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O uso de urina humana na agricultura é uma alternativa promissora para reduzir a 

poluição ambiental, e a importação de fertilizantes industriais, melhorar a qualidade do 

solo agrícola e aumentar a produção agrícola. Porém, sua aceitação varia em diferentes 

culturas, sendo pouco estudada no Brasil. Assim, este trabalho teve como objetivo geral 

avaliar a percepção de agricultores familiares do município de Serrinha-Ba a respeito do 

uso de urina humana na agricultura. Foram entrevistados 210 agricultores, escolhidos 

aleatoriamente, por meio de um questionário. A sistematização dos dados foi realizada 

com o auxílio do programa R (versão 3.4.3). O teste de proporção foi usado para 

verificar se houve diferença significativa entre as variáveis sociodemográficas para as 

questões apresentadas e o nível de significância foi estabelecido em 0,05. Houve 

aceitação inicial de urina como fertilizante por 67,6% dos entrevistados, com uso 

preferido em culturas ingeridas cozidas ou sem contato direto com a urina. Risco à 

saúde (54,3%), nojo (27,1%) e mau cheiro (24,8%) foram indicados como barreiras. 

Quando apresentadas amostras de urina pura, a aceitação inicial foi de 31,5% ou diluída, 

mas quando apresentada misturada com cinza a aceitação passa para 53,8%, indicando 

que a descaracterização pode ser uma estratégia para torná-la mais aceitável.  

Palavras chaves: Uso de urina humana; saneamento ecológico; zonas rurais. 



vii 
 

 
 

Abstract of Dissertation presented to PPGECEA/UEFS as a partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

 

PERCEPTION OF THE USE OF URINE AMONG THE FAMILY FARMERS IN 

SERRINHA-BA. 

 

MATHURIN FRANÇOIS 

 

December/2018 

 

Advisor 1: Eduardo Henrique Borges Cohim Sílva, D. Sc. 

Advisor 2: Sílvio Roberto Magalhães Orrico, D. Sc. 

Department: Civil and Environment Engineering 

 

The use of human urine in agriculture is a promising alternative to reduce 

environmental pollution and the importation of industrial fertilizers as well as to 

improve agricultural soil quality and the crop yields. However, its acceptance varies 

from cultures to cultures. In Brazil, there are few studies about it. Thus, the general goal 

of this work aimed to evaluate the perceptions and attitudes of family farmers in the 

municipality of Serrinha-Ba regarding the use of human urine in agriculture. A total of 

210 farmers were randomly selected to be interviewed through the application of a 

questionnaire. The data was processed with the program R (Version 3.4.3) to do the 

proportion test and to verify whether there was significant difference between the socio-

demographic variables with the questions presented. The significant level was fixed at 

0.05. Initially, the urine was accepted to fertilize plants that are cooked ingested or 

without direct contact with the urine. Health risk (54.3%), disgust (27.1%) and bad 

smell were identified as the main barriers. The previous acceptance dropped to 31.5% 

with the presentation of pure and diluted urine samples, but reached 53.8% when it was 

mixed with the ashes. This result showed that the dechacterization of the urine should 

be a good option to make it more acceptable.  

Key words: Use of human urine; ecological sanitation; rural areas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Devido à forte urbanização e o crescimento populacional, muitos problemas ambientais 

têm ocorrido, tanto nas áreas urbanas como nas áreas rurais onde os esgotos domésticos 

ou urina e fezes são encaminhados para corpos d´água sem tratamento prévio. Poluição, 

eutrofização, e a presença de patógenos têm causado prejuízos econômicos pela perda 

da qualidade da água, que além de veiculação de doenças e prejuízo à saúde humana 

resultam em gastos para o serviço de saúde. 

No mundo inteiro, apenas 27% das pessoas (1,9 bilhão de pessoas) usam instalações de 

saneamento privado conectado à rede de esgotos, a partir dos quais as águas residuárias 

foram tratadas. E das 750 milhões de pessoas que moram em áreas urbanas, cerca de 

90% delas não têm conexões de esgoto que recebem o nível mínimo de tratamento 

(UNICEF e WHO, 2017). Este cenário não é tão diferente no Brasil, particularmente na 

sua Região Norte, onde apenas 8,4% das casas rurais estão ligadas a redes de esgoto, ou 

têm suas próprias fossas sépticas (IBGE 2011). Dados recentes da carga global de 

doenças, divulgados em IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) para o ano 

de 2016, apontam um percentual de 3,4% (80 milhões de Desability Ajusted Life Years- 

DALY) atribuíveis à falta de atendimento com sistemas adequados de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário (WEIDEMA e FANKE, 2018). Os mesmos autores 

relatam que o fator de risco de subnutrição é responsável por 4,6% (109 milhões de 

DALY). 

O atual modelo convencional de saneamento, de fato reduz a poluição hídrica e a 

transmissão de doenças. Porém sua concepção é baseada em fluxo linear da água, 

nutriente e energia, considerado já atualmente, como um modelo que tende a se exaurir 

e exaurir também os recursos naturais. Essa situação torna-se mais crítica em regiões 

semiáridas, onde há pouca disponibilidade de água e onde há uma grande quantidade de 

pequenas propriedades e, que a principal atividade econômica é a agricultura familiar, 

cuja produtividade é ainda baixa, principalmente por conta do alto custo de aquisição de 

adubos químicos.  

Em muitas partes do mundo existe uma grande necessidade de importação de 

fertilizantes químicos, fazendo com que a alimentação dessas populações seja 
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dependente dos mercados internacionais tanto para a compra de alimentos como para as 

importações de fertilizantes sintéticos. Em 2016, o nível de insegurança alimentar da 

África atinge 27,4% da população mundial, quase quatro vezes de qualquer outra região 

e, neste mesmo ano, foi estimado quase 520 milhões de pessoas na Ásia, mais do que 

243 milhões na África e mais de 42 milhões na América Latina e no Caribe não tiveram 

acesso à alimentação suficiente (FAO et al., 2017). 

O enfrentamento dessas questões se liga diretamente a 2 dos 17 objetivos de 

desenvolvimento sustentável. O objetivo 2 explicita a erradicação da fome e o objetivo 

6 promove a universalização do atendimento com água e saneamento (WORLD BANK, 

2018). 

Nesse sentido, a implantação de sistemas de práticas de saneamento ecológico na zona 

rural contribui não só com a proteção dos corpos hídricos, mas também como o 

aumento da produtividade agrícola. Necessita-se fechar o fluxo de nutrientes para que o 

Nitrogênio, Fósforo e Potássio presentes na urina e nas fezes humana para que estes 

possam ser reutilizados a fim de aumentar o rendimento agrícola. Esta é uma prática 

datada tempos atrás, recentemente sistematizada e reconhecida como Saneamento 

Ecológico (EcoSan). 

Assim, pode-se se referir ao EcoSan como um conjunto de medidas tecnológicas e 

práticas em que a excreta humana (fezes e urina) seja processada de uma forma que não 

provoque a poluição ambiental, sua disposição final não apresente uma ameaça para a 

saúde, sua forma de manejar não causa riscos de saúde, seu aproveitamento alivia a 

importação dos fertilizantes industriais e melhora da qualidade do solo, mitiga a fome e 

preserva os recursos naturais.  

Dentre esta proposta, opta-se para o aproveitamento da urina humana que é rica em 

micro e macro nutrientes que são necessários para todas as plantas. Existem vários tipos 

de sanitários para a coletar e também várias técnicas para a tratar, tais como nitrificação, 

precipitação da estruvita, evaporação de urina, congelamento-descongelamento, 

estocagem e recipiente fechado etc. para o tratamento ou extração do Nitrogênio, 

Fósforo e Potássio existentes na urina. 

Nas zonas rurais a agricultura familiar é uma das atividades econômicas e algumas 

famílias dependem apenas deste setor como fonte para sobrevivência; o reuso de urina 
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humana como fertilizante na produção de alimento é uma alternativa eficiente para 

aumentar a produtividade agrícola.  

Porém percebe-se que a depender do local e da população, existem algumas barreiras 

culturais que dificultam ou até impedem esta prática. Nas populações, principalmente 

nas zonas semiáridas onde sua aceitação enfrenta algumas barreiras, tais como tabu, 

preocupações à risco à saúde, nojo, mau cheiro entre outros. 

Vários estudos mostram que a aceitação de consumo dos produtos das plantas 

fertilizadas com urina humana varia de uma cultura para outra a depende dos aspectos 

sócio-demográficos (religiões, sexo, idade, nível de instrução etc.) (MUGIVHISA e 

OLOWOYO, 2015) assim como das atividades econômicas da população. 

Assim, necessita-se conhecer melhor as percepções da população com relação a esse 

uso para então se projetar sistemas de aproveitamento, considerando as tecnologias 

apropriadas para a região. 

É evidente que a redução dos problemas de saneamento ecológico precisa um conjunto 

de medidas e decisões devendo ser tomadas na perspectiva de permitir que pessoas 

morem com dignidade e em um espaço ambientalmente salubre. 

As percepções dos agricultores a respeito da aceitação dos alimentos fertilizados com 

excreta humana (fezes e urina) são controversas, diversas e, às vezes, caracterizadas por 

alguns fenômenos culturais e sócias, preocupações pessoas, preconceito, tabu, religiões, 

risco à saúde etc. Também, as práticas de saneamento ambiental incluem vários fatores, 

tais como atributos sociais, econômicos e demográficos, idade, renda, gênero, educação, 

estruturas domésticas e, condições situacionais (DARAMOLA e OLOWOPOROKU, 

2016). 

No Brasil, ainda são poucas as iniciativas para implantação de saneamento ecológico, 

bem como as pesquisas de aceitação do uso de excretas humana (fezes e urina) como 

fertilizantes na agricultura. Para um melhor entendimento das diferentes barreiras desta 

prática, precisa-se saber melhor sobre as percepções dos agricultores familiares tanto em 

relação da aceitação da utilização de urina humana como fertilizantes quanto para o 

consumo dos produtos destas plantas fertilizadas com esta urina.  

 



18 
 

 
 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

 Avaliar as percepções dos agricultores familiares das zonas rurais do município 

de Serrinha-Ba para o uso da urina humana como fertilizante na agricultura. 

1.1.2 Objetivos específicos 

• Fazer uma revisão bibliográfica sistemática sobre as percepções dos agricultores 

familiares a respeito do uso de urina humana como fertilizante. 

• Identificar os motivos pelos quais os entrevistados não utilizam a urina humana 

como fertilizantes. 

• Descobrir a forma que os agricultores usariam a urina humana ou um de seu 

subproduto na agricultura. 

• Avaliar a influência dos aspectos Socioeconômicos dos agricultores familiares 

na aceitação de urina como fertilizante.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 CONCEITO DE SANEAMENTO 

A palavra saneamento origina-se do latim “Sanus” que significa “sanear” que, por sua 

vez, significa tornar-se saudável. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou 

podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social. 

Desde o início das civilizações, o saneamento foi de grande importância para a proteção 

ambiental para tornar os espaços socialmente habitáveis e foi também um conjunto de 

serviços higiênicos que visou o bem-estar do ser humano. No livro de deuteronômio 

(Deuteronômio 23:13-14) encontram-se as instruções de saneamento que foram dadas às 

pessoas, de então, sobre a necessidade de limpeza do campo e a disposição adequada da 

excreta. Também, no livro de Levítico (Levitico15), encontra-se alguns princípios 

higiênicos vinculados ao corpo humano. Além do mais, no livro de Êxodo (Êxodo 

30:18-21), diversas abordagens ligadas às práticas sanitárias foram adotadas pelos 

habitantes da Judéia, tais como, a construção dos poços para retirada da água para a 

lavagem de mãos e pés a fim de evitar doenças. 

Foram encontradas também ruínas de uma civilização na Índia que se desenvolveu há 

cerca de 4.000 anos, onde havia banheiros, redes de esgoto nas construções e de 

drenagem nas ruas (GUIMARÃES et al., 2007). 

A falta de saneamento básico é a primeira causa de algumas doenças e uma das maiores 

razões de custo oneroso para os sistemas de saúde. De acordo com WHO (2006), cerca 

de 24% das doenças no mundo com alta taxa de mortalidade são causadas por impactos 

ambientais que podem ser evitadas. Segundo Kofi Annan, secretário-geral da ONU de 

então, “Nenhuma medida poderia contribuir mais para reduzir a incidência de doenças e 

salvar vidas no mundo em desenvolvimento do que fornece água potável e saneamento 

adequado a todos” (ONU, 2000).  

Estudos do World Water Assessment Programme (WWAP, 2018) indicou que dois 

milhões pessoas no mundo não têm acesso à água potável e mais do dobro não têm 

acesso às condições higiênicas seguras. No mundo global, mais de 80% das águas 
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residuárias não recebem tratamento antes de ser lançados no ambiente (UN-WATER, 

2017). 

Todos os anos, a população mundial excreta cerca de 3 milhões de toneladas de Fósforo 

na urina e fezes (CORDELL et al., 2009). Conforme Alp (2010), a água negra contém 

mais de 90% de Nitrogênio Total e cerca de 90% de Fósforo total. Percebe-se que ainda 

que as estruturas de saneamento sejam implantadas, permanece (ou amplia) a perda de 

nutrientes extraídos na agricultura e encaminhados para os oceanos via o sistema de 

esgotamento sanitário. Continuando um fluxo linear dos recursos naturais (água, 

nutrientes e energia), tendendo ao esgotamento destes para produção de alimentos. 

3.1.1 Consequências de ultrapassar os limites planetários  

Para os pesquisadores, a noção de limites planetários é definida como um limite para 

não ultrapassar, afim de evitar que o sistema terrestre seja alterado para um estado 

muito diferente deste atual e provavelmente menos favorável ao desenvolvimento das 

sociedades humanas (FOUCART, 2015). O primeiro, e mais importante dos limites 

planetários, está relacionado à mudança climática induzida pelo homem (SACHS, 

2015).  

De acordo com Sachs et al. (2015), as concentrações de gás de efeito estufa têm sido 

aumentadas drasticamente no século passado e a terra está aquecida cerca de 0,9 
o
C em 

comparação às temperaturas antes da revolução industrial, o pH dos oceanos diminui 

0,1. Na escala de 350 ppm e 450 ppm estabelecida para fração molar de CO2, no Globo, 

em 2016, a média foi de 403,3 molar, sendo o maior valor registrado na história da 

humanidade (OMM, 2017). Salienta-se que acima de 350 ppm há um risco maior de 

efeitos prejudiciais em algumas áreas, por exemplo com ondas de calor e secas na 

Austrália (FOUCART, 2015). A temperatura média na superfície do Globo excedeu a 

da era pré-industrial em 1.1ºC, o que apresenta mais da metade do limite de 2 ºC 

estabelecido pelo Acordo de Paris, o qual visa limitar a elevação da temperatura a 1,5 

ºC em comparação com os níveis pré-industriais (OMM, 2017). Os limites de 

biodiversidade e mudança climática já foram excedidos nos limites planetários 

estabelecidos (SARCHS, 2015; FOUCART, 2015).  

Algumas das razões disso são o desflorestamento excessivo, o lançamento nos corpos 

das águas residuárias sem tratamento. Como consequências, tem-se o aumento da 
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aridez, redução da economia sobretudo em países de baixa renda cuja a economia 

baseia-se em maior parte sobre a agricultura, perda de vidas e bens. Em 2017, cerca de 

30% da população mundial enfrentou ondas de temperaturas extremas. Em 2017, altas 

temperaturas foram registradas no Oeste da Austrália, no Sul dos Estados Unidos, em 

alguns lugares do Norte do México, na Rússia, na Ásia etc. Foram registrados 

deslizamentos de terras em alguns lugares no mundo, tais na Colômbia e Serra Leoa etc. 

De acordo com Cordel et al. (2009), as reservas de Fósforo globais atuais podem ser 

esgotadas em 50-100 anos, e prevê-se que o pico global esperado na produção de 

Fósforo seja em 2030. Provavelmente, em 2030, a demanda global de água vai precisar 

aumentar 30 % e a demanda de alimento e de energia de 50% cada uma (RAWORTH, 

2012). Os limites de Nitrogênio, Fósforo e de biodiversidade estabelecidas pelos 

cientistas já excederam os limites planetários (STEFFEN et al., 2015). Então, a 

preocupação é pensar em como pode-se agir e qual processo deve-se visar para 

conservar os recursos naturais e não exceder os limites máximos estabelecidos. As 

preocupações como a mudança climática, escassez da água e o aumento de sua 

demanda, a saúde humana e impactos do ambiente, conservação dos recursos naturais, 

alimentar uma população em crescimento, entre outras, são preocupações que deveriam 

motivar o interesse público para projetar alternativas sustentáveis capazes de considerar 

os desafios do presente e os do futuro da população mundial. 

 

3.2 A TRANSIÇÃO TECNOLÓGICA 

As Transições Tecnológicas são definidas como grandes transformações tecnológicas 

no mundo para que as funções da sociedade, como transporte, comunicação, moradia, 

alimentação, sejam atendidas (GEELS, 2002). No campo de Saneamento Ambiental, a 

transição de tecnologia recomenda diferentes medidas tendo a ver com as necessidades 

das sociedades, a economia para a preservação dos recursos naturais e a redução da 

poluição ambiental.  

Essa dita transição requer uma avaliação engenhosa do regime existente, devido ao fato 

de que ele é intrincado de muitas maneiras (institucionalmente, organizacionalmente, 

economicamente, culturalmente) (GEELS, 2005). Essa transição deve ser realizada 
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considerando as capacidades das infraestruturas existentes e ela precisa de uma 

avaliação dos limites das condições (MORANDI et al., 2016). 

Para sua aceitação, existem vários desafios, tais como apego ao antigo regime, as 

normas culturais, falta de consciência ambiental entre outros a serem vencidos. Para o 

seu sucesso, as autoridades devem participar grandemente nela e até certo ponto 

financiá-la para as aquisições das novas tecnologias. Em ambientes de baixa renda, a 

transição da tecnologia exige atenção especial do poder local e a criação de instituições 

para estabelecer as bases necessárias para um processo de transição localmente 

enraizado (WELIE e ROMIJN, 2018).  

Precisa-se entender que passar de um regime de tecnologia para um outro requer tempo 

devido que as novas tecnologias têm dificuldades para avançar por conta das 

regulamentações,  infraestruturas, as práticas do usuário e as redes de manutenção que 

estão alinhadas com a tecnologia existente (GEELS, 2002) e, também, existem pessoas 

que vão continuar mantendo as mesmas práticas antigas. 

 

3.3 SANEAMENTO ECOLÓGICO 

O saneamento ecológico (EcoSan) é um tema que abrange uma variedade de sistemas 

de saneamento que incluem confinamento, tratamento e reutilização segura de excreta 

humana (DICKIN et al., 2018). Este sistema baseia-se na implementação sistemática da 

reutilização e reciclagem de nutrientes, matéria orgânica e águas residuárias como uma 

solução higiênica segura, fechada e holística para soluções convencionais (GISI; 

PETTA; WENDLAND, 2014). 

O EcoSan é uma alternativa promissora requerendo o entendimento dos problemas 

ambientais para propor um conjunto de medidas e de tecnologia sustentaveis capazes de 

trazer soluções aos problemas de fome, doenças etc que  o ser humano enfrenta hoje em 

dia. É um investimento sustentável que deve levar em conta os fatores econômicos, 

sociais, ambientais e governamentais para a felicidade e o bem-estar de todos. Por Esrey 

(2001), EcoSan refere-se às tecnologias descentralizadas de saneamento em que as 

excretas são recuperadas e retidas no local, e reutilizadas. Também, o EcoSan é uma 

fonte que pode ser aproveitada para a produção de energia que as vezes apresenta um 

problema nos países pobres ou em alguns países em desenvolvimento. No ano de 2016,  
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aproximadamente 1,1 bilhão de pessoas viviam em países em desenvolvimento, sem 

acesso à energia elétrica (IEA, 2017). 

Em vez de poluir o ambiente pelas águas residuárias cheias de metais pesados e de 

nutrientes, dever-se-ia pensar em um de Sistema Saneamento Sustentável (SSS) que não 

apenas recomenda o tratamento destas águas, seu reaproveitamento na produção de 

energia, mais também o fechamento do ciclo de nutrientes para reutilização dos 

fertilizantes nas atividades agrícolas.  

Neste caso, o saneamento sustentável pode oferecer vantagens tanto para a recuperação 

de fertilizantes orgânicos para usar na agricultura como de biogás para a produção de 

energia. 

Apesar da promoção que está fazendo em favor de desenvolvimento sustentável, 

preservação dos recursos naturais, a reciclagem do excreta humana e águas residuárias; 

as percepções, atitudes e preocupações de algumas pessoas constituem as principais 

barreiras de impedimento à implantação de estruturas de saneamento ecológico. 

O crescimento rápido da população mundial e o uso excessivo de água doce nas 

atividades do dia a dia, a reciclagem das águas residuárias tornam uma opção ideal por 

várias razões, tais como redução da poluição ambiental, mitigação de escassez de água, 

produção de energia e na redução da demanda de água usada na agricultura, pois cerca 

de 70% de água doce no mundo é usada na agricultura cuja a maior parte é usada na 

irrigação (SARCHS, 2015; WWAP, 2018). O reuso das águas residuárias é visto como 

uma das soluções podendo reduzir a demanda de água doce e conduzir a 

sustentabilidade a longo prazo (VEDACHALAM e MANCL, 2012). 

3.3.1 Saneamento Ecológico (EcoSan) associado com agricultura 

A agricultura é a mais antiga “indústria” humana, mas sua produção está ainda 

insuficiente (BASF, 2013). Segundo o mesmo autor, a degradação do solo é uma das 

causas de ineficácia dos 12% (mais do que 1.5 bilhões hectares) de terra agrícola no 

globo para alimentar a população mundial. A qualidade do solo agrícola pode ser 

melhorada com matéria orgânica ou mesmo através dos fertilizantes contidos na excreta 

humana (fezes e urina). Este é um recurso reciclável disponível em qualquer lugar que 

contém todos nutrientes ingeridos pelo homem em maior percentual de Nitrogênio, 

Fósforo e Potássio que ela contém. De acordo com Cordell et al. (2009), graças ao 
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esterco humano, a qualidade da terra agricola da China está ainda tão nova como nos 

dias de Abraão. O reuso de excreta humana na agricultura é datado em milhares anos, 

porém a ciência demorou muito tempo para introduzi-lo num âmbito científico. Assim 

disse Hugo (1862), que a ciência, depois de ter tateado por muito tempo, ágora sabe que 

o fertilizante mais fecundante e mais eficaz é o estrume humano. Além disso, nesta 

mesma ordem de ideia, Hugo (1862) afirmou que se nosso ouro for esterco, nosso 

esterco por outro lado, é ouro. Gisi, Petta e Wendland (2014) falaram de agricultura 

sustentável em que a excreta humana tratada foi usada para tornar os solos agrícolas 

mais produtivos para alimentar bilhões de pessoas sem o uso de fertilizantes químicos. 

Segundo McNeill e Winiwarter (2004), há mais de 500 anos, a excreta humana, 

chamada “solo da noite”, tem sido utilizada como fertilizantes para melhorar a 

qualidade do solo e aumentar a produtividade agrícola. 

De acordo com Angelakis e Snyder (2015), as águas residuárias domésticas foram 

utilizadas para irrigação por civilizações pré-históricas (por exemplo, Mesopotâmia, 

Vale do Indo desde a Idade do Bronze (aproximadamente 3200-1100 A C)).  

No passado, na região de Amazônia de então (Brasil atualmente), a urina humana foi 

coletada num balde e as fezes em um outro balde para serem porteriormente usadas na 

produção agricóla (GISI; PETTA; WENDLAND, 2014). Os pesquisadores informaram 

também que a urina foi usada de várias formas: pura, compostagem, para produção de 

confrei ou como vermicompostagem de fezes lacto-fermentadas. 

3.3.2 Agricultura familiar 

Segundo FAO (2014), a agricultura familiar é definida como um modo de organização 

em que a produção agrícola, florestal, pesqueira, pastoril ou aquícola é gerida e 

explorada pela família e essencialmente baseada numa força de trabalho familiar 

(mulher ou homem). No mundo existem cerca de 2,6 milhões de pessoas que praticam a 

agricultura familiar, o que representa cerca de 40% da população do mundial (FAO, 

2014). 

Este setor traz uma grande contribuição para a realização dos objetivos do milênio que, 

de acordo com World Bank (2018), visa no seu Objetivo 2, a erradicação da fome, 

atingimento da segurança alimentar, melhora da nutrição e a promoção da agricultura 

sustentável. Nesta mesma ótica, FAO (2014) compreende que a agricultura familiar é 
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vinculada de maneira indissociável à segurança alimentar nacional e internacional. Hoje 

em dia, autoridades de muitos países desenvolvidos e países em desenvolvimento 

investem neste setor não apenas para garantir a nutrição de sua população, mas também 

para criar uma outra fonte de renda ou uma atividade formal.  

A agricultura desempenha um papel importante no Produto Interno Bruto (PIB) global e 

fornece emprego a 22% da população mundial, ou seja, 1,3 bilhão de pessoas 

(ALLAHYARI et al., 2016). Pode-se afirmar que os agricultores familiares são em parte 

gestores do meio ambiental e desempenham um papel indissociável na economia de um 

país além de auxiliar na geração de emprego. De acordo com Allahyari et al. (2016), a 

agricultura é o setor econômico mais importante no Irã. Hoje em dia, não se pode 

realmente pensar em desenvolvimento rural sem considerar a alta valorização da 

agricultura familiar. De acordo com a FAO (2014), dos 570 milhões de agricultores no 

mundo; 500 milhões deles são agricultores familiares e produzem cerca de 80% dos 

alimentos no mundo. Visto a importância deste sector na economia mundial, em 2014 a 

FAO declarou o Ano Internacional da Agricultura Familiar.  

No Brasil os agricultores familiares fornecem aproximadamente 40% de produção de 

algumas culturas principais e ocupam cerca de 25% das terras agrícolas (FAO, 2014).  

No entanto, devido à baixa de qualidade de alguns solos, ameaças ambientais às quais 

as plantações são expostas, utilização de fertilizante de baixa qualidade, falta de 

recursos financeiros para investir neste setor entre outros, fazem com que uma grande 

parte dos agricultores familiares vivam à margem da sociedade, privados de recursos 

financeiros para satisfazer às suas necessidades cotidianas. Para uma parte da 

população, os agricultores familiares são vistos como símbolo de pobreza no 

subdesenvolvimento, pois muitos deles estão na incapacidade para fornecer alimentos 

suficientes mesmo para suas famílias, apesar dos papeis indispensáveis e indissociáveis 

que eles desempenham para manter a sociedade em equilibro do ponto de vista de 

segurança alimentar. Mais de 70 % da população mundial que sofrem de insegurança 

alimentar mora em áreas rurais nos países em desenvolvimento (FAO, 2014). De acordo 

com FAO (2014), os agricultores familiares são líderes naturais na resposta aos três 

grandes desafios que o setor agrícola enfrenta atualmente: melhorar a segurança 

alimentar e nutricional, preservando recursos naturais e limitando a extensão da 

mudança climática. Para superar os diversos desafios e contradições que confrontam os 
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agricultores familiares, e promover a sustentabilidade torna-se urgente para acompanhá-

los nas tomadas de decisões lhes trazer novas técnicas e tecnologias capazes de 

melhorar suas condições financeiras, porém deve-se buscar a melhor forma para 

promover e permitir a produtividade agrícola sem prejudicar e sem causar nenhum 

prejuízo ao ambiente. 

 

3.3.3 Recuperação dos nutrientes na urina humana 

As águas residuárias domésticas podem ser divididas em três frações que são: urina, 

fezes e águas cinzas. Menor teor de metais pesados se encontra na urina que pode ser 

coletada separadamente das fezes ao usar de banheiro de desvio de urina (VINNERÅS, 

2002). Os banheiros de desvio da urina oferecem uma boa maneira de separar, coletar e 

concentrar os nutrientes dos componentes não desejáveis, como patógenos, micro 

poluentes, metais pesados (SIMHA e GANESAPILLAI, 2017). A excreta humana 

(fezes e a urina) e as águas cinzas são recursos potenciais que requerem uma gestão 

eficiente (MEINZINGER; OLDENBURG; OTTERPOHLA, 2009). No caso de urina 

humana, ela favorece duas vantagens do ponto de vista da agronomia: limpeza do 

ambiente e melhora da condição de vida no meio rural, e a melhora da produtividade 

agrícola (KITANOU, 2017). A recuperação de urina é essencial para reduzir a 

eutrofização (TIDÄKER; MATTSSON; JÖNSSON, 2007). 

De acordo com Udert et al. (2003), a coleta e tratamento separados de urina é uma 

maneira possível de reformar o gerenciamento de águas residuárias de hoje. Pensando 

nisso, usa-se banheiros separadores de urina em dois principais tipos: descarga única e 

dupla descarga (JAMES; GREATOREX; WARNER, 2004). Neste caso, a urina e as 

fezes deveriam ser coletadas e tratadas para usar  na agricultura e as águas residuárias 

poderiam ser tratadas e reusadas na de irrigação, para a produção de energia etc. 

Se todas as frações dos resíduos domésticos (urina, fezes, cinzas e sólidos 

biodegradáveis) forem coletadas e recicladas, 92% do Nitrogênio, 85% do Fósforo e 

63% do Potássio no fluxo total de nutrientes nas frações biodegradáveis será reciclado 

(VINNERÅS, 2001). A urina humana possui micronutrientes tais como: Boro, Cobre, 

Ferro, Cloreto, Manganês, Molibdênio e Zinco. Contrariamente às fezes que são mais 
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ricas em Fósforo, Potássio e material orgânico; a urina é rica em Nitrogênio e contém 

um nível baixo de metais pesados 

A urina representa apenas um por cento (1%) do fluxo volumétrico das águas 

residuárias domésticas, mas contém 80% do Nitrogênio, 50% do Fósforo e 60% do 

Potássio das águas residuárias totais (OLSSON, 2017). 

A quantidade de nutrientes que contém a urina depende de vários fatores 

dependentemente do país ou da região. A Tabela 1 apresenta uma estimativa de 

excreção de nutrientes per capita em diferentes países. 

Tabela 1-Estimativa de excreção de nutrientes per capita em diferentes países 

País 
Nitrogênio 

(kg/ano) 

Fósforo 

(kg/ano) 

Potássio 

(kg/ano) 

China 
Urina 

Fezes 

4,0 

3,5 

0,5 

0,6 

0,4 

0,2 

1,8 

1,3 

0,5 

Haiti 
Urina 

Fezes 

2,1 

1,9 

0,3 

0,3 

0,2 

0,1 

1,2 

0,9 

0,3 

Índia 
Urina 

Fezes 

2,7 

2,3 

0,3 

0,4 

0,3 

0,1 

1,5 

1,1 

0,4 

África do Sul 
Urina 

Fezes 

3,4 

3,0 

0,4 

0,5 

0,3 

0,2 

1,6 

1,2 

0,4 

Uganda 
Urina 

Fezes 

2,5 

2,2 

0,3 

0,4 

0,3 

0,1 

1,4 

1,0 

0,4 

Fonte: Jönsson et al. (2004). 

Uma pessoa produz aproximadamente 300 litros a 500 litros de urina e 30 litros a 50 

litros de fezes a cada ano (LAPID, 2004), dependendo da dieta, disponibilidade e uso de 

água pessoal (SSWM, 2017). A quantidade de urina produzida por uma pessoa depende 

dos seguintes fatores: 

 A quantidade disponível d’água para o consumo humano; 

 Atividade física;  

 Regime de alimentação.  

A quantidade de urina produzida pelos homens, mulheres e idosos varia entre 0,80 litro 

a 1,5 litros por dia e 0,7 L/d para as crianças.  



28 
 

 
 

Os teores de nutrientes na urina são mais apropriados quando comparadas com às 

quantidades de fertilizantes utilizados na agricultura (ESREY et al., 1998). Segundo Fan 

et al. (2017), 1 quilo de Nitrogênio orgânico é igual a 2,035 quilos de adubo. 

3.3.3.1 Coleta de urina humana 

Na Suécia, a urina foi às vezes coletada separadamente das fezes e drenada por meio de 

tubos a fim de evitar o mau cheiro e que as latrinas encham rapidamente. Com a 

evolução da tecnologia, o banheiro seco que é atualmente muito usado em vários 

lugares no mundo. De acordo com Müller, Pedro e Freitas (2017), Sanitário Seco com 

Separação de Urina (SSSU) é uma tecnologia alternativa para os desafios ambientais 

possuindo a vantagem de não utilizar água nos seus processos.  

O sistema de saneamento ecológico tem a ver como banheiro de desvio de urina das 

fezes e alguns tipos vasos sanitários tanto para os homens quanto para mulheres 

deveriam ser adotados. Os mictórios da Figura 1 (1a, 1b e 1c) foram usados na Suécia 

para a coleta de urina. 

Figura 1-Mictórios adotados para coletar a urina 

 
Fonte: Johansson et al. (2001). 

É importante mencionar que não há uma solução única para o saneamento. Tudo 

depende dos problemas existentes, os recursos disponíveis e a aceitação da sociedade. 

De acordo com Hui e Cain (2017), as experiências aprendidas em um contexto podem 

ser também aplicadas em outros contextos. A figura 2 seguir mostra os tipos de sanitário 

de separação de urina usados no Burkina Faso (Figura 2 a) e em uma zona rural da 

China (Nanning Guangxi) (Figura 2b).  
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Figura 2-Sanitários de coleta de urina separada das fezes 

 
Fonte: Kvarnström et al. (2006) 

Para os tipos de sanitários da figura 2a, mau o cheiro pode apresentar um problema que 

incomoda os usuários. Neste caso, para diminuir ou eliminar o odor das fezes, várias 

soluções práticas podem ser consideradas. Entre as soluções, conta-se: o uso de cinza, 

desinfetantes, ácidos de carro, água de sabão etc. A boa manutenção das latrinas é 

fundamental para reduzir o mau cheiro das instalações (RHEINLÄNDER, 2013). 

3.3.3.2 Transporte de urina 

Deveria haver restrições no reuso de urina como fertilizantes para a produção de 

alimentos no caso de ser armazenada em uma temperatura inferior a 20 
o
C por causa do 

elevado risco dos vírus que possam sobreviver neste ambiente (HÖGLUND, 2001). 

Em alguns países desenvolvidos o uso de urina em grande escala é feito mecanicamente 

através de caminhão apropriado para este fim. A Figura 3 a seguir apresenta um tipo de 

caminhão utilizado na Suécia para aplicar a urina a larga escala. 

 

Figura 3-Aplicação da urina em larga escala na Suécia, utilizando equipamentos 

mecanizados 

 
Fonte: Kvarnström et al. (2006) 
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3.3.3.3 Tratamento da urina humana 

Urina que não vai ser usada imediatamente após a coleta deveria ser higienizada para 

evitar atração dos mosquitos que pode provocar sua contaminação. A recuperação de 

nutrientes da urina humana tem chamado muita atenção em um esforço para fechar o 

ciclo entre a geração de urina e a reutilização de nutrientes como fertilizantes 

(KATUKIZA et al., 2012). Na literatura encontra-se várias técnicas possíveis para tratar 

ou extrair fertilizantes para reusar na agricultura. Entre as técnicas, tem-se: 

1) Nitrificação 

A nitrificação é um processo bacteriano aeróbico para desidratar a urina. Segundo 

Rusten et al. (2006), este processo é influenciado pelos diferentes fatores tais como, a 

carga orgânica, Concentração da Demanda de Oxigênio, Nitrogênio Amônio Total, 

temperatura, pH e alcalinidade. Neste processo a Amônia se converte em nitrito e 

nitrato; a Amônia volátil é removida (MAURER, 2007).  

De acordo com Olsson (2017), a nitrificação de urina seguida da destilação é um dos 

métodos promissores de recuperação dos nutrientes em larga escala. As taxas de 

nitrificação aumentaram quando o ponto de ajuste do pH foi ajustado de 6,2 para 6,3, o 

que influenciou a disponibilidade do substrato amoníaco (OLSSON, 2017). 

 

2) Precipitação da Estruvita 

A precipitação de estruvita (MgNH4PO4) é um método altamente eficiente para a 

recuperação de Fósforo da urina humana e é uma técnica simples (ANTONINI, 2012; 

MUNOZ et al., 2017).  

A precipitação da estruvita ocorre em uma reação química em que os Magnésios iônicos 

reagem com o Fósforo e com o Amônio que já havia na urina na sua forma inicial. Com 

o aumento de óxido de magnésio, o pH aumenta e o equilíbrio de fosfato é deslocado 

para o Fosfato na forma iônica, enquanto o magnésio é fornecido para a precipitação de 

estruvita (GANROT; DAVE; NILSSON, 2007). 
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A redução de Nitrogênio na precipitação da estruvita é complexa e é afetada 

principalmente pelo congelamento, mas pode ser reduzida pela adição de MgO e 

absorvente (GANROT; DAVE; NILSSON, 2007; LARSEN e GUJER, 1996).  

De acordo com Maurer (2007), a adição de Magnésio na urina favorece a reação rápida 

da precipitação e isso permite uma recuperação de 96% a 98% de Fósforo. 

Este produto que é a estruvita, é encontrado na forma de lodo no fundo do recipiente de 

coleta e pode ser usado diretamente com a urina, ou separado e depois filtrado e seco 

para criar um pó sem odor (MUNOZ et al., 2017).  

A estruvita obtida contém 97% de Nitrogênio e quase todo o Potássio fica na forma 

liquida na urina (BEHRENDT et al., 2002). Nas regiões tropicais e subtropicais a 

estruvita poderia ser uma opção particular para a produção de alimento 

(NONGQWENGA et al., 2017).  

 

3) Evaporação de urina  

Evaporação da urina é também usada para extrair seus nutrientes. Essa técnica permite a 

redução do volume de água que a urina tem para tornar fácil o seu transporte. Pesquisas 

brasileiras mostraram que é possível evaporar a urina utilizando a energia solar como 

única fonte de calor, havendo a necessidade de adicionar ácido sulfúrico para evitar a 

perda de Amônia por volatilização (LOURO; VOLSCHAN; ÁVILA, 2012). 

 

3.3.3.4 Higienização da urina humana  

Um dos métodos usados para higienizar a urina humana consiste em armazená-la em 

um reservatório fechado para evitar a degradação do Nitrogênio presente na forma de 

ureia em Amônia e nitrato. Esta degradação ocasiona perdas de nutrientes 

particularmente em Nitrogênio; Fósforo que está na forma iônica e o Potássio na forma 

iônica inicial que muda para Sulfato Iônico. 

De acordo com Winblad et al. (2004), não é recomendado aplicar a urina em um 

período inferior a um mês antes da colheita em vegetais, frutas (exceto árvores 

frutíferas) e raízes que devem ser consumidas cruas. Apesar da quantidade de diferentes 
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micro-organismos entéricos, a urina pode ser desinfetada com facilidade através do 

processo de estocagem (SCHÖNNING, 2002). 

WHO (2006) por sua vez fez algumas recomendações em relação ao tempo de 

estocagem de urina e sua aplicação para algumas culturas como indicadas no Quadro 1 a 

seguir. 

Quadro 1-Tempo de armazenamento da urina separada para um tipo de cultura 

Temperatura de 

armazenamento 

Tempo de 

armazenamento 

Prováveis patógenos na 

urina após o 

armazenamento 

Culturas 

recomendadas 

40C Mês Vírus, protozoários 

Culturas alimentícias e 

culturas de forragem 

que não serão 

processadas 

40C Mês Vírus, protozoários 

Culturas alimentícias 

serão processadas e 

culturas de forragem 

200C Mês Vírus 

Culturas alimentícias 

que serão processadas 

e culturas de forragem 

200C Mês Provavelmente nenhum 
Todos os tipos de 

culturas 
Fonte: WHO (2006). 

Quando a urina for armazenada, o seu pH aumenta para 9 a 9,3 devido à degradação de 

ureia para amônia (JÖNSSON, 2004). 

 

3.4 PERCEPÇÕES DOS USUÁRIOS QUANTO AO USO DA URINA COMO 

FERTILIZANTE  

A gestão de excreta humana é uma questão que suscita fortes emoções e reações 

negativas em todas as culturas (MCCONVILLE et al., 2017). O odor, a cor e/ou 

sedimento da água reciclada são as principais preocupações de uns a respeito do reuso 

de água reciclada (PO; KAERCHER; NANCARRON, 2003). O odor é visto como um 

fator chave que influencia milhões de pessoas no comportamento de aceitação de 

saneamento em diferentes culturas e contextos socioeconômicos (RHEINLÄNDER et 

al., 2013). 

Por Mendoza-Espinosa et al. (2015), as maiores desvantagens de reuso de águas 

residuárias estão ligadas a seus odores desagradáveis, falta de conhecimento de seu 

manejo e a possível reticência para o consumo de alimentos fertilizados com elas. 
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Conforme WHO (2006), mesmo se um projeto é tecnicamente bem planejado e todas as 

medidas relevantes de proteção à saúde foram incluídas, sem considerar adequadamente 

a percepção do público, o projeto pode não ter sucesso. 

As percepções das pessoas em relação ao reuso de excreta e águas residuárias variam 

em função do que elas entendem deste recurso, da política dos países, da cultura de cada 

uma, da necessidade existente para tal reuso, dos aspectos socioeconômicos e 

psicológicos. Apesar das restrições que existem para tal aceitação, alguns países 

começam a entender as necessidades de tais práticas.  

Em todos os países, as vantagens (redução a poluição ambiental, redução o custo de 

saúde, diminuição da importação de fertilizante químicos etc.) que trazem o saneamento 

são sempre significativas, porém as barreiras que impedem a aceitação de um projeto de 

EcoSan existem tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos.  

Nestes dias, vários projetos de saneamento ecológico estão sendo realizados no mundo e 

várias estratégias têm sido aplicadas para permitir suas implantações e aceitações.   

Em Cingapura, as mídias contribuem muito na aceitação da água reciclada pela 

população (MENDOZA- ESPINOSA et al., 2015). Lá, o projeto de água reciclada foi 

visto como uma opção estratégica uma vez que seja disponível, é mais barata que outras 

opções, como a água dessalinizada (PO; KAERCHER; NANCARRON, 2003). Em 

regiões secas, o aproveitamento da água reciclada apresenta como uma alternativa para 

reusar nas atividades agrícolas e também para outras necessidades, tais como nas 

atividades do dia a dia e até mesmo para beber depois tratamento adequado. 

Por meio de um estudo realizado no vale de Guadalupe, Mendoza-Espinoza et al. (2015) 

descobriram que o reuso de água reciclada na cultura de vinho foi aceito por 80% dos 

entrevistados. Califórnia é o estado pioneiro nos Estados Unidos da América na 

reciclagem de água (PO; KAERCHER; NANCARRON, 2003). 

Harley (2006) cita que a reutilização de água para fins não potáveis ou indiretos foi 

considerada mais importante nos Estados como Arizona, Califórnia e Texas dos Estados 

Unidos da América do Norte que possuem regiões áridas. Segundo Chen et al. (2015), 

um estudo conduzido em Pequim para avaliar as percepções das pessoas em relação ao 

reuso de água reciclada mostrou que a maioria dos entrevistados tem um equívoco sobre 

as origens de abastecimento de água da cidade, consumidores de água potável e os 

geradores de águas residuárias da comunidade. No entanto, este equívoco não traduz 
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uma total rejeição. Os moradores de Pequim estão dispostos a aceitar água reciclada, 

mas os conhecimentos deles sobre isso precisam ser melhorados por meio de difusão de 

informações direcionadas para promover a conservação da água e seu reuso (CHEN et 

al., 2015).  

Em 3 cidades (Monterey, Irvine e San Jose) do Estado da Califórnia, os níveis de 

aceitação pública variaram de 47% a 74%, enquanto em Sidney, superou 95% (CHEN 

et al., 2015). Em estudo conduzido no Campus da Universidade de Ohio por 

Vedachalam e Mancl (2012) para avaliar as percepções dos alunos sobre o reuso de 

águas residuárias, todos concordavam sobre as vantagens, mas houveram diversas 

preocupações sobre os riscos à saúde que possam causar estas águas. Nesta ótica, 

Harley (2006) citou que os desafios técnicos, científicos e também a diferença de 

opinião entre os cientistas e engenheiros trazem uma grande incerteza no debate 

público. Vedachalam e Mancl (2012) argumentaram que o suporte para qualquer 

aplicação de reutilização das águas residuárias está inversamente relacionado ao nível 

de contato com a água reutilizada. Nesta perspectiva, Harley (2006) afirmou que 

informação, conhecimento, contexto local (política, social, econômico e panorama 

ambiental) e educação desempenham um papel importante na percepção e participação 

do público.  

De acordo com Kramer et al. (2011), o sucesso de um projeto de EcoSan depende de 

três fatores: Boa informação, educação e aceitação do projeto pela comunidade. A 

aceitação de saneamento ecológico é influenciada pelos fatores psicológicos e culturais 

da sociedade (ROSENQUIST, 2005). 

Para realizar um projeto visando o saneamento, tem-se que ter um conhecimento 

profundo sobre as práticas sociais em relação dos contextos culturais e práticas de 

higiene da comunidade visada (RHEINLÄNDER et al., 2010).  

Pore et Randive (2014) afirmaram que a pouca renda e a baixa expectativa de vida são 

as consequências da falta de educação das pessoas que moram em uma determinada 

região e provocam uma falta de sensibilização a respeito da importância de saneamento 

ambiental. 
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3.4.1 Percepção, um conceito perplexo, o que é? 

A percepção pode ser definida como sendo um ponto de vista negativo ou positivo que 

uma pessoa tem a respeito de um objeto ou um sujeito de ordem geral ou particular. A 

experiência, o conhecimento, as características socioeconômicas, as atitudes e atributos 

temporais de um indivíduo são todos fatores que podem influenciar a percepção 

(WACHENHEIM e RATHGE, 2000). Com ou sem conhecimento previsto a percepção 

pode ser o objeto da aceitação ou rejeição de um assunto para motivos de ordens gerais 

ou particulares.  

Nas avaliações de percepção, três casos podem ser apresentados: aceitação imediata do 

assunto, rejeição imediata, ou pode ser feito objeto de uma investigação futura para 

conduzir a aceitação ou rejeição posteriormente. A percepção pode mudar de uma 

pessoa para outra na mesma comunidade ou casa e ela é um conceito perplexo que se 

evolui no tempo e espaço. Tão logo as perspectivas mudam, as percepções, os 

pensamentos e o comportamento mudam também (CAN, 2008). Nas atividades 

agrícolas a percepção varia mesmo da proximidade de um centro populacional e sua 

distância social do lugar agrícola (WACHENHEIM e RATHGE, 2000). 

No contexto de sustentabilidade, entende-se que as percepções dos agricultores sobre a 

agricultura de conservação continua sendo um desafio para a adoção de práticas 

ambientalmente sustentáveis (HALBRENDT et al., 2012). Além disso, os mesmos 

autores afirmaram que a variedade de percepções dos agricultores pode ser atribuída as 

diferenças em educação, experiências agrícolas, condições ambientais, pressões sociais 

e culturais. Entender as percepções de alguém é um exercício relevante que requer um 

conjunto de estratégia, uma linguagem clara e analises adequadas e apropriadas.  

Em 2017, um estudo realizado na Califórnia por Hui e Cain, mostrou que a educação se 

correlacionou positivamente com a aceitação dos fatos científicos sobre a segurança da 

água reciclada. Em relação ao uso de excreta na agricultura, Andersson (2015), por sua 

vez, comentou  que para promover o sucesso de reutilização de nutrientes, precisamos 

entender melhor não só como tais sistemas podem ser introduzidos em contextos 

específicos, mas também como os agricultores percebem o uso de excretas humanas na 

produção de alimentos e eles avaliam e adotam tais práticas. 

Em um estudo conduzido em Gana por Nimoh et al. (2014) visando a avaliar as 

percepções dos agricultores para o uso de excreta na agricultura, 81% dos agricultores 
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disseram que o manejo e o uso de excreta humana podem representar riscos para a 

saúde; 87% deles afirmaram que ela não deve ser tratada de qualquer forma. Em Gana, 

a excreta humana é considerada como uma coisa indesejada e não pode ser reusada 

sobre qualquer forma. Os resultados sobre suas percepções dos agricultores são 

apresentados no quadro 2 a seguir. 

 

Quadro 2-Conhecimento dos entrevistados sobre a utilização de excrementos humanos 

na agricultura no Gana 

Declaração N 

Nível de Concordância (%) 

A DK D 

As excreções humanas são resíduos e são adequadas apenas 

para eliminação 

400 32,5 14,2 53,2 

As excreções humanas são um recurso para o solo 461 61,5 27 11,5 

Os excrementos humanos recicláveis podem ser usados como 

fertilizantes 

461 63 27,8 9,2 

Usarei excretas humanas nas minhas culturas se forem tratadas 461 62,5 26,8 10,8 

O usou excretas humanas como fertilizantes na minha fazenda 461 11,2 0 88,8 

A manipulação / uso de excrementos humanos é um grande 

risco para a saúde 

400 80,8 4,2 15 

Excrementos humanos não devem ser manipulados em 

nenhuma forma. 

400 87 4,8 8,2 

Fonte: Nimoh et al., 2014 

N =   número total de amostra; A= concorda (1); DK=discorda/ neutro (2); D=discorda (3) 

 

Na África do Sul, o manejo de excreta humana e o seu uso na produção agrícola são 

ainda uma ideia nova e geralmente não aceita (DUNCKER e MATSEBE, 2008). 

Segundo Okem et al. (2013), em um estudo conduzido no município de Ethekwini 

objetivou a avaliar as percepções dos agricultores a respeito do reuso de urina humana, 

só 5% já usaram a urina como fertilizantes na agricultura. Os principais motivos dos 

entrevistadores para não usar a urina humana na agricultura foram associados aos 

problemas de saúde, seu cheiro e outros motivos identificados como por exemplo o seu 

manejo (OKEM et al., 2013). Recentemente, foi conduzido na universidade de Limpopo 

(Zona da África do Sul) um estudo que visou avaliar as atitudes e percepções dos 

estudantes e trabalhadores em relação do consumo de espinafre e milho fertilizados por 

urina humana, os resultados são apresentados nas Figuras 4 e 5. 
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Figura 4-Razões dos inquiridos para a falta de vontade de comer espinafres fertilizados 

com urina humana 

 
Fonte: Mugivhisa e Olowoyo (2015). 

 

Observa-se que as percepções dos entrevistados para não consumir este produto foram 

associadas aos aspectos sociais, educacionais, religiões, costumes, tabu, feitiçaria, medo 

de riscos à saúde, prejuízo pessoal.  

 

Figura 5-Razões dos entrevistados para a falta de vontade de comer milhos fertilizados 

com urina humana 

 

Fonte: Mugivhisa e Olowoyo (2015). 
 

 

Neste mesmo estudo, despois de informar aos entrevistados sobre o reuso de urina como 

fertilizantes na agricultura, 70% de todos os entrevistados mudaram suas percepções 
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negativas e aceitavam o consumo das plantas fertilizadas com a urina humana como 

indicou a Figura 6. 

Figura 6-Relação entre gênero e respostas dos participantes sobre se eles consumiriam 

cultivos fertilizados com urina humana e se eles mudariam suas opiniões se estivessem 

melhor informados 

 
Fonte: Mugivhisa e Olowoyo (2015). 

 

Esta mudança de percepção mostra que o conhecimento é um fator importante na 

aceitação de consumo de produtos das plantas fertilizadas com urina humana. 

Em um estudo conduzido em uma zona da África do Sul, os resultados indicaram que 

apenas 9,7% dos entrevistados foram conscientes que a urina poderia fertilizar as 

plantas e 53,3% das pessoas declararam que elas usariam a urina provendo de um 

membro de suas famílias como fertilizantes (OKEM et al., 2013).  

Em um outro estudo realizado por Duncker, Matsebe e Moilwa (2007) no Cabo do 

Norte mostrou que a prática de usar as fezes como fertilizante tem uma aceitação maior 

do que a urina em cultura de horta. A Figura 7 apresenta os percentuais dos 

entrevistados em relação ao reuso de excreta humana na cultura de suas hortaliças.  
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Figura 7-Uso de excreta humana em hortaliças na África do Sul (Cabo do Norte) 

 
Fonte: Duncker,Matsebe e Moilwa (2007). 

 

As principais razões para não usar a excreta humana para fertilizar hortaliças em Cabo 

de Norte foram "insalubre" e "mau cheiro" da excreta (Figura 8). 

 

Figura 8-Razões para não usar excreta humana em hortaliças na África do Sul (Cabo do 

Norte) 

 
Fonte: Duncker, Matsebe e Moilwa (2007). 

 

 

Em Cabo Oriental, as fezes como fertilizantes apresentam uma maior recepção do que 

urina humana para o reuso na agricultura. Os diferentes motivos para não usá-la como 

fertilizantes nas culturas de hortaliças foram expressadas na figura 9. 
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Figura 9-Motivos declarados por aqueles que não usariam a urina humana nas suas 

hortaliças na África do Sul (Cabo Oriental) 

 
Fonte: Duncker, Matsebe e Moilwa (2007). 

 

Em 2016, um estudo foi conduzido em uma vila e mercado dos agricultores em Tefé 

(Amazônia Central) para avaliar as percepções de 73 agricultores escolhidos 

aleatoriamente, independentemente do gênero, sobre o reuso de urina humana na 

agricultura. Ver a Figura 10 seguir. 

Figura 10-Percepções dos participantes sobre o uso de urina humana 

 
Fonte: Müller, Pedro e Freitas (2017). 

 

De acordo Müller, Pedro e Freitas (2017), alguns dos entrevistados não deram suas 

opiniões a priori sobre o reuso da urina como fertilizantes na agricultura, devido ao fato 

de que eles não conhecerem que a urina ou o seu subproduto é fertilizante capaz de 

favorecer o crescimento das plantas. 
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Um estudo foi realizado na Suíça por Lienert et al. (2003) para avaliar as percepções 

dos agricultores Suíços em relação a reciclagem da urina humana, os diferentes 

resultados são mostrados na Figura 11.  

 

Figura 11-Percepções dos agricultores Suíços em relação a reciclagem da urina humana 

 
Fonte: Lienert et al. (2003). 

 

A Figura 11 mostra que 57% dos entrevistados responderam positivamente em relação a 

alternativa de extrair fertilizantes da urina humana.  

 

De acordo com Lamichlane e Babcock (2013), em um estudo realizado na Hawaii 

independentemente do sexo, afiliação de religião, idade, nível de educação, etnia e 

status de emprego para avaliar as percepções sobre a instalação dos sanitários que 

desviam a urina das fezes,  mais de 60% dos moradores entrevistados foram dispostos a 

pagar extra pelo SSSU, enquanto apenas 22% sabiam que esses sistemas existiam. 

Os estudos baseados sobre as percepções das pessoas para o aproveitamento da urina 

humana na agricultura mostram que existe grande falta de conhecimento e algumas 

percepções fundamentadas sobre paradigmas sociais. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Descrição da área do estudo 

 

A pesquisa teve como objeto de estudo os agricultores familiares residentes no 

município de Serrinha, localizado no Estado da Bahia e inserido no Semiárido 

Brasileiro (Figura 12). De acordo com o Instituto de Brasileiro de Geografia e 

Estatística-IBGE, a população total de Serrinha estimada para 2018 é de 80.411 

habitantes (BRASIL, 2018). Serrinha é localizada na região nordestina do Brasil entre 

latitude 11°39′50″Sul e longitude 39°0′28″ Oeste. Sua área é de 568,4 km
2
 e distância 

de 185 km da capital baiana e 70,3 km da cidade de Feira de Santana. A elevação em 

relação do nível do mar é 379 m de altitude. Possui um clima que varia de semiárido ao 

subúmido. Este município possui um clima tropical em que no verão a temperatura 

varia de 24°C a 32°C e no inverno de 14 a 28°C e a pluviometria anual é de 801 mm. 

Em Serrinha, a agricultura familiar apresenta uma das maiores fontes de renda e de 

sobrevivência. Sua principal atividade econômica é a agropecuária, destacando-se as 

culturas do feijão, milho e mandioca e da criação de bovinos e caprinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
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Figura 12-Localização município de Serrinha no Estado da Bahia 

 
Fonte: adotado pelo autor, 2018 

 

 

O município de Serrinha foi escolhido em razão da acessibilidade aos agricultores 

familiares que foi maior devido à articulação com a Secretaria de Agricultura e a relação 

dos outros entrevistadores participantes na pesquisa e os agricultores. Um outro fator foi 

decorrente do seu potencial voltado à agricultura familiar, o que possibilita a integração 

e utilização da urina nas atividades agrícolas já desenvolvidas. A ação juntamente com a 

Secretaria de Agricultura no município possibilita o repasse informações referentes aos 

agricultores familiares da região. O público entrevistado foram os chefes dos 

agricultores familiares (mulheres e homens). 

 

4.2 Tipo de pesquisa 

Esta pesquisa possui caráter quali-quantitativo, já que tanto analisou as percepções, 

compreensão dos entrevistados quanto a análise estatística dos dados. 

Serrinha 
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4.3 Amostragem 

A população dos agricultores familiares residindo nas zonas rurais do município de 

Serrinha é estimada em 3.944 habitantes. Na maioria das casas encontrou-se mais do 

que um agricultor familiar, porém foram entrevistadas 210 pessoas todas as chefes de 

família (homens e mulheres). Ao notar que este estudo é mais um estudo exploratório 

para avaliar as percepções dos agricultores em relação do uso de urina humana na 

agricultura em vez de ser confirmatório. 

 

4.4 Projeto piloto 

 

Para realizar este trabalho objetivando avaliar as percepções e atitudes dos agricultores 

familiares moradores das zonas rurais de Serrinha, um projeto piloto foi feito com oito 

(8) agricultores familiares moradores da zona rural do município de Conceição do 

Jacuípe, um município localizado também no Estado de Bahia, Brasil, para assegurar 

que as perguntas não prestaram à equívoco. Neste projeto piloto, o tempo médio de 

entrevista com cada entrevistado foi de 7 minutos. 

4.5 Aspectos éticos 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS), com o Registro 2.687.736. Antes da entrevista, 

era feita uma apresentação da pesquisa, seus objetivos, etc., e lido o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual, após o entendimento dos propósitos 

da pesquisa e da sua concordância era assinado pelo entrevistado. Quando se entrevistou 

uma pessoa que não sabia ler, uma outra pessoa da casa leu em voz alta e assinou o 

TCLE com consentimento da entrevistada. 

 

4.6 Coleta dos dados 

A enquete foi realizada por cinco profissionais durante duas semanas do mês julho de 

2018, para entrevistar por meio de questionário 210 agricultores familiares escolhidos 

aleatoriamente. As entrevistas foram realizadas nas casas dos entrevistados e tiveram 

uma duração média de 12 minutos. Na apresentação era explicado aos entrevistados o 
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objetivo da entrevista afim de ganhar a confiança e a disponibilidade deles para a 

aceitação de serem entrevistados, e cada um foi informado da importância desta 

pesquisa no contexto de saneamento rural. 

Devido ao fato de que, geralmente, são os chefes da família que decidem os alimentos a 

cozinhar nas casas e, muitas vezes, suas decisões são irrevogáveis; as entrevistas foram 

feitas com os chefes das famílias (mulheres ou homens) e para preservar a identidade 

dos entrevistados, o nome de cada um foi atribuído a um número. Os dados foram 

registrados em papel e revisados depois da redação de cada resposta para garantir o 

estrito respeito da opinião de cada entrevistado. 

 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com o(a)s responsáveis pela gestão 

extradomiciliar. Os assuntos abordados no questionário foram agrupados em 4 partes. 

Na primeira parte (5 perguntas), foram abordados aspectos sociodemográficos, tais 

como sexo, faixa de idade, religião e nível de escolaridade dos entrevistados. Na 

segunda parte (5 perguntas), foram abordadas informações referentes às atividades 

econômicas com ênfase nos cultivos praticados, os tipos de animais criados, os locais de 

plantações e de criatórios de animais. A terceira parte (15 perguntas) conteve perguntas 

que buscavam identificar atitudes e percepções quanto ao uso de esterco e urina de 

animais e urina humana na agricultura. Verificou-se o conhecimento prévio do uso da 

urina humana como fertilizante, motivos para não usar e aceitação segundo a origem da 

urina. Na quarta e última parte, procurou-se perceber a diferença de respostas com 

relação ao uso de fertilizantes, químicos e orgânicos. Inicialmente eram apresentados 6 

frascos sem identificação, com diferentes conteúdos (Urina Humana Pura; Torta de 

Mamona; Urina Humana com Cinza; Urina Humana Diluída; Ureia e Cinza Pura). Ao 

entrevistado era então solicitado para indicar quais frascos usaria como fertilizantes. Em 

seguida, era feita a mesma pergunta, dessa vez, informando o conteúdo de cada frasco.  

4.7 Análises dos dados 

As análises dos dados foram feitas em duas partes descritas a seguir: uma parte para 

analisar as respostas das perguntas fechadas e a segunda parte para a análise das 

perguntas abertas. 

Nesta primeira parte da análise, as repostas das perguntas fechadas (“sim”, “não”) foram 

atribuídos aos números em que o número “1” se refere com repostas “sim”, número “0” 
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para respostas “não”. As perguntas do tipo múltipla escolha foram também analisadas 

estatisticamente ao converter as respostas aos números que variam de 0 a 9. 

A sistematização dos dados foi realizada com o auxílio do programa R (versão 3.4.3). O 

teste de proporção foi usado para verificar se houve diferença significativa entre as 

variáveis sociodemográficas para as questões apresentadas. O nível de significância foi 

estabelecido em 0,05. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Características socioeconômicas dos entrevistados 

Os principais aspectos sociodemográficos dos entrevistados considerados neste estudo 

são apresentados na Tabela 2 a seguir. 

Tabela 2-Características sociodemográficas dos agricultores de Serrinha 

Característica Quantidade  Percentual (%) 

Sexo 
Feminino 126 60,0 

Masculino 84 40,0 

Faixa de idades 

Até 30 anos 51 24,3 

31 a 40 anos 35 16,7 

41 a 60 anos 73 34,7 

61 ou mais 51 24,3 

Religiões  

Católica 168 80,0 

Evangélica 27 12,9 

Sem  14 6,6 

Outras  1 0,5 

 FI* 141 67,2 

Escolaridade  FC* até MI* 45 21,4 

 MC* ou mais 24 11,4 

FI*: Fundamental Incompleto, *FC: Fundamental Completo, *MI: Ensino Médio Incompleto, 

*MC: Ensino Médio Completo 

 

A maioria dos entrevistados era do sexo feminino, com mais de 30 anos, de religião 

católica e estudou até o Fundamental Incompleto. 

5.2 Atividade agrícola nas comunidades estudadas 

Além dos cultivos para consumo próprio, hortícolas, frutíferas, etc., os principais 

cultivos dos agricultores informados foram milho, feijão e mandioca. O uso de 

fertilizantes é moderado e, em geral, se limita aos cultivos realizados nos quintais e é 

adotado por 90,0% dos agricultores. Dentre os adubos mais utilizados, destaca-se o 

esterco de animais, usados unicamente (46,2%) ou associados a outros fertilizantes, 

como químicos, composto orgânico e resíduo de sisal (8,2%). 
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5.3 Percepções dos agricultores de Serrinha sobre o uso de estercos e urina de 

animais 

Ao serem questionados quanto ao poder fertilizante dos estercos de animais, os 

agricultores concordam que os estercos de bovinos, ovinos, caprinos e galináceos são 

fertilizantes, todos com percentuais de aceitação superiores a 90,0%. Entretanto, o 

esterco de cavalo foi mencionado por 21,0%, enquanto que os de cachorro, gato, porco e 

outros receberam juntos, a menção de 18,0% (Figura 13). Não se identificou influência 

das variáveis sociodemográficas na crença de que estercos de animais serem adubos. 

Figura 13-Estercos e urina de animais que os agricultores em Serrinha acreditam que 

são fertilizantes 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2018 

 

Esses resultados são similares aos que foram obtidos por Mariwah e Drangert (2011) em 

pesquisa realizada em Gana, na qual verificaram que 94,0% dos entrevistados 

acreditavam que estercos de animais, particularmente de galinha, podiam ser usados 

como fertilizantes. 

Consultados quanto ao uso da urina dos mesmos animais como fertilizante, o nível de 

concordância se reduz significativamente. As maiores proporções, 55,2%, 37,6% e 

35,7% respectivamente, referem-se à urina de bovino, caprino e ovino. As urinas de 

cavalo e de galinha foram referidas, respetivamente, por 6,2% e 11,4% dos 

entrevistados. 

A redução dessas proporções em relação às dos estercos pode estar associada à 

dificuldade de sua coleta, e, sobretudo, devido ao fato de que a prática do uso de urina 
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de animais não é tão comum quanto a do uso do esterco. Também, este resultado refere-

se a uma percepção social que, segundo Khalid (2018) e Rosenquist (2005) se associa 

aos hábitos diários. 

Alguns agricultores relataram que “beber um copo de urina de vaca misturada com o 

leite dela é muito bom”.  No caso da urina de cavalo, os entrevistados acreditam que é 

perigosa para plantas e disseram “que, colocando-a, a planta morrerá”. Quanto à urina 

de galinha, esta foi vista como uma piada pelos entrevistados, “já que ninguém vê uma 

galinha que urina, então a galinha não urina”. Para outros, a urina de galinha se mistura 

com suas fezes.  

Alguns agricultores referiram-se ao uso medicinal da urina humana, indicando 

aplicações para o tratamento alternativo de inchaço na barriga, para curar ferimentos e 

para conjuntivite. Segundo um entrevistado, um copo de urina misturado com alho e 

com cinza é bom para curar acidente vascular cerebral. Alguns dos entrevistados 

informaram também que a urina humana é útil para matar pragas nas plantas, 

mencionado também por Long (2011) em estudo realizado na Belize.  

5.4 Pessoas que já ouviram falar do uso de urina humana na agricultura em 

Serrinha 

O uso agrícola da urina humana é uma prática pouco conhecida pelos agricultores 

familiares de Serrinha. Apenas 10,0% (14,3% homens e 7,1% mulheres) dos 

entrevistados já tinham ouvido falar do uso de urina como fertilizante. Resultados 

semelhantes aos apresentados por Müller, Pedro e Freitas (2017) em Tefé, na Amazônia 

Central, com 12,0%. Porém, o uso de excreta humana na agricultura é datado de muito 

tempo atrás em algumas sociedades e, segundo Khalid (2018), até recentemente, os 

agricultores chineses a consideram como um bem precioso. 

No presente estudo, alguns entrevistados comentaram que a urina humana é nociva para 

as plantas, da mesma forma que é mencionado por outros autores em estudos 

semelhantes, a exemplo de Duncker, Matsebe e Moilwa (2007) e Duncker e Matsebe 

(2008). 

Apesar de pouco conhecido o uso de urina como fertilizante, 67,7% (67,9% homens e 

67,5% mulheres) dos agricultores de Serrinha afirmaram que a usariam se tiverem 
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conhecimento de como usá-la. Alguns agricultores relataram que não usariam, 

simplesmente porque outras pessoas também não usariam. 

Verificou-se diferenças significativas dessa aceitação apenas para a categoria 

Sociodemográfica - Nível de Estudo, em que o percentual favorável entre os 

agricultores que estudaram até Fundamental Incompleto foi de 61,0% contra 88,7% 

entre os que estudaram o Fundamental Completo e Médio Incompleto (p-valor=0,001). 

Encontrou-se na literatura relatos de aceitação do uso de excreta humana com 

percentuais variados. Conforme estudos realizados em diferentes lugares por Khalid 

(2018); Rosenquist (2005); Peng, Chang e Zhou (2013), os obstáculos a isso são 

influenciados por aspectos psicológicos, demográficos e socioculturais, com 

comportamentos distintos de uma sociedade para outra. 

A aceitação em Serrinha é superior ao encontrado no estudo feito em Tefé, na 

Amazônia Central, onde 47,0% dos entrevistados afirmaram que usariam urina humana 

na agricultura (MÜLLER; PEDRO; FREITAS, 2017). Em pesquisas semelhantes, 

Simha et al. (2018) no sul da Índia e Taher et al. (2018) no Iraque, Egito e Turquia 

encontraram, respectivamente, uma aceitação por parte de 55,0% e 56,0% dos 

entrevistados. 

Um aspecto relevante quanto a aceitação da urina humana para o uso agrícola entre os 

agricultores familiares de Serrinha, refere-se à proximidade e ao agente produtor da 

urina, conforme mostrado na Figura 14 em que se encontrou pessoas que usariam tanto 

suas próprias urinas, suas próprias urinas incluindo as de membros de suas famílias, 

quanto urinas de pessoas desconhecidas. Um percentual de 66,7% dos agricultores 

usaria apenas suas próprias urinas, 41,4% usariam suas urinas incluindo as de seus 

familiares e apenas 8,6% usariam urina de pessoas desconhecidas (p-valor<0,05). O 

mesmo comportamento foi verificado em uma pesquisa na África do Sul, onde 53,3% 

dos entrevistados declararam que usariam a urina de suas famílias contra 20,5% que 

usariam urina de outras pessoas (OKEM et al., 2013).  

Em Serrinha, um dos motivos alegados para não usar urina de outras pessoas foi o risco 

de doença, principalmente AIDS. 

Não houve diferenças entre os sexos para a aceitação das diversas origens da urina, 

exceto para a urina de pessoas desconhecidas para a qual os homens foram mais 
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receptivos. Esse comportamento também foi verificado entre as pessoas maiores de 61 

anos, evangélicos e com maior nível de estudo. 

Figura 14-A aceitação do uso de urina humana na agricultura segundo a origem desta 

urina 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

 

  

 

Foi avaliada também a aceitabilidade do uso de uma urina em função da idade da pessoa 

que forneceu, a Figura 15 apresenta os resultados.  

       Figura 15-Aceitação do uso de urina humana segundo a faixa etária do fornecedor 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

  

Observa-se que não há variações significativas entre os níveis de aceitação da urina 

segundo a idade de quem a produz, embora haja uma pequena desvantagem para as 
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urinas de jovens (45,7%) e de idosos (45,7%) quando comparadas às de crianças 

(51,0%) e de adultos (52,4%).  

Neste estudo, alguns dos entrevistados afirmaram que eles não usariam a urina de 

jovens porque eles “mexem em muitas coisas” que podem afetar negativamente a 

qualidade de suas urinas, numa alusão a maior promiscuidade das práticas sexuais. 

Quanto à urina dos idosos, alguns apontaram que o cheiro é muito forte. 

A análise do uso e consumo de cultivos tradicionais na região: frutíferas, milho, feijão, 

mandioca, abóbora, hortaliças e melancia quando fertilizados com urina humana (Figura 

16). 

 

Figura 16-Aceitação dos tipos de plantas fertilizadas com urina humana e produtos 

destas plantas a consumir 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2018.  

 

As frutíferas arbóreas, cujo fruto não tem contato com o solo, foram mais aceitas 

(39,5%) que aquelas com frutos em contato direto com o solo como abóbora (28,1%) e 

melancia (26,7%) (p-valor varia de 0,005 a 0,013). Do mesmo modo, os cultivos cujos 

produtos são consumidos cozidos, caso do feijão (38,1%), milho (39,1%) e mandioca 

(36,2%), seriam mais facilmente adubados com urina que aqueles consumidos crus, 

como as hortaliças (27,6%) (p-valor variando de 0,02 a 0,013). A mesma observação foi 

feita num estudo semelhante realizado no Paquistão por Khalid (2018), no qual, 

encontrou-se que a comunidade estava pronta para reutilizar a excreta para culturas 

anuais (milho, trigo, cevada etc.), mas não para horticultura. 
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Não foram identificadas diferenças significativas entre as categorias sociodemográficas 

analisadas para os diversos cultivos, exceto para hortaliça cuja aceitação foi maior entre 

católicos (31,6%) que entre os evangélicos (11,1%) (p com valor de 0,029). Do mesmo 

modo, verificou-se uma maior aceitação entre os agricultores com escolaridade 

equivalente a Médio Completo ou superior (45,8%) que entre os com escolaridade 

menor ou igual a Fundamental Incompleto (33,3%) com p-valor=0,016. 

Quando questionados sobre a disposição de consumir os produtos fertilizados com 

urina, observa-se uma aceitação média maior para todos os cultivos (45,5%) que a de 

adubar (33,6%). Nota-se também que, nesse aspecto, o comportamento foi mais 

uniforme, com um coeficiente de variação de 4,0% para consumir contra 17,0% para 

adubar. Esse resultado, até certo ponto surpreendente, talvez possa ser explicado pelo 

fato de que fertilizar requer o manejo da urina enquanto que consumir, não. 

Aproximadamente 47,0% dos entrevistados consumiriam feijão, frutíferas, milho e 

mandioca fertilizados com urina humana enquanto que o consumo de hortaliça, 

melancia e abóbora seria cerca de 43% (p-valor<0,05). Os homens demonstraram maior 

aceitação (33,5% a 56,6%) que as mulheres (33,7% a 38,1%) (com p-valor variando de 

0,003 a 0,011). 

Os católicos foram mais receptivos para consumir os produtos das plantas fertilizadas 

com urina humana, com aceitação de 46,4% para hortaliças e melancia até 51,2% para 

mandioca, do que os evangélicos com aceitação de 22,2% para hortaliças até 37,0% 

para frutas. Houve diferenças significativas para hortaliças (p-valor=0,018) e mandioca 

(p-valor=0,037).  

Com relação ao nível de estudo, houve diferenças significativas entre os agricultores 

com Fundamental Incompleto e Médio Completo para hortaliças (p-valor=0,037) e 

frutíferas (p-valor=0,020), com maior aceitação entre aqueles com maior nível de 

estudo. 

Os resultados obtidos em Serrinha diferem daqueles encontrados nas Filipinas por 

Ignacio et al. (2018), nos quais, embora mais de 50,0% dos entrevistados 

reconhecessem o valor nutricional das excretas humanas, menos de 25,0% a usariam na 

agricultura, semelhante ao que Simha et al. (2018) verificaram na Índia, onde 55,0% dos 

entrevistados consideraram a urina humana como fertilizante, porém apenas 44,0% que 

consumiriam produtos das plantas fertilizadas com urina. 
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As principais restrições ao uso da urina como fertilizante apontadas pelos entrevistados 

foram risco à saúde, mau cheiro, e nojo. As suas proporções são mostradas na Figura 

17. 

     Figura 17-Motivos para não usar os produtos fertilizados por urina humana 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

 

A maioria (54,3%) não usaria a urina como fertilizante por acreditarem que existe risco 

à saúde. Estudos realizados na África do Sul por Mugivhisa e Olowoyo (2015), em 

Gana por Nimoh et al. (2014a, 2014 b) e na Índia por Simha et al. (2018), mostram que 

cerca de 65,0% dos entrevistados apontam o risco à saúde como a principal restrição ao 

uso da urina. Houve maior proporção entre as mulheres que entre os homens.  

Na categoria idade, não houve diferenças significativas para os fatores mau cheiro e 

risco à saúde, mas para o fator nojo, houve diferença entre as faixas etárias de 41-60 

(31,5%) e mais de 61 anos (9,8%) (p-valor=0,004). De acordo com o nível de estudo, 

houve diferença significativa para o fator risco à saúde entre FI (55,3%) e MC ou mais 

(33,3%) (p-valor=0,046) e entre FC - MI (62,2%) e MC ou mais (33,3%) (p-

valor=0,022). Neste estudo, a maioria dos entrevistados que se preocuparam com o risco 

à saúde decorrente do uso da urina humana, manifestaram também nojo e preocupação 

em relação ao mau cheiro da urina. 

Segundo Peng, Chan e Zhou (2013), o nojo de excreta humana que tem as pessoas é, na 

maioria das vezes, relacionado ao risco à saúde, visto que elas sentem nojo de tudo que 

possa representar ameaça para sua saúde, a exemplo excreta humana, sobretudo a de 

outras pessoas.  
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Para avaliar a percepção dos entrevistados com uma base mais concreta, foram 

apresentados 6 frascos com diferentes conteúdos: mistura de cinza com urina humana, 

urina humana pura; urina humana diluída, torta de mamona; cinza pura e ureia sem 

identificação e lhes foi perguntado qual deles utilizariam. A mesma pergunta foi 

repetida revelando a natureza do conteúdo de cada frasco. A Figura 18 mostra as 

respostas. 

Figura 18-Escolha dos frascos de fertilizantes sem e com conhecimento do conteúdo 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2018 

 

 

Houve uma aceitação crescente dos fertilizantes apresentados às cegas, na seguinte 

ordem: urina pura e urina diluída (19,1%), urina com cinza (40,5%), cinza pura 

(46,7%), ureia (47,1%) e torta de mamona (76,2%). Não houve diferença significativa 

entre urina pura e diluída, bem como entre urina com cinza, cinza pura e ureia. Para as 

diversas categorias sociodemográficas, não se verificou diferenças significativas ou, 

quando encontradas, eram pouco relevantes. 

Com o conteúdo revelado, a ordem de preferência se manteve, embora tenha se 

observado um crescimento na disposição para usar todos os produtos apresentados, 

conforme mostrado na Figura 18, onde se observa os maiores crescimentos no 

percentual de aceitação para a urina pura, urina diluída e cinza, respectivamente, 62,0%, 

70,0% e 64,0%. Para as diversas categorias sociodemográficas, não se verificou 

diferenças significativas ou, quando encontradas, eram pouco relevantes. 

Esse crescimento pode ser explicado pelo fato do medo do desconhecido, caso em que 

se enquadra a escolha às cegas. É importante destacar que quando perguntados sobre se 
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usariam a urina como fertilizante, 67,6% responderam afirmativamente, contudo, 

quando apresentados à amostra de urina pura ou diluída, esse percentual ficou em torno 

de 31,5%, menos da metade da manifestação de intenção de uso. 

Outro aspecto a ser destacado é que a urina misturada com cinza teve uma aceitação 

74,0% maior do que a urina pura ou diluída. Isso aponta para o fato de que a 

descaracterização da urina enquanto excreta pode ser uma importante estratégia para a 

popularização de seu uso como fertilizante. 

O elevado nível de aceitação da ureia, que chegou a 61,9% no teste revelado, sugere que 

outra estratégia na recuperação dos nutrientes da urina pode ser a produção de estruvita, 

cujo seu aspecto é semelhante. 
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6 CONCLUSÕES 

Apenas 10% dos agricultores familiares do município de Serrinha que já ouviram falar 

do uso de urina humana na agricultura. Cerca de dois terços (67,6%) de todos 

entrevistados responderam positivamente quanto ao uso da urina como fertilizante, 

porém, quando lhes foram apresentados a urina concretamente, este percentual caiu para 

menos da metade (31,5%). Observou-se também que a urina com cinza apresentou um 

crescimento de 74% maior do que a urina pura. 

Os fatores sócio-demográficos influenciaram pouco as decisões dos agricultores na 

aceitação do uso de urina humana na agricultura. Suas principais preocupações para não 

usarem a urina humana na agricultura foram risco à saúde (54,3%), nojo (27,1%) e mau 

cheiro (24,8%). As culturas que não têm contato direito com a urina apresentaram 

maiores aceitações tanto para fertilizar com a urina humana, quanto para consumir seus 

produtos. A mesma observação foi feita para os produtos das plantas ingeridos cozidos, 

os quais foram mais aceitos do que os das plantas consumidos crus. O uso de urina 

humana na agricultura foi aceito pelos agricultores do município de Serrinha, tornando 

uma alternativa viável que pode ser ampliada neste município.  
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7 RECOMENDAÇÕES 

Recomenda-se desenvolver uma pesquisa experimental visando fertilizar algumas 

plantas com urina humana nas zonas rurais de Serrinha com a participação ativa dos 

agricultores, para que eles possam ser convencidos que esta urina possui excelentes 

fertilizantes comparáveis aos comumente utilizados por eles tais quais: os estercos de 

galinha e ruminantes. 

Sugere-se divulgar informações por meio de televisão, rádio e pesquisas científicas 

sobre o aproveitamento de urina humana na agricultura para favorecer um melhor 

conhecimento desta prática e também minorar o paradigma comum dos agricultores se 

deixando acreditar que a urina humana possui grandes riscos à saúde que possam 

contaminar os produtos destas plantas. 

Aconselha-se apresentar aos agricultores um subproduto derivado de cinza com urina 

humana para usar na agricultura. 
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APÊNDICE A- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL 

 

Pesquisador Responsável: Mathurin François 

Endereço: Avenida Transnordestina, s/n, Novo Horizonte UEFS, Módulo 3, Prédio de 

LABOTEC II, Sala 20. 

Fone: (75) 3161-8310 

E-mail: mathurin.francois@yahoo.fr 

 

O Sr. (a) está sendo participado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa sobre as 

percepções dos agricultores familiares de Serrinha- Bahia, a respeito de reuso de urina 

humana como fertilizantes na agricultura. Neste estudo se pretende avaliar as atitudes 

dos agricultores sobre este produto que é a urina humana. O motivo de tal estudo é 

determinar se os agricultores nas zonas rurais de Serrinha aceitariam usar a urina 

humana na agricultura e se aceitariam consumir alimentos fertilizados com este produto. 

A realização desta pesquisa requer entrevistas pessoalmente com agricultores familiares 

em 4 comunidades da zona rural de Serrinha por meio de um questionário. Todas as 

informações coletadas através destas entrevistas serão utilizadas unicamente no âmbito 

desta pesquisa. A aplicação de questionário será realizada porta a porta para entrevistar 

cada participante que tem vontade para participar. Os participantes não serão 

renumerados e eles não vão nem gastar dinheiro.  

Antes de iniciar as entrevistas, o objetivo da pesquisa será anunciado e, caso o 

entrevistado concorde, será pedido para este para a assinar o Termo de Consentimento. 

A participação de cada um nesta pesquisa será em caráter voluntario. Apenas quem tem 

plena vontade em participar nesta pesquisa. Quem não tem, pode recusar este convite, 

desistir sem penalização nenhuma. Em nenhuma circunstância, nem os nomes dos 

entrevistados ou participantes, nem os endereços deles não vão ser mencionados neste 

estudo antes, durante ou depois a publicação deste projeto.  

mailto:mathurin.francois@yahoo.fr
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Como benefícios, os resultados desta pesquisa trarão uma grande contribuição no que 

tem a ver com o saneamento ecológico e, sobretudo em relação de reuso de urina na 

agricultura que é muito controverso cuja sua aceitação muda de um país para outro e 

mesmo de um local para outro numa mesma cidade. Eles vão também permitir aos 

cientistas da área de engenharia ambiental, agricultura, sanitarista etc. a continuar seja 

com a aplicação de urina na agricultura seja para continuar a publicar outros estudos 

este assunto ou permitir a eles de encontrar uma alternativa baseada de continuar este o 

projeto nesta área em relação dos motivos dos agricultores familiares. A dissertação 

desta pesquisa vai estar disponível na biblioteca Digital de Teses e Dissertações da 

Universidade Estadual de Feira de Santana. Além dos benefícios que este projeto vai 

trazer, ocorrer certos riscos na realização dele tais como é a possibilidade de durar mais 

tempo do que é previsto, pois é preciso contar com a participação voluntaria dos 

contribuintes para a entrevista. Para minimizar os riscos, conversara-se com os 

participantes, explicando a importância futura de uma tal pesquisa afim de ganhar a 

confiança de cada um para a sua participação em terma de aceitar de ser entrevistado. 

Além disso, pode-se minimizar os riscos de negação de participar na pesquisa ao 

explicar claramente aos participantes que esta pesquisa segue as estritas recomendações 

do Comitê de Ética da Pesquisa (CEP) que é um colegiado interdisciplinar e 

independente, com “munus público”, que existe nas instituições que realizam pesquisas 

envolvendo seres humanos no Brasil para defender os interesses dos sujeitos em sua 

integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos 

padrões éticos. 

Em caso tenha algum dano referente a pesquisa, o senhor ou a senhora tem direito de 

buscar de indenização.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia 

será arquivada pelo pesquisador responsável, na Universidade Estadual de Feira de 

Santana e a outra será fornecida ao participante. 

____________________________________
____________________________________
_______________________ 

Pesquisador responsável (Mathurin 

François) 

___________________________________

___________________________________

_______________________ 

Participante (Nome) 
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Para qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, pode-se 

procurar o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Feira de 

Santana que fica no Campus localizado na Avenida Transnordestina, S/N Bairro: Novo 

Horizonte, Módulo 1, MA 17, Feira de Santana – Bahia. CEP: 44036-900. Fone 

(75)3161-8067. E-mail: cep@uefs.br.  
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APÊNDICE B- Questionário para a avaliação de percepções e atitudes dos agricultores 

moradores das zonas rurais de Serrinha- Bahia, Brasil, para o reuso de urina na 

agricultura. 

 

Localidade: _____________________ 

 

 

NQ|_|_|_| 

Data |_|_|_|_|_|_| Entrevistado ____________ Hora: __________ 

 

 

 

Seção 1 – Dados Socioculturais 

1. Sexo: (...) M (...) F 

2. Faixa de idade: (...) Até 20 anos (...) de 21 a 30 (...) de 31 a 40 (...) 41 a 60  

(...) de 61 a 75 (...) 76 anos ou mais_____________ 

3. Qual é a sua religião? (...) Católica (...) Evangélico (...) Sem religião (...) 

Outros________ 

4. Quantas pessoas estão morando na sua casa?  

5. Você estudou até qual série?  

() Fundamental Completo () Fundamental Incompleto () Médio Completo  

() Médio Incompleto () Superior completo, () Superior incompleto  

() Sem escolaridade () Outro:_____________ 

 

Seção 2 – Informações da Propriedade 

6.Qual é sua principal atividade econômica?  

7. Você tem quintal? (...) Sim (...) Não 

8. O que você planta? (...) Feijão (...) Milho (...) Hortaliças (...) Mandioca (...) Fruteiras 

(…) Abóbora (…) Melancia (...) Tomate, (...) Outros__________ 

 

9. Você mesmo que cuida de suas plantas? (...) Sim, (...) Não 

10. Se não, quem cuida? (...) Filho (a) (...) Esposo (a) (...) Outros 

Seção 3. Atitudes e percepções  

11. Você usa ou já usou de adubo? (...) Sim (...) Não 

12. Se sim, quais? 

13. Quantos quilos você usa por ano?  

(...) de 1 a 25 kg (...) de 26 a 50 kg (...) de 51 a 75 kg (...) de 76 a 100 kg (...) 101 kg ou 

mais  

14. Em torno de quanto custa o quilo do adubo? 
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(...) de 0 a 5 R$ (...) de 6 a 10 R$ (...) de 11 a 15 R$ (...) de 16 a 20 R$ 

(...) de 21 a 25 R$ (...)(...) 26 ou mais ____________ 

15. Você tem criação de animais? (...) sim (...) não 

16. Se sim, qual? 

17. Você acredita que estercos dos animais é fertilizante? (...) Sim (...) Não 

18. Se sim, quais? (...) Galinha (...) Caprino (...) Bovino (…) Ovinos (...) Gato, (...) 

Cavalo 

(...) Cachorro (...) Outros____________ 

19. E a urina de (...) Galinha (...) Caprino (...) Bovino (…) Ovinos (...) Gato, (...) Cavalo 

(...) Cachorro (...) Outros____________ 

20. E a urina humana, você já ouviu falar sobre o seu uso como fertilizante na 

agricultura? (...) Sim, (...) Não 

21. Você usaria a urina humana? (....) Sim (...) Não  

22. Se sim, urina de quem? 

(...) Só sua própria urina, (...) A sua e a do membro de sua família 

(…) Pessoas desconhecidas, (…) Ninguém 

23. Você usaria urina de pessoa de qual faixa de idade? (...) Criança, (...) Jovem 

(...) Adulto, (...) Idos 

24. Em quais plantas você usaria a urina humana como fertilizante? 

(...) Feijão (...) Milho (...) Hortaliça (...) Mandioca (...) Fruteiras (…) Abóbora 

(…) Melancia (...) Outros__________ 

25. Que produtos fertilizados por urina humana você usaria? 

26. No caso de não. Por quê? Qual é a sua preocupação? 

(...) Mau cheiro, (...) Manejo, (...) Risco de saúde, (...) Medo (...) Tabu (...) Nojo (...) 

______ 

 

MOSTRANDO FRASCOS COM OS PRODUTOS, PERGUNTANDO SE: 

27. Usaria esses produtos (Cego)?  

(...) A (...) B (...) C (...) D (...) E (...) F 

28. Usaria esses produtos (Revelado) 

(...) A (...) B (...) C (...) D (...) E (...) F 

 

Assinatura do entrevistador................................................................ 

Observação: 
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APÊNDICE C: percepções dos agricultores em relação a estercos de animais como 

fertilizantes 
Aspectos 

sócio-

dem. 

Estercos 

de animais 

Estercos 

de 

galinha 

Estercos 

de caprino 

Estercos 

de bovino 

Estercos 

de ovino 

Estercos 

de 

cavalo 

Estercos 

de outros 

 

Gênero (%) 

Homens 100 100,0 95,2 98,8 96,4 17,9 16,8 

Mulheres  98,4 96,0 93,7 96,0 90,1 23,8 19,9 

 

Idade (%) 

Até 30  97,1 92,1 92,1 98,0 86,3 33,3 25,5 

31- 40  10 100 100 97,1 100 40,0 28,6 

41-60  100 100 94,5 95,9 95,9 15,1 14,9 

61 ou +  100 98,0 92,2 98,0 90,2 5,9 9,9 

 

  Religiões (%) 

Católica  98,8 97,6 94,1 97,6 92,3 22,0 18,5 

Evangéli

ca  

100 91,7 95,8 95,8 91,7 37,5 37,5 

 

Níveis de instruções 

Até FI 99,3 98,6 94,3 97,9 94,3 17,0 13,4 

FC-MI 100 97,8 93,3 95,6 88,9 26,67 24,4 

MC ou + 95,8 91,7 95,8 93,8 91,7 37,5 37,5 

 

APÊNDICE D: urina de animais que os agricultores acreditaram que são fertilizantes 
Aspectos 

sócio-dem.  

Urinas de 

galinha 

Urina de 

caprino 

Urina de  

bovino 

Urina de  

ovino 

Urina  de 

cavalo 

Urima  de 

outros 

Gênero (%) 

Homens 9,5 34,5 54,8 32,1 1,2 0,0 

Mulheres 12,7 39,7 55,6 38,1 7,1 0,0 

 

Idade (%) 

Até 30 11,8 33,3 45,1 29,4 9,8 0,0 

31- 40 5,7 22,9 37,1 22,9 8,6 0,0 

41-60 16,4 45,2 58,9 43,8 2,7 0,0 

61 ou + 7,8 41,2 72,6 39,2 5,9 0,0 

 

Religiões (%) 

Católica 10,1 37,5 60,0 36,9 6,0 0, 0 

Evangélica 18,5 44,4 55,6 37,0 7,4 0,0 

 

Níveis de instruções (%) 

Até FI 10,6 39,0 56,7 36,2 5,0 0,0 

FC-MI 13,3 37,8 55,6 35,6 8,9 0,0 

MC ou + 12,5 29,2 45,8 33,3 8,3 0,0 
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APÊNDICE E: agricultores que já ouviram falar do uso de urina humana nagricultura & 

urina de quem que eles a usariam 
Aspectos 

sócio-dem. 

Ouvir falar  Usaria Minha proria 

urina 

A própria e a 

da minha 

familia 

Pessoas 

desconhecidas 

 

Gênero (%) 

 Homens  14,3 67,9 66,7 41,7 11,9 

Mulheres 7,1 67,5 66,9 41,3 6,4 

 

Idade (%) 

Até 30 5,9 66,7 60,8 43,1 11,8 

31- 40 2,9 71,4 68,6 51,4 5,7 

41-60 12,3 63,0 64,4 35,6 5,5 

61 ou + 15,7 72,6 72,6 41,2 11,8 

 

Religiões (%) 

Católica  10,1 66,1 68,5 41,1 8,93 

Evangélica  7,4 81,5 74,1 44,4 11,1 

 

Níveis de instruções (%) 

Até FI 11,4 61,0 60,3 36,2 7,8 

FC-MI 8,9 88,7 84,4 25 (55,6 4,4 

MC ou + 4,2 29,2 66,7 45, 8 20,8 

 

APÊNDICE F: agricultores que usariam a urina humana na agricultura segundo a faixa 

de idade de quem a produz 
Aspectos 

sócio-dem. 

U-Criança U- Jovem U-Adulto U-idoso 

 

Gênero (%) 

Homens 52,4 47,2 50,0 44,1 

Mulheres 50,0 44,4 54,0 46,9 

 

Idade (%) 

Até 30 49,0 41,2 49,0 39,2 

31- 40 51,4 51,4 65,7 48,6 

41-60 48,0 42,5 45,2 45,2 

61 ou + 56,9 51,0 56,8 51,0 

 

Religiões (%) 

Católica 50,0 47,0 51,2 45,2 

Evangélica 59,3 40,7 63,0 40,7 

 

Níveis de instruções (%) 

Até FI 45,4 42,6 46,8 42,6 

FC-MI 66,7 53,3 66,7 53,3 

MC ou + 54,2 50,0 58,3 50,0 
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APÊNDICE G:  plantas que os agricultores fertilizariam com urina humana 
Aspectos 

sócio-dem. 

Feijão  Milho Hortaliça  Mandioca Frutífeiras Abóbora  Melancia  

 

Gênero (%) 

Homens  36,9 38,1 29,8 38,1 29,3 26,2 26,1 
Mulheres  38,9 39,7 26,2 34,9 39,7 29,4 27 

 
Idade (%) 

Até 30 39,2 41,2 29,4 43,1 45,1 29,4 27,45 
31- 40 40,0 48,6 22,9 37,1 37,1 25,7 28,6 
41-60 35,6 31,5 26,0 30,1 38,4 26,0 23,3 

61 ou + 39,2 41,2 31,4 37,3 37,3 31,4 29,4 

 
Religiões (%) 

Católica  38,7 39,3 31,6 36,9 38,7 30,4 28,0 
Evangélica  37,0 37,0 11,1 37,0 31,9 22,2 29,9 

 
Níveis de instruções (%) 

Até FI 34,0 33,3 22,7 29,8 34,75 24,8 22,7 
FC-MI 48,9 48,9 33,3 51,1 46,7 31,1 31,1 

MC ou + 41,7 41,7 45,8  54,2 54,2 41,7 41,7 

 

APÊNDICE H: plantas que os agricultores fertilizariam com urina humana e produtos 

das plantas que eles consumiriam 
Aspectos 

sócio-dem. 

Feijão  Milho Hortaliça  Mandioca Frutífeiras Abóbora  Melancia  

 

Gênero (%) 

Homens  57,1 59,5 53,6 58,3 56,0 56,0 55,0 
Mulheres  38,9 39,7 34,9 40,5 40,5 36,5 35,7 

 
Idade (%) 

Até 30 39,2 39,2 39,2 43,1 45,1 43,1 41,2 
31- 40 54,3 57,1 45,7 51,4 51,4 51,4 51,4 
41-60 39,7 41,1 40,0 42,5 39,7 37,0 37,0 

61 ou + 56,9 39,2 51,0 56,9 54,9 51,0 51,0 

 
Religiões (%) 

Católica  48,8 50,0 46,2 51,2 48,8 47,0 46,4 
Evangélica  33,3 33,3 22,2 29,6 37,0 29,6 29,9 

 
Níveis de instruções (%) 

Até FI 43,3 44,7 39,7 46,1 41,1 41,1 41,1 
FC-MI 46,7 51,1 35,3 46,7 53,3 44,4 41,2 

MC ou + 62,5 58,3 62,5 58,3 66,7 62,5 62,5 
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APÊNDICE I: as principais preocupações dos entrevistados em relação ao uso de urina 

humana na agricultura 
Aspectos 

sócio-dem. 

Mau cheiro Risco à 

saúde  

Nojo  

Gênero (%) 

Homens 20,2 41,7 15,5 

Mulheres 27,8 62,7 34,9 

Idade (%) 

Até 30 31,4 47,1 31,4 

31- 40 25,7 57,1 37,1 

41-60 25,7 61,0 31,5 

61 ou + 17,7 47,1 9,8 

 

Religiões (%) 

Católica 22,6 60,0 22,6 

Evangélica 37,0 66,7 51,9 

 

Níveis de instruções (%) 

Até FI 23,4 55,3 27,0 

FC-MI 28,9 62,2 26,7 

MC ou + 25,0 33,3 29,2 

 

APÊNDICE J: apresentações dos frascos de fertilizantes sem identificar os conteúdos 
Aspectos 

sócio-dem. 

Urina 

com 

cinza 

Urina 

humana 

pura  

Urina 

humana 

diluída  

Torta de 

mamona  

Cinza 

pura  

Ureia 

 

Gênero (%) 

Homens 38,1 20,2 17,9 75,0 42,9 39,3 

Mulheres 42,1 18,2 19,8 77,0 46,8 52,4 

 
Idade (%) 

Até 30 31,4 17,6 17,6 78,4 37,3 49,0 
31- 40 40,0 11,4 11,4 94,3 57,1 34,3 
41-60 43,8 20,6 19,2 75,3 53,4 52,1 

61 ou + 45,1 23,5 23,5 62,7 39,2 47,1 

 
Religiões (%) 

Católica 41,7 19,1 19,1 76,2 48,2 46,4 

Evangélica 29,6 22,2 18,5 74,1 37,0 48,2 

 

Níveis de instruções (%) 

Até FI 45,4 19,9 18,4 72,3 46,8 48,9 

FC-MI 28,9 28,6 17,8 80,0 44,4 46,7 

MC ou + 33,3 8,3 25,0 91,7 50,0 37,5 
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APÊNDICE K: apresentações dos frascos de fertilizantes com identificações de seus 

conteúdos 
Aspectos 

sócio-dem. 

Urina 

com 

cinza 

Urina 

humana 

pura  

Urina 

humana 

diluída   

Torta de 

mamona  

Cinza 

pura  

Ureia  

 

Gênero (%) 

Homens 54,8 38,1 61,9 79,8 7,4 61,9 

Mulheres 53,2 26,2 33,3 87,3 80,2 61,9 

 
Idade (%) 

Até 30 47,1 21,6 33,3 84,3 66,7 56,9 

31- 40 57,1 28,6 22,9 88,6 91,4 54,3 

41-60 54,8 31,51 32,9 86,3 80,8 65,8 

61 ou + 56,9 41,2 37,3 78,4 70,6 66,7 

 
Religiões (%) 

Católica 53,0 30,4 33,3 82,7 74,4 64,3 

Evangélica 51,8 25,9 33,3 89,9 88,9 51,3 

 

Níveis de instruções (%) 

Até FI 51,1 31,2 30,5 76,6 75,2 60,3 

FC-MI 51,1 26,7 37,8 88,7 80,0 66,7 

MC ou + 75,0 37,5 33,3 83,3 79,2 62,5 

 

 

 

 

 

 

 


