razão continuou a usar/a fazer manutenção da sua 

latrina OU voltou a fazer cocó  no mato? (Motivações para  a 

condição actual – FCA ou ODF) 

Código do 

Factor  

Resumo da discussão 

(use o verso da folha, se precisar de mais espaço) 

1.  

(P. ex. A1) 

 

2.    

3.   

4.   

5.   
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6    O que facilitou ou dificultou conservar/reparar a sua 

latrina? (Factores favoráveis ou Obstáculos para a condição 

actual) 

Código do 

Factor  

Resumo da discussão 

(use o verso da folha, se precisar de mais espaço) 

6.    

7.   

8.   

9.   
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7  Condição Actual - Factores e Classificação 

 FACTORES MOTIVADORES PARA CONTINUAR A  

USAR/MANTER A LATRINA 
Mulheres Homens 

  Código Nome do Factor Classificação Classificação 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 FACTORES FAVORÁVEIS E OBSTÁCULOS PARA CONTINUAR A 

USAR A LATRINA 
Mulheres Homens 

 Código Nome do Factor Classificação Classificação 

1     

2     

3     

4     

5     

8  Perguntas do  Inquérito aos Agregados Familiares  

 Pergunta Respostas 

H1.   Quantas pessoas estão a viver neste domicílio? ____Número de mulheres adultas (16-60) 
____Número de homens adultos (16-60) 
____Número de raparigas (3-15) 
____Número de rapazes (3-15) 
____Número de crianças jovens (<3) 
____Número de mulheres idosas (>60) 
____Número de homens idosos (>60) 

H2.  Qual é o mais alto nível de educação do chefe da família ou 
da pessoa que está a ser entrevistada? (Assinale.) 

1 Não tem educação formal  
2 Escola primárias 
3 Nível inferior da escola secundária 
4 Nível superior da escola secundária 
5 Educação terciária 

H3.  Alguém nesta família participou na sessão de despertar de 
CLTS?  Se sim, quem? 

Sim         Não.   Se sim, quem? 
____Número de mulheres adultas 
____Número de homens adultos 
____Número de raparigas 
____Número de rapazes 

H4. E Onde é que as pessoas da sua família fazem cocó quando 
vão para o campo ou estão longe de casa? 
 

1 Mato/FCA 
2 Latrina pública/da escola/do posto de saúde  
3 Latrina doméstica 
4 Outro (explique) 
 

H5.  Têm crianças que sejam demasiado jovens para irem à 
latrina sozinhas? 

Sim     Não   

H6.  Se  SIM, a última vez que a criança fez cocó, onde foi posto 
o cocó dele (ou seja, para onde o deitaram fora?) 

1 Foi despejado na latrina 
2 Foi enterrado 
3 Foi posto no lixo 
4 No quintal 
5 Fora do quintal 
6 Numa latrina pública 
7 Num curso de água 
8 Noutro lugar (especifique):  
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Não se aplica 

H7.  Há pessoas na casa que não usam ou não podem usar a 
latrina?  

____Número de mulheres adultas 
____Número de homens adultos 
____Número de raparigas 
____Número de rapazes 
____Número de crianças jovens 
____Número de mulheres idosas 
____Número de homens idosos 
____Número de mulheres com deficiência 
____Número de homens com deficiência 

H8.  Se SIM (à questão H7), especifique que modificação fez 
para as ajudar, se tiver feito alguma.  

____Número 
Se foram feitas modificações, especifique de que tipo. 
 
 
 

H9.  Enumere, por favor, todas as ocasiões em que é importante 
lavar as mãos. 
 
(Não leia as respostas. Assinale o que se aplique. Se o 
entrevistado indicar que não sabe, não tente obter outras 
respostas.) 

1 Antes de comer 
2 Depois de comer 
3 Antes de rezar 
4 Depois de dar de mamar ou dar de comer a uma 

criança 
5 Antes de cozinhar ou preparar comida 
6 Depois de defecar/urinar 
7 Depois de limpar uma criança que fez 

cocó/mudar a fralda a uma criança  
8 Quando tenho as mãos sujas 
9 Depois de limpar a latrina ou o penico 
10 Outras 
11 Não sabe 

H10.  Tem sabão, cinza ou lama em casa, para lavar as mãos?  
 
Pode mostrar-me. 
(Registe a observação e assinale tudo o que se aplique.)  
 

1 Não 
2 Sim, mas não mostrou 
3 Sabão em barra 
4 Detergente (pó/líquido) 
5 Sabão líquido 
6 Cinza 
7 Lama 

H11.  Acha que ter uma latrina e usá-la tornou a sua família mais 
saudável? (Assinale.)  

1 Menos saudável 
2 Não causa mudança na saúde 
3 Um pouco mais saudável 
4 Muito mais saudável 

H12.  Quem é mais normalmente responsável por ir buscar água 
em sua casa?  

1 mulheres adultas  
2 homens adultos 
3 raparigas (<15 anos) 
4 rapazes  (<15 anos) 

H13.  Na estação seca, onde vai buscar água para lavar as mãos e 
usar na latrina (se aplicável).  

1 água canalizada para quintal ou casa 
2 torneira pública 
3 poço tubular/furo 
4 poço aberto 
5 outras fontes de água 

H14.  Na época seca, quanto tempo leva, em média, a ir buscar 
água e voltar? 
 
 

1 30 minutos ou menos 
2 31 a 60 minutos 
3 1 a 3 horas 
4 Mais de 3 horas 
5 Não sabe 

H15.  Quanto é que lhe custou a construção  da sua latrina? Mão-de-obra:  
 

Transporte:  
  

Materiais: 
 

Total: 
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H16.  Que tipo de apoio específico recebeu quando construiu a 
sua latrina? 

Mão-de-obra – de quem? 
 
Materiais – de quem? 
 
Dinheiro – de quem? 
 

H17.  Quanto gastou em reparações ou melhoramentos à sua 
latrina desde que foi construída?  
 
Indique os custos. 
 
 
 
 

Placa do chão:   _____       
 

Escavação:   _____ 
 

Compra e transporte de areias:  ____    
 

Tijolo:  ____ 
 

 Tubo de ventilação:  ____  
 

Ferro, pregos e madeira:  ____ 
 

Mão-de-obra:  _____ 
 

Outros:  _____         
 

Total: 

H18.  A sua latrina sofrer algum dos seguintes problemas? 
Assinale os que se aplicam – deixe em branco quando não 
se aplicar. 
 

1 desabamentos do solo 
2 lençol freático perto da superfície, que entra no 

fundo do poço (especialmente na época das 
chuvas) 

3 propensão a inundações na época das chuvas 
4 4 outros (especifique – p. ex. térmites) 

H19.  Nos últimos 3 meses, fez algum trabalho de reparação ou 
manutenção de algum dos seguintes problemas? 
Assinale todos os que se apliquem. 
  
 

Sim     Não Se sim, que problemas ? 
1     Problemas de cobertura 
2     Problemas da placa do chão 
3     A fossa transbordou 
4      Não há água no tanque 
5      A caixa de descarga avariou 
6      A sanita transbordou/entupiu 
7      A canalização estragou-se 
8      Outros (especifique): 
 
9       Não sabe  

H20.  Tem conhecimento de quaisquer leis ou regulamentos da 
localidade relativos à posse e utilização de latrinas? 

Sim /Não (Assinale) 
Se sim, especifique. 
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9 Os seus próprios comentários sobre a entrevista  

Diga-nos como correu a entrevista (ver exemplos no Guia).
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Verificado  Entrevistadores  Nome da localidade  

Inserido    Data  

   Tipo de localidade ODF 

Praticante  

    ODF Média 

    ODF Fraca 

     

 

Entrevistados – assinale                    HOMENS                      MULHERES 

Nome Cargo/Papel Consentimento livre?  

Assine o seu nome ou 

ponha uma cruz.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  



Plan – Estudo de Sustentabilidade ODF                                                          Ficha de Registo de Grupo de Discussão 

FH Designs 2013  fhdesigns.com.au 126 

1 Actividades de Promoção/Apoio de CLTS 

Data Evento 
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2 Porque é que as pessoas da localidade construíram as suas 

primeiras latrinas?  (Factores motivadores) 

Código do 

Factor  

Resumo da discussão 

(use o verso da folha, se precisar de mais espaço) 

1  

(P. ex. A1) 

 

2   

3   

4   

5   
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3 Por que é que as pessoas continuam a usar as suas latrinas e 

não voltam ao  FCA? (Motivações para permanecer ODF)  

Código do 

Factor  

Resumo da discussão 

(use o verso da folha, se precisar de mais espaço) 

1.  

(P. ex. A1) 

 

2.    

3.   

4.   

5.   
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4 Motivação para Continuar ODF – Factores e Classificação 

    

 Código Nome do Factor Classificação 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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5 O que facilitou a construção de latrinas? (Factores favoráveis) 

Código do 

Factor  

Resumo da discussão 

(use o verso da folha, se precisar de mais espaço) 

1 

(P. ex. A1) 

 

2   

3  

4  

5  
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6 Porque houve AF que deixaram de usar latrinas e voltaram a 
fazer cocó no mato? (Factores Desmotivadores e Obstáculos – 
razões para voltar ao FCA) 

        (só para Agregados Familiares FCA)  
 

Código do 

Factor  

Resumo da discussão 

(use o verso da folha, se precisar de mais espaço) 

1.  

(P. ex. A1) 

 

2.    

3.   

4.   

5.   
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7 Porquê voltar ao FCA – Classificação (Só para agregados 

familiares FCA) 

 Código Nome do Factor Classificação 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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8 Problemas das mulheres com uso/manutenção de latrinas? 

(GRUPO DE MULHERES) 

Extra: Descreva como a higiene menstrual afecta as mulheres na sua localidade e influencia a decisão destas de 

usarem ou não usarem latrina. 

 

Código do Factor  Resumo da discussão 

(use o verso da folha, se precisar de mais espaço) 

1.  

(P. ex. A1) 

 

2.    

3.   

4.   

5.   
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9 Perguntas do Questionário às Localidades 

 Tema Pergunta 

V.1 
Há um sistema de 

abastecimento de água da 

localidade? 

Sim    Não                Se Sim:  

Quantos meses por ano funciona? ___ meses 

 

É gerido pela comunidade?  Sim/Não 

 

As pessoas pagam por esse serviço?    Sim/Não 

 

V.2 
Onde é que a maior parte 

dos agregados familiares 

vai buscar a água para uso 

doméstico 

(escreva aproximadamente 

quantos agregados 

familiares para cada tipo)? 

     água canalizada no quintal ou em casa 

     torneira pública 

     poço tubular/furo 

     poço aberto 

     outras fontes de água 

 

V.3 
Há algum serviço disponível 

para esvaziar fossas ou 

retirar lodo?   

Sim    Não 

 

V.4 
São ou foram oferecidos 

subsídios para a construção 

de latrinas (seleccione tudo 

o que se aplique)? 

 

Sim    Não                       Se Sim, então de que tipo? 

 Financiamento 

 Materiais 

 Assistência técnica 

 Outros (especifique) 

Se houver alguns que ainda estejam a ser atribuídos, anote, por 

favor. 

 

V.5 
Há regulamentos sobre a 

posse e uso de latrinas? 

 

Sim    Não 

Especifique 

 

V.6 
Há penalidades por não ter 

ou não usar latrina? 

 

Sim    Não 

Estes regulamentos são aplicados?   Sim/Não 

V.7 
Há uma comissão 

responsável pelo 

saneamento na localidade? 

 

Sim    Não                            Se Sim: 

número de mulheres___; número de homens ___ 

com que regularidade se reúne ____ 

quando foi a última reunião  ____ 

qual é o seu grau de eficácia (0-10)___ 

 

Qual é o seu papel? 

 

V.8 
Foram construídas casas 

novas desde a 

verificação/certificação 

ODF? São migrantes ou 

recém-casados? 

Sim    Não                        Se Sim, quem são: 

 Migrantes – quantos? 

Quantos deste construíram latrinas?____ 

 Recém-casados – quantos? 

Quantos deles construíram latrinas?____ 
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V.9 
Há grupos na localidade 

que são diferentes ou não 

se dão com os outros? 

Descreva. 

 

 

 

V.10 
Foi feito algum seguimento 

desde a 

verificação/certificação?  

Caso afirmativo, descreva 

resumidamente o quê. 

 Funcionários da Plan  

 

 

 

 Governo Local  

 

 

 

 Governo Nacional  

 

 

 

 Outras pessoas (especifique quem) 

 

 

 

V.11 
Há algumas razões de 

ordem cultural ou social 

para algumas pessoas da 

localidade não usarem 

latrinas? 

 

 

 

 

 

V.12 
Houve uma mudança na 

incidência de doenças 

desde a 

verificação/certificação 

ODF? 

 

 

 

 

V.13 
Que promoção da lavagem 

das mãos foi feita na 

comunidade? Há sinais de 

promoção da lavagem das 

mãos (p. ex. cartazes ou  

folhetos)? 

 

V.14 
Quantos líderes naturais de 

CLTS foram nomeados na 

comunidade?   

 Mulheres  ____ 

 Homens  ____ 

 Crianças  ____ 

10 Os seus próprios comentários sobre a discussão 

Diga-nos como correu a discussão.  Ver exemplo no Guia. 
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ANEXO C –  LISTA DE FACTORES 
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Factores motivadores 

PORQUE CONSTRUIU UMA LATRINA INICIALMENTE? 

PORQUE PRESERVA E REPARA A SUA LATRINA? 

 

M1 Acessibilidade para todos os membros do agregado 

familiar  

 Todos os membros do agregado familiar podem usar a latrina? 

 Existem pessoas com deficiência na casa? Conseguem usar a 

latrina? 

 A latrina é acessível e segura para ser usada por crianças? 

 A latrina é acessível e fácil de usar para idosos? 

M2 Desejo de ser como os outros (competição/evitar o 

estigma) 

 Os seus vizinhos construíram uma latrina antes si? Como se sentiu 

por causa disso? 

 Houve localidades vizinhas a tornarem-se ODF antes da sua 

localidade? Como se sentiu por causa disso? 

 Sente que é mais aceite pela comunidade por ter construído e por 

manter uma latrina? 

 Há outros membros da comunidade estigmatizados por não 

terem uma latrina e fazerem cocó no mato? 

M3 Comodidade, conforto  (localização) 

 Porque é que a sua latrina é confortável e cómoda? 

 Quem é que, em sua casa, considera a latrina confortável e 

cómoda? Explique. 

 Existem condições na latrina para mulheres menstruadas? 

 A que distância da casa está a latrina? 

 É fácil para todos lá chegarem? 

 É acessível à noite? Ou quando está a chover? 

M4 Privacidade, Segurança (localização) 

 Sente-se seguro quando vai defecar (seja na sua latrina ou 

praticando FCA)? 

 As pessoas estão contentes com a sua latrina porque podem 

defecar em privado? 

 A falta de privacidade desincentivou a continuação do uso da 

latrina? 

 A que distância da casa está a latrina? 

 É fácil para todos lá chegarem? 

 É acessível à noite? 

M5 Crenças culturais, religiosas, morais 

 Quais são as razões culturais que o incentivaram a construir e 

usar uma latrina? 

 Há razões culturais que impeçam o uso partilhado de instalações 

sanitárias por homens e mulheres, ou sogros, genros e noras? 

Explique. 

 A sua crença religiosa ou o seu líder religioso influencia a sua 

decisão de construir e usar uma latrina? 

 O que diz essa crença ou o seu líder? 

M6 Vergonha, repulsa, orgulho ou medo 

 Como é que o FCA o faz sentir? Tem vergonha do seu próprio FCA 

ou dos outros? 

 O orgulho em ter uma latrina motiva-o para continuar a usá-la e 

fazer a sua manutenção? 

 Como se sente relativamente à sua latrina/ao seu ambiente 

quando vêm visitantes a sua casa ou à sua localidade? 

 Que receios tem pela sua família no que diz respeito à prática de 

FCA? 

M7 Saúde 

 Quais são as razões/benefícios em termos de saúde para utilizar 

uma latrina? 

 Que melhorias tem notado na saúde da sua família? 

M8 Melhoria das condições para a família 

 Que comparação faz da situação da sua família antes e depois de 

ter latrina? 

M9 Obrigação  (regulamentos, penalidades/multas, prazos e 

ameaças) 

 Que pressão foi usada por líderes comunitários para o forçar a 

construir uma latrina? 

 Há regras/regulamentos? Houve prazos para construir latrinas? 

 Há multas/penalidades? 

 Foi ameaçado? Recebeu visitas de líderes para fazerem pressão? 

 Quem o forçou ou ameaçou? Como? 

 Os prazos/estatuto/multas são aplicados? 

M10 Recompensas, incentivos 

 O que lhe prometeram se construísse a sua latrina? Dinheiro? 

Materiais? Prémios? Reconhecimento? Certificado da localidade? 

 Recebeu de facto alguma coisa (dinheiro, materiais, prémio, 

reconhecimento) por construir a sua latrina? Descreva. 

M11 Visitas de seguimento, aconselhamento, apoio externo  

 Que formas de apoio recebeu de pessoas de fora da sua 

localidade? 

- Visitas de incentivo? Quem fez as visitas? O que fizeram? 

- Ajuda na obtenção de matérias ou na construção (por 

exemplo, cavar a fossa)? 

- Aconselhamento sobre como construir a latrina ou obter 

materiais? 

- Recompensas por bons/rápidos esforços? 

M12 Campanhas de promoção do saneamento ou da higiene  

 Que campanhas de saneamento ou de promoção de higiene 

foram organizadas na sua localidade nos últimos anos para apoiar 

a construção ou melhoramento de latrinas? 

 Artesãos locais, lojas ou comerciantes vendendo produtos de 

saneamento ou vendendo os seus serviços? 

 Formação de artesãos locais? 

 Campanhas de promoção de higiene? 

 Comprou alguns produtos comerciais ou serviços para melhorar a 

sua latrina? Que tipo de produtos e quanto gastou? 

 Que artesãos locais ou lojas tem conhecimento que vendam 

produtos de saneamento? 
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F1  Condições locais do solo e terrenos 

 Descreva as condições do terreno que facilitaram a 

construção ou a reparação da latrina? 

- Solo arenoso – fazendo com que fosse fácil cavar a 

fossa? 

- Solo rochoso – fazendo com se sustentasse sozinho? 

 O que fez para facilitar a escavação (por exemplo, 

construir numa termiteira, encontrar um bom local, etc.) 

F2  Terra, materiais e mão-de-obra disponíveis 

 Como arranjou o seguinte, para construir a latrina: 

- Terra?  

- Materiais – Que materiais? Adquiridos como? 

Custo? 

- Mão-de-Obra – Quem construiu? Custo? 

 Foi fácil ou difícil arranjar estas coisas? Se foi difícil, 

explique porquê. 

 Há espaço para mudar/reconstruir a sua latrina, se a 

fossa encher? 

F3  Existência de água disponível 

 O abastecimento de água facilita ou dificulta o uso da 

latrina? 

 Há água para despejar na latrina? Para fazer limpeza? 

Para lavar as mãos? 

 Onde é a fonte de água mais próxima? A que distância da 

latrina? 

 Quem está encarregado de ir buscar água e de 

reabastecer o lavatório de água? 

F4  Qualidade da construção inicial  

 A qualidade era boa, aceitável ou má? 

 Porque é que a qualidade de construção era boa ou má? 

Quem a construiu?  

 Se a qualidade era boa, ou má, como afectou isso o uso e 

a manutenção da latrina pelas pessoas? 

F5  Aconselhamento ou conhecimentos técnicos 

 Quem o aconselhou sobre como construir a sua latrina? 

Alguém da localidade ou de fora da localidade? 

 Que conselhos lhe deram? 

F6  Subsídios 

 Que tipo de subsídio recebeu: financeiro, materiais, 

mão-de-obra, mais alguma coisa? 

 De onde veio o subsídio? Quando o recebeu? 

 Estão a ser dados alguns subsídios agora? Quais subsídios 

são? 

F7  Preço acessível, Custo 

 Quanto é que custou a construção da sua latrina? 

 Como é que arranjou dinheiro? 

 Teve que pedir dinheiro emprestado para isso? 

 Quanto custa a manutenção (limpeza e reparação) da sua 

latrina? Isso está ao seu alcance? 

 Tem dinheiro que chegue para fazer a manutenção da 

sua latrina? Teria dinheiro para a reconstruir se ela 

desabasse ou o se a fossa enchesse? 

 A disponibilidade ou falta de crédito para latrinas 

influenciou-o? 

 Que esquemas de crédito estão disponíveis na sua zona? 

Fez um empréstimo para construir a sua latrina? Já o 

pagou? 

 É fácil obter um empréstimo? Toda a gente da aldeia 

poderia obter um? 

 O que precisa de fazer para obter o empréstimo? 

F8  Apoio de outras pessoas da comunidade na construção, 

manutenção ou reparação 

 O apoio dados por outras pessoas da sua comunidade 

ajudou-o/incentivou-o a construir e preservar a sua 

latrina? 

 Quem organizou o apoio? Foi formal ou informal? 

 Que apoio recebeu? (Descreva.) 

 

Factores Favoráveis 

O QUE FACILITOU A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUA LATRINA? 
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Factores Desmotivadores 

PORQUE DEIXOU DE USAR E MANTER A SUA LATRINA? 

 

D1 Incómodo, desconforto ou falta de privacidade 

 A falta de conforto e de comodidade levaram-no a 

abandonar a latrina e a voltar ao FCA? Explique. 

 A proximidade do mato facilitou o FCA? 

 É mais confortável usar o mato que usar uma latrina? 

Explique. 

 É mais privado usar o mato que usar uma latrina? 

Explique. 

D2 Localização distante ou de difícil acesso 

 Disse que a sua latrina estava muito distante – isso era 

problema durante a noite ou quando estava a chover? 

  

D3 Medo de se magoar – desabamento do chão, 

queda na fossa 

 De que tem medo? 

 Todas as pessoas do seu lar têm medo ou só as crianças e 

os idosos? 

 Que características da latrina o fazem sentir-se inseguro? 

D4 Demasiado esforço para a limpeza regular e muito 

mau cheiro da latrina  

 Quem era o principal responsável pela limpeza da latrina? 

 Com que frequência era limpa? 

 Tinha mau cheiro? 

 Precisava de materiais especiais para mantê-la limpa? 

D5 Manutenção, reparação e esvaziamento da fossa 

muito difíceis/caros 

 A sua latrina estragou-se ou a fossa encheu? 

 Tentou repará-la? Que tipo de reparação? 

 O que o impediu de realizar as reparações? 

 Existe um serviço para esvaziamento de fossas 

disponível? Quanto custa? 

D6 Demasiado caro e falta de crédito para reconstruir 

 Quanto custou a construção da sua latrina? 

 Quanto custa a reconstrução ou a manutenção? 

 Onde arranjou o dinheiro inicialmente? 

D7 Partilha com outras pessoas 

 A partilha da latrina com outros agregados familiares 

desincentivou-o de manter a sua latrina? Explique. 

 Quantos agregados familiares? 

 Quem tratava da latrina? Como é que era partilhada essa 

responsabilidade? 

D8 Crenças culturais, religiosas, morais 

 Quais são as razões culturais para não poder usar uma 

latrina? 

 A sua religião (ou os seus líderes religiosos) dizem-lhe 

para não usar uma latrina? Explique. 

D9 Cessação do apoio 

  Que falta de apoio lhe dificultou a manutenção e 

reconstrução da latrina? 

D10 Pressão de pares/ser como os outros 

 Há outras pessoas no seu bairro/localidade que voltaram 

também ao FCA? 

 Identifica-se/concorda mais com essas pessoas que com 

as que ainda têm latrina? 

 Que forma de pressão comunitária o fez parar de 

construir e usar latrinas? 
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Obstáculos 

O1 Condições locais do solo e terrenos 

 Descreva as condições do solo que dificultaram a 

reconstrução da latrina: 

 Solo arenoso – provocando o desabamento da 

fossa? 

 Solo rochoso – o que fez com que fosse difícil 

cavar? 

 Lençol freático perto da superfície - provocando o 

desabamento da fossa? 

 Zona propensa a inundações? 

 Como é que estas condições o desincentivaram de 

reconstruir? 

O2 Terra, materiais e mão-de-obra disponíveis 

 Que dificuldades teve para obter o seguinte para 

reconstruir a latrina: 

- Terra ? 

- Materiais - Que materiais? Adquiridos como? 

Quanto custaram? 

- Mão-de-obra - Quem construiu? Quanto custou? 

 A falta de espaço impediu-o de mudar/reconstruir 

a latrina? Explique.  

O3 Existência de água disponível 

 Explique como a falta de água o impediu de 

reconstruir a latrina. 

 Qual é o problema em obter água suficiente? 

O4 Qualidade da construção inicial 

 A qualidade da latrina que construiu era boa, 

aceitável ou má? 

 Se a qualidade era má, como afectou isso o uso e a 

manutenção da latrina pelas pessoas? 

 Porque é que a qualidade de construção era boa 

ou má? Quem a construiu? 

O5 Aconselhamento ou conhecimentos técnicos 

 Quem o aconselhou sobre a construção da sua 

latrina? Alguém da localidade ou de fora da 

localidade? 

 Que conselhos lhe deram? 

 Conseguiu obter este aconselhamento para 

reconstruir a sua latrina? Se não, explique. 

O QUE É QUE DIFICULTOU A RECONSTRUÇÃO OU A MANUTENÇÃO DA SUA 

LATRINA? 
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ANEXO D – GUIA DOS ENTREVISTADORES DA FASE 2 
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PLAN INTERNATIONAL 
ESTUDO DA SUSTENTABILIDADE 

ODF Guia da Equipa de Pesquisa 

Comunitária 

 

Introdução 

Este manual orientá-lo-á na realização de uma pesquisa sobre sustentabilidade 

ODF – para saber por que algumas comunidades continuam, depois de serem 

declaradas ODF, a usar e a preservar as suas latrinas (e como o fazem), e por que 

algumas comunidades retrocedem: voltam a fazer cocó no mato. 

A imagem mostra uma equipa de apenas cinco membros, mas na verdade, há 

sete membros na sua Equipa de Pesquisa Comunitária (EPC) – três homens e três 
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mulheres, mais o chefe de equipa. Vocês planearão e realizarão este trabalho 

em equipa, orientados pelo chefe de equipa. 

Este guia ajudá-lo-á a: 

 Compreender a abordagem de CLTS e o objectivo geral da pesquisa 
 Planear a pesquisa nas localidades e preparar-se para ela 
 Organizar a reunião inicial da comunidade em cada localidade 
 Facilitar as entrevistas aos agregados familiares e os grupos de discussão 
 Assegurar a participação activa das mulheres nas entrevistas aos 

agregados familiares 
 Registar a informação recolhida de forma sistemática 

O que é o CLTS? 

O Saneamento Total Liderado pela Comunidade (CLTS) é um processo 

participativo para fazer com que toda a comunidade trabalhe em conjunto para 

melhorar o saneamento. Numa reunião de despertar, os membros da 

comunidade juntam-se para discutir o problema do Fecalismo a Céu Aberto 

(FCA) – as pessoas a fazer cocó no mato – e decidir o que querem fazer. Através 

da discussão, os membros da comunidade apercebem-se de que o FCA é 

repugnante e perigoso. O passo definitivo ou “despertar” para parar o FCA é a 

as pessoas darem-se conta de que: 

Estão a comer o seu próprio cocó e o cocó dos vizinhos! 

Quando se apercebe de que o FCA é repugnante, a comunidade decide deixar 

de fazer FCA e construir e usar latrinas e lavatórios - e obtêm desta forma a 

condição Livre de Fecalismo a Céu Aberto (ODF). Cada agregado familiar constrói 

uma latrina e um lavatório, usando os seus próprios recursos, e usa ambas as 

instalações regularmente. 

O CLTS tem como objectivo principal mudar o comportamento de toda a 

comunidade no que diz respeito a saneamento – a prática de fazer cocó no 

mato (FCA) –, e não apenas construir latrinas. A ideia é fazer com que as 

pessoas se empenhem em mudar de comportamento primeiro, antes de se falar 

sobre construção de latrinas.   
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Os comportamentos promovidos pelo CLTS são os seguintes: 

 Deixar de defecar no mato 

 Construir, preservar, limpar, reparar e usar latrinas 

 Construir e utilizar lavatórios, com sabão (ou cinzas) 

 

O CLTS NÃO dá dinheiro para construir latrinas. Os agregados familiares são 

antes incentivadas a construir as suas próprias latrinas, usando os seus próprios 

recursos. O objectivo é fazer com que cada agregado familiar assuma 

permanentemente a responsabilidade pelo financiamento, construção e uso 

da sua própria latrina. Se ela cai ou se enche, o agregado familiar deverá 

substituí-la ou repará-la ele próprio. 

Quando uma comunidade decide deixar o FCA, realiza uma série de actividades 

para apoiar este objectivo: 

 Fixar um prazo para a construção de todas as latrinas e para deixar o FCA 
 Fiscalizar a construção de latrinas e a continuação das práticas de FCA  
 Desenvolver regulamentos e multas para dissuadir as pessoas de 

continuarem o FCA 
 Dar apoio a agregados familiares vulneráveis , por exemplo, ajudando a 

cavar fossas 
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Também seleccionam “líderes naturais” – pessoas da zona que mostram ter 

muita iniciativa relativamente a esta questão – que possam ajudar a liderar o 

processo. 

Quando uma comunidade atinge o seu objectivo de todos os agregados 

familiares usarem latrinas e deixarem o FCA, esta situação é verificada e a 

comunidade é declarada ODF numa celebração. 

Porquê Pesquisa sobre Sustentabilidade ODF? 

A Plan foi uma das primeiras organizações a adoptar a abordagem de CLTS em 

África. Desde 2007, a Plan tem ajudado a facilitar o processo de CLTS num 

grande número de localidades. Muitas destas localidades alcançaram, desde 

então, o estatuto ODF. 

Ao fim de 5 anos de implementação de CLTS, a Plan gostaria agora de saber mais 

sobre o que acontece após a declaração ODF. As localidades conservam o seu 

estatuto ODF ou voltam outra vez ao FCA ? Os agregados familiares preservam 

e usam as suas latrinas ou abandonam-nas, ou deixam de as reparar e voltam a 

fazer cocó no mato? O que incentiva ou desincentiva os agregados familiares 

para continuarem a preservar e a usar as latrinas? A Plan gostaria de saber mais 

sobre estas questões e usar essa aprendizagem para fortalecer a organização e 

o impacto das suas actividades de CLTS. 

Organização da Pesquisa 

O projecto de pesquisa está a ser implementado em quatro países onde a Plan 

International tem realizado actividades de CLTS - Etiópia, Quénia, Serra Leoa e 

Uganda. 

Foi contratada a FH Designs, uma empresa australiana, para realizar a pesquisa, 

trabalhando em colaboração com o Escritório Nacional da Plan em cada país e 

equipas de pesquisadores contratados também em cada país. 

A pesquisa está a ser organizada em duas fases: 
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a) Fase 1: Reverificar o estatuto ODF dos agregados familiares. Equipas de 
pesquisadores visitaram os agregados familiares nos distritos seleccionados 
no período de Maio a Julho de 2012 e avaliaram o estatuto ODF de cada 
agregado familiar. 

b) Fase 2: Com base nos resultados da primeira fase, as equipas de 
pesquisadores realizarão entrevistas aos agregados familiares e discussões 
em grupo numa amostra de comunidades – 10 localidades em cada país. É 
para esta tarefa que vocês foram contratados. 

Objectivo da Fase 2 da Pesquisa  

O objectivo geral da Fase 2 da pesquisa é descobrir quais são as causas 

principais de os agregados familiares voltarem ao FCA; ou a sua motivação 

para permanecerem ODF. 

Dividimos essas “causas” ou factores em duas categorias: 

a) Factores favoráveis: coisas que fazem com que seja mais fácil ou mais difícil 

para os agregados familiares preservarem, repararem e utilizarem as suas 

latrinas – por exemplo, materiais facilmente disponíveis podem facilitar a 

execução de reparações; solos arenosos podem causar desabamentos das 

latrinas; 

b) Factores motivadores: coisas que motivam um agregado familiar para usar, 

preservar ou reparar a sua latrina – por exemplo, melhoria da saúde, 

comodidade e conforto, pressão de pares, vergonha ou orgulho, pressão ou 

apoio de líderes comunitários, etc. 

Para os agregados familiares que voltaram ao FCA, gostaríamos de saber quais 

são as razões para voltar a fazer cocó no mato – é a falta de empenho nos novos 

comportamentos ou porque as reparações são caras ou por outros motivos? 

Neste caso, as razões podem incluir uma combinação de factores favoráveis e 

factores motivadores. 
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Quais são as vossas tarefas como EPC? 

O vosso papel será o realizar a Fase Dois da Pesquisa. As vossas tarefas são: 

  Estabelecer relações de trabalho com líderes da localidade e outros líderes 
que possam ajudar a organizar entrevistas aos agregados familiares e grupos 
de discussão 

  Organizar uma reunião da comunidade para apresentar a equipa e as 
actividades de pesquisa, e pedir a sua ajuda na organização das entrevistas 
aos agregados familiares e grupos de discussão 

  Realizar entrevistas aos agregados familiares seleccionados – geralmente o 
marido e a mulher 

  Facilitar uma discussão em grupo com líderes comunitários masculinos ou 
femininos 

  Garantir que tanto homens como as mulheres participem activamente nas 
entrevistas aos agregados familiares e nas discussões em grupos 

  Registar a informação recolhida nos formulários fornecidos 
  Trabalhar com o escritório distrital da Plan na logística de apoio o vosso 
trabalho. 

Ao realizar as entrevistas e discussões em grupo, está a funcionar como 

“FACILITADOR”. Para ser um bom facilitador, precisa de ser capaz de: 

  Criar um ambiente confortável, em que toda a gente se sinta pronta a 
contribuir 

  Explicar as coisas de forma clara e simples na língua local 
  Fazer boas perguntas e incentivar as pessoas a expressarem as suas ideias 
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  Encorajar as mulheres a participar activamente 
  Ouvir com atenção o que as pessoas dizem e reformular e resumir o que é 
dito 

  Registar o que está a ser dito, e, ao mesmo tempo, gerir a discussão 

Divisão de papéis dentro da equipa 

Cada equipa será 

composta de três pares, 

cada um constituído por 

um pesquisador e uma 

pesquisadora. Cada par 

será responsável pela 

realização de oito 

entrevistas aos agregados familiares em cada localidade. Ter uma pesquisadora 

em cada par vai ajudar a incentivar as mulheres de todos os agregados familiares 

a contribuir activamente para a discussão. 

Na condução da entrevista, o par dividirá as tarefas da seguinte forma: 

 Os dois membros da equipa alternarão nos principais papéis de facilitação.  

 O facilitador principal (A) fará as perguntas e fará os registos num formulário 
especial. 

 O outro membro da equipa (B) escreverá e colocar os cartões para a 
cronologia – eventos e factores – e conduzirá o processo de classificação e 
ponderação 

 A trabalhará com o gravador. B trabalhará com a máquina fotográfica. 

Serão organizados dois grupos de discussão em cada localidade - um de 

homens e um de mulheres. O grupo de homens será facilitado pelos três 

membros da equipa masculina, o grupo feminino pelos três membros da equipa 

feminina. 

Papéis do Chefe de Equipa 

Caberá ao chefe de equipa: 
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• Organizar a identificação dos agregados familiares utilizando o aparelho de 

GPS e designar os pares de pesquisadores para as diferentes entrevistas aos 

agregados familiares 

• Observar as entrevistas aos agregados familiares feitas por cada par e 

acompanhar os diferentes pares para garantir que façam trabalho de elevada 

qualidade 

• Fazer uma verificação regular/sistemática dos registos feitos por cada par 

• Presidir a reunião diária de avaliação dos três pares, no final de cada dia 

• Manter o controlo dos dados (por exemplo, guardar entrevistas e notas de 

grupos de discussão, descarregar fotos e entrevistas gravadas, etc.) 

• Substituir membros da equipa que estejam doentes - ou tenham folga. 

Planificação 

A vossa equipa trabalhará em dez comunidades num período de cerca de 6-7 

semanas. Este trabalho terá de ser cuidadosamente planeado de modo a que: 

• Vocês tenham tempo suficiente para completar o vosso trabalho de forma 
satisfatória; 

• As comunidades saibam quando as vão visitar, para poderem estar 
preparadas; e 

• O Escritório Distrital da Plan saiba a vossa programação, para poderem apoiar 
o vosso trabalho. 

O vosso trabalho em cada comunidade será mais ou menos assim: 

Dia Par A 

(homem/mulhe

r) 

Par B 

(homem/mulhe

r) 

Par C 

(homem/mulh

er) 

Total de 

Entrevistas a 

AF  

Dia 1 Reunião da Comunidade organizada por toda a 

equipa 

 

2 entrevistas a 

AF 

2 entrevistas a 

AF 

2 entrevistas a 

AF 

6 
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Dia 2 

 

Grupos de Discussão do Chefe da Localidade – 1 

Grupo de Discussão feminino e 1 Grupo de 

Discussão masculino 

 

2 entrevistas a 

AF 

2 entrevistas a 

AF 

2 entrevistas a 

AF 

6 

Dia 3 4 entrevistas a 

AF 

4 entrevistas a 

AF 

4 entrevistas a 

AF 

12 

Total    24 

Em três dias, vocês deverão conseguir alcançar o número visado de actividades 

planeadas para cada localidade - uma reunião da comunidade, dois grupos de 

discussão e 24 entrevistas aos agregados familiares. 

Ao planearem o vosso trabalho nas localidades, vocês também terão de ter em 

consideração: 

• O número de localidades a serem abrangidas e necessidades de transporte 
• A necessidade de informação prévia a ser dada às localidades 
• Diversos tipos de actividades a serem realizadas em cada localidade - 

reunião da comunidade, entrevistas aos agregados familiares e grupos de 
discussão 

• Número de entrevistas de 90 minutos aos agregados familiares que podem 
ser feitas por dia 

• Tempo para elaboração de relatórios: Também precisarão de tempo para 
finalizarem as vossas notas em cada entrevista e grupo de discussão, e inserir 
o código para factores favoráveis e factores motivadores. 

• Eventos imprevistos, por exemplo, funerais. Não se podem prever funerais 
nem nenhumas emergências, mas sabe-se que elas hão-de acontecer – 
então, reservem tempo para reuniões adiadas. 

Informação prévia sobre cada localidade 

O Escritório da Plan fornecerá a seguinte informação prévia, que ajudará o 

planeamento e organização da pesquisa: 

 Dados de base relativos às latrinas dos agregados familiares antes do 
arranque do CLTS – antes dos exercícios de despertar nas localidades 

 Datas do despertar, declaração ODF e outras actividades fundamentais 
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 Informações sobre actividades de apoio pós-declaração, por exemplo 
comercialização do saneamento, formação de artesãos, visitas de 
seguimento para monitoria, etc. 

 Contactos principais em cada localidade, por exemplo, chefe da localidade, 
nomes dos líderes naturais 

 Pessoas que podem ajudar a equipa a identificar tipos específicos de 
agregados familiares na localidade (por exemplo, agregados familiares ODF 
que falharam e agregados familiares chefiadas por mulheres.) 

Informação Prévia às Comunidades 

O funcionários distrital da Plan e, nalguns casos, o líder da equipa, visitará cada 

localidade-alvo antes das visitas da equipa, para informar a comunidade sobre 

as actividades de pesquisa e ajudar a organizar a reunião da comunidade. 

Reunião da Comunidade 

A vossa primeira actividade em 

cada comunidade será organizar 

uma reunião da comunidade. Esta 

reunião servirá para: 

a) Apresentar-se, criar empatia e 
informar a comunidade sobre o 
programa de pesquisa 

b) Pedir aos líderes da localidade 
autorização e apoio para 
trabalhar na comunidade 

c) Informar a comunidade sobre 
os agregados familiares a serem visitados e combinar horas para os 
encontros 

d) Seleccionar quem participará nos Grupos de Discussão dos Líderes da 
Localidade e combinar hora e local do encontro 

e) Recolher dados contextuais sobre a comunidade 
f) Tratar de questões, preocupações, esclarecimentos 

Na reunião inicial com a comunidade, devem também explicar que o objectivo 

da pesquisa é descobrir todas as coisas que aconteceram na localidade 
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relacionadas com a continuação das práticas ODF e os motivos para essas 

mesmas coisas – desde a reunião de despertar até ao presente. 

Também devem explicar que querem: 

 Fazer entrevistas a determinados agregados familiares e ouvir homens e 
mulheres em cada agregado familiar da amostra 

 Reunir com diferentes tipos de agregados familiares, incluindo aqueles a 
quem tudo tem corrido bem com as latrinas e aqueles que tiveram 
problemas, e diversos agregados familiares vulneráveis (chefiados por 
mulheres, chefiados por crianças, afectados por deficiências, HIV, etc.) 

 Fazer reuniões de grupos de discussão com líderes comunitários 
seleccionados em dois grupos – um grupo de discussão de homens e um 
grupo de discussão de mulheres. 

Ao organizar as duas reuniões de grupos de discussão combine uma hora e um 

local que seja conveniente para todos os convidados, especialmente os 

membros do sexo feminino, que têm muitas outras tarefas para fazer em casa e 

nos campos. 

Peça aos líderes importantes para informarem os agregados familiares e os 

participantes dos grupos de discussão da data e hora das entrevistas aos 

agregados familiares e das reuniões dos grupos de discussão. 

Quadro de amostragem 

A selecção dos agregados familiares a serem entrevistados basear-se-á em 

dados do exercício de reverificação, usando uma combinação de amostragem 

dirigida e aleatória. As localidades serão classificadas de acordo com o número 

de agregados familiares que voltaram ao FCA, e serão incluídos três tipos 

distintos de localidade: 

1. Localidades onde quase todas os agregados familiares ainda estão a usar uma 
latrina – LOCALIDADE FORTEMENTE ODF. Os agregados familiares serão 
escolhidos aleatoriamente, excluindo os que voltaram ao FCA 

2. Localidades que têm um elevado número de agregados familiares a voltar ao 
FCA – LOCALIDADES ODF FRACAS. Os agregados familiares serão escolhidos 
aleatoriamente  entre os domicílios FCA nestas localidades. 
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3. Localidades intermédias, onde alguns agregados familiares voltaram ao FCA 
–LOCALIDADES ODF MÉDIAS. Nestas localidades cerca de metade dos 
agregados familiares da amostragem terá fracassado e outra metade 
continua, sendo escolhidos aleatoriamente de cada grupo. 

Em cada localidade, serão identificados mais de 24 agregados familiares para 

garantir que podem ser feitos pelo menos 24 inquéritos em todas as localidades, 

mesmo quando alguns agregados familiares possam não estar disponíveis. Os 

dados sobre os agregados domiciliares recolhidos na fase de reverificação serão 

usados para garantir que sejam incluídos agregados familiares chefiados por 

mulheres em todas as localidade e todos os grupos. Se os dados se revelarem 

incorrectos ou se não estiver ninguém em casa dos agregados familiares 

chefiados por mulheres na altura da visita á localidade, serão consultados o(s) 

líder(es) da localidade e ser-lhes-á pedido para ajudarem na identificação de 

alguns agregados familiares chefiados por mulheres que se possam incluir. 

O âmbito do estudo não é suficientemente grande para garantir que todos os 

grupos vulneráveis sejam incluídos em cada localidade. Sempre que forem 

observadas vulnerabilidades, estas serão registadas, mas o estudo visará 

deliberadamente agregados familiares com membros com deficiências ou HIV, 

chefiados por crianças, ou outras características vulneráveis. 

Entrevistas aos Agregados Familiares 

A sua maior tarefa como membro da EPC é fazer entrevistas aos agregados 

familiares – conversas de 90 minutos com agregados familiares, para saber mais 

sobre a sua experiência de adoptar (ou não adoptar) práticas ODF e construir, 

preservar e usar latrinas. 

Para conseguir fazer todas as entrevistas aos agregados familiares – 8 

entrevistas por par num período de três dias – precisará de se reunir com 

diversos agregados familiares diferentes a várias horas do dia. Avise, por isso, os 

agregados familiares da sua visita, para que possam estar disponíveis. 

Em cada casa, reunir-se-á com um ou dois adultos – marido e mulher, e, no caso 

de famílias polígamas, pode falar com mais de uma esposa. Como as entrevistas 
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se fazem durante o dia, algumas crianças em idade escolar estarão na escola, 

mas algumas crianças mais jovens estarão em casa. 

Você pode ser acompanhado até à moradia onde vai fazer a entrevista por um 

líder da localidade. Agradeça-lhe a ajuda na identificação da casa e depois 

despeça-se dele. É importante que este líder não esteja presente na entrevista, 

de modo que você esteja sozinho com o agregado familiar. 

Não deixe que a entrevista exceda os 90 minutos. Se demorar mais tempo, as 

pessoas podem deixar de lhe dar atenção. Diga à família, no início da entrevista, 

que esta levará 90 minutos. Tenha sempre presentes a conveniência e as 

actividades diárias da família. 

Agregados familiares vulneráveis: Por favor, anote (se possível) se o agregado 

familiar se enquadra numa das categorias vulneráveis, como chefiado por uma 

mulher ou por uma criança, muito pobre, ou se há pessoas portadoras de 

deficiência ou vivendo com HIV/SIDA. O formulário tem espaço para registar 

essas características do agregado familiar. 

Género   

Quando estiver sentado a conversar com a família, o marido pode optar por se 

sentar numa cadeira, enquanto a mulher fica numa esteira no chão. É este o 

cenário tradicional – o marido assume a posição mais poderosa e espera ser ele 

a falar. Se a mulher fala, o marido pode tentar controlar o que ela tem para dizer. 

Por isso, o seu trabalho como facilitador é orientar a conversa para que a 

mulher tenha oportunidade de falar, sem se sentir censurada. É um trabalho 

difícil, mas importante, para um facilitador ! 

As mulheres são as mais afectadas pela falta de latrinas seguras 

e quem tem mais a ganhar com o saneamento melhorado. Elas 

têm dificuldade em encontrar lugares para fazer cocó em campo 

aberto sem as pessoas verem e podem ser vulneráveis ao 

assédio. Elas têm muitas vezes uma palavra importante a dizer 

na decisão sobre como deixar o fecalismo a céu aberto e sobre 



Plan – Estudo de Sustentabilidade ODF    

FH Designs 2013  fhdesigns.com.au 155 

 

como construir e usar latrinas. Por exemplo, em muitas tradições 

são as mulheres que fazem a limpeza das latrinas, que vão buscar 

água para lavar as mãos, que limpam o cocó às crianças e o 

deitam fora nas latrinas, etc. Por isso, as suas perspectivas e 

a sua experiência são importantes e precisam de ser tidas em 

conta na entrevista. 

As mulheres muitas vezes são deixadas de fora na conversa. Ficam sentadas a 

ouvir os homens a falar. O que pode fazer para resolver este problema? 

Aqui estão algumas técnicas: 

  Defina regras básicas claras no início de cada entrevista, ou seja, a 
importância de homens e mulheres terem oportunidade de dar as suas 
opiniões. 

  Mostre confiança e interesse nas opiniões das mulheres. Incentive-as a 
falar, e certifique-se de que são ouvidas e que as suas opiniões são levadas a 
sério. 

  Use técnicas padrão de incentivo, por exemplo, contacto visual e 
gestualidade, dê-lhes toda a atenção e elogie e reformule o que têm a dizer. 

  Procure oportunidades para fazer as mulheres participarem na entrevista 
– especialmente sobre a questões das quais elas provavelmente sabem mais, 
por exemplo limpeza da latrina, ir buscar água, ensinar as crianças a usar as 
latrinas, tomada de decisões sobre tecnologia, etc. 

  Use o processo de ponderação para obter as opiniões diferentes de marido 
e mulher 

  Usem a pesquisadora para incentivar as mulheres a falar. 
  Se a mulher continua a dizer “não sei”, faça a entrevista em dois grupos – 
a entrevistadora com a esposa, o entrevistador com o marido. 

O nosso objectivo é criar um ambiente acolhedor que faça com 

que o marido não sinta que ele está a ser posto em causa como 

“chefe de família”, mas que, ao mesmo tempo, faça com que a 

esposa (ou esposas) se sintam à vontade para dar livremente as 
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suas opiniões, sem sentirem que estão a ser censuradas pelos 

maridos. 

Gostaríamos que observasse ou lesse as dinâmicas de poder entre marido e 

mulher durante a entrevista e comentasse isso na elaboração de relatórios 

pós-entrevista. 

Também gostaríamos que levasse as crianças mais velhas a participar na 

discussão, quando estão presentes. Podem ter outras perspectivas que não 

estão a ser apresentadas pelos adultos. Uma criança de oito anos disse-nos 

durante o estudo-piloto que se sentiria estigmatizado pelos seus pares, se não 

usasse latrinas – “Se não se usar a latrina, as outras crianças podem gozar – é-se 

considerado uma pessoa inferior”. 

Esquema de Entrevista aos Agregados 

Familiares 

O esquema para entrevistar AGREGADOS FAMILIARES ODF PRATICANTES é o 

seguinte: 

1. Apresentações e regras básicas (5 minutos) 
2. Observação da latrina da casa (5 minutos) 
3. Estrutura da cronologia – acontecimentos CLTS e épocas seca e chuvosa 

(5 minutos) 
4. Participação do AF no despertar de CLTS e as actividades de seguimento 

(5 minutos) 
5. PRIMEIRA LATRINA (20 minutos) 

1) Construção da primeira latrina – descrição (CRONOLOGIA) 
2) Factores favoráveis e obstáculos – o que facilitou ou dificultou a 

construção? 
3) Factores motivadores – o que os motivou a construir? 

6. DEPOIS DA DECLARAÇÃO ODF (40 minutos) 
1) Experiência de manutenção, reparação, substituição e utilização da 

latrina (CRONOLOGIA) 
2) Factores favoráveis e obstáculos – o que facilitou ou dificultou a 

manutenção/reparação? 
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3) Factores motivadores - o que os motivou a usar e preservar a 
latrina? 

4) Ponderação dos factores de motivação 
7. Questões da pesquisa (10 minutos) 

Há também um  esquema de entrevistas com AGREGADOS FAMILIARES FCA – 

agregados familiares que deixaram de usar a latrina e voltaram a fazer cocó no 

mato. O esquema para as entrevistas será semelhante ao anterior, mas tem 

várias diferenças importantes, especialmente na secção “DEPOIS DA 

DECLARAÇÃO ODF” da entrevista: 

6. Depois da DECLARAÇÃO ODF (40 minutos) 
a) Experiência desde a declaração ODF – problemas, quaisquer 

reparações, voltar ao FCA 
b) Razões para não manter a latrina e voltar ao FCA 
c) Ponderação das razões para voltar a FCA 

As duas seções principais da entrevista são as discussões da experiência do 

agregado familiar durante duas fases – a) a construção da primeira latrina (Nº 5); 

e b) após a declaração ODF (Nº 6). A primeira discussão – a experiência dos 

agregados familiares na construção da sua primeira latrina – é na realidade um 

“aquecimento”. A pesquisa incide principalmente na fase pós-declaração ODF, 

por isso gastará mais tempo com isso. O nosso principal objectivo é descobrir o 

que aconteceu após a declaração ODF e por que razão o agregado familiar 

continuou a manter, reparar e usar a latrina ou por que razão o agregado 

familiar deixou de manter e usar a latrina e voltou ao FCA. Porquê? 

Observação das Latrinas 

A sua primeira actividade em cada domicílio será observar a latrina (nos 

agregados familiares que tenham uma). Isto fornece dados para a pesquisa e 

ajudá-lo-á a fazer perguntas pertinentes durante a entrevista. Por exemplo, 

pode observar que a cobertura ou as paredes estão a cair, ou que o chão da 

latrina está muito sujo, ou que não há água nos lavatórios – então pode fazer 

perguntas sobre isso durante a entrevista. 
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Há uma lista de verificação de coisas a observar na Ficha VERIFICAR de 

Entrevista aos Agregados Familiares, que corresponde às coisas observadas 

durante o exercício de reverificação. Observando de novo estas coisas, podemos 

cruzar estes dados com os dados da reverificação, para verificar se os dados são 

rigorosos, ou se houve alguma actividade entre o exercício de reverificação e 

este. 

Vários agregados familiares que já não tinham latrinas a funcionar afirmaram no 

exercício de reverificação que, apesar de terem abandonado a sua latrina, usam 

agora as latrinas dos vizinhos. Nesses agregados familiares, você deve pedir 

para ver latrina do vizinho (ou a latrina que eles dizem usar). Se eles não 

puderem mostrar-lhe a latrina, deve tomar nota disso e tentar sondar durante 

a conversa onde eles realmente vão fazer cocó. 

As coisas a observar durante a entrevista aos AF são as seguintes: 

 Tipo de latrina 

 Profundidade da fossa 

 Indicações de uso 

 Tipo de substrutura e superestrutura (revestimento do poço; materiais da 
porta, cobertura e paredes; materiais da placa/chão, presença de uma 
tampa no buraco, etc.) 

 Lavatórios e indícios de que são usados 

 Sinais de FCA  

Leve uma lanterna consigo para verificar se há cocó fresco dentro das fossas das 

latrinas. 

Cronologia 

Cada entrevista é construída em torno de uma CRONOLOGIA – uma actividade 

que regista as actividades de saneamento do agregado familiar em diferentes 

momentos, por exemplo, encontrar materiais, cavar a fossa, construir a placa do 

chão e a superestrutura, conseguir que os membros do agregado familiar usem 

a latrina, limpar a latrina, e fazer manutenção, enfrentar problemas (por 

exemplo, chuvas pesadas que destruíram a cobertura, fossas que encheram), 
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tentar reparar a latrina e, no caso da agregados familiares que falharam o 

estatuto ODF, deixar de usar a latrina e voltar ao FCA. 

A cronologia ajuda a contar a história da experiência do agregado familiar de 

construção e uso de latrinas, e de abandono do FCA. Esta história constitui 

depois a base para as vossas principais questões – o que facilitou ou dificultou 

as coisas (FACTORES FAVORÁVEIS E OBSTÁCULOS) e o que motivou o agregado 

familiar (FACTORES MOTIVADORES) para manter/reparar/substituir a latrina, e, 

no caso dos agregados familiares que deixaram de ser ODF, o que os motivou a 

deixar de usar a latrina e voltar ao FCA. 

As actividades da cronologia são registrados em CARTÕES AMARELOS – cartões 

de tamanho A4 cortados ao meio. Os cartões da cronologia inicial – PRINCIPAIS 

ACONTECIMENTOS CLTS (Reunião de Despertar, Celebração ODF) e CARTÕES 

SAZONAIS (época das chuvas, época seca, período de colheita/pico da 

campanha agrícola) têm símbolos previamente desenhados. Estas cartas iniciais 

são colocadas na cronologia, no início desta actividade – uma forma de mostrar 

diferentes períodos de tempo ao longo de vários anos e dar uma ajuda para as 

pessoas os recordarem. Os cartões sazonais ajudam as pessoas a recordar 

acontecimentos que ocorreram há muito tempo, por exemplo “A minha 

cobertura desabou durante as cheias de 2009”. Quando a cronologia estiver 

concluída, tire uma fotografia como back-up  das suas notas escritas. 

Como organizar a cronologia ? 

Passo 1: Desenhe uma linha no chão em frente às pessoas que estão a ser 

entrevistadas 

Passo 2: Ponha CARTÕES DE ACONTECIMENTOS DE CLTS – Reunião de 

Despertar e Declaração ODF – numa das pontas e o presente 

(AGORA) na outra ponta 

Passo 3: Ponha CARTÕES SAZONAIS – épocas das chuvas, épocas secas, 

períodos de colheita/pico da campanha agrícola, desde a 

declaração ODF até o presente – com a ajuda dos AF 
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Passo 4: Peça ao AF para descrever COMO CONSTRUÍRAM A PRIMEIRA 

LATRINA, por exemplo, materiais, dinheiro, mão-de-obra e 

eventuais problemas. Escreva essas informações em cartões e 

coloque-os na cronologia. 

Passo 5: Facilite a discussão sobre a) Factores Favoráveis e Obstáculo e b) 

Factores motivadores 

Passo 6: Peça ao AF para descrever O QUE ACONTECEU DESDE A 

DECLARAÇÃO ODF, por exemplo, problemas (desabamento da 

fossa, invasão de térmites), reparações, reconstrução. Escreva 

num cartão cada uma dessas actividades e coloque na cronologia. 

Passo 6: Facilite a discussão sobre a) Factores Favoráveis e Obstáculos e b) 

Factores Motivadores 

Passo 7: Organize a ponderação dos Factores motivadores  

O texto acima em negrito descreve as actividades da cronologia. 

EXEMPLO DE CRONOLOGIA 

Data Acontecimento 

2009  

Outubro REUNIÃO DE DESPERTAR – a mulher esteve presente 

Novembro PRIMEIRA LATRINA: postes e palha para a cobertura 5 km de distância. 
Pagou 5000 Sh. 
3 dias a cavar – difícil cavar na rocha, pagou 6000 Sh por ajuda para cavar 
Um dia para a superestrutura – parede de camadas de tijolos de barro, 
cobertura – postes nos tijolos finais + palha. H e M construíram paredes. 
Marido – cobertura 
Placa do chão – toros de madeira por cima da fossa, mais camada de lama 

Dezembro Construiu lavatório – conselho de activista de saúde  

 Limpeza da latrina e fumigação (para afastar cheiro e moscas) e novo 
reboco do chão com esterco de vaca – de 2 em 2 semanas pela mulher 

 Toda a gente usa a latrina menos a criança de 2 anos.  A mulher apanha o 
cocó – deita na latrina 

2010  

Janeiro-
Março 

ÉPOCA SECA 

Janeiro Visita de funcionários da Saúde para verificar a construção da latrina 

Fevereiro CELEBRAÇÃO ODF 
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Abril-Agosto ÉPOCA DAS CHUVAS 

Maio Chuvas fortes.  Solos fracos.  A fossa vai-se abaixo. 

Junho Ajuda a alguém no trabalho agrícola para arranjar dinheiro para materiais. 
Usa a latrina do vizinho – vergonha 

Julho LATRINA TRANSFERIDA para espaço ao lado de uma termiteira.  
Reconstrução – filho ajudou a cavar e usou os mesmos materiais (postes, 
palha, lama). 

Agosto  COLHEITA 

Outubro Uma tempestade deu cabo da cobertura   

Novembro REPARAÇÃO DA LATRINA.  Substitui postes e palha.  Não pagou – palha e 
postes do vizinho 

2011  

Janeiro-
Março 

ÉPOCA SECA 

Janeiro Descobriu problema com térmites.  Comiam os postes e a palha 

Março Visita de seguimento dos funcionários da Saúde – não há soluções para as 
térmites 

Abril-Agosto ÉPOCA DAS CHUVAS 

Julho A cobertura cai – chuva e térmites.  Demasiado ocupado com trabalho 
agrícola para arranjar cobertura 

 Metade da família usa a latrina, outra metade volta ao FCA 

Agosto  COLHEITA 

Setembro Visitam outra casa.  Impressionados com a qualidade da latrina.  Decidem 
fazer igual. 

Setembro Vende produtos agrícolas.  Usa o dinheiro para comprar postes e chapa 
galvanizada para a cobertura 

2012  

Janeiro-
Março 

ÉPOCA SECA 

Março Visita de seguimento dos funcionários da Saúde 

Abril-Agosto ÉPOCA DAS CHUVAS 

AGORA  

 

Factores Favoráveis/Obstáculos e Factores 

motivadores 

Durante as actividades da cronologia (descritas acima) o agregado familiar vai 

explicar o que aconteceu durante duas fases: 

a) O período pré-declaração ODF, quando construíram sua primeira latrina, e 
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b) O período pós-declaração ODF, quando organizaram a manutenção, 
reagiram a problemas, consertaram a latrina ou, nalguns casos, voltaram ao 
FCA. 

Depois de terem feito essas descrições, o seu trabalho é fazer perguntas sobre 

os factores favoráveis/obstáculos e factores motivadores. Esta é a parte mais 

importante da entrevista ao agregado familiar. O seu objectivo é tentar levar os 

entrevistados a analisar: 

 O que facilitou ou dificultou a construção de latrinas (ou 
manutenção/reparação)? 

 Quais foram as motivações do AF para a) construir a primeira latrina e 
b) manter e reparar/substituir, e usar a latrina? 

Esta é a principal discussão, por isso precisa de ser pormenorizada. Isto requer 

CAPACIDADE DE INQUIRIR,  para ter um debate aprofundado sobre estas 

questões. O seu trabalho é fazer com que o agregado familiar fale de 5-8 

factores principais – os que eles sintam que são mais importantes – e, para cada 

um deles, faça perguntas em que tenta completar ou aprofundar a informação. 

Por exemplo, a família pode dizer: “Foi fácil substituir a latrina, porque os 

materiais para a construção eram muito baratos”. O seu trabalho, neste caso, é 

fazer perguntas para completar a informação, como: “Que materiais usou? 

Onde os arranjou? Quanto custou cada um?” O seu objectivo é obter 

pormenores suficientes para ter pleno entendimento da questão. 

Usar perguntas de  aprofundamento é muito 

importante.  Não chega aceitar respostas como 

“evitar doenças”, ou “sensibilização”. Cada uma 

dessas respostas precisa de ser seguida de 

perguntas de aprofundamento para 

entendermos o que as pessoas realmente 

querem dizer quando exprimem essas opiniões. 

O membro da equipa que faz a entrevista registará esta informação nas notas. 

Ao mesmo tempo, o segundo membro da equipa registará os factores 

motivadores para a segunda fase em CARTÕES AZUIS. 
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Ao escrever os cartões, o membro da equipa deve primeiro olhar para a LISTA 

DE FACTORES e usar para cada factor a formulação dada nesta lista. Por 

exemplo, o membro do agregado familiar pode dizer, em resposta a uma 

pergunta sobre a motivação: “Nós construímos a latrina rapidamente, para não 

sermos incomodados pelos líderes da localidade”. O membro da equipa 

consultaria a Lista de Factores e registaria esta motivação como FACTOR M9 

(OBRIGAÇÃO). Os entrevistados podem dizer: “Nós gastávamos muito dinheiro 

na clínica para tratar os nossos filhos de ataques de diarreia e eu vi que uma 

latrina nos ajudaria a prevenir estas doenças e a poupar dinheiro.” O membro 

da equipa registaria isto como FACTOR M7 (SAÚDE). 

Classificação e Ponderação 

A entrevista ao agregado familiar (e a 

discussão em grupo) usa técnicas chamadas 

CLASSIFICAÇÃO e PONDERAÇÃO. O objectivo 

do uso destas ferramentas é fazer com que as 

pessoas da localidade identifiquem os 

factores mais influentes que motivam as 

pessoas para continuarem a manter e a usar 

a latrina. 

 

Também se usa CLASSIFICAÇÃO e PONDERAÇÃO para obter as opiniões dos 

diferentes membros do agregado familiar – as perspectivas do marido e as 

perspectivas da mulher separadamente. 

Cada FACTOR MOTIVADOR é registado num único cartão (azul). Depois de ter 

produzido um número de cartões de factores, pode organizar a classificação e 

ponderação. 

A CLASSIFICAÇÃO e PONDERAÇÃO organizam-se da seguinte forma: 

 Disponha os cartões dos factores motivadores no chão ao lado da casa (longe 
do espaço de reunião), e faça de maneira que a(s) esposa(s) faça(m) a 
classificação e ponderação sozinha(s), e depois o marido faça o mesmo. O 
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facto de esta actividade se realizar ao lado da casa permite que a(s) esposa(s) 
e o marido façam esta actividade sozinhos, sem o outro cônjuge interferir. 

 Misture os cartões antes de as pessoas fazerem a classificação ou 
ponderação; caso contrário, podem seguir a ordem original em que os 
factores apareceram. 

 Se houver muitos cartões, peça à família ou ao grupo para tirar as cartas 
menos importantes em primeiro lugar, antes de as classificar ou ponderar. 
Em entrevistas aos agregados familiares, as famílias podem trabalhar com 5-
8 factores principais; os grupos de discussão podem trabalhar com 10-12 
factores principais. 

 CLASSIFICAÇÃO: Peça ao membro do agregado familiar para pôr as cartas por 
ordem de importância – e, em seguida, um membro da equipa regista o 
resultado. 

 PONDERAÇÃO: Forneça um monte de 20 pedras. Peça aos participantes para 
colocarem as pedras sobre os cartões dos factores, mostrando com o número 
de pedras quais os factores “super importantes”. Em seguida, registe os 
resultados. 

Alguns agregados familiares entenderão os problemas de forma rápida e 

conseguirão dar uma boa explicação sobre os factores favoráveis e factores 

motivadores sem muita insistência do entrevistador. Podem também achar fácil 

a classificação e a ponderação. Outros agregados familiares precisarão de mais 

perguntas de aprofundamento, mas acabarão, ainda assim, por produzir boas 

explicações e por ponderar resultados. Alguns agregados familiares podem ter 

dificuldade com a entrevista, independentemente de o entrevistador ser bom 

facilitador ou fazer perguntas de aprofundamento. Há um lugar na Ficha de 

Entrevista aos Agregados Familiares para você registar o grau de dificuldade do 

processo de entrevista na opinião dos entrevistados. Deve dar a sua própria 

opinião sobre isto no fim da entrevista, mas não tem de comunicar a sua 

classificação ao agregado familiar. 

Perguntas do Inquérito aos Agregados 

Familiares 
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O último passo na entrevista aos agregados familiares é fazer uma série de 

perguntas de pesquisa, que são registados na Ficha de Entrevista aos Agregados 

Familiares 

O objectivo ao fazer estas perguntas é fornecer alguma informação adicional 

para ajudar a explicar algumas das respostas à discussão sobre Factores 

Favoráveis e Factores motivadores. 

Técnicas de Entrevista 
 Apresente os membros da equipa e a finalidade da entrevista no início. 

  Obtenha verbalmente um consentimento livre do agregado familiar antes 
de começar – e peça autorização para gravar a gravar a sessão. Garanta ao 
agregado familiar que todas as informações serão confidenciais. 

  Mantenha contacto visual com os entrevistados. Demonstre interesse e 
seja paciente, usando expressões como “Estou a ver” ou “Isso é 
interessante”. 

  Não faça juízos de valor. Não mostre por expressões nem por gestos que 
desaprova o que estão a dizer ou que condena as práticas de saneamento. 
Lembre-se: não há respostas certas nem erradas e não estamos lá para 
“corrigir” a informação que nos estão a dar. Estamos lá para saber quais são 
as perspectivas deles sobre diversas questões. 

 Não interrompa um entrevistado. Aguarde até a pessoa acabar de falar e 
faça depois a pergunta de aprofundamento necessária ou passar a pergunta 
seguinte. 

  Se um indivíduo lhe dá uma pista importante – mesmo que não esteja 
prevista –, siga essa pista. Por exemplo, se uma mulher está a falar de 
reconstruir a sua latrina e diz que, quando a latrina se estragou, foram 
obrigados a usar a latrina do vizinho, arranje maneira de lhe fazer perguntas 
sobre a experiência dela de usar a latrina do vizinho. 

  Como algumas questões (por exemplo, fazer cocó no mato) são delicadas, 
algumas pessoas podem não dizer nada, e você pode ter de tentar diversas 
maneiras de introduzir o mesmo assunto – seja criativo e pergunte de outra 
maneira. 

  Evite usar termos técnicos. Use antes uma linguagem simples e a língua local. 
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 No fim da entrevista, agradeça ao marido e à mulher pelo tempo e pela 
importante contribuição que deram para o estudo. Responda a todas as 
perguntas que eles possam ter neste momento. 

  Verifique se os cartões e as suas notas estão correctamente rotuladas e 
certifique de que tem todos os seus materiais consigo antes de sair da casa. 

Grupos de discussão 

 

A equipa organizará dois grupos de discussão em cada localidade – um com os 

líderes locais do sexo masculino (facilitado pelos homens da equipa) e um com 

os líderes locais do sexo feminino (facilitada pelas mulheres da equipa). 

Durante a reunião da comunidade, explique quem deve ser convidado para cada 

grupo de discussão. O objectivo é conseguir um grupo misto de diferentes tipos 

de líderes comunitários, por exemplo, chefes, membros de conselhos, 

representantes de comités locais de desenvolvimento, professores, 

extensionistas, activistas de saúde, membros de diferentes grupos comunitários 

e líderes naturais. 

Quando experimentámos esse processo durante o ensaio, os 

líderes da localidade organizaram um grupo de discussão de nove 

activistas locais de saúde e dois líderes da localidade. 

Este grupo era, na sua maioria, constituído por membros de uma 

única área de actividade (em vez de ser um grupo misto de 

líderes comunitários): tinham ideias semelhantes e eram os 
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principais executores do programa de CLTS, por isso tinham 

interesse em apresentar uma visão positiva das suas realizações, 

em vez de uma visão mais objectiva.  

Por isso – certifique-se de que vem à reunião do grupo de discussão a mistura 

certa de pessoas42, explicando isso com cuidado aos líderes da localidade. 

Limite o grupo de discussão a 8-12 pessoas. Qualquer número maior que este 

será impossível de gerir e terá como resultado informação de má qualidade. 

Limite a reunião do grupo de discussão a duas horas. Se demorar mais tempo, 

pode perder pessoas que tenham outros compromissos. Informe as pessoas, no 

início da reunião, de quanto tempo durará a reunião do grupo de discussão. 

 Seja estratégico sobre o tempo gasto para cada parte do grupo de discussão, 

de modo que a maior parte do seu tempo seja gasto a tentar descobrir mais 

sobre o período pós-Declaração ODF. 

Peça um local para a reunião do grupo de discussão. Tudo aquilo de que precisa 

são 12 cadeiras ou quatro bancos para se sentarem debaixo de uma árvore. O 

local deve garantir privacidade para a discussão. Os participantes não vão falar 

à vontade, se estiverem outras pessoas a ouvir a sua conversa. 

Esquema da Discussão em Grupo 

O esquema da conversa dos grupos de discussão em LOCALIDADES ODF 

PRATICANTES é o seguinte: 

                                                           

42 Um exemplo de mistura: chefe da localidade, mulher representante de um conselho local, chefe religioso, um ancião, professor, um 

artesão/construtor/pedreiro conhecido, activista local de saúde, formadores de opinião, etc. 
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1. Apresentações e regras básicas (5 minutos) 
2. Estrutura da Cronologia – acontecimentos de CLTS e épocas das chuvas e 

épocas secas (5 minutos) 
3. PRIMEIRA FASE – DO DESPERTAR À DECLARAÇÃO ODF (20 minutos) 

a) Actividades para promover a construção de latrinas – descrição 
(CRONOLOGIA) 

b) Factores Favoráveis e Obstáculos – o que facilitou ou dificultou a 
construção? 

c) Factores motivadores – o que motivou as pessoas da localidade a 
construir latrinas? 

4. SEGUNDA FASE – DA DECLARAÇÃO ODF ATÉ AGORA (60 minutos) 
a) Actividades de apoio à manutenção/reparação/uso permanente de 

latrinas (CRONOLOGIA) 
b) Factores motivadores – o motivou as pessoas para usarem e manterem 

as suas latrinas? 
c) Classificação e ponderação dos factores motivadores 

5. Perguntas da pesquisa (10 minutos) 

Há também um esquema para grupos de discussão em LOCALIDADES ODF 

FRACAS. O esquema para estas entrevistas será semelhante ao anterior, mas 

tem várias diferenças importantes, especialmente na secção "DEPOIS DA 

DECLARAÇÃO ODF” da entrevista: 

4 SEGUNDA FASE – DA DECLARAÇÃO ODF ATÉ AGORA (60 minutos) 

a) Acontecimentos desde a Declaração ODF – problemas, agregados 
familiares que voltaram ao FCA 

b) Razões para os AF deixarem de usar latrinas e voltarem ao FCA – 
motivos individuais e factores comunitários 

c) Classificação e ponderação das razões para voltar ao FCA 

Finalmente, também visitará algumas LOCALIDADES ODF MÉDIAS. Para essas 

localidades, terá de perguntar por que é que alguns agregados familiares 

permaneceram ODF e por que é que alguns voltaram ao FCA. Isso vai demorar 

um pouco mais que para as localidades PRATICANTES e FRACAS: 

4. SEGUNDA FASE – DECLARAÇÃO ODF ATÉ AGORA (60 minutos) 
a) Actividades de apoio a manutenção/reparação/uso permanente de 

latrinas (CRONOLOGIA) 
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b) Factores motivadores – o que as motiva as pessoas para usarem e 
manterem as suas latrinas? 

c) Classificação e ponderação dos factores motivadores 

 

d) Eventos desde a Declaração ODF – problemas, agregados familiares 
que voltam ao FCA 

e) Razões para estes AF terem deixado de usar latrinas e terem voltado 
ao FCA – motivos individuais e factores comunitários 

f) Classificação e ponderação das razões para voltar ao FCA 

Lembre-se de tirar uma fotografia da cronologia para cada grupo de discussão 

como back-up das suas notas escritas. 

O esquema para o grupo de discussão é diferente do esquema para a 

entrevista aos agregados familiares. A entrevista aos agregados familiares 

centra-se na experiência de saneamento de cada família. O grupo de discussão 

tenta obter uma perspectiva ampla da comunidade – o que está a acontecer ao 

nível da comunidade que tem impacto sobre as práticas de saneamento de cada 

agregado familiar. Você está a tentar descobrir qual é a experiência colectiva de 

toda a comunidade de permanecer ODF (ou voltar ao FCA). Não está a recolher 

dados sobre experiências individuais. Assim, as perguntas devem centrar-se no 

que aconteceu em geral e não devem ser “O que fez?” nem “O que fez fulano 

de tal?” 

 

Durante os grupos de discussão, 

sugerimos que use pares de discussão 

– duas pessoas sentadas ao lado uma 

da outra – para iniciar a discussão e 

garantir que a contribuição de todos. 

Faça uma pergunta e peça a toda 

gente para se virar para a pessoa ao 

seu lado e conversar. Em seguida, 

depois de alguns minutos, peça a cada par de discussão para relatar o que 

discutiu, mas referindo apenas ideias novas (que não foram referidas antes). 
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Os pares de discussão ajudam a pôr toda a gente a conversar; e dos vários pares 

de discussão surgirão ideias diferentes e estas podem depois ser partilhadas. 

Depois de ter uma lista de ideias, pode fazer perguntas de aprofundamento para 

obter mais informação sobre algumas delas e tornar as coisas mais claras. 

Classificação e Ponderação (Grupos de 

Discussão) 

Se o grupo de discussão for grande (mais de dez pessoas), divida o grupo em 

dois grupos para a classificação e ponderação. Divida em grupos iguais, dê a cada 

grupo a lista de factores (terá de escrever um segundo conjunto de factores), 

explique a tarefa de classificação e ponderação, e, em seguida, deixe-os sozinhos 

para fazerem a classificação e ponderação. Forneça um monte de pedras para a 

ponderação. 

 

Pode ser necessário intervir, se vir que há um ou dois líderes 

poderosos que dominam este processo. Durante o ensaio, um 

líder pegou num monte de pedras e pô-las num dos factores, 

sem consultar os outros membros. Nós tivemos que intervir e 

pedir ao grupo para demorar mais tempo e fazer participar toda 

a gente na decisão. 

Técnicas de Grupos de Discussão 

 No início da reunião, dê as boas-vindas às pessoas e crie um ambiente 
acolhedor e simpático. Quando as pessoas se sentem à vontade e aceites, 
participam activamente. Até pode usar uma actividade de aquecimento (uma 
canção ou um jogo breve) no início para quebrar o gelo. 

 Apresente-se e peça aos participantes para se apresentarem e 
apresentarem as suas organizações. 

 Explicar a finalidade da reunião do grupo de discussão. 
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 Explique as regras básicas: 

 Só fala uma pessoa de cada vez. 

 Apele a que todos contribuam com as 
suas ideias. 

 Deixe as pessoas terminar o que 
estão a dizer – não interrompa. 

 Todas as opiniões têm a mesma 
importância 

 Não há respostas certas nem erradas. 

 Não há mal nenhum em discordar uns dos outros, mas devemos respeitar-
nos mutuamente. 

 Explique por que está a gravar a sessão. 

 Dê possibilidade de falar a todos os que o quiserem fazer. Diga aos 
participantes que as ideias deles são importantes. Incentive os mais calados 
a falar – e não deixe que sejam só um ou dois participantes a falar. Uma 
técnica para levar todos a contribuir é andar à volta do círculo perguntado a 
cada pessoa o que pensa. 

 Escute... e incentive os presentes a escutar e a respeitar as ideias uns dos 
outros. Repita ideias quando necessário, para se certificar de que toda a 
gente ouviu. 

 Tente salientar pontos de vista diferentes – nem todos no grupo pensam da 
mesma forma, mas algumas pessoas são mais tímidas que outras e não 
falam. Incentive toda a gente a dizer alguma coisa. Os pares de discussão são 
uma boa maneira de conseguir que toda a gente fale. 

 Não aceite a opinião de uma pessoa como sendo a opinião de todo o grupo. 
Não se esqueça de dizer. “O que pensam os outros?” 

 Use perguntas de aprofundamento para obter mais informações e ajudar a 
compreender as questões. Diga coisas como: “Pode explicar um pouco 
melhor o que quer dizer?” “Pode dar um exemplo do que quer dizer?” 

 Teste de Realidade: Às vezes, as pessoas inventam histórias quando vêem 
que estamos à procura de exemplos de comportamento positivo ou negativo 
relativamente a saneamento. Por exemplo, alguém pode dizer que as 
pessoas deixaram de usar latrinas por razões culturais. Quando isso 
acontece, insista que lhe dêem exemplos de tabus ou tradições pertinentes 
e depois pergunte: “Será que isso acontece mesmo? É essa a verdadeira 
causa do comportamento de FCA?” 



Plan – Estudo de Sustentabilidade ODF    

FH Designs 2013  fhdesigns.com.au 172 

 

Registo  

As suas anotações sobre as entrevistas e grupos de 

discussão são essenciais para a nossa pesquisa. 

Portanto, tenha cuidado ao tomar notas e 

organizar as anotações, de modo que as todas 

dêem conta do muito trabalho que fez. 

 

Temos cinco principais formas de registo/relatório: 

a) NOTAS DAS ENTREVISTAS E DOS GRUPOS DE DISCUSSÃO, que são 
registados na Ficha de Entrevista aos Agregados Familiares ou na Ficha de 
Registo dos Grupos de Discussão. Cada formulário é uma tabela com duas 
colunas, sendo a primeira coluna para codificar o factor e a segunda coluna 
para a resposta detalhada – título do factor e as respostas detalhadas às 
perguntas de aprofundamento. Dá-se a seguir um exemplo e dá-se outro 
exemplo mais detalhado na Secção “Exemplo de Registo de Factores”. 
 

M2 Desejo de ser como os outros 

Latrina em casa do pai antes de casar. Quando se casou e se mudou 

para esta localidade, queria uma latrina como a do pai. 

M3 Comodidade/Conforto 

Mulher: Fazer cocó ao ar livre é uma vergonha para as mulheres. (M6) 

Mulher: Depois de comer, tem de fazer cocó e é desconfortável se não 

houver lugar para fazer cocó. 

O lugar é aberto – não há lugar para se esconder e fazer cocó, toda a 

gente nos pode ver, de maneira que é precisa uma latrina. 

 

b) QUESTIONÁRIO DA PESQUISA, que é preenchido no final da entrevista ao 
agregado familiar e no final de cada um dos grupos de discussão. As respostas 
a este questionário podem ser preenchidas mesmo na Ficha de Entrevista 
aos Agregados Familiares. 
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c) CLASSIFICAÇÃO E PONDERAÇÃO. Esta informação também é registada na 
Ficha de Entrevista aos Agregados Familiares. Depois de ter feito a 
classificação e a ponderação, registe os resultados directamente nos cartões. 
Em seguida, recolha os cartões e junte-os todos num molho, para o ajudar a 
documentar esta actividade na Ficha de Entrevista aos Agregados Familiares. 
 

d) GRAVAÇÃO. Gostaríamos que gravasse todas as entrevistas e todos os 
grupos de discussão. Esta informação pode ajudá-lo a finalizar o seu relatório 
sobre cada actividade. Mantenha um registo do seguinte: data, local, tipo de 
participantes (agregado familiar ou grupo de discussão), hora a que começou 
e a que acabou. Certifique-se de que o agregado familiar está perfeitamente 
informado da gravação antes de ligar o gravador. 
 

e) COMENTÁRIOS SOBRE A ENTREVISTA (OU GRUPO DE DISCUSSÃO). No final 
da entrevista ou do grupo de discussão, preencha o formulário que está no 
fim da Ficha de Entrevista aos Agregados Familiares (ou a Ficha de Registo 
dos Grupos de Discussão), que lhe pede comentários gerais. Registe as suas 
observações de como correu a entrevista (ou o grupo de discussão) e do que 
funcionou ou não funcionou. Também pode registar a dinâmica do agregado 
familiar ou do grupo, por exemplo: “O marido dominou a conversa e fez com 
que fosse difícil para a mulher exprimir-se”; ou “A mulher saiu da reunião por 
30 minutos e depois voltou” ou “O grupo estava muito pouco à vontade com 
o tema X e não falou muito sobre isso.” 

 

Comentários sobre a Entrevista – Exemplo 

A sessão pareceu correr bem. O marido dominou no início, mas 

conseguimos convencê-lo a deixar a mulher contribuir em pé de igualdade. 

Ela poderia ter falado mais, se tivéssemos falado com ela sozinha. 

Estiveram dois rapazes novos presentes na reunião, mas eram muito 

tímidos e foi-nos difícil pô-los a falar. 

Foi difícil levar a família a falar sobre a razão para terem voltado ao FCA. 

Eles pareciam muito envergonhados com isso e deram-nos respostas 

muito curtas. 
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Materiais e Equipamentos 

Cada equipa receberá os seguintes materiais e equipamento: 

Material Impresso 

 Guia da Equipa de Pesquisa Comunitária (um para cada membro da equipa) 
 Orientações para Entrevistas aos Agregados Familiares:  Agregados 

Familiares ODF PRATICANTES, Agregados Familiares ODF QUE FALHARAM 
 Orientações para Grupos de Discussão - localidades ODF Praticantes, 

Localidades ODF Fracas e Localidades ODF Médias  
 Listas de Factores – Factores motivadores, Factores Favoráveis, Factores 

Desmotivadores, Obstáculos 
 Ficha de Entrevista aos Agregados Familiares 
 Ficha de Registo de Grupo de Discussão 
 Cartões com Símbolos para a Cronologia – Reunião de Despertar, Celebração 

ODF, Época das chuvas, etc. 

Outros Materiais 

 Cartões – meias folhas de cartão de tamanho A4 azul e amarelo – Tipo 
papelão 

 Marcadores (preto, azul, vermelho) 
 Fita de pintor 
 Canetas 

Equipamento 

 Aparelho de GPS com instruções de utilização 
 Gravador de som 
 Máquina fotográfica 
 Lanterna (para verificar se há excrementos fresco nas fossas das latrinas) 

Certifique-se de que o gravador de som está a funcionar e de que tem pilhas 

suficientes. Teste o gravador para se certificar de que está a gravar. 
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Sessão final 

A equipa deve 

reunir-se ao fim de 

cada dia (ou no início 

do dia seguinte) para 

analisar o trabalho do 

dia e planear o dia 

seguinte. A reunião do 

grupo ajudar-vos-á a dizer uns aos outros que tipos de perguntas e que 

estratégias estão a funcionar bem e como contornar as que não funcionam bem. 

Desta forma, aprenderão uns com os outros e as vossas técnicas melhorarão, e 

podem ajudar-se uns aos outros com quaisquer problemas que surjam. 

Peça a cada par para apresentar rapidamente os pontos de destaque do seu 

trabalho, por exemplo, descrição dos agregados familiares, informações 

importantes descobertas, boas perguntas, problemas que tenham tido, etc. Em 

seguida, discuta como resolver os problemas e faça planos para o dia seguinte. 

Podem ser usadas como guia as seguintes perguntas:  

 Completámos todas as entrevistas e grupos de discussão planeados? 

 Quais foram os maiores êxitos? Quais foram os problemas? 

 Que tipo de perguntas e que estratégias funcionaram bem durante as 
entrevistas e os grupos de discussão? O que é que não funcionou? 

 Em que temas é que os entrevistados tiveram dificuldade em falar? 

 Como é que esta informação contribui para os objectivos da pesquisa? 

 Que outra informação precisa de ser recolhida? 

 Que informação precisa de ser esclarecida?   
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Trabalhar com a Comunidade 

Por fim – aqui estão algumas dicas sobre 

como trabalhar com a comunidade e 

fazer facilitação eficaz 

 Use roupas simples, para as pessoas não 
sentirem que há uma grande distância entre 
você e elas. 

 Descubra quem é importante na 
comunidade e quem pode ajudar nos 
contactos. 

 Mantenha-se atento a quaisquer problemas 
ou situações em que os membros da 
comunidade possam mostrar-se ofendidos 
ou pouco dispostos a cooperar; comunique-
as à equipa e tomem uma decisão. 

 Estabeleça relações informais com os 
membros da comunidade, para que eles o 
vejam como um amigo e não apenas um forasteiro. 

 Não se atrase e não faça esperar as pessoas – respeite o facto de as pessoas 
terem que fazer e, no fim das entrevistas e dos grupos de discussão, 
agradeça-lhes o tempo que disponibilizaram. 

 Responda com cortesia às perguntas que os membros da comunidade lhe 
fizerem.  

 Se lhe fizerem perguntas durante a realização de uma actividade, espere 
até ao fim da mesma para responder. 

 Se não souber a resposta, diga-lhes que vai verificar e voltará a falar com 
eles – e faça isso. 

 Muitos assuntos são delicados e pessoais; certifique-se de que mantém a 
confidencialidade, especialmente quando a questão diz respeito a um 
indivíduo e não a um grupo – não cite nomes. 
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 Mantenha olhos e ouvidos abertos – ouça o que os membros da comunidade 
têm a dizer, mesmo quando não está formalmente a fazer uma entrevista ou 
a facilitar um grupo de discussão. 

Questões Relativas a Compensação 
 Alguns membros da comunidade podem perguntar-lhe o que vão ganhar 

cooperando consigo. Diga-lhes que não há compensação. O benefício da 
actividade é que a Plan International, o governo local e os líderes 
comunitários aprenderão com a pesquisa e serão capazes de fornecer apoio 
mais sólido para melhoria do saneamento. 

 Para os que participam do grupo de discussão, seria boa ideia arranjar 
bebidas no final. 

Técnicas de Facilitação 

Como facilitador, precisa de saber facilitar uma discussão. Eis algumas dicas: 

Perguntas abertas e de aprofundamento 

 Uma das suas principais tarefas como facilitador é fazer perguntas eficazes: 

a) As perguntas abertas incentivam muitas opiniões diferentes e ajudam a 
levar todos os participantes a conversar e a contribuir 

b) Aprofundar é fazer mais perguntas para incentivar os participantes a dar 
mais informações sobre um assunto, ou descobrir quais são as opiniões 
de outras pessoas. 
 

Escuta Activa 

 Depois de fazer cada pergunta, ouça 
atentamente o que cada pessoa diz. Dê-lhe toda a 
atenção e concentre-se no que ela está a dizer. 

 Se ouvir activamente, os participantes saberão 
que estão a ser ouvidos e compreendidos. Isso 
incentiva-os a ser mais abertos na partilha das suas 
experiências e pensamentos. 

 A escuta activa inclui: 
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a) Contacto visual – olhar para a pessoa a maior parte do tempo, para 
mostrar interesse e compreensão. 

b) Incentivos – assinalar à outra pessoa que está a ouvir, por exemplo, 
acenando com a cabeça, dizendo coisas como “Sim.... Ok.... Estou a ver.... 
Isso é interessante... Diga-me mais...” 

c) Reformular para verificar se entendeu o que a pessoa está a dizer. 

Reformular 

 Reformular é resumir o que alguém disse por palavras suas, por exemplo: “O 
que eu o ouvi dizer é que você decidiu construir a latrina, porque...” 

 O objectivo da reformulação é mostrar à pessoa que fala que valoriza o que 
ela  disse, ajudar a esclarecer o que foi dito e ajudar os outros a acrescentar 
as suas próprias ideias. 

 Reformular ajuda a garantir que você e o grupo ouviram correctamente o 
que a pessoa disse. Também ajuda a pessoa que está a registar – dá-lhe um 
resumo claro do que foi dito, em poucas palavras.  

Incentivar a participação 

Em algumas entrevistas aos agregados familiares ou grupos de discussão, 

encontrará alguns participantes que dominam. Procure maneiras de levar os 

outros a participar e os faladores a falar menos: 

 Use as regras básicas como fundamento para levar todos a contribuir. 

 Agradeça ao grande falador e sua contribuição e diga: “Gostaríamos de ouvir 
toda a gente.” 

 Faça perguntas aos que estão calados e elogie as suas respostas. Isso vai 
incentivá-los a falar. 

 Divida em pares (grupos de discussão) para pôr toda a gente a falar. 

 Ande ao redor do círculo pedindo uma opinião a cada pessoa 

Um bom facilitador faz BOAS 

PERGUNTAS 

Escolher a pergunta certa melhorará o seu trabalho como facilitador. Eis um guia 

dos diferentes tipos de perguntas e como são usadas: 
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As PERGUNTAS ABERTAS levam as pessoas a dar as suas próprias opiniões, em 

vez de “sim/não” ou uma resposta única. Exemplo: “O que facilita a construção 

de latrinas?” Ou “O que o motivou a construir uma latrina?” Estas perguntas dão 

ensejo a muitas respostas por parte dos participantes e facilitam a discussão 

aberta. A ideia é obter muitas respostas e pôr muitas pessoas a falar. 

As PERGUNTAS FECHADAS levam as pessoas a dar uma resposta específica, 

curta ou “Sim/Não”. Exemplo: “Que materiais arranjou para construir a sua 

latrina? Quanto custaram?” Com estas perguntas, obtém-se uma resposta única 

e específica. As perguntas de aprofundamento são muitas vezes perguntas 

fechadas – está a pedir informação específica. 

REFORMULAR é dizer por palavras suas o que uma pessoa diz, por exemplo: 

“Você disse que os materiais locais – postes e palha – não custaram dinheiro 

nenhum e isso facilitou a construção da sua latrina”. Isso ajuda a esclarecer o 

que a pessoa disse. Permite que a pessoa diga: “Não, não foi isso que eu disse”. 

Se se usar reformulação num grupo de discussão, isso ajuda os outros 

participantes a desenvolverem o que já foi dito. 

APROFUNDAR é insistir com mais perguntas para obter mais informação e 

esclarecer um problema. Perguntas de aprofundamento são do tipo: “Pode 

explicar melhor? Pode dar-me um exemplo?”   

Alguns facilitadores fazem apenas uma pergunta – e depois passam à pergunta 

seguinte, sem qualquer insistência de aprofundamento. Uma pergunta não 

chega – precisa de fazer muitas perguntas para entender uma questão. Então, 

treine-se a aprofundar e aprofundar e aprofundar até entender o que foi dito. 

Não se contente com uma resposta. 

 Técnicas de aprofundamento 

 Use as 6 perguntas auxiliares: O quê? Onde? Quando? Quem? Porquê? 
Como? 

 Use outras formas de aprofundamento: "O que quer dizer?” “Mais alguma 
coisa?” “Diga-me mais” 
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 Não se contente com uma resposta. Continue a fazer perguntas para 
conseguir uma melhor compreensão da questão. Peças aos outros para 
comentarem ou acrescentarem algo. 

 Não inclua respostas nas suas perguntas. Por exemplo: “Como ajuda as 
famílias, visita-as ou ajuda-as a cavar a fossa?” Neste caso, está a limitar o 
número de opções (visitar e ajudar no trabalho). Basta perguntar “Como 
ajuda as famílias?”  e dar possibilidade de responder. 

 Use situações reais. Peça aos participantes para falarem sobre a questão 
com base numa situação real. Por exemplo: “Se as pessoas precisarem de 
11.000 Sh, como é que os vão arranjar, ao certo?” 

 Resuma por pontos, para ajudar a pessoa que está a explicar a situação. 

Facilitador: Porque é que as pessoas deixaram de usar latrinas e 

voltaram a fazer cocó no mato?              PERGUNTA ABERTA 

Participantes: São muito pobres e não têm dinheiro para os materiais 

Facilitador: Você diz que as pessoas são pobres e não podem pagar                               

                                                                           

REFORMULAÇÃO 

  Quais são os custos de construção de uma latrina?  

                                                                      

APROFUNDAMENTO 

Participante: Os postes e a palha custam 5000 Sh 

Facilitador: Quais são os outros custos?                    APROFUNDAMENTO 

Participante: Alguns de nós pagam o trabalho de cavar o poço. 6000 Sh 

Facilitador: O custo total que você mencionou é 11.000 Sh    

                                                                            

REFORMULAÇÃO  

 Que fontes de rendimento é que as pessoas têm?   

                                                                      

APROFUNDAMENTO           
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O Que Faria, Se Acontecesse uma Coisa 

Assim? 
 

 
 
Numa reunião de grupo de discussão, os membros não falam e recusam-se a 

responder às suas perguntas. 

A meio de uma entrevista, a esposa diz que tem de se ir embora para ir fazer o 

jantar. 

Um dos participantes do grupo de discussão está sempre a interromper os 

outros quando eles estão a falar. 

O que a mulher diz sobre práticas de saneamento do agregado familiar é 

completamente diferente do que o marido diz. 

Na hora de começar o grupo de discussão, só chegaram metade dos 

participantes. 

Na entrevista ao agregado familiar, só o marido fala e a mulher não diz nada. 

Numa sessão de grupo de discussão à tarde, todos parecem cansado e 

aborrecidos. 

A mulher responde sempre “Não sei” de cada vez que lhe faz uma pergunta. 
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O agregado familiar recusa-se a ser entrevistado. 

A latrina está muito suja e há muito cocó fora da sanita. 
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ANEXO E – DADOS DE REVERIFICAÇÃO USADOS PARA SELECÇÃO DAS 
LOCALIDADES DA FASE 2 
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Nº da 
Locali
dade País UP 

Nome da 
Localidad
e 

Tipo de 
Localidade 

Nº de 
AF 

Nº de 
AF 

com 
latrina

s 

Nº de 
AF 

sem 
latrina

s 

% 
retroc
esso 

Nº de AF 
chefiados 

por 
mulheres 

% de AF 
chefiad
os por 

mulhere
s 

Nº de AF 
chefiado

s por 
mulheres 
Seleccion

ados 

Nº de 
AF ODF 
selecci
onados 

Nº de 
AF 

FCA 
selecci
onado

s 
AF 

FCA % FCA 

1 Etiópia Jimma Agelo ODF Fraca 22 14 8 36% 4 18% 4 14 8 4 18% 

2 Etiópia Jimma Odoro ODF Fraca 95 56 39 41% 16 17% 7 0 24 38 40% 

3 Etiópia Jimma Deru ODF Fraca 29 20 9 31% 3 10% 3 15 9 8 28% 

4 Etiópia Jimma Jewaro ODF Média 27 22 5 19% 0 0% 0 19 5 5 19% 

5 Etiópia Jimma Mensuri ODF Média 29 24 5 17% 0 0% 0 19 5 5 17% 

6 Etiópia Jimma Bore  6 5 1 17% 3 50% 0 0 0 1 17% 

7 Etiópia Jimma Egu ODF Média 31 27 4 13% 2 6% 2 18 4 4 13% 

8 Etiópia Jimma Besase ODF Média 32 28 4 13% 5 16% 5 20 4 4 13% 

9 Etiópia Jimma Daydi   32 31 1 3% 4 13% 0 0 0 1 3% 

10 Etiópia Jimma Gijabi  26 23 3 12% 0 0% 0 0 0 3 12% 

11 Etiópia Jimma Gawisa  27 25 2 7% 5 19% 0 0 0 2 7% 

12 Etiópia Jimma Bonoya  42 39 3 7% 2 5% 0 0 0 3 7% 

13 Etiópia Jimma Gejo  38 35 3 8% 4 11% 0 0 0 2 5% 

14 Etiópia Jimma Boru  45 44 1 2% 5 11% 0 0 0 2 4% 

15 Etiópia Jimma Agalo  43 42 1 2% 4 9% 0 0 0 1 2% 

16 Etiópia Jimma Alga  34 34 0 0% 2 6% 0 0 0 0 0% 

17 Etiópia Jimma Beriso  30 30 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0% 

18 Etiópia Jimma Yebo  28 28 0 0% 3 11% 0 0 0 0 0% 

19 Etiópia Jimma Abeyi   25 25 0 0% 1 4% 0 0 0 0 0% 

20 Etiópia Jimma Arfeti  31 31 0 0% 5 16% 0 0 0 0 0% 

21 Etiópia Jimma Gomoto ODF Praticante 35 35 0 0% 6 17% 4 24 0 0 0% 

22 Etiópia Jimma Bonaya  8 8 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0% 
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23 Etiópia Jimma Digo ODF Praticante 29 29 0 0% 1 3% 1 24 0 0 0% 

24 Etiópia Jimma Loga ODF Praticante 30 30 0 0% 1 3% 1 24 0 0 0% 

25 Etiópia Jimma Ganji  28 28 0 0% 1 4% 0 0 0 0 0% 

26 Etiópia Shebedino Gedmo  2 1 1 50% 0 0% 0 0 0 1 50% 

27 Etiópia Shebedino Huwo ODF Fraca 29 20 9 31% 1 3% 1 15 9 9 31% 

28 Etiópia Shebedino Mamota ODF Fraca 31 21 10 32% 4 13% 3 14 10 10 32% 

29 Etiópia Shebedino Chamamo ODF Fraca 26 18 8 31% 0 0% 0 18 7 8 31% 

30 Etiópia Shebedino Wetcha  11 8 3 27% 0 0% 0 0 0 3 27% 

31 Etiópia Shebedino Bunguda ODF Média 32 24 8 25% 2 6% 2 16 8 8 25% 

32 Etiópia Shebedino Beguda ODF Média 33 27 6 18% 2 6% 2 18 6 6 18% 

33 Etiópia Shebedino Burketo ODF Média 40 34 6 15% 3 8% 2 18 6 6 15% 

34 Etiópia Shebedino Gancho  20 17 3 15% 2 10% 0 0 0 2 10% 

35 Etiópia Shebedino Shemeta No. 2 31 28 3 10% 4 13% 0 0 0 3 10% 

36 Etiópia Shebedino Adugna  12 11 1 8% 0 0% 0 0 0 1 8% 

37 Etiópia Shebedino Hiyo  36 33 3 8% 7 19% 0 0 0 2 6% 

38 Etiópia Shebedino Warka  39 36 3 8% 5 13% 0 0 0 3 8% 

39 Etiópia Shebedino Kentra ODF Praticante 58 54 4 7% 4 7% 2 20 4 1 2% 

40 Etiópia Shebedino Genet  35 33 2 6% 4 11% 0 0 0 1 3% 

41 Etiópia Shebedino 
Shankase
nie  22 21 1 5% 2 9% 0 0 0 1 5% 

42 Etiópia Shebedino Degassa  96 92 4 4% 3 3% 0 0 0 1 1% 

43 Etiópia Shebedino Dekerie  29 28 1 3% 4 14% 0 0 0 1 3% 

44 Etiópia Shebedino Burutukan  38 37 1 3% 3 8% 0 0 0 1 3% 

45 Etiópia Shebedino Awkado  38 37 1 3% 0 0% 0 0 0 0 0% 

46 Etiópia Shebedino Shemeta No. 1 29 29 0 0% 6 21% 0 0 0 0 0% 

47 Etiópia Shebedino Sadamo  37 37 0 0% 5 14% 0 0 0 0 0% 

48 Etiópia Shebedino Buna  8 8 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0% 

49 Etiópia Shebedino Boro ODF Praticante 36 36 0 0% 9 25% 5 24 0 0 0% 
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50 Etiópia Shebedino 
Shelonkat
o No.1 ODF Praticante 32 32 0 0% 3 9% 3 24 0 0 0% 

51 Etiópia Shebedino Shelonkato No.2  28 28 0 0% 3 11% 0 0 0 0 0% 

52 Etiópia Shebedino Shulula  24 24 0 0% 3 13% 0 0 0 0 0% 

53 Etiópia Shebedino Dora  1 1 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0% 

54 Etiópia Shebedino Lago  28 28 0 0% 1 4% 0 0 0 0 0% 

55 Etiópia Shebedino 
Anbosa 
No.1  24 24 0 0% 3 13% 0 0 0 0 0% 

56 Etiópia Shebedino 
Anbosa 
No.2   27 27 0 0% 1 4% 0 0 0 0 0% 

57 Etiópia Shebedino Chafe ODF Praticante 43 43 0 0% 7 16% 4 24 0 0 0% 

58 Quénia Kilifi Jaribuni ODF Fraca 51 22 29 57% 16 31% 5 0 23 3 6% 

59 Quénia Kilifi 
Katsemeri
ni ODF Fraca 38 20 18 47% 10 26% 9 7 17 17 45% 

60 Quénia Kilifi Ova Ova  32 27 5 16% 5 16% 0 0 0 5 16% 

61 Quénia Kilifi 
Umoja Ni 
Nguvu ODF Média 36 31 5 14% 8 22% 5 20 4 7 19% 

62 Quénia Kilifi 
Usife 
Moyo  30 26 4 13% 11 37% 0 0 0 4 13% 

63 Quénia Kilifi Misufini ODF Média 44 40 4 9% 8 18% 4 20 4 3 7% 

64 Quénia Kilifi Jembe Na Upanga 30 28 2 7% 2 7% 0 0 0 2 7% 

65 Quénia Kilifi Dzifijirie  48 45 3 6% 9 19% 0 0 0 1 2% 

66 Quénia Kilifi 
Ngamani 
Bale ODF Praticante 48 45 3 6% 19 40% 7 19 3 2 4% 

67 Quénia Kilifi Dzimanye ODF Praticante 35 33 2 6% 13 37% 9 23 1 2 6% 

68 Quénia Homabay 
Wang 
Ochor  28 20 8 29% 7 25% 0 0 0 2 7% 

69 Quénia Homabay Ndori ODF Média 138 99 39 28% 49 36% 9 0 23 9 7% 

70 Quénia Homabay Rambusi ODF Média 34 25 9 26% 11 32% 7 15 9 3 9% 

71 Quénia Homabay Sakoro  30 22 8 27% 12 40% 0 0 0 0 0% 

72 Quénia Homabay Oria ODF Média 31 23 8 26% 8 26% 6 16 8 0 0% 

73 Quénia Homabay Kamsure ODF Média 34 26 8 24% 14 41% 9 16 8 5 15% 
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74 Quénia Homabay Kangwe  26 20 6 23% 11 42% 0 0 0 0 0% 

75 Quénia Homabay Wagogo ODF Média 49 38 11 22% 19 39% 11 13 11 4 8% 

76 Quénia Homabay Manera ODF Média 33 27 6 18% 9 27% 6 18 6 0 0% 

77 Quénia Homabay Kowuor  19 16 3 16% 6 32% 0 0 0 0 0% 

78 Serra Leoa Moyamba 
Gbangum
a ODF Fraca 35 22 13 37% 10 29% 9 11 13 0 0% 

79 Serra Leoa Port Loko Rogbai ODF Fraca 21 14 7 33% 3 14% 3 14 6 1 5% 

80 Serra Leoa Moyamba Taba ODF Fraca 72 47 25 35% 10 14% 3 0 25 0 0% 

81 Serra Leoa Port Loko Gbaneh ODF Fraca 30 21 9 30% 4 13% 3 16 9 2 7% 

82 Serra Leoa Port Loko Kalangba  9 7 2 22% 2 22% 0 0 0 0 0% 

83 Serra Leoa Moyamba Mokellay ODF Média 29 23 6 21% 12 41% 10 18 6 0 0% 

84 Serra Leoa Moyamba Manjendu ODF Média 48 40 8 17% 11 23% 5 16 8 0 0% 

85 Serra Leoa Port Loko Semibu  18 15 3 17% 5 28% 0 0 0 0 0% 

86 Serra Leoa Moyamba Solima ODF Média 30 24 6 20% 6 20% 4 18 6 0 0% 

87 Serra Leoa Moyamba Bauya  24 20 4 17% 3 13% 0 0 0 0 0% 

88 Serra Leoa Moyamba Taninihun ODF Média 24 20 4 17% 4 17% 4 20 4 0 0% 

89 Serra Leoa Port Loko Rosint  25 22 3 12% 1 4% 0 0 0 0 0% 

90 Serra Leoa Moyamba Ngieya  18 16 2 11% 1 6% 0 0 0 0 0% 

91 Serra Leoa Port Loko Futha ODF Praticante 31 29 2 6% 6 19% 5 22 2 0 0% 

92 Serra Leoa Port Loko Makabu ODF Praticante 23 22 1 4% 3 13% 3 22 1 1 4% 

93 Serra Leoa Port Loko Rogberay  10 10 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0% 

94 Serra Leoa Port Loko Masimoh  14 14 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0% 

95 Serra Leoa Port Loko Rolumpa  15 15 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0% 

96 Serra Leoa Port Loko Magbapsa  13 13 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0% 

97 Serra Leoa Moyamba Salina  20 20 0 0% 2 10% 0 0 0 0 0% 

98 Uganda Tororo 
Kajarau 
Sul ODF Média 112 98 14 13% 29 26% 6 14 10 0 0% 

99 Uganda Tororo Atiri D ODF Fraca 119 92 27 23% 18 15% 3 5 18 3 3% 
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100 Uganda Tororo 
Aputir 
Central ODF Fraca 123 97 26 21% 32 26% 9 2 21 1 1% 

101 Uganda Tororo Angorom Ocidental 103 79 24 23% 30 29% 0 0 0 1 1% 

102 Uganda Tororo Atiri A  82 66 16 20% 17 21% 0 0 0 4 5% 

103 Uganda Tororo 
Kajarau 
Oriental  100 85 15 15% 16 16% 0 0 0 0 0% 

104 Uganda Tororo Angorom Central 121 95 26 21% 25 21% 0 0 0 0 0% 

105 Uganda Tororo Kajarau Central 112 108 4 4% 18 16% 0 0 0 0 0% 

106 Uganda Tororo Atiri C ODF Média 131 113 18 14% 17 13% 4 16 8 2 2% 

107 Uganda Tororo 
Aputir 
West ODF Média 75 61 14 19% 17 23% 11 13 12 0 0% 

108 Uganda Tororo 
Kajarau 
Norte ODF Média 85 76 9 11% 14 16% 4 15 9 1 1% 

109 Uganda Tororo Atiri B ODF Praticante 132 121 11 8% 19 14% 6 17 7 1 1% 

110 Uganda Tororo 
Aputir 
Ocidental  76 64 12 16% 14 18% 0 0 0 0 0% 

111 Uganda Tororo Akworot C  77 72 5 6% 8 10% 0 0 0 0 0% 

112 Uganda Tororo 
Kajarau 
Nordeste ODF Média 70 64 6 9% 13 19% 4 24 0 0 0% 

113 Uganda Tororo Akworot A ODF Praticante 105 100 5 5% 25 24% 6 23 1 1 1% 

114 Uganda Tororo Angorom Sul 20 18 2 10% 3 15% 0 0 0 0 0% 

115 Uganda Tororo Angorom Ocidental 108 99 9 8% 14 13% 0 0 0 0 0% 

116 Uganda Tororo Akworot B ODF Praticante 109 105 4 4% 23 21% 5 24 0 0 0% 
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ANEXO F – CONTAGEM DE FACTORES POR PAÍS, UP E TIPO DE LOCALIDADE 
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FACTORES INICIAIS 

 

 

 

Factors Totals OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF

M1 Accessibility for all household members 4% 4% 4% 0% 0% 10% 4% 4% 8% 3% 3% 5% 4% 7% 6% 4% 4% 5% 5% 0% 3%

M2 Wanting to be like others 6% 7% 6% 8% 6% 15% 7% 4% 5% 8% 5% 8% 10% 2% 5% 9% 5% 7% 7% 7% 6%

M3 Convenience, comfort 10% 9% 10% 5% 10% 15% 11% 9% 9% 9% 11% 11% 12% 14% 9% 8% 10% 10% 11% 7% 10%

M4 Privacy and security 12% 9% 12% 5% 11% 0% 7% 10% 12% 9% 10% 10% 10% 17% 20% 9% 12% 10% 12% 7% 14%

M5 Cultural, religious, moral beliefs 2% 1% 2% 0% 0% 0% 5% 1% 0% 3% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 2% 1% 0% 3%

M6 Shame, disgust, pride or fear 18% 16% 19% 18% 17% 20% 19% 13% 17% 17% 19% 15% 21% 24% 21% 21% 20% 14% 19% 19% 17%

M7 Health 22% 23% 22% 30% 25% 25% 19% 19% 21% 20% 23% 23% 27% 20% 20% 21% 21% 22% 22% 25% 21%

M8 Improving things for the family 5% 4% 6% 7% 9% 5% 8% 3% 2% 0% 2% 5% 9% 0% 1% 3% 5% 3% 6% 5% 6%

M9 Force (by-laws, penalties, threats) 6% 6% 6% 0% 0% 5% 8% 7% 3% 13% 11% 4% 2% 3% 10% 9% 8% 6% 5% 4% 7%

M10 Rewards, incentives 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

M11 Follow-up visits, advice, external support 6% 6% 6% 7% 9% 5% 10% 13% 7% 3% 2% 2% 2% 3% 2% 3% 6% 6% 6% 7% 5%

M12 Sanitation or hygiene promotion campaigns 7% 10% 6% 20% 12% 0% 3% 14% 16% 8% 12% 0% 0% 8% 5% 8% 5% 8% 6% 15% 9%

DM1 Inconvenience, lack of comfort, privacy 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0%

DM2 Location too far or hard to reach 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DM3 Fear of harm - slab collapsing, falling in 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DM4 Regular cleaning too much effort and very smelly latrine 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

DM5 Maintenance - repairs and pit emptying too difficult/costly0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DM6 Unaffordable & lack of credit to rebuild 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0%

DM7 Shared with others 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0%

DM8 Cultural, religious, moral beliefs 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DM9 No more support 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%

DM10 Peer pressure, being like others 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

DM11 Lack of Time 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

F1 Local soil and ground conditions 16% 14% 16% 18% 20% 12% 18% 12% 6% 17% 20% 5% 4% 21% 18% 13% 14% 13% 16% 17% 19%

F2 Availability of land, materials, labour 28% 30% 28% 29% 27% 29% 26% 34% 31% 29% 33% 25% 35% 29% 26% 30% 30% 28% 28% 32% 25%

F3 Availability of water 11% 9% 12% 2% 11% 0% 3% 14% 17% 7% 8% 9% 14% 21% 21% 15% 10% 10% 13% 5% 10%

F4 Quality of initial construction 2% 1% 2% 3% 4% 0% 2% 0% 0% 2% 3% 0% 1% 0% 3% 0% 1% 1% 3% 3% 4%

F5 Technical advice or knowledge 16% 14% 17% 25% 23% 24% 24% 14% 14% 8% 13% 2% 3% 6% 9% 8% 17% 11% 16% 22% 17%

F6 Subsidies 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0%

F7 Affordability, cost 17% 17% 17% 23% 15% 24% 20% 15% 19% 17% 16% 14% 24% 10% 11% 11% 17% 18% 16% 17% 17%

F8 Support from others in the community 7% 6% 7% 0% 0% 12% 8% 11% 12% 11% 7% 0% 4% 13% 12% 15% 10% 7% 6% 3% 7%

DF1 Local soil and ground conditions 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 14% 5% 0% 0% 2% 0% 4% 1% 1% 0%

DF2 Availability of land, materials, labour 1% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 22% 7% 0% 0% 2% 0% 6% 1% 2% 0%

DF3 Availability of water 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

DF4 Quality of initial construction 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

DF5 Technical advice or knowledge 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 6% 1% 0% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 0%

Initial Factors

Jimma Port LokoTororo

Uganda Sierra Leone

HomabayKilifiShebedino

KenyaEthiopia

Type 1 Type 2 Type 3



Plan – Estudo da Sustentabilidade ODF 

FH Designs 2013  fhdesigns.com.au      191 

FACTORES NA ALTURA DO ESTUDO 

 

 

  

Factors Totals OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF

M1 Accessibility for all household members 5% 1% 6% 0% 0% 0% 7% 1% 14% 1% 6% 0% 5% 2% 5% 0% 5% 1% 6% 0% 4%

M2 Wanting to be like others 4% 0% 5% 0% 4% 0% 4% 0% 3% 0% 6% 0% 2% 0% 7% 0% 5% 0% 4% 0% 6%

M3 Convenience, comfort 9% 1% 11% 0% 13% 0% 12% 0% 11% 2% 11% 0% 8% 2% 11% 1% 11% 1% 11% 1% 12%

M4 Privacy and security 10% 1% 11% 1% 15% 0% 10% 0% 10% 1% 5% 1% 10% 2% 15% 1% 11% 1% 11% 1% 13%

M5 Cultural, religious, moral beliefs 1% 0% 1% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 3% 0% 1% 0% 1%

M6 Shame, disgust, pride or fear 14% 1% 17% 1% 18% 0% 19% 0% 13% 1% 14% 2% 17% 5% 16% 3% 18% 1% 16% 1% 17%

M7 Health 18% 1% 21% 2% 26% 0% 20% 0% 21% 1% 19% 3% 23% 0% 17% 0% 21% 2% 21% 1% 20%

M8 Improving things for the family 6% 0% 7% 0% 7% 0% 10% 0% 3% 0% 3% 0% 14% 0% 4% 0% 6% 0% 8% 0% 6%

M9 Force (by-laws, penalties, threats) 5% 0% 6% 0% 0% 0% 8% 0% 3% 1% 8% 1% 3% 0% 9% 0% 8% 0% 5% 0% 4%

M10 Rewards, incentives 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1%

M11 Follow-up visits, advice, external support 5% 0% 6% 1% 6% 0% 5% 0% 10% 1% 6% 0% 2% 0% 7% 0% 6% 1% 6% 0% 4%

M12 Sanitation or hygiene promotion campaigns 4% 0% 5% 1% 12% 0% 0% 1% 12% 0% 12% 0% 0% 0% 2% 0% 4% 0% 5% 0% 8%

DM1 Inconvenience, lack of comfort, privacy 3% 13% 1% 32% 0% 18% 0% 14% 0% 9% 1% 3% 1% 12% 1% 8% 0% 9% 1% 23% 1%

DM2 Location too far or hard to reach 1% 5% 0% 21% 0% 6% 0% 0% 0% 4% 0% 3% 0% 0% 0% 3% 0% 4% 0% 10% 0%

DM3 Fear of harm - slab collapsing, falling in 2% 10% 0% 12% 0% 12% 0% 7% 0% 13% 1% 8% 1% 10% 0% 10% 0% 10% 1% 10% 0%

DM4 Regular cleaning too much effort and very smelly latrine 0% 2% 0% 3% 0% 12% 0% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 0% 1% 0%

DM5 Maintenance - repairs and pit emptying too difficult/costly 2% 11% 1% 23% 0% 12% 0% 9% 0% 13% 2% 3% 2% 21% 1% 12% 0% 10% 1% 15% 1%

DM6 Unaffordable & lack of credit to rebuild 3% 16% 1% 0% 0% 12% 0% 12% 0% 23% 1% 23% 3% 19% 1% 22% 0% 19% 1% 5% 1%

DM7 Shared with others 2% 11% 1% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 13% 0% 22% 3% 10% 1% 16% 0% 12% 1% 4% 1%

DM8 Cultural, religious, moral beliefs 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 0%

DM9 No more support 3% 16% 1% 1% 0% 29% 0% 22% 0% 13% 1% 20% 3% 17% 1% 19% 0% 17% 1% 13% 1%

DM10 Peer pressure, being like others 1% 8% 0% 3% 0% 0% 0% 19% 0% 2% 0% 6% 2% 0% 0% 3% 0% 8% 0% 9% 0%

DM11 Lack of Time 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 0%

F1 Local soil and ground conditions 13% 1% 15% 0% 17% 0% 19% 1% 9% 0% 14% 1% 5% 3% 16% 0% 14% 1% 15% 0% 17%

F2 Availability of land, materials, labour 22% 1% 26% 2% 27% 0% 25% 1% 26% 0% 25% 2% 39% 7% 21% 2% 29% 2% 27% 1% 23%

F3 Availability of water 11% 1% 13% 1% 11% 0% 3% 1% 19% 0% 15% 1% 13% 7% 22% 2% 12% 1% 13% 0% 13%

F4 Quality of initial construction 5% 0% 6% 1% 8% 0% 3% 0% 5% 0% 14% 0% 1% 3% 8% 0% 4% 0% 6% 1% 10%

F5 Technical advice or knowledge 13% 1% 15% 2% 21% 0% 25% 0% 11% 0% 11% 0% 2% 0% 7% 0% 17% 0% 14% 1% 16%

F6 Subsidies 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1%

F7 Affordability, cost 12% 1% 14% 1% 13% 0% 18% 1% 19% 0% 10% 1% 15% 0% 9% 0% 13% 1% 15% 1% 13%

F8 Support from others in the community 5% 0% 5% 0% 0% 0% 6% 1% 10% 0% 2% 1% 2% 0% 10% 0% 9% 1% 4% 0% 4%

DF1 Local soil and ground conditions 5% 25% 1% 40% 0% 36% 0% 17% 0% 28% 2% 20% 6% 14% 1% 27% 0% 21% 2% 33% 1%

DF2 Availability of land, materials, labour 7% 32% 2% 3% 0% 14% 0% 35% 0% 37% 3% 52% 10% 28% 2% 33% 0% 38% 2% 20% 1%

DF3 Availability of water 2% 13% 1% 31% 0% 7% 0% 11% 0% 4% 1% 8% 3% 7% 0% 2% 0% 12% 1% 18% 1%

DF4 Quality of initial construction 2% 11% 0% 20% 0% 14% 0% 10% 0% 13% 2% 2% 0% 21% 1% 16% 0% 8% 0% 17% 1%

DF5 Technical advice or knowledge 3% 13% 1% 0% 0% 29% 0% 23% 0% 17% 1% 11% 4% 10% 1% 18% 0% 15% 1% 10% 1%

Tororo

Ethiopia Kenya

Jimma Shebedino Kilifi Homabay

Current Factors Uganda Sierra Leone

Port Loko Type 1 Type 2 Type 3
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FACTORES CLASSIFICADOS – APENAS OS TRÊS PRIMEIROS 

 

Factors Factores 

M1 Accessibility for all household members M1 Acessibilidade para todos os membros do agregado familiar 

M2 Wanting to be like others M2 Desejo de ser como os outros 

Factors OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF

M1 Accessibility for all household members 2 89 5 98 0 2 0 1 0 31 0 29 0 15 1 19 0 4 0 8 2 32 3 26 0 5 1 15

M2 Wanting to be like others 3 69 4 81 0 13 0 18 0 19 0 26 0 0 0 2 0 6 0 5 2 29 4 25 1 2 0 5

M3 Convenience, comfort 1 175 4 232 0 49 0 49 0 41 0 55 0 10 0 18 0 6 1 19 1 60 3 66 0 9 0 25

M4 Privacy and security 8 249 9 289 0 60 1 66 0 43 0 48 0 11 1 19 0 7 0 9 7 109 6 115 1 19 1 32

M5 Cultural, religious, moral beliefs 1 33 2 25 0 0 0 0 0 17 0 9 0 0 0 0 0 2 1 3 1 12 1 11 0 2 0 2

M6 Shame, disgust, pride or fear 13 386 10 480 1 71 1 75 0 151 0 181 0 11 0 17 0 16 0 25 9 109 5 120 3 28 4 62

M7 Health 13 586 18 692 1 143 2 142 0 196 0 213 0 29 1 49 0 24 0 53 8 138 9 150 4 56 6 85

M8 Improving things for the family 0 163 0 183 0 28 0 30 0 85 0 84 0 2 0 6 0 4 0 9 0 12 0 8 0 32 0 46

M9 Force (by-laws, penalties, threats) 1 82 1 65 0 1 0 1 0 31 0 10 0 1 0 5 0 7 0 18 1 39 1 23 0 3 0 8

M10 Rewards, incentives 0 7 0 11 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 2 0 3 0 2 0 0

M11 Follow-up visits, advice, external support 2 74 4 78 1 30 1 23 0 16 0 12 0 3 0 14 0 2 1 10 1 21 1 14 0 2 1 5

M12 Sanitation or hygiene promotion campaigns 1 107 1 129 0 58 1 53 0 2 0 3 0 14 0 31 0 15 0 23 1 18 0 19 0 0 0 0

DM1 Inconvenience, lack of comfort, privacy 44 11 67 15 30 3 31 1 2 0 2 0 5 0 19 0 7 0 10 2 0 2 0 4 0 6 5 8

DM2 Location too far or hard to reach 22 0 32 0 18 0 19 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0

DM3 Fear of harm - slab collapsing, falling in 38 4 46 6 11 0 9 0 2 0 1 0 5 0 10 0 13 1 19 2 0 2 0 2 7 1 7 2

DM4 Regular cleaning too much effort and very smelly latrine 10 0 7 2 4 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1

DM5 Maintenance - repairs and pit emptying too difficult/costly 44 10 65 13 18 3 25 1 2 0 2 0 6 0 18 0 14 1 17 5 1 2 1 1 3 4 2 6

DM6 Unaffordable & lack of credit to rebuild 44 8 92 17 0 0 0 0 2 0 2 1 5 0 19 0 25 2 35 3 1 3 1 3 11 3 35 10

DM7 Shared with others 23 7 56 14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 8 1 15 0 0 2 0 2 11 4 35 12

DM8 Cultural, religious, moral beliefs 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0

DM9 No more support 35 9 86 13 0 0 0 0 4 0 3 0 10 0 33 0 9 1 18 0 0 4 0 3 12 4 32 10

DM10 Peer pressure, being like others 19 2 33 6 3 0 2 0 0 0 0 0 13 0 23 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 7 5

DM11 Lack of Time 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1 Local soil and ground conditions 6 274 11 325 0 72 0 74 0 98 0 114 0 11 1 20 0 11 2 27 6 79 7 78 0 3 1 12

F2 Availability of land, materials, labour 9 619 17 724 1 139 2 144 0 195 0 203 0 36 1 58 0 25 2 53 7 131 9 132 1 93 3 134

F3 Availability of water 8 250 9 304 1 53 1 53 0 18 0 26 0 17 0 22 0 14 0 31 6 135 6 142 1 13 2 30

F4 Quality of initial construction 1 111 1 114 0 31 0 30 0 16 0 8 0 2 0 7 0 19 0 25 1 43 1 41 0 0 0 3

F5 Technical advice or knowledge 4 341 6 339 1 96 2 92 0 192 0 175 0 10 1 17 0 14 0 17 3 27 3 32 0 2 0 6

F6 Subsidies 1 8 0 8 0 1 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5 0 0 0 0

F7 Affordability, cost 5 227 9 286 0 59 1 60 0 69 0 81 0 14 1 30 3 12 4 21 1 57 1 55 1 16 2 39

F8 Support from others in the community 5 98 5 112 0 0 0 0 0 27 0 28 0 5 0 21 2 2 3 2 2 60 2 56 1 4 0 5

DF1 Local soil and ground conditions 83 18 122 23 35 5 38 2 5 0 4 0 10 0 20 0 22 1 32 3 4 4 3 2 7 8 25 16

DF2 Availability of land, materials, labour 86 28 154 37 4 0 4 0 2 0 2 0 20 0 51 0 29 1 38 3 3 9 2 8 28 18 57 26

DF3 Availability of water 36 12 60 14 24 3 29 2 1 1 1 0 4 0 14 0 3 0 7 1 1 3 1 3 3 5 8 8

DF4 Quality of initial construction 43 9 48 8 16 0 20 0 2 0 1 0 6 0 13 0 14 2 10 3 3 7 2 4 2 0 2 1

DF5 Technical advice or knowledge 35 15 57 15 0 3 0 2 5 1 4 0 11 0 28 0 15 0 15 0 0 9 1 5 4 2 9 8

Factors -Men Factors - Women

Whole Study TororoJimma
Factors -Men Factors - Women

Shebedino
Factors -Men Factors - Women

Kilifi
Factors -Men Factors -Men Factors - WomenFactors - Women

Homabay
Factors -Men Factors - Women

Port Loko/Moyamba
Factors -Men Factors - Women
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M3 Convenience, comfort M3 Comodidade, conforto 

M4 Privacy and security M4 Privacidade e segurança 

M5 Cultural, religious, moral beliefs M5 Crenças culturais, religiosas, morais 

M6 Shame, disgust, pride or fear M6 Vergonha, repulsa, orgulho 

M7 Health M7 Saúde 

M8 Improving things for the family M8 Melhoria das condições para a família 

M9 Force (by-laws, penalties, threats) M9 Obrigação (regulamentos, penalidades, ameaças) 

M10 Rewards, incentives M10 Recompensas, incentivos 

M11 Follow-up visits, advice, external support M11 Visitas de seguimento, aconselhamento, apoio externo 

M12 Sanitation or hygiene promotion campaigns M12 Campanhas de promoção do saneamento ou da higiene 

DM1 Inconvenience, lack of comfort, privacy D1 Incómodo, desconforto, falta de privacidade 

DM2 Location too far or hard to reach D2 Localização distante ou de difícil acesso 
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DM3 Fear of harm - slab collapsing, falling in D3 Medo de se magoar – desabamento do chão, queda na fossa 

DM4 Regular cleaning too much effort and very smelly latrine D4 Demasiado esforço para a limpeza regular e muito mau cheiro da latrina 

DM5 Maintenance - repairs and pit emptying too difficult/costly D5 Manutenção, reparação e esvaziamento da fossa muito difíceis/caros 

DM6 Unaffordable & lack of credit to rebuild D6 Demasiado caro e falta de crédito para reconstruir 

DM7 Shared with others D7 Partilha com outras pessoas 

DM8 Cultural, religious, moral beliefs D8 Crenças culturais, religiosas, morais 

DM9 No more support D9 Cessação do apoio 

DM10 Peer pressure, being like others D10 Pressão de pares, ser como os outros 

DM11 Lack of Time D11 Falta de tempo 

   

F1 Local soil and ground conditions F1 Condições locais do solo e terrenos 

F2 Availability of land, materials, labour F2 Terra, materiais e mão-de-obra disponíveis 
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F3 Availability of water F3 Existência de água disponível 

F4 Quality of initial construction F4 Qualidade da construção inicial 

F5 Technical advice or knowledge F5 Aconselhamento ou conhecimentos técnicos 

F6 Subsidies F6 Subsídios 

F7 Affordability, cost F7 Preço acessível, custo 

F8 Support from others in the community F8 Apoio de outras pessoas da comunidade 

DF1 Local soil and ground conditions O1 Condições locais do solo e terrenos 

DF2 Availability of land, materials, labour O2 Terra, materiais e mão-de-obra disponíveis 

DF3 Availability of water O3 Existência de água disponível 

DF4 Quality of initial construction O4 Qualidade da construção inicial 

DF5 Technical advice or knowledge O5 Aconselhamento ou conhecimentos técnicos 
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