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Parteneriatul Global al Apei (GWP), fondat în 1996, este o reţea internaţională
deschisă pentru toate organizaţiile implicate în managementul resurselor de apă:
instituţii guvernamentale din ţările dezvoltate sau în curs de dezvoltare, agenţii ale
ONU, bănci de dezvoltare bi şi multi-laterale, asociaţii profesionale, institute de
cercetare, organizaţii ne-guvernamentale şi sectorul privat. GWP a fost creat pentru
a cultiva Managementul Integrat al Resurselor de Apă (IWRM), care ţinteşte să
asigure dezvoltarea coordonată şi managementul apei, terenului şi a resurselor
aflate în raport cu ele prin maximizarea bunăstării economice şi sociale fără a
compromite durabilitatea sistemelor vitale ale mediului.
GWP promovează IWRM prin crearea de forumuri la nivel global, regional
şi naţional, menite să susţină factorii implicaţi în implementarea practică a IWRM.
Guvernarea Parteneriatului include şi Comitetul Tehnic (TEC), un grup de
profesionişti recunoscuţi internaţional şi de oameni de ştiinţă calificaţi în diferite
domenii ale gospodărirea apei. Acest comitet, ai cărui membri vin din diferite
regiuni ale lumii, oferă suport tehnic şi sfaturi pentru celelalte ramuri ale guvernării
şi pentru Parteneriat ca un întreg. TEC a fost însărcinat cu dezvoltarea unui cadru
analitic pentru sectorul apei şi cu propunerea de acţiuni care să promoveze un
management durabil al resurselor de apă. TEC menţine şi deschide un canal cu
GWP-urile regionale (RWP-uri) din toată lumea, pentru a înlesni aplicarea la nivel
regional şi naţional a IWRM. Preşedinţii acestor RWP-uri participă la activitatea
TEC.
Adoptarea şi aplicarea IWRM la nivel mondial necesită schimbarea felului
în care afacerea este condusă de către comunitatea internaţională a resurselor de
apă, în mod particular modul în care sunt făcute investiţiile. Pentru a efectua
schimbările de natură şi de scop sunt necesare noi modalităţi de adresare a
aspectelor conceptuale, globale şi regionale şi noi agende de implementare a
acţiunilor.
Aceste serii, publicate de Secretariatul GWP din Stockholm au fost create pentru a
disemina documentele scrise şi întocmite de către TEC pentru a adresa agenda
conceptuală. De asemenea, în aceste documente au fost adresate aspecte şi subaspecte, precum înţelegerea şi definiţia IWRM, securitatea apei şi a alimentelor,
parteneriatul public-privat şi apa ca un bun economic.
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CUVÂNT ÎNAINTE

Viziunea Parteneriatului Global al Apei este pentru o lume sigură în ceea ce
priveşte apa, în care comunităţile sunt protejate de inundaţii, secete şi boli cauzate
de apă şi unde deasemenea sunt adresate protecţia mediului şi eliminarea efectelor
negative ale unui management necorespunzător. Misiunea Parteneriatului Global al
Apei este de a susţine dezvoltarea durabilă şi gospodărirea resurselor de apă la toate
nivelele. La începutul anului 2009, GWP lansează Strategia 2009-2013, care
acoperă extinderea până în 2015 – data ţintei pentru Obiectivele de Dezvoltare ale
Mileniului – şi expune modul în care GWP îşi va urmări viziunea şi misiunea pe
viitor.
Ca parte a noii Strategii, Parteneriatul caută activ soluţii pentru provocările critice
în ceea ce priveşte securitatea. Una din aceste provocări este creşterea urbanizării.
Şase procente din populaţia lumii va locui în zonele urbane până în 2025. Este
urgentă îmbunătăţirea managementului urban al apei şi apei uzate, în oraşele aflate
în expansiune din ţările în curs de dezvoltare. Trebuie luat în considerare impactul
atât în amonte cât şi în aval şi de-a lungul bazinului ca şi a acviferelor aferente şi in
acelaşi este esenţială conectarea oraşului cu provincia în ceace privesc fluxurile
apei şi nutrienţilor. GWP crede că furnizarea unor sisteme de mediu
corespunzătoare într-un mod integrat, luând în considerare întregul ciclu de apă, al
sistemului de distribuire a apei, apa uzată, colectarea, tratarea şi reutilizarea
deşeurilor solide, este cea mai bună cale către apelarea acestor provocări critice.
Prin urmare, Gospodărirea unui alt apect al ciclului de apă se concentrează asupra
managementului întregului ciclui de apă/deşeuri la nivel de oraş în cadrul unei
abordări integrate, conturând ceea ce va pune in practică abordarea sustenabilă a
rezervelor de apă, sanitaţia şi reutilizarea. Pare a fi o opţiune pentru acoperirea unui
gol dintre descărcările aşezărilor umane şi bazinele de recepţie din jurul lor, bazată
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pe abordarea integrată pentru gospodărirea resurselor de apă. Este acordată o atenţie
specială întregului spectru de aspecte tehnice, planificare, management, economice
si politice. Gospodărirea unui Alt Aspect al Ciclui de Apă este astfel o contribuţie
importantă către extinderea dezbaterii managemen-tului părţii „după utilizare” a
apei şi ciclului de apă.
De aceea noi vedem această lucrare ca o parte integrală a eforturilor nostre de a
atinge obiectivele strategice GWP pentru 2009-13. Apropiindu-ne de sfârşitul
Anului Internaţional al Sanitaţiei – şi chiar înaintea celui de-al Cincilea Forum
Mondial al Apei de la Istanbul - este de o actualitate excepţională. O felicit pe
Akiça Bahri pentru conducerea ei în pregătirea lucrării „Gospodărirea unui Alt
Aspect al Ciclui de Apă”. De asemenea ii felicit pe toţii membrii grupului de lucru
al GWP privind IWRM (managementul integrat al resurselor de apă) şi sanitaţia Hartmut Bruehl, Michael Scoullos, Björn Guterstam şi Alan Hall – care au susţinuto pe Akiça in pregătirea acestei lucrări. De asemenea, sunt cuvenite mulţumiri
speciale membrilor Comitetului tehnic al GWP, care au supravegheat dezvoltarea
acestei lucrări de la început şi au îmbogăţit-o cu idei, experienţe şi lecţii publicate
în cursul discuţiilor extinse ale draft-ului. Sunt încrezător că lucrarea va furniza un
puternic punct de plecare pentru eforturile GWP de a contribui şi susţine soluţii
pentru apelarea provocărilor critice la securitatea apei afectată de creşterea
urbanizării.
Roberto Lenton
Preşedinte, Comitetul Tehnic al Parteneriatului Global al Apei
Ianuarie 2009
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1. INTRODUCERE

D

in perspectiva resurselor naturale, aşezările umane pot fi privite
ca factori de transformare a resurselor valoroase precum apa şi
hrana în nutrienţi şi materii organice, amestecate în apă, sau aşa

cum este mai bine cunoscut ca ape uzate/menajere şi excremente. Aproape toate
oraşele din ţările în curs de dezvoltare descarcă apele uzate fără o tratare
prealabilă. Este estimat că 90% din zonele urbane din întreaga lume nu au o
sanitaţie prosperă. În oraşele moderne descărcările de ape uzate creează mici râuri
înainte sa ajungă în mare sau alţi receptori. Aceste ape uzate netratate duc la
poluare şi ameninţări majore pentru sănătate în aval, în apele de suprafaţă şi pentru
viaţa acvatică. Reutilizarea necontrolată şi directă a apelor uzate este comună.
Deseori, populaţia săracă din zonele urbane şi rurale se bazează pe aceste resurse
pentru întreţinerea lor. Această practică va pune sub risc sănătatea lor, sănătatea
consumatorilor şi mediul ca un întreg. În unele cazuri, aceste „râuri” de ape uzate
sunt tratate cu scopul de a proteja mediul de poluare. Numai în câteva cazuri, totuşi,
conceptul de gospodărire a resurselor a fost implementat pentru planificare şi
proiectare când se tratează ape uzate municipale şi industriale.
Degradarea de astăzi a ecosistemelor marine şi de apă dulce este amplificată de
efectele schimbărilor climatice precum secete şi inundaţii. Aceste impacturi
ameninţătoare au condus la încurajarea reproiectării sistemelor de gospodărire a
apei şi a sistemelor de gestionare a deşeurilor în aşezările umane pentru a îndeplini
criteriile de sustenabilitate, de exemplu planificarea descărcărilor de ape uzate ar
trebui integrată în siguranţă în managementul resurselor de apă şi în prezervarea
ecosistemelor. Panoul Mondial privind Finanţarea Infrastructurii de Apă a dus la
concluzia că o mare parte din suplimentul de 100 miliarde $ sunt necesari anual
pentru serviciile pentru apele uzate (Raportul Camdessus, Winpenny, 2003).
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Tradiţional, investiţiile pentru alimentarea cu apă, sanitaţie şi gospodărirea apei
sunt planificate, proiectate şi manageriate separat şi pentru diferite scări ale
timpului. Prevederea sistemelor corespunzătoare de mediu care iau în considerare
întrgul ciclu de apă în comunităţi – alimentarea cu apă, colectarea apei uzate şi a
deşeurilor solide, tratarea şi reutilizarea – necesită o abordare integrată, implicând o
varietate de factori interesaţi şi învingând graniţele de sector şi limita rural-urbană.
În orice caz, ar trebui sa fie adresate în primul rând câteva întrebări cheie
interconectate, precum: ce obstacole ar trebui să fie învinse pentru a îmbunătăţii
posibilităţile de atingere a ţintelor pentru alimentarea cu apă şi pentru sanitaţie în
zonele rurale, urbane şi periurbane? Cum pot fi aplicate cel mai bine tehnologiile
cunoscute pentru a rezolva problemele de dezvoltare? Cum putem să facem eficient
managementul apelor uzate, sanitaţia să fie posibilă şi reutilizarea lipsită de
pericole? Pot face faţă oraşele din ţarile în curs de dezvoltare cerinţelor privind
capacitatea şi infrastructura necesare pentru a face faţă simultan (i) alimentării cu
apă şi (ii) nevoilor de sanitaţie ale populaţiei urbane aflată în creştere, (iii) pentru
reutilizarea apelor uzate municipale în condiţii de siguranţă, metodă productivă şi
eficientă, şi (iv) pentru protecţia sănătăţii publice şi mediului urban şi periurban?
Ajută legătura dintre managementul excrementelor umane şi cel al apelor uzate
pentru reutilizarea apei la atingerea ţintelor pentru apă şi sanitaţie ale Obiectivelor
de Dezvoltare a Mileniului (MDG) împreună cu ţintele pentru securitatea hranei?
Ce cadru instituţional este corespunzător pentru sanitaţie şi reutilizare în aceste
zone? Cum putem obţine o economie puternică şi un mediu pentru sanitaţie prin
întoarcerea deşeurilor şi apelor uzate în resurse? Cum poate fi făcută finanţarea
prelucrării şi reutilizării apei uzate ca o parte importantă a strategiilor viitoare
demne de încredere privind sistemele de distribuire a apei? Pot fi găsite soluţii
sustenabile prin dialog care implică specialişti, cercetători, politicieni şi
comunităţile locale?
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Această lucrare ia în considerare opţiunile pentru eliminarea obstacolelor dintre
descărcările de la aşezările umane şi bazinele de recepţie din jurul acestora în
contextul unui Management Integrat al Resurselor de Apă (IWRM) 1 . Prezintă o
imagine a provocărilor privind sanitaţia, a dezvoltării asociate şi problemelor de
management şi a încercărilor pentru unele răspunsuri la întrebările menţionate mai
sus. Sunt folosite unele exemple pentru a ilustra abordările diferite în Gospodărirea
unui Alt Aspect al Ciclului de Apă.

2. AFACERI NETERMINATE

P

reocuparea pentru integritatea ciclului de apă ca întreg şi
principiul Managementului Integrat al Resurselor de Apă atrage
transformarea în resurse a tuturor părţilor componente ale
sectorului de apă. Anul 2008, declarat Anul Internaţional al

Sanitaţiei (IYS) a pus sanitaţia pe agenda internaţională şi a furnizat oportunitatea
de a identifica barierele de atingere a ţintelor de sanitaţie din MDG şi pentru a
formula strategii realiste (Wright, 2007).
Focalizarea IYS şi ambiţiile mai largi ale Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului
(MDG) sunt direcţionate către populaţiile cele mai sărace, nedeservite, care nu suntt
luate în considerare. Această lucrare intenţionează să completeze şi să furnizeze
soluţii fezabile pentru agenda IYS/MDG.
Apa uzată/menajeră este atât o problemă cât şi o resursă cu un impact mare asupra
vieţii comunităţilor sărace. Îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului
privind apa şi sanitaţia vor amplifica perseverenţa şi oportunitatea unei mari
1

IWRM este definit de către Parteneriatul Global al Apei (GWP-TAC, 2000) ca “un proces care
promovează dezvoltarea coordonată şi managementul apei, solului şi resurselor legate de acestea
pentru a maximiza rezultatele economice şi bunăstarea socilă într-o manieră echitabilă fără
compromiterea sustenabilităţii ecosistemelor vitale”
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provocări – a managementului sigur şi exploatării benefice a apei uzate.
Comunităţile sărace poartă atacul principal al situaţiei actuale şi vor fi beneficiarii
majori ai acestei iniţiative.
Cu IYS şi dincolo de MDG 2015, devine urgentă aplicarea energiei internaţionale şi
a imaginatiei pentru mobilizarea resurselor necesare – tehnologice, creative şi
sociale precum şi financiale – pentru parţile din „aval” ale apei şi ciclului de apă –
colectarea şi tratarea apei uzate, reciclarea şi reutilizarea efluentului tratat şi
derivaţilor săi. Dacă provocările privind apa uzată nu sunt abordate, există pericolul
ca bunăstarea potenţială şi alte beneficii ale investiţiilor care sunt realizate să
îndeplinească MDG, să fie renegate de poluarea care rezultă. Durează mulţi ani
pentru introducerea unei noi paradigme, dar este oportun pentru etapele preliminare
ce urmează a fi luate acum pentru a pune aceasta pe agenda politică pentru perioada
post 2015 când noi priorităţi politice globale vor fi agreate.
Managementul apelor uzate se bazează pe câteva argumente convingătoare:
•

Este necesar pentru bunăstarea câtorva miliarde de oameni, a căror sănătate,
demnitate şi satisfacţie sunt compromise de mizeria şi riscurile aranjamentelor
actuale.

•

Este necesar pentru a salva mediul uman şi natural care este ruinat de poluare.

•

Este necesar pentru a începe reciclarea resurselor esenţiale din apele uzate, de
exemplu nurienţi şi însăşi apa pentru a susţine mijloacele de trai ale oamenilor
şi ecosistemele.

•

Este deopotrivă absolut necesar din motive economice, de când apele uzate
prost manageriate au condus la costuri economice mari şi pot acţiona ca frână
asupra investiţiilor de dezvoltării ulterioare.

•

În final, creşterea crizei de apă care este aşteptată ca urmare a creşterii
populaţiei, urbanizării şi schimbărilor climatice creşte importanţa reutilizării
apei pentru maximizarea extinderii care este fezabilă.
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3. SANITAŢIA

I

storia timpurie a sanitaţiei
Istoria sanitaţiei se întoarce în timpurile istorice premature
(Cooper, 2001). În Imperiul Mesopotamian (3500-2500 înainte
de Hristos), unele case erau deja conectate la sistemul de

drenare a apei de ploaie. În Babilon, latrinele au fost conectate la puţuri verticale de
diametru de 450 mm sub pământ. În oraşul Indus al Mohenjo-Daro, din Pakistan,
între 2500 – 1500 îHr, multe case aveau drenaje care conduceau la canale
colectoare închise. Multe conducte din ceramică, latrine şi haznale au fost conectate
la sistemele de drenare din străzi.
La Palatul Regal al Regelui Minos al Knossos, Creta, în 1700 îHr, patru sisteme de
drenare au golit deşeurile prin conducte de teracotă. Cel mai vechi instrument
cunoscut de spălare, o latrină cu un rezervor acoperit i-a slujit Regelui Minos şi a
fost reînfiinţată 3000 de ani mai târziu. În Grecia, între 300 – 500 după Hristos,
latrinele publice au fost drenate în canale colectoare care au transportat apele
menajere şi apele pluviale într-un bazin colector din afara oraşului. Ţevile căptuşite
cu cărămidă au transportat apa uzată pe terenuri agricole pentru irigare şi
fertilizarea culturilor şi livezilor.
În jurul anilor 600 îHr, romanii au construit Cloaxa Maxima, sistemul central de
canale colectoare. Aceste canale colectoare căptuşite cu cărămizi aveau câteva
ramificaţii – una pentru fiecare deal – iar clienţii bogaţi trebuiau să plătească pentru
a fi conectaţi la canalele de colectare. Aceste canale colectoare erau de asemenea
folosite pentru drenarea străzilor în timpul ploilor. Urina a fost colectată în closete
publice şi vândută vopsitorilor, tăbăcarilor şi altor comercianţi. Cei care nu-şi
puteau permite să se conecteze la sistemul de canalizare foloseau oliţe în camerele
lor după care le goleau în haznaua publică. Aceste haznale erau golite zilnic de
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lucrători plătiţi de municipalitate, iar conţinutul era folosit ca fertilizatori. Cloacina
a fost zeiţa Romană a canalelor colectoare şi a fost responsabilă pentru prevenirea
şi igiena sistemelor publice de drenare.
În Dark Ages, practicile privind sanitaţia au regresat la nivelul primitiv. Primul
canal colector acoperit al Parisului a fost construit în Montmartre în 1370 şi arunca
apele uzate în Râul Sena pe lângă Luvru. Odată ce ciuma a început să facă ravagii
în oraşele Europei în secolul al 16-lea, Françoi I a ordonat în 1539 proprietarilor să
construiască haznale pentru colectarea apelor uzate. Primul closet cu apă a fost
realizat în 1596, iar prima tratare chimică a apei uzate (utilizarea varului în Paris) a
fost înregistrată în secolul al 18-lea.
Epidemiile de holeră şi febră tifoidă s-au dezlănţuit prin Paris, Londra, Hamburg şi
alte oraşe din Europa omorând mii de oameni între 1830 – 1850. Inginerii britanici
şi europeni au cercetat soluţiile de eliminare a apei reziduale implementate de
civilizaţiile antice precum grecii, minoinii şi romanii şi au adoptat o strategie uitată
de mult timp a „soluţiei pentru atenuarea poluării”. Sistemele de canalizare
proiectate iniţial pentru apele pluviale au fost ulterior combinate. Cu o expansiune
rapidă a oraşelor, primul proces de tratare a apei uzate aplicat la scară largă la
mijlocul secolului al 19-lea a fost de tratare a solului. Prima fosă septică a fost
pantetată în 1895. Tratarea biologică a apei uzate (nămolul activat) a fost aplicată la
sfârşitul secolului al 19-lea. Dezvoltarea procesului de tratare a apei uzate a avut loc
în secolul al 20-lea concentrându-se în primul rând pe protecţia mediului şi
îndepărtarea materiei organice, apoi pe îndepărtarea nutrienţilor pentru protecţia
corpurilor de apă sensibile şi în final dezinsecţia.
Conceptele de reciclare şi managementul resurselor au fost utilizate în prima parte a
Europei industriale. În Germania, sistemele de canalizare introduse în oraşe în
secolele al 19-lea şi al 20-lea au fost racordate în multe cazuri la sistemele iazurilor
şi terenurilor pentru reciclarea directă prin sisteme agricole şi acvaculturale
sofisticate (Prein, 1990). În capitala Danish din Copenhaga, în prima parte a
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secolului al 20-lea, noi investiţii în sistemul tradiţional de sanitaţie chimică care
leagă agricultura cu oraşul au fost de curând înlocuite de un sistem de canalizare
care descarcă apa uzată netratată de zeci de ani în Marea Baltică (Wrisberg, 1996).
Tabelul nr. 1 recapitulează diferitele abordări pentru sanitaţie – managementul
deşeurilor adoptat în timp şi conform scării spaţiale.
Tabel nr. 1. Rezumat at diferitelor abordări pentru managementul deşeurilor
reprezentativ în timp şi spaţiu (Czemiel-Berndtsson, 2004).
Abordare

Reprezentativ

Motive

Cerinţele sistemului

Exemple

pentru
Fără

Societăţi rurale

Producţia

Spaţiu

Sanitaţie chimică

deşeuri

Practici învechite

alimentelor

Muncitori

Aplicarea fertilizatorilor

Protecţia apei

în agricultură
Acvacultură prin
valorificarea deseurilor

Deşeuri

Societăţi urbane

Protecţia sănătăţii

Timpuri moderne

Apa pentru

Sistemul convenţional al

transportul deşeurilor

apei uzate

Energia pentru a
conduce sistemul
Reutilizare Dezvoltări recente

Conservarea

Energie

Controlul sursei (urină şi

în zonele rurale şi

resurselor

Muncitori

materii fecale, ape

urbane

Protecţia

Spaţiu

menajere , ape pluviale)

mediului

Capătul conductei

Sensul sanitaţiei
Există nevoia de a accepta înţelesul sanitaţiei şi de ce o abordare IWRM este
necesară pentru adresarea problemei legate de sanitaţie. Unele corpuri ale
Naţiunilor Unite, Consiliul Colaborativ al Rezervelor de Apă şi Sanitaţiei
(WSSCC), Programul Comun de Monitorizare (JMP) al UNICEF, Organizaţia
Mondială a Sănătăţii (WHO) şi altele au propus diferite definiţii ale sanitaţiei,
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sanitaţiei de bază, sanitaţiei îmbunătăţite şi sanitaţia mediului. O definiţie adaptată
după definiţia Grupului Operativ al Mileniului este că „Sanitaţia este accesul la, şi
utilizarea facilităţilor privind excrementele şi apa uzată şi serviciile care asigură
intimitatea şi demnitatea, asigurând un mediu de trai curat şi sănătos pentru toţi
(atât acasă cât şi în vecinătatea utilizatorilor)” (COHRE şi alţii, 2008). Aspectele
cheie pentru sanitaţie sunt: 1. Promovarea igienei; 2. Managementul excrementelor,
care cuprinde colectarea, transportul (inclusiv reţelele de canalizare), tratarea şi
eliminarea sau reutilizarea excrementelor umane; şi 3. Îndepărtarea apei uzate,
deşeurilor solide şi apei pluviale.
În această lucrare, vom face referire la diferite dimensiuni ale sanitaţiei care,
conform SIWI (2005) include:
•

colectarea sigură, stocarea, tratarea şi eliminarea/reutilizarea/reciclarea
excrementelor umane (sedimente şi urină),

•

managementul/reutilizarea/reciclarea deşeurilor solide,

•

drenarea şi eliminarea/reutilizarea/reciclarea apei uzate menajere (ape menajere
);

•

colectarea, tratarea şi eliminarea/reutilizarea/reciclarea efluenţilor de
canalizare,

•

drenarea şi managementul apei pluviale,

•

colectarea şi managementul apelor industriale,

•

managementul deşeurilor periculoase, şi

•

modificări privind igiena şi comportamentul, cu accent pe excrementele umane
şi efluenţii de canalizare.

Aceste provocări privind sanitaţia nu pot fi adresate toate odată. Implementarea lor
necesită o abordare etapizată. Conform Wright (2007), există nevoia de a diferenţia
barierele pentru a atinge ţintele privind sanitaţia, realizând tipuri diferite de aşezări
umane: comunităţi rurale, megaoraşe, zone urbane largi şi cartiere sărace.
Comunităţile rurale au probleme de sărăcie şi au dificultăţi privind accesibilitatea.
În comunităţile rurale, în cartiere şi în zonele predispuse la sărăcie, există eşecul de
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a utiliza o abordare a guvernului pro sărăcie. În megaoraşe şi zonele urbane mari a
fost adoptată de obicei abordarea centralizată pentru planificare şi distribuirea
serviciilor.
Cele mai importante consecinţe ale sanitaţiei îmbunătăţite sunt beneficiile sociale şi
de mediu, economice şi de sănătate. Prin urmare, sanitaţia necesită să fie tratată ca
un drept şi responsabilitate. Populaţia dintr-o comunitate este îndreptăţită să asigure
şi să cureţe mediul fizic, nefiind responsabilă pentru condiţiile de transmitere a
bolilor transmisibile. Fiecare membru al comunităţii este dator comunităţii de a
asigura că deşeurile pe care le generează nu afectează în mod advers condiţiile
mediului lor de viaţă. Aceasta atrage după sine responsabilitatea comună a
comunităţii în ceea ce priveşte sanitaţia, şi presiunea împărtăşită a comunităţii
pentru a cere cu insistenţă hotărârea politică şi a targe după sine proiectele de
sanitaţie.
În Europa Centrală şi de Est, consiliul regional al Parteneriatului Global al Apei
(GWP CEE) cu membrii din 12 ţări, inclusiv Moldova şi Ucraina, care sunt ţări
nemembre în Uniunea Europeană, a identificat o lacună în politicile privind
sanitaţia pentru aşezările rurale. Nevoile pentru îmbunătăţirea sanitaţiei pentru 2040% din populaţia acestor ţări nu sunt acoperite prin atingerea politicilor Uniunii
Europene de îmbunătăţre a calităţii apei prin Directiva Cadru a Apei. Aceasta a
lăsat 20 milioane de oameni fără acces la sanitaţia sigură numai în cadrul Uniunii
Europene.
Pentru a asista autorităţile locale la găsirea metodelor corespunzătoare de rezolvare
a problemelor de sanitaţie din zonele rurale, GWP CEE a publicat o carte care pune
accentul pe opţiunile sustenabile privind sanitaţia care sunt disponibile şi sigure din
punctul de vedere al sănătăţii şi al mediului. O cheie pentru găsirea metodelor este
aceea de a crea un consens de-a lungul factorilor interesaţi implicaţi (Bodik &
Ridderstolpe, 2007). În acest context, termenul „sanitaţie sustenabilă” este definit
ca sanitaţia care protejează şi promovează sănătatea umană, dar nu contribuie la
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degradarea mediului sau reducerea bazei de resurse, este corespunzătoare din
punct de vedere tehnic şi instituţional, viabilă economic şi acceptabilă din punct de
vedere social (Kvarnström & af Petersens, 2004).

Urbanizarea şi provocarea privind sanitaţia
Procentul populaţiei care provine din zona urbană creşte rapid ca şi consecinţă a
creşterii semnificative a populaţiei în general şi a migrării rural-urban. Proiectarea
este că, până în 2030, oraşele ţărilor în curs de dezvoltare vor aplana 81% din
omenirea urbană (UNFPA, 2007). Aceasta se traduce în nevoia urgentă pentru
planificarea urbană profundă şi investiţii corespunzătoare în serviciile de bază, în
special în oraşele de dimensiuni medii pentru a evita scăpările pe care noi le facem
astăzi în multe centre urbane mari. Creşterea populaţiei în zonele urbane şi periurbane aflate într-o dezvoltare rapidă pune presiunea puternică asupra terenurilor şi
resurselor de apă şi au drept rezultat solicitări serioase privind apa, management
defectuos privind deşeurile şi o poluare difuză severă.
Creşterea populaţiei urbane conduce la întinderea zonelor cu aşezări umane
sărăcăcios planificate care înconjoară multe oraşe din ţările în curs de dezvoltare şi
mai conduce la creşterea rapidă a numărului de cartiere sărace, şomajului şi
sărăciei. Conform programului UN-Habitat (în UNFPA, 2007), locuitorii
cartierelor reprezintă 43% din populaţia urbană din ţările în curs de dezvoltare şi
72% din populaţia urbană din Africa Sud-Sahariană (SSA). La ratele actuale de
creştere, jumătate din omenire va trăi în condiţii de cartiere până în 2030.
Un procent aflat în continuă creştere a urbanizării devine neoficial cu proliferarea
locuinţelor izolate. Construirea caselor sălbatice/benevole la periferia oraşelor
conduce, de asemenea, la pierderea anuală a terenurilor pentru ferme şi cauzează
deteriorarea condiţiilor de viaţă. De asemenea, utilizarea unor terenuri
necorespunzătoare, precum zonele predispuse inundaţiilor şi lângă depozite de
deşeuri solide, prezintă riscuri majore. Furnizarea sanitaţiei către cartierele sărace şi
asezările umane ilegale solicită o abordare diferită dată de scara problemei,
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densitatea mare a populaţiei, complexitatea situaţiei, dificultatea de a furniza
servicii standard în anumite condiţii (deţinerea nesigură, lipsa infrastructurii, lipsa
spaţiului, etc.) şi sănătate agravată, probleme de mediu şi alte probleme socioeconomice.

Sistemul de distribuţie a apei şi sanitaţia şi Obiectivele de Dezvoltare a
Mileniului
Aproximativ două cincimi din populaţia lumii nu are acces la sanitaţie adecvată
(Tabelul 2). Aproape 80% din populaţia nedeservită este concentrată în Africa SudSahariană, Asia de Est şi de Sud (4WWF, 2006). Facilităţile pentru sanitaţie sunt
critice pentru asigurarea alimentării cu apă curată, dar deocamdată a fost făcut un
progres mic.
Tabelul 2. Distribuirea populaţiei globale fără acces la apă potabilă sigură şi la
sanitaţie (în milioane) (4WWF, 2006).

Apă potabilă

Sanitaţie

Ţări cu venituri

Ţări cu venituri

Total

mici

medii

Sub limita sărăciei

320

96

416

Peste limita sărăciei

30

259

289

Total

350

355

705

Sub limita sărăciei

540

93

633

Peste limita sărăciei

565

730

1295

Total

1105

823

1928

Aceste statistici constrâng lacunele infrastructurale, iar creşterea dramatică a
investiţiilor necesare în gospodărirea apelor, colectarea, stocarea şi tratarea apei
uzate pentru a „face” apa utilizabilă în siguranţă dincolo de apele de suprafaţă,
apele subterane, apele pluviale, sau apele uzate, menţine calitatea apei şi reduce
riscurile posibile de sănătate. Subliniează nevoia de a dezvolta abordările inovative
pentru îndeplinirea ţintei pentru apă şi sanitaţie ale MDG din 2015. De asemenea,
precizeză că va fi necesară creşterea semnificativă a vitezei cu care populaţia este
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alimentată cu apă potabilă sigură şi disponibilă şi beneficiază de sanitaţie – chiar
dacă semnificaţia definiţiilor actuale a sistemelor „îmbunătăţite” 2 şi „acoperirea” 3
este chestionată. Există intensificarea vocilor care punctează definiţiile locale ale
sistemelor „îmbunătăţite” în locul referirii la standardele internaţionale admise.
Sanitaţia de bază nu este dependentă în mod necesar de apă: eliminarea deşeurilor
se poate face pe terenuri (auto-reglementarea prin fose septice sau puţ de
exploatare) sau golite de tancurile municipale sau private. Totuşi, utilizarea
canalizării transportoare de apă prin canalele de scurgere publice acceptă problema
la un nivel diferit. Acolo unde reţelele de canalizare trebuie să fie instalate,
acumularea de ape uzate care rezultă trebuie tratată precum şi nămolul. Aceste
reţele de infrastructură sunt foarte costisitoare, iar în mediile urbane nu există altă
alternativă clară. „[În Asia] costurile de canalizare sunt de 300$ pe cap de locuitor,
fosele septice costă 100$ pe cap de locuitor, iar latrinele costă 25$ pe cap de
locuitor” (McIntosh, 2003).
Sanitaţia urbană diferă de la o zonă urbană la alta. Pentru ultima colectare şi tratare
centrală este excepţională, iar descărcările sunt făcute în puţuri care sunt lăsate să
percoleze în mod natural. Totuşi, lumea este în proces de urbanizare, iar sute de
milioane de oameni sunt pe o „scară” a sanitaţiei, promovând de la lipsa latrinelor
la latrine cu puţ, la fose septice şi eventual la canalizare publică la scară completă
sau imperecheate .
Sanitaţia în megaoraşe şi zone urbane largi

2

Conform WHO şi alţii, (2000), “acoperirea îmbunătăţită a apei potabile” include serviciile fie de
racordare a caselor fie accesul în cadrul unui kilometru la punctul public de apă construit (tub
piezometric, sondă cu pompă manuală, pereţi protejaţi, izvoare protejate, colectarea apei pluviale)
unde sunt disponibili cel puţin 20 litri de apă sigură pe persoană pe zi. “Acoperirea îmbunătăţită a a
sanitaţiei” este definită ca o casă conectată la canalizarea publică sau un sistem de eliminare
construit in teren (fosă septică, colectarea suvoaielor , latrină cu puţ ventilată şi îmbunătăţtă sau
latrină cu puţ).
3
Acoperirea este procentul populaţiei care utilizează facilităţi îmbunătăţite de sanitaţie: conectarea
la canalizarea publică; conectarea la sistemul septic; latrină cu spalare suvoi ; latrină simplă cu puţ;
latrină cu puţ ventilată şi îmbunătăţită (WHO, 2008).
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Numai Europa, America de Nord şi părţi ale Asiei au oraşe cu canalizare (Figura 1).
Totuşi, din majoritatea oraşelor din Europe de Est doar aproximativ 80 au facilităţi
avansate de tratare (în principal în nord). Multe ţări din Europa rămân în urma
tratării apei uzate cu acoperire de 40% în Belgia şi Portugalia şi de 60% în Grecia,
Italia şi Polonia. Oraşul Brussel, unde legislaţia de mediu este făcută pentru ţările
Uniunii Europene, a început tratarea apelor uzate doar din 2006. Acelaşi an şi după
40 de ani de discuţii, Milano a obţinut instalaţiile în funcţiune (Rosemarin, 2008).
România are peste 10 milioane locuitori care nu sunt conectaţi la niciun sistem
centralizat de canalizare. Banca Mondială estimează pentru România că cel puţin
25% din poluarea cu nitraţi a apelor subterane provine din latrinele cu puţ şi fosele
septice prost proiectate. În România, există 1310 instalaţii de tratare a apelor uzate
şi instalaţii de stocare a apelor uzate (municipale şi industriale). În 2005, doar 492
instalaţii au funcţionat în mod adecvat (Femeile în Europa pentru un Viitor comun,
„Dialogul privind politicile şi practicile europene privind sanitaţia în IYS”, 29
Ianuarie 2008).
În India, 24% din apele uzate de la gospodării şi industrie sunt tratate, iar în
Pakistan 2% (IWMI, 2003; Minhas şi Samra, 2003). În Accra, Ghana, 10% din
apele uzate sunt colectate în sisteme de canalizare tubulare şi merg către tratare
primară şi secundară (Drechsel şi alţii, 2002; Scott şi alţii, 2004). În Africa, doar
1% din apele uzate sunt tratate (WHO şi UNICEF, 2000). Aceste mici volume de
ape uzate, care nu sunt întotdeauna tratate corespunzător datorită capacităţii scăzute
din punct de vedere financial, tehnic şi/sau managerial sau instalaţiilor de tratare
care sunt în afara comunităţilor sau supraîncărcate, şi astfel sunt decărcate în
efluenţii din mediu (râuri, lacuri, mare, etc.). Aceşti efluenţi pot contamina
alimentele şi rezervele de apă din aval, creând riscuri privind sănătatea publică,
pagume de mediu şi condiţii de viaţă neplăcute. Aşa cum volumele de apă uzată
netratată sunt într-o continuă creştere, poluarea corpurilor de apă destinată
irigaţiilor se agravează. Creşterea rapidă şi neplanificată a oraşelor continuă să
depăşească îmbunătăţirile în infrastructura pentru sanitaţie şi ape uzate, realizând
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un management al apelor uzate urbane mai complex şi mai eficient. Prospecţiile cu
privire la creşterea capacităţii de tratare a apelor uzate în aceste oraşe sunt triste.

“Utilităţile municipale pentru apă au devenit acum principalii poluatori ai
apelor de suprafaţă în multe ţări din Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală.
Mai mult de 90% din descărcările de azot şi fosfor din Marile Neagră şi
Caspică provin din intrările riverane, care transportă cel mai mult ape uzate
municipale” (Grupul de lucru OECD EAP, 2007).

Figura 1. Distribuţia tehnologiei pentru sanitaţie în întreaga lume (WHO şi
UNICEF, 2002).
Problemele cu privire la sistemele de sanitaţie exterioare şi interioare sunt raportate
frecvent. Grupul Operativ al Asociaţiei Internaţionale pentru Apă (IWA) privind
Sanitaţia (IWA, 2006) a analizat diferite motive care conduc la eşecul acestor
sisteme de sanitaţie. A fost găsit că aceste sisteme fie sunt necorespunzătoare
pentru oraşele pe care le au în vedere să le deservească, prost planificate, prost
implementate, fie manageriate prost. Alte motive au fost discrepanţa care există
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între interesele gospodăriilor şi interesele utilităţilor/oraşelor; lipsa resurselor şi
capacităţilor; lipsa concentrării asupra operării pe termen lung şi clauzele
neplanificate pentru cerinţele de mentenanţă.
Sanitaţia în zonele periurbane şi comunităţile mici
Un procent mic din gospodăriile aflate în zonele urbane periferice şi comunităţi
mici din ţările emergente şi în curs de dezvoltare sunt conectate la sistemul de
canalizare colectiv sau au facilităţi de sanitaţie pe teren (toaletă uscată, toalete cu
colectare si compostare a fecalelor , hazna, fosă septică şi infiltraţii subterane), iar
acesta ar putea creşte rapid (WHO şi UNICEF, 2002). În India, doar 232 din cele
5003 oraşe ale naţiunii au sisteme de canalizare. Oraşele altor 4771 comunităţi
utilizează latrine uscate sau niciuna din acestea. Fluviul sacru Gange este o sursă de
apă potabilă precum şi un loc în care putrezeşte apa uzată netratată. Apa uzată care
nu este tratată corespunzător este pur şi simplu „resipită” deoarece nu poate fi
utilizată în siguranţă pentru alte scopuri. Multă apă uzată este în această stare
datorită deficienţelor în colectarea şi tratarea ei. Managementul nămolului de la
fecale, apele uzate colectate de la sistemele de sanitaţie din teren (toalete publice,
fose septice şi latrine cu puţ) reprezintă, de asemenea, o problemă. Problemele pot
fi, de asemenea, asociate cu preponderenţa utilizării nămolului de la fecale în
agricultură şi acvacultură. Cu tendinţa populaţiilor izolate de a se îngrămădi
împreună şi de a se conecta la reţeaua de distribuire a apei, problema evacuării în
siguranţă a apei uzate devine o chestiune a îngrijorării legate de refulare. Pe de altă
parte, extinderea zonei acoperite de sistemele de sanitaţie publică este costisitoare.
Pentru echitatea socială şi interesele de mediu, există nevoia de a lua în considerare
sisteme de sanitaţie şi de tratare corespunzătoare pentru aceste comunităţi.
Sanitaţia în zonele costiere şi insule
În zonele costiere şi în insule, marea a fost mult timp utilizată pentru eliminarea
apelor menajere calculând capacitatea de autopurificare a mării. Apele uzate tratate
parţial şi în cele mai multe cazuri netratate provin din activităţile (80%) de teren
(municipale, industriale şi agricole), iar cele din oraşele costiere sunt descărcate
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direct în mare de pe ţărm, prin guri de vărsare de lungimi diferite sau ajung în mare
prin infiltraţii.
Impactele distribuirii neadecvate a apei şi sanitaţiei
Ceea ce este cunoscut la modul general este că lipsa unei ape curate, adecvate,
sigure şi disponibile şi lipsa unor facilităţi de sanitaţie afectează viaţa populaţiei,
sănătatea, creşterea şi dezvoltarea. Afectează în mod special femeile şi copii
însărcinaţi cu colectarea apei şi apar probleme de siguranţă personală şi demnitate
(Norström, 2007). Se riscă educaţia copiilor şi echitatea sexuală (WHO şi UNICEF,
2006). Are un impact imens asupra suferinţei şi productivităţii umane. Este o
barieră pentru dezvoltarea economică prin (1) ore de muncă pierdute datorită
bolilor şi timpul petrecut pentru scoaterea apei (media generală pentru Africa este
de aproximativ jumătate de oră) şi (2) capitalul uman pierdut când copii bolnavi
lipsesc de la şcoală. Se poate adânci discrepaţa dintre cei bogaţi şi cei săraci de la
oraş care plătesc mai mult pentru furnizarea apei şi, în general, sunt ultimii pentru
care se extind serviciile de apă şi sanitaţie.
Lipsa accesului la apă şi sanitaţie creşte manifestarea bolilor şi maladiilor endemice
şi epidemice (holera, febra tifoidă, etc.) (WHO, 2006). Pierderile privind bolile şi
productivitatea legate de apă şi sanitaţie ajung la 2% din PIB în ţările în curs de
dezvoltare. Bolile cauzate de apă pricinuiesc 443 milioane de zile şcolare în fiecare
an. Apa poluată şi sanitaţia săracă răspund de cele mai multe din cele 5000 de
decese zilnice la copii datorate diareei. Confrom Fewtrell şi alţii (2005),
mortalitatea cauzată de diaree poate fi redusă puternic prin investiţii în domeniul
apei şi sanitaţiei: până la 40% reducere din igiena îmbunătăţită, până la 39%
reducere din tratarea apei menajere, până la 32% reducere din sanitaţia îmbunătăţită
şi între 6 şi 25% reducere din apa potabilă îmbunătăţită. Impactul furnizării apei
curate şi sanitaţiei este imens aşa cum poate creşte bunăstarea economică la nivel
de gospodărie, în principal prin salvarea unei cantităţi mari de timp şi energie
pentru populaţie.
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Doar un mic procent din fosele septice este poziţionat, proiectat, construit, întreţinut
şi conectat corespunzător la un sistem eficient de infiltrare pe sol. Facilităţile pe
teren creează cele mai acute probleme deoarece ele poluează mediul în timp ce
scursurile apei pluviale primesc de asemenea şi ape menajere din canal, apa uzată,
nămolul de la fecale de la evacuarea latrinelor la canale de scurgere şi cursurile din
interiorul oraşului. Acestea apar în multe oraşe ca şi canale mari de scurgere a apei
uzate care absorb suplimentar toate tipurile de plastice şi deşeuri solide. În plus,
lipsa accesului la apa sigură şi sanitaţie, managementul inadecvat al deşeurilor,
drenarea necorespunzătoare, etc., conduce la probleme grave de sănătate, mediu şi
socio-economice. Deşeurile solide şi drenarea apei pluviale accentuează aceste
probleme. În multe regiuni, calitatea vieţii nu atinge standardele acceptabile sociale
şi de sănătate. Această situaţie creează probleme critice de mediu, securitate şi
sănătate.
În zonele costiere, eliminarea deşeurilor contribuie la degradarea calităţii apei. Au
fost create poluarea marină şi accidente considerabile pentru sănătatea umană şi de
asemenea a fost periclitat mediul marin. Poate creşte riscul (1) dispersiei
organismelor patogene capabile de periclitarea sănătăţii umane, (2) efectelor toxice
asupra vieţii acvatice şi vieţii umane, (3) eutrofizării care rezultă din dispersia
nutrienţilor larg răspândită, (4) stressul datorat lipsei de oxigen şi (5) apariţiei
torenţilor şi microorganismelor toxice. Problemele de sănătate datorate poluării apei
uzate pot deveni severe pentru populaţiile care trăiesc în zonele costiere. Aşa cum
zonele costiere sunt utilizate ca bazine piscicole, zone de conservare şi staţiuni
turistice pentru recreere şi înnot, impactele economice ale apei uzate asupra
ecosistemelor costiere probabil urmează să se extindă (UNEP/WHO/UNHabitat/WSSCC, 2004).
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4. ASANAREA ŞI REUTILIZAREA APEI

A

sanarea starii apelor şi reutilizarea acesteia se dezvoltă rapid în
întreaga lume. Comparată cu desalinizarea, este o opţiune
eficientă din punct de vedere al costurilor şi de economisire a
energiei pentru creşterea rezervelor de apă şi diminuarea

impactului variabilităţii climatice şi schimbărilor climatice. Există oportunităţi
diferite de reutilizare cu valori sociale, economice şi de mediu diferite: irigare
agricolă, acvacultură, utilizări urbane nepotabile, irigarea solului, sporirea apei
potabile şi reîncărcarea acviferului, restaurarea corpurilor de apă şi zonelor umede
şi industria (răcirea, boiler de alimentare sau apă de proces).

Reutilizarea apei prin irigare şi acvacultură
Reutilizarea apei uzate în agricultură este un element de dezvoltare şi management
al resurselor de apă care furnizează opţiuni inovative şi alternative pentru
agricultură. Reutilizarea apei asanate pentru irigare intensifică productivitatea
agricolă: furnizează apă şi nutrienţi şi îmbunătăţeşte productivitatea recoltelor
(Bahri, 1999). Pe de altă parte, sărăcia urbană depinde sever de creşterea
productivităţii agricole ca urmare a reducerii preţului la alimente. Asigurarea
locurilor de muncă si securitatea alimentelor pentru săracii din zonele urbane este o
provocare. Agricultura periurbană este clar una din opţiunile pentru apelarea
creşterii cerinţei urbane de hrană, rezervei rurale complementare şi pentru
reducerea sărăciei.
Reutilizarea apei uzate prin irigare şi acvacultură poate servi funcţiei proprii de
producere a hranei ca si procesele din timpul reciclării produselor nutritive din
deşeurile urbane. Reutilizarea apei uzate înseamnă obţinerea unui bun productiv
dincolo de produsele din deşeuri, în timpul contribuţiei purificării naturale către
schemele de management sustenabil al resurselor naturale. Există o cale a
componentei „outsourcing” din cadrul serviciilor de sanitaţie, maximizând eficienţa
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utilizării apei, precum şi eliminarea obstacolelor dintre apă şi nutrienţi pentru
susţinerea şi promovarea producţiei hranei. Sectorul agricol poate furniza atunci
sectorului urban o „funcţie de mediu” care poate fi evaluată ca un „serviciu de
mediu”. Agricultura urbană şi periurbană poate, în acelaşi timp, să furnizeze hrană
zonelor urbane şi să acţioneze ca „manager de mediu” (Thiébaut, 1995).
Aceasta conduce la reconsiderarea relaţiilor dintre zonele urbane, periurbane şi
rurale şi necesită o gândire holistă asupra managementului urban al apei.
Reutilizarea excrementelor umane are o succesiune în multe culturi. Producţia unor
cantitaţi mari de ape uzate menajere este o tendinţă a stilului de viaţă care provine
din ţările industrializate din vest. Utilizarea apei pe cap de locuitor a gospodăriilor
din zonele urbane a crescut de la o găleată pe zi acum un secol la aproximativ 200
litri de persoană în oraşele europene (Guterstam, 1997). Utilizarea toaletelor cu apă
nu poate fi privită ca un concept sustenabil în ceea ce priveşte sanitaţia când a fost
introdusă în zonele urbane sărace sau când tratarea obligatorie a apelor uzate
lipseşte.
Irigarea cu ape uzate este o practică generală stabilită în zonele urbane şi periurbane
din cele mai multe ţări aflate în curs de dezvoltare. Mai mult de 800 milioane de
fermieri sunt angajaţi în agricultura urbană şi periurbană din întreaga lume (UNDP,
1996). Mai mult de 200 milioane de fermieri care sunt specializaţi în horticultura de
piaţă se bazează pe apa uzată brută sau diluată când sunt disponibile sursele de
calitat mai bună. Gama de practici de la utilizarea apei de suprafaţă poluată şi apei
uzate brute la distribuţia tubulară a apei uzate tratate secundar şi terţiar pentru
irigarea diferitelor tipuri de recolte şi copaci. Aceasta ilustrează provocarea
estimării extinderii irigării „apei uzate”, cu cifre globale care se desfăşoară între 4 şi
20 milioane ha (IWMI, 2006).
În cele mai multe ţări aflate în curs de dezvoltare, apa uzată urbană este larg
utilizată, tratată parţial sau netratată, pentru a iriga legumele, orezul şi nutreţul
pentru vite. Datorită lipsei transportului refrigerat, 70-90% din legumele consumate
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în multe oraşe sunt crescute, de asemenea, în cadrul graniţei oraşului şi aceasta
implică utilizarea unei surse generale de apă puternic poluată, de cele mai multe ori
de origine menajeră (apă uzată menajeră). Exemplele includ Hanoi (80% din
producţia legumelor este din agricultura urbană şi periurbană - UPA); Dakar (70%
din consumul de legume din oraş este atins de UPA); Dar es Salam (proviziile
pentru 90% din necesarul de legume se fac prin UPA); Bamako (toate legumele se
produc prin UPA, iar în unele sezoane chiar le exportă); Pakistan (26% din
producţia naţinală de legume este din UPA); situaţii similare sunt în Ouagadougou,
Accra, Addis Ababa şi Nairobi.
Există doar câteva ţări în curs de dezvoltare cu experienţă în reutilizarea planificată
şi cu o înregistrare de staţii de tratare a apei uzate care produce efluenţi siguri. În
Africa, Namibia, Africa de Sud şi Tunisia au astfel de politici în conformitate cu
tratarea apei uzate printr-o serie de sisteme convenţionale şi neconvenţionale,
ghiduri şi reglementări naţionale pentru reutilizare. Sunt subliniate aspectele
dominante ale reutilizării apei/apei uzate în Africa, Asia, America Latină, Europa şi
Australia pentru a ilustra varietatea situaţiilor şi abordărilor adoptate în contexte
diferite. Reutilizarea apei uzate în Ghana (Căsuţa 1) demonstrează riscurile
potenţiale de sănătate şi beneficiile socio-economice pentru fermieri, precum şi
avantajele generale ale oraşului.
Căsuţa 1: Sanitaţia şi Reutilizarea Apei Uzate în Ghana
În Ghana, infrastructura pentru sanitaţia urbană este săracă. Mai puţin de 5% din populaţie
are conexiuni la canalizare şi doar o mică parte din apa uzată este tratată (Keraita şi
Drechsel, 2004). Douăzeci de procente din gospodării nu au acces la nicio formă de
facilitate pentru toaletă; aproximativ 31% se bazează pe toaletele publice, în timp ce 22%
au acces la latrinele cu puţ. Aproximativ 7% din gospodării utilizează latrinele KVIP
(Groapa Ventilată Îmbunătăţită a alui Kumasi), iar 9% au acces la closetele cu apă. Accesul
la apă în zonele rurale şi urbane au fost în general îmbunătăţite gradual rezultând creşterea
generării nămolului de la fecale şi apelor uzate cu creşterea exploatării apei şi mlaştinilor
stagnante în multe oraşe datorită lipsei drenajelor. Sanitaţia şi apa necorespunzătoare au un
impact semnificativ asupra sănătăţii publice şi contribuie la 70% din bolile din Ghana
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(WaterAid, 2001). Aproximativ 20% din cele 44 staţii existente de tratare a apei uzate sunt
funcţionale, dar acestea sunt de obicei proiectate sub standarde. Bazinele de stabilizare a
deşeurilor şi biofiltrele sunt unele din sistemele comune. La începutul anilor 19701 a avut
loc o foarte mică extindere a reţelei de canalizare. Datorită numărului limitat de locaţii de
tratare a nămolui şi accesibilităţii reduse şi/sau statutului, mai mult de 60% din toate
excrementele colectate sunt eliminate în ocean.
Au fost efectuate studii pentru îmbunătăţirea canalizării, eliminării efluenţilor şi sanitaţiei
prin facilităţi de sanitaţie off-site şi on-site. Proiectul Accra de Îmbunătăţire a Canalizării
va furniza două staţii noi de tratarea apelor uzate, bazate pe bazine de stabilizare a
deşeurilor, cu gurile de vărsare în mare şi în cursurile de apă, etc. (ADB, 2005). Transferul
funcţiilor de sanitaţie şi canalizare de la agenţiilor centrale ale Guvernului la Consilii este
luat în considerare în Politica Naţională privind Sanitaţia Mediului Inconjurător, care nu
este combinată automat cu transferul similar al capacităţilor şi fondurilor operaţionale.
Agricultura urbană şi periurbană se dezvoltă oriunde pe teren unde este disponibilă
aproierea de cursuri de apă şi canale de scurgere (Obuobie şi alţii, 2006). În apropierea
Kumasi, irigarea ilegală, care adesea utilizează apă din surse poluate, este estimată să
acopere 11500 ha (Keranita şi Drechsel, 2004). Concentraţiile caracteristice ale bacteriilor
coliforme din fecale în apa de irigare se clasifică de la 104 la 108 CFU/100 ml (Keraita şi
alţii, 2003). Stropitorile sunt cele mai comune metode de irigare utilizate în ţară. Găleţile,
pompele monitorizate cu conducte din furtuni şi irigarea la suprafaţă sunt de asemenea
utilizate pentru a smulge şi uda recoltele. În Accra, 800-1000 fermieri irigă mai mult de 15
tipuri de legume (salată, varză, ciapă de iarnă, conopidă, castraveţi, roşii, bame, vinete,
ardei iute). Fermele de legume irigate aproape tot anul pot realiza anual venituri de 400800 $ USD pe dimesiunea actuală a fermei. Valoarea anuală a producţiei, din care o parte
semnificativă este irigată cu apă uzată, a fost estimată de Cornish şi alţii (2001) pentru
fermele de sezon uscat la 5,7 milioane $ USD în apropiere Kumasi (Keraita şi Drechsel,
2004), iar pentru producţia pe tot anul la 14 milioane $ USD în cazul în care au fost
importate aceleaşi recolte din ţările vecine cu surse de apă sigure (Drechsel şi alţii, 2006).
În fiecare zi, aproximativ 200 000 orăşeni din toate clasele din capitala Accra beneficiază
de acestă producţie când se consumă salate ca parte din hrana preparată rapid , dar acelaşi
număr, de asemenea, este supus riscului datorită contaminării legumelor. Legumele irigate
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vândute în pieţe au prezentat bacterii coliforme fecale şi ouă de viermi intestinali (> 103
FC/g greutate proaspătă şi până la ouă de viermi intestinali pe gram de legume) (Keraita şi
alţii, 2003). Prin urmare, atât furnizarea cât şi siguranţa hranei sunt afectate semnificativ de
situaţia sanitaţei urbane. Aceasta este o îngrijorare majoră a autorităţilor care au încercat să
condamne utilizarea apei poluate în scopul irigării, cu acelaşi succes ca încetarea poluării
apei. Strategiile alternative de reducere temporară a riscului privind sănătatea sunt
momentan exploatate ca şi colectarea corespunzătoare a apei uzate, iar infrastructura de
tratare nu este disponibilă şi nici una nu funcţionează.

Irigarea cu apă uzată poate fi atât un risc major pentru sănătatea fermierilor şi a
consumatorilor cât şi o contribuţie economică majoră în termenii locurilor de
muncă şi furnizării alimentelor (Tabelul 3).
Tabelul 3. Comerţul între valoarea economică a apei şi nutrienţilor şi riscurile de
mediu şi asupra sănătăţii publice.
Valoarea economică a apei şi nutrienţilor

Riscurile de mediu şi asupra sănătăţii
publice

•
•

Conservă apa şi reduce cerinţele

•

comunităţi în contact cu apa uzată

Furnizează rezerve sigure de apă

(incidenţa crescută a bolilor de diaree)
•

consumatorii de vegetale irigate cu

eliminarea apei uzate municipale

ape uzate

Reduce poluarea râurilor, canalelor şi

•

Reciclează materia organică şi
astfel nevoia pentru fertilizatori

•

urmare are efecte pozitive în ceea ce

Contaminarea apelor subterane
(nitraţi, urme organice, patogeni, etc.)

•

Dezvoltarea unor poluanţi chimici în
sol (săruri, metale grele, etc.)

artificiali
Creşte producţia de recolte şi prin

Patogenii din apele uzate pot cauza
probleme de sănătate pentru vite

nutrienţii pe soluri, reducându-se

•

Riscuri de sănătate pentru

Acţionează ca o metodă ieftină pentru

altor ape de suprafaţă
•

Riscuri de sănătate pentru irigatori şi

pentru apa dulce
pentru fermieri
•

•

•

Crearea habitatelor pentru vectorii
bolilor (tânţarii) în zonele periurbane

priveşte veniturile fermierilor
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Riscurile de sănătate legate de irigarea cu ape uzate ar trebui să fie planificate în
contextul general al distriburii insuficiente a apei şi sanitaţiei şi nu luate separat.
Irigarea cu ape uzate creşte problemele legate de protecţia mediului, ca şi nutrienţii,
săruri, iar conţinututl în alţi contaminanţi poate fi mare. Fermierii care folosesc ape
uzate pentru irigare sunt, în circumstanţe diferite, atât făptaşii cât şi victimele
contaminării apei. Mulţi fermieri utilizează apa poluată, atât din scurgerile
municipale cât şi apa descărcată de alţi fermieri. Efluenţii contaminaţi de la ferme
reprezinta atât o problemă cât şi o oportunitate: este o problemă pentru utilizatorii
apelor din aval şi aşa cum poluarea se agravează cresc şi tensiunile dintre
utilizatorii rivali. Efluentul de la fermă prezintă totuşi o oportunitate de a face apa
mai utilă pentru alţii dacă contaminarea poate fi redusă la sursă (ex. prin metode cu
mai multe organice, utilizarea mai puţină a chimicalelor, drenarea mai bună care
reduce salinitatea, etc.). Deşeurile animaliere pot fi de asemenea convertite în
energie (ex. metanul) şi fertilizatori.
Poluarea industrială de la industriile mari este de interes în unele oraşe.
Descărcările necontrolate ale contaminanţilor periculoşi de la aceste industrii au
drept rezultat dezvoltarea constituienţilor toxici în apele de suprafaţă (sedimente) şi
contaminarea apei subterane. Metalele grele (Fe, Cu, Zn, Mn, Ni, Pb şi As) au fost
găsite în concentraţii îngrijorătoare (Itanna şi Olsson, 2004) în vegetale (o producţie
estimată de 11100 t la 400 ha pentru mai mult de 14 legume diferite) irigate cu apă
din râul Akaki din Addis Ababa.
Totuşi, nu există în mod obişnuit alegerea ferrmierilor de a utiliza „apă uzată” ci
mai degrabă o necesitate, aşa cum deseori este dificil să găseşti surse de apă curată
în şi în jurul majoritatea oraşelor. Apa uzată are multe avantaje pentru fermieri şi
poate conţine – în funcţie de gradul de diluţie – cantităţi semnificative de nutrienţi
pentru producţia de culturi care reduce necesarul de fertilizatori chimici. Conţinutul
apei uzate în materie organică, azot, fosfor şi potasiu poate îmbunătăţii fertilitatea
solului, intensifica dezvoltarea plantelor şi poate creşte productivitatea agricolă.
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Mai imporant, totuşi, este rezerva sigură de apă, gratuită şi mereu disponibilă în
vecinătatea pieţelor urbane. Reutilizarea apelor uzate susţine mijloacele de trai
pentru mulţi fermieri şi comercinţi şi joacă un rol semnificativ în alinarea sărăciei.
De asemenea furnizează o nişă pentru rezerva urbană de hrană care completează
producţia rurală (Drechsel şi alţii, 2006, 2007) şi care poate participa la lupta cu
crizele de apă şi hrană.
Relativ doar câteva persoane din ţările în curs de dezvoltare sunt deservite de
sisteme de colectare a excrementelor prin transportul pe apă sau sisteme de
canalizare, dar există câteva sisteme comerciale viabile de reciclare care utilizează
canalizarea. India şi China au cele ami mari zone de pescuit în canalizare din lume
(Edward, 1992) (vezi Căsuţa 2 şi 3).
Căsuţa 2: India – Zonele umede din Calcultta
„Zonele mlăştinoase de pe crestele oraşelor sunt echilibrate pentru a câştiga semnificaţia
nou descoperită în India. Pentru mai multe municipalităţi astfel de zone au fost identificate
şi preluate de guvern pentru transformarea lor în ecosisteme de valorificare a resurselor şi
sanitaţie ieftină sub prevederile Planului de Acţiune de la Ganga sub Ministerul Mediului şi
Pădurilor al Guvernului din India. Acest plan de acţiune este începutul unei abordări
ecosistemice pentru rezolvarea problemelor legate de sanitaţia municipalităţii în ţările în
curs de dezvoltare”. (UN Global 500 Laureate, Dr. Dhrubajyoti Ghosh, Guvernul
Bengalului de Vest, 1991).
În 1875, au început să funcţioneze principalele canale colectoare din Calcutta. Sistemul de
canalizare utilează panta naturală către estul oraşului. În anii 1930 au început să
funcţioneze fermele de pescuit în canalizare. Pescuitul s-a dezvoltat în cel mai mare sistem
de acvacultură de reutilizare a excrementelor din lume cu aproximativ 7000 ha în anii
1940, aprovizionând pieţele oraşelor cu 10-120 tone peşte pe zi. Istoria este descrisă de
Ghosh (1997) şi Edwards (1992).
În anii 1980, estul zonelor mlăştinoase din Calcultta a fost restaurat în contextul Planului
de Acţiune de la Ganga. Zonele umede de la Calcutta care folosesc apa uzată atât în
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agricultură cât şi în acvaculrură au acoperit o zonă de aproximativ 12000 ha, cunoscută ca
Regiunea de Reciclare a Apei (Ghosh, 1996). In anii recenţi, a existat un declin general
datorită ameninţării urbanizării şi descreşterii zonei bazinului de peşti la aproximativ 2500
ha (Edwards, 2000).
Lecţiile învăţate din experienţa Calcutta sunt acelea că sistemul de reutilizare a apei atinge
criteriile moderne ale dezvoltării durabile a mega-oraşelor în termenii:
•

Mediului prin furnizarea tratării ieftine a apei uzate, drenării apei pluviale şi a spaţiilor
verzi pentru oraşe.

•

Beneficiilor sociale şi economice, inclusiv angajarea a aproximativ 17000 oameni
săraci şi producerea a aproximativ 20 tone de peşte pe zi pentru cei săraci de la oraş
(Edwards, 2000).

•

Serviciilor aşa cum un model urmează să fie replicat oriunde în India (şi alte ţări).

•

Reducerea impactului mediului a contaminanţilor cu metale grele de la majoritatea
industriilor, precum cromul de la tăbăcăriile din Calcutta (Biswas şi Santra, 2000).

În final, este necesar să fie menţionat fatul că este necesară intervenţia puternică a politicii
guvernamentale pentru prevenirea sistemului de reutilizare de convertirea în teren pentru
dezvoltarea construcţiilor urbane.

Căsuţa 3: Sistemele de Reutilizare a Apei Uzate din China
China are o tradiţie veche în gestionarea eficientă a resurselor naturale. Aceasta include
reutilizarea deşeurilor şi excrementelor umane în agricultură şi acvacultură. Sistemul clasic
de îngrăşământ din excremente uscate 4 a fost raportat pentru reutilizarea nu mai puţin de
90% în agricultură (Edwards, 1992). Tipurile predominante ale sanitaţie încă sunt sistemele
uscate, dar canalizarea este instalată în oraşele mari cu o dezvoltare rapidă.

4

Sistemul chinezesc de îngrăşământ din excremente uscate a stipulat că excrementele
umane ar trebui să fie extrase din zonele urbane înainte să apară.
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Din cantitatea totală de apă uzată din China, care a atins aproximativ 80 miliarde de tone
anual în anul 2000, 75% a fost de origine industrială (Ou şi Sun, 1996). Tratarea apei uzate
a rămas în urmă cu doar 24% tratarea apei industriale şi 4% tratarea apei menajere.
Irigarea cu ape uzate municipale a început la scară mare la sfârşitul anilor 1950 şi a atins
aproximativ 1,5 milioane ha în 1995, acoperind aproximativ 1% din totalul terenurilor
cultivate din China (Ou şi Sun, 1996). Au fost de asemenea raportate problemele cu
contaminarea cu metale grele şi poluanţi organici persistenţi.
Reutilizarea apei uzate din oraşele mari în acvacultură a început în 1951 în Wuhan,
atingând vârful de 20 000 ha în anii 1980 (Edwards, 2000). Reutilizarea apei uzate în
sisteme de acvacultură a fost legată de conceptele tradiţionale de „Agricultură Integrată” şi
„Policultură de peşte” (Li, 1997).
Scenariul Guvernului chinezesc pentru anul 2050 estimează că jumătate din populaţia
rurală va emigra către zonele urbane. Aceasta înseamnă că alte 400 milioane de cetăţeni
chinezi vor necesita sanitaţie suplimentată de sistemele urbane (Wang, S., Ministrul
Resurselor de Apă, 2002).
În China, Tinta 10 a MDG privind furnizarea apei şi sanitaţiei este o sarcină gigantică.
Conform raportului Naţiunilor Unite din 2003 privind Progresul, „China a făcut un progres
enorm către atingerea Obiectivelor personale ale Mileniului de Dezvoltare”. Politica este de
a furniza apă tuturor şi de a introduce conceptul societăţii care economiseşte apă. În cursul
planului actual pe 5 ani 2006-2010, alte 160 milioane de oameni vor fi suplimentaţi cu apă
potabilă sigură. În acelaşi timp, conform UNICEF, peste 700 milioane de oameni, în
principal din zonele rurale duc lipsă de sanitaţie de bază (Spruijit, 2008).

Oraşul Mexico (Căsuţa 4) dă un exemplu bun de incărcătură suplimentară a
acviferului în Valea Mezquital care rezultă din irigarea cu ape uzate.
Căsuţa 4: Irigarea cu ape uzate şi încărcarea acviferului în Valea Mezquital din Tula,
Mexico
În Nordul Oraşului Mexico din Valea Mezquital, 85 000 ha sunt irigate cel mai mult cu ape
uzate netratate generate în oraşul Mexico. Apele uzate permit dezvoltarea agricolă într-o
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zonă cu precipitaţii de 550 mm şi soluri cu puţină materie organică şi conţinut redus în
nutrienţi. Fermierii sunt, prin urmare, împotriva tratării apelor uzate care ar putea îndepărta
materia fertilizatoare şi promovează reutilizarea apei în cadrul Oraşului Mexico. Apa uzată
contribuie pentru sol cu 2400 kg materie organică, 195 kg azot şi 81 kg fosfor pe hectar pe
an. După 80 de ani de irigare, conţinutul de fosfor în sol a crescut de la 6 la 20 g/m3, azotul
de la 0,2 la 0,8 kg/m3, iar materia organică de la 2 la 5%.
Apa uzată a crescut activitatea microbiană şi capacitatea de denitrificare a solului. Totuşi,
pe terenurile irigate mai mult de 65 de ani, s-a observat că salinitatea în sol şi plante a
crescut (ex. în lucernă, de la 1,5 la 4g/kg) (Siebe, 1998) iar activitatea microbiană a solului
s-a redus. Conţinutul de metale grele din sol a crescut de la 3 la 6 ori faţă de valorile lor
iniţiale, dar recoltele nu au arătat concentraţii ridicate de metale grele.
Datorită ratei mari de irigare (1,5-2,2 m/an) şi datorită stocării şi transportului apei uzate în
baraje şi canale necăptuşite, acviferul a fost incărcat suplimentar. În 1998, un studiu
Geologic Britanic a găsit că rata de infiltrare a apei a fost cel puţin 25 m3/s. Această
încărcare neplanificată, care a a avut loc în timpul ultimelor decenii, a crescut masa de apă
în unele locuri de la 50 m adâncime la suprafaţă. Izvoarele apar cu fluxuri între 40 şi 600
l/s. Aceste izvoare au devenit doar sursă de rezerve de apă pentru mai mult de 500000 de
oameni. Transportul apei uzate în canale şi utilizarea ei în irigaţii a îmbunătăţit calitatea
apei. Între timp apa intră în acvifer, materia organică a fost redusă cu 95%, concentraţia de
metale grele cu 70-90%, microorganisme cu 6-7 buşteni şi nivele de mai mult de 130
compuşi organici cu mai mult de 99%. A crescut concentraţia sărurilor.
Pentru a micşora decalajul de 5 m3/s pentru apa dulce din Oraşul Mexico şi datorită
creşterii cerinţei, Guvernul ia în considerare returnarea a 6-10 m3/s de apă dulce încărcată
în valea Mezquital. Această opţiune ar putea fi mai atractivă în comparaţie cu importurile
de la mai mult de 1000 m mai jos decât Oraşul Mexico şi 200 km depărtare, sau din zone
apropiate dar a cărei populaţii s-a opus ideii, sau tratarea apei uzate din Oraşul Mexico şi
reinjectarea ei în acvifer pentru consumul populaţiei.
Sursa: Jimenez şi Chavez (2004), Jumenez, Siebe şi Cifuentes (2004)
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Tunisia (Căsuţa 5) oferă un exemplu de operaţiuni de reutilizare a apei integrate în
proiectele de planificare şi proiectare a sanitaţiei. A fost considerată o abordare
etapizată pentru a planifica strategia de reutilizare a apei.
Căsuţa 5: Tratarea şi reutilizare integrată a apei uzate în Tunisia
În Tunisia, cei mai mulţi rezidenţi din centrele urbane mari au acces la diverse sisteme
adecvate de sanitaţie şi facilităţi de tratare a apei uzate. Acoperirea sanitaţiei este de 87%
pentru toată populaţia – 96% în zonele urbane şi 65% în zonele rurale. Industriile trebuie să
se conformeze cu standardele din Tunisia (INNORPI, 1989) înaintea descărcării apelor
uzate în sistemul de canalizare. Acestea au subvenţii acordate pentru a-şi echipa unitaţiile
industriale cu procese de pretratare. Din 287 Mm3 de apă uzată colectată anual, 224 Mm3
(78%) sunt tratate în 98 staţii de tratare (în special tratarea biologică secundară).
Aproximativ 30-43% din apele uzate tratate sunt utilizate pentru irigare în agricultură şi
peisaje. Reutilizarea apei uzate pentru irigaţii este văzută ca o metodă pentru a creşte
resursele de apă, a furniza nutrienţi suplimentari şi a proteja zonele costiere, resursele de
apă şi coprurile de apă receptoare. Apa recuperată este utilizată pe 8 100 ha pentru a iriga
culturile industriale, nutreţurile, cerealele, podgoriile, citricile şi alţi pomi fructiferi.
Regularizările permit utilizarea efluenţilor trataţi secundar pe toate recoltele cu excepţia
legumelor, indiferent dacă sunt consumate crude sau preparate. Departamentele agricole
regionale supraveghează ordonanţa privind reutilizarea apei şi colectează încărcătura
(aproximativ 0,02 $ m3). Terenurile de golf sunt, de asemenea, irrigate cu efluenţi trataţi.
Tunisia a lansat programul naţional de reutilizare a apei la începutul anilor 1980. Nevoile
de tratare şi reutilizare sunt combinate şi sunt luate în considerare la etapa de planificare.
Unele proiecte pilot au fost lansate sau sunt în studiu pentru utilizarea industrială şi
încărcătura apelor subterane, irigarea pădurilor şi dezvoltarea drumurilor şi zonelor umede
(Bahri, 2000). Volumul anual de apă recuperată se aşteaptă să ajungă la 290 Mm3 în anul
2020. La acest punct, cantitatea planificată de apă recuperată va fi atunci aproximativ egală
cu 18% din resursele disponibile de apă subterană şi ar trebui să fie utilizată acolo unde
exploatarea excesivă a apelor subterane cauzează intruziunea apei de mare în acviferele
costiere.
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Programul de sanitaţie din zona Bazinului Mejerda a echipat 11 oraşe din acea zonă cu
reţele de canalizare, staţii de tratare şi scheme de irigare cu apă recuperată pentru a proteja
resursele naturale, şi mai ales resursele principale ale rezervei de apă pentru Grand Tunis şi
alte zone din sud, barajul Sidi Salem (550Mm3), de la contaminarea cu ape uzate. Este
planificat pentru zona de vest a Tunisiei un proiect mare de reutilizare a apei cu o
capacitate de 224 700 m3/d (82 Mm3/an) până în anul 2016, care va permite irigarea a
aproximativ 6000 ha. Până în 2020, zona irigată cu apa recuperată este planificată a se
extinde la 20 000 - 30 000 ha, ex. 7-10% din zona totală irigată.
Coordonarea între departamente şi urmărirea comisiilor cu reprezentanţi de la diferite
ministere şi respectiv, departamentele sau agenţiile lor, municipalităţile şi reprezentanţi ai
utilizatorilor (asociaţiile utilizatorilor de apă) au fost stabilite la nivel regional şi naţional
pentru a acoperi lipsurile dintre nevoile diferitelor părţi, pentru a asigura realizarea
obiectivelor de dezvoltare şi a conserva mediul natural şi uman.
A fost schiţată strategia de reutilizare a apei cu scopul de a dezvolta reutilizarea apei şi
considerarea apei recuperate ca o resursă de apă. Proiectele existente cu scopul de a atinge
cerinţele reale de apă – în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea – ar trebui să permită o
utilizare mai largă a apei recuperate, la început pentru scopuri agricole şi secundar în alte
sectoare. Prin îmbunătăţirea calităţii apei şi cu o informare mai răspândită, reutilizarea apei
recuperate ar trebui să câştige o acceptare mai largă în viitor.

Sistemele de reutilizare pentru apele uzate au, de asemenea, o moştenire în ţările
nordice dezvoltate. Într-un nou context al schimbărilor climatice cu impact asupra
hidrologiei, precum şi asupra scopului general de sustenabilitate, este important de
a sublinia aceste experienţe ca opţiuni pentru un număr mare de oraşe care necesită
să îmbunătăţească sistemele lor de sanitaţie. Aceste două cazuri sunt prezentate
aici, unul din Europa (Căsuţa 6) şi altul din Australia (Căsuţa 7).
Căsuţa 6: Europa – Munchen
În cadrul Uniunii Europene, există un cadru ambiţios de reglementare pentru protecţia
mediului acvatic. În Directiva Comisiei Comunităţii Europene (91/27/EEC) este stipulat că
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„apele uzate tratate ar trebui să fie reutilizate corespunzător”, iar „căile de eliminare ar
trebui sa minimizeze efectele adverse asupra mediului” (Comunitatea Economică
Europeană, 1991). Totuşi, în secolul 21, majoritatea oraşelor europene duc lipsă de sisteme
adecvate de tratare a apelor uzate. Oraşul Brussels unde este făcută legislaţia de mediu
pentru ţările Uniunii Europene a lansat doar recent construirea primei staţii de tratare a
apele uzate.
În ţările umede din nordul Europei, sunt introduse tehnologiile mecanice ecologice ale apei
uzate, ex. zonele umede construite servesc ca zone tampon pentru reducerea azotului pentru
a preveni eutrofizarea apelor receptive. Cel mai scump şi sofisticat sistem de reciclare al
apelor uzate a fost construit în Munchen, Germania. Sistemul a implicat participarea activă
din partea cetăţenilor în reciclarea totală prin agricultură şi acvacultură. Campaniile de
conştientizare au încurajat oamenii să evacueze doar deşeurile nepericuloase care ar putea
fi reciclate.
In 1992, a fost înfiinţată acvaultura bazată pe ape reziduale pentru producţia piscicolă
(Prein, 1990). Fermele piscicole au fost adaptate la climatul de nord cu o perioadă
sezonieră durabilă de producţie din Aprilie până în Octombrie. Iarna, apele uzate au fost
stocate în lacuri, în timp ce bazinele piscicole au fost curăţate. Sistemul din Munchen a fost
dimensionat pentru întreaga populaţie de la acea vreme de 500 000 locuitori, utilizând 200
de litri de apă pe zi. Dimensiunea totală a acvaculturii este de 233 ha cu o producţie
piscicolă anuală de 100-150 tone. Studiile de epurare privind peştii au arătat că perioada de
de epurare până la un an a fost eficace pentru Cd şi Pb, dar nu şi pentru Hg şi PCB-uri.
Sistemul bazinului piscicol din Munchen este încă în operare. Astăzi este instalată o
pretratare sofisticată, care a modificat sistemul de la o facilitate de tratare a apelor uzate la
o facilitate de netezire, ex. tratarea terţiară. Este nevoie de timp îndelungat pentru utilizarea
tipului de succesiune din Munchen pentru a întării politicile de mediu europene.

Căsuţa 7: Melbourne
Australia are o climă aridă şi cele mai multe părţi ale ţării duc lipsă de apă dulce. În statul
Victoria din Australia de Sud, cea mai mare autoritate regională a apei Baron Water
guvernează câteva exemple de reutilizare a apei uzate cu irigarea diferitelor întreprinderi
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agricole, precum industria vinului, recolte de cartofi şi tomate, horticultură şi livezi
(website-ul Baron Water).
În Melbourne, sistemul de ape uzate din Werribee s-a deschis în 1897. Jumătate din apa
uzată de la 4 milioane de locuitori este utilizată pentru irigarea păşunilor de vite şi oi.
Compania publică a apei, Melbourne Water, administrează 54% din apele uzate în 11 000
ha de bazine, zone umede şi păşuni, ex. 50 000 metri cubi de apă uzată pe zi. Vitele pasc pe
3 700 ha de păşuni irigate cu ape reziduale netratate sau sedimentate şi 3 500 ha păşuni
neirigate. Şeptelul aduce în Australia un profit de aproximativ 3 milioane dolari pe an, cu
reduceri semnificative pentru reducerea tratării apelor uzate (Melbourne Water, 2001).

Din perspectiva IWRM, reutilizarea apei este oportună ca şi conservarea apei dulci
şi contribuie la reducerea descărcării neplanificate a apelor uzate şi poluării
corpurilor de apă şi a mediului în general. Ar trebui considerată ca fiind critică în
oraşe şi ar trebui să fie integrată în planificarea urbană de sanitaţie sustenabilă.

Reutilizare apei pentru alte scopuri
Apa uzată poate fi reutilizată pentru scopuri municipale, precum irigarea terenurilor
(parcuri, zone verzi, terenuri de golf, etc.), încărcare suplimentară a apelor
subterane, utilizări recreaţionale şi de mediu (restaurarea corpurilor de apă şi
zonelor umede), utilizări industriale, apă de toaletă şi reutilizare potabilă. Pentru
siguranţa microbiologică şi pentru unele opţiuni de reutilizare, au fost necesare
tehnologii avansate, precum sterilizarea cu UV şi procesele de izolare cu membrane
(Mujeriego şi Asano, 1998). Reglementările vor varia cu aplicarea tipului de
reutilizare, cele mai stringente fiind pentru reutilizarea potabilă. Sunt prezentate
două exemple din Statele Unite în Căsuţele 8 şi 9.
Water Consev II, Grădina de Iarnă, Florida (Căsuţa 8) include printre altele o
livrare sigură şi eficientă din punct de vedere al costului apei recuperate pentru
utilizări agricole şi alte utilizări, conservarea rezervelor de apă subterană şi
încărcarea suplimentară a apei subterane prin bazine cu infiltrare rapidă.

Transformarea apei uzate într-un bun cu valoare

40

PARTENERIATUL GLOBAL AL APEI

Căsuţa 8: Water Conserv II, Grădina de Iarnă
Water Conserv II este unul din cele mai mari proiecte de reutilizare a apei cu combinarea
irigării în agricultură şi bazinele cu infiltrare rapidă (RIB-uri). De asemenea este primul
proiect de reutilizare a apei în Florida autorizat de către Statul Florida prin Departamentul
de Protecţia Mediului să irige recoltele produse pentru consumul uman cu apa recuperată.
Deţinută împreună de către Oraşul Orlando şi judeţul Orange, a fost luată o răspundere
(efluentul s-a descărcat în prealabil în corpurile de apă de suprafaţă) şi transformată într-un
bun (apa recuperată) de care beneficiează Oraşul, Judeţul şi comunitatea agricolă.
Sistemul cuprinde două facilităţi de recuperare a apei conectate prin 34 km de conducte de
transmisie către un centru de distribuţie. De la centrul de distribuţie, o reţea de conducte de
78 km distribuie apa recuperată la 76 clienţi comerciali şi agricoli. Apa recuperată care nu
este utilizată pentru irigaţii este distribuită către RIB-uri. Reţeaua RIB-urilor conţine câteva
site-uri cu 74 RIB-uri peste un total de 809 ha. Atât reţeaua de distribuţie cât şi reţeaua de
site-uri RIB sunt monitorizate şi controlate de un sistem de control central computerizat. Pe
scurt, (1) Water Conserv II a eliminat descărcările efluentului de ape uzate în apele de
suprafaţă, (2) site-urile RIB furnizează o prezervare pentru speciiile ameninţate şi
periclitate, pentru plante şi animale, aşa cum s-a citat oficial prin decretul Oraşului şi
Judeţului, şi (3) Water Conserv II reumple acviferul din Florida prin descărcarea apei
recuperate in RIB-uri. De asemenea a redus cerinţa pentru acvifer prin eliminarea nevoii de
apă bună penru irigare.

În Districtul Irvine Ranch Water sunt implementate cu succes reutilizări multiple
ale apei recuperate – irigarea terenurilor, irigarea agricolă, reutilizare industrială şi
apă de toaletă (Căsuţa 9).
Căsuţa 9: Districtul Irvine Rabch Water (IRWD), Irvine, CA
Apa recuperată aplanează acum 20% din rezervele totale de apă ale IRWD, reducând
nevoia de a importa apă scumpă şi de a ajuta să păstreze la un nivel redus raţiile de apă.
Apa recuperată este distribuită printr-un sistem de distribuţie complet separat care include
mai mult de 394 km de conducte, opt rezervoare de stocare şi 12 staţii de pompare.
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Sistemul furnizează apă recuperată pentru aproximativ 405 ha de terenuri, iar livezile au
fost plantate cu o varietate de fructe, legume şi produse pepiniere. Opt procente din toate
activităţile comerciale şi sistematizarea comunităţii (parcuri, terenurile din jurul scolilor)
sunt irigate cu apă recuperată. De asemenea, câteva terenuri rezidenţiale personale
utilizează aceast tip de apă pentru irigarea falezei şi grădinii din jurul casei. Multe
caracteristici ale apei, precum fântânile şi lacul din Parcul Mason sunt pline cu apă
recuperată. În 1991, IRWD devine primul district de apă din naţiune pentru a aobţine
autorizaţia pentru utilizarea internă a apei recuperată de la sistemul comunităţii.
Utilizările de bază ale apei recuperate în cadrul IRWD sunt: (1) Irigarea terenurilor –
parcuri, terenuri de golf, locuri de joacă din şcoli şi multe zone întreţinute de asociaţiile de
proprietari. Peste 2 818 metri de teren primesc apă recuperată, asigurând irigarea pentru
peste 2 287 ha de teren. (2) Irigarea terenurilor agricole – apa recuperată este utilizată
pentru a iriga recoltele în acest domeniu. Districtul furnizează apă recuperată pentru 44
utilizatori agricoli, irigând peste 405 ha de recolte. (3) Utilizări industriale – unele industrii
folosesc apa recuperată în procesele lor de producţie. O fabrică de covoare a modificat
procesul de colorare a covoarelor trecând de la apa potabilă la apa recuperată. Numai
această convertire a salvat 1 892 m3/d din apa potabilă. (4) Apa de toaletă – apa recuperată
este folosită pentru apa de toaletă în clădirile înalte dublu pompate şi alte clădiri
comerciale. Într-o clădire reprezentativă pentru birouri, aproximativ 80% din apă este
folosită pentru spălarea toaletei. Prin utilizarea apei recuperate în locul apei potabile pentru
spălarea toaletelor, se fac mari economii de apă.

Reutilizarea apei în insule
Majoritatea insuleleor, in special cele de dimensiuni mici, duc lipsă de apă datorită
lipsei resurselor de apă şi creşterii cerinţei de apă. Există înfruntarea creşterii
problemelor de a asigura alimentarea cu apă. Aceste dificultăţi sunt mai simţitoare
aşa cum turismul preia o creştere şi deseori participarea dominantă în activitatea
economică a acestor insule. Dintre multe altele aceasta a condus la continuarea
proiectelor de reutilizare a apei, precum în Insulele carabiene, Hawaii sau
Singapore. În zona mediteraneană, Insulele Baleare (vezi Căsuţa 10), Cyprus şi
Malta constituie exemple deosebit de semnificative ale acestei evoluţii. Aceste
proiecte care acopera diverse opţiuni de reutilizare de la irigarea terenurilor agricole
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la încărcarea suplimentară a terenurilor şi apelor subterane sau utilizarea directă a
apei potabile, ar trebui să fie parte integrantă din planurile pentru dezvoltarea zonei
costiere.
Căsuţa 10: Insula Palma de Majorca
Insula Palma de Majorca era în principal o zona rurală. Dezvoltarea turismului se întoarce
la începutul anilor şaizeci, unde populaţia era de doar 363 000 locuitori. A favorizat crearea
de locuri de muncă şi a introdus imigrarea din diverse zone din Spania, care a crescut
populaţia permanentă la mai mult de 700 000 locuitori în 2001. Fluxul turiştilor este
estimat la mai mult de 10 milioane vizitatori pe an.
Majorca suferă de o serioasă lipsă de apă. Nu există corpuri de apă de suprafaţă
permanente. Resursele de apă sunt compensate de apa stocată în două baraje (aproximativ 7
Mm3/an) şi, în primul rând, acviferele insulei, ex. o resursă regenerabilă este estimată la
250 Mm3/an. Acviferele din Llano de Palma şi din Na Burguesa sunt supraexploatate, iar
calitatea apei este deteriorată de intruziunea apei marine. Astfel, apa pompată de la două
acvifere trebuie să fie desalinizată 30000 m3/zi într-o staţie de tratare prin osmoză inversă
(Son Tugores), care funcţionează din 1995. Acviferul S’Estremera, care furnizează apă de
calitate bună, trece printr-o reducere dramatică a nivelului de apă (în 1995, nivelul apei al
acviferului a scăzut 20 m sub nivelul mării). Consumul de apă este aproximativ echivalent
cu resursele, care au fost estimate pe medie la începutul lui 2000 la 238 Mm3/an, ex. 88
Mm3 pentru rezerva de apă potabilă şi 148 Mm3 pentru irigaţii. Recent s-au justificat 62%
din consum.
În timpul secetii severe din perioada 1995-1997, 17 Mm3 de apă au fost transportaţi de pe
continent. Au fost necesare noi resurse. A fost pusă în funcţiune o instalaţie de desalinizare
a apei marine în Palma în 1999 cu o capacitate zilnică de 42 000 m3/zi şi s-a extins la 60
000 m3/zi mai târziu. Facilităţile adiţionale au crescut capacitatea totală de desalinizare în
Palma până la 80 000 m3/zi în vara lui 2001. În vârful perioadei, aproximativ 50% din
cerinţa de apă potabilă a fost atinsă prin desalinizarea apei marine. Mai mult, autorităţile de
gospodărire a apei au fost mai înclinate să privescă apa recuperată ca o resursă alternativă
sigură. Apa recuperată este folosită pentru irigaţii în zona Llano de Palma, care a fost o
zonă horticolă irigată cu apă subterană pompată cu ajutorul a sute de mori de vânt.
Reutilizarea a început în 1975 pe un perimetru de 250 ha, s-a extins rapid la 500 ha,
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Poligonul I, cu utilizare de la 3 la 3,5 Mm3/an din efluentul secundar, fie injectat direct în
izvoarele localizate aproape de staţia de tratare a apei uzate, fie utilizat pentru irigaţii. În
1990, un nou perimetru de 640 ha, Poligonul II, a fost înfiinţat cu construirea celei de-a
doua staţii de tratare a apei uzate, Palma II. Nouăzeci şi cinci de procente din zona irigată
este sortită producţiei de cereale şi lucernă şi a devenit o zonă importantă de fabricare a
produselor lactate. Apa recuperată justifică aproximativ 11% din consumul total pentru
irigaţiile agricole din insulă, restul fiind furnizat de apele subterane de calitate bună.
Aproximativ 15,2 Mm3/an din efluenţii secundari sunt utilizaţi pentru suprairigarea agricolă
şi ulterior încărcarea acviferă. Reutilizarea apei pentru irigarea în agricultură este de
asemenea implementată pentru a controla intruzia apei marine; permite furnizarea apei
„proaspete” pentru irigaţii într-o zonă în care apa subterană devine afectată de sare. În
ciuda unor acvifere supraexploatate şi afectate de sare, apa subterană este încă cea mai
importantă sursă gratuită şi convenabilă pentru irigare. Fermierii au obţinut apă recuperată
de calitate bună, dar va fi dificil să-i convingi să-şi abandoneze drepturile de pompare a
apei subterane. Ei privesc apa recuperată ca o resursă alternativă într-un moment de secetă
severă – o resursă de asigurare pe timp de secetă. În plus, de la sfârşitul anilor ’90,
aproximativ 7 Mm3/an din apa tratată terţiar (coagulare, floculare, filtrare de nisip şi
dezinfectare cu clor gazos) este utilizată pentru irigarea parcurilor publice, terenurilor de
golf şi altor terenuri, economisind astfel cantităţi egale de apă potabilă.
Astfel, reutilizarea apei permite (1) creşterea valorii terenului care a devenit
necorespunzător pentru producţia recoltelor, (2) inversarea intruziei sării prin încărcarea
suplimentară a apei subterane şi reducerea pompării apei pentru agricultură, (3) limitarea
salinităţii apei potabile şi reducerea costurilor pentru tratarea apei potabile, (4) dezvoltarea
parcurilor publice şi terenurilor de golf noi într-o zonă turistică extraordinară, fără a abuza
de resursele de apă potabilă.
Sursă: Xu şi alţii. (2008)

La implementarea structurilor de deversare, este important (1) să se reducă
incărcătura poluantă a apelor uzate descărcate pe cât de mult posibil pentru a evita
eutrofizarea apei receptoare, (2) să se ia în considerare efuenţii pentru cerinţele de
descărcare (CBO, CCO, bacterii) şi (3) să existe guri de vărsare care să descarce
ulterior în larg, în marea mai adâncă.
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5. ABORDAREA SUSTENABILĂ PENTRU SISTEMUL DE
ALIMENTARE CU APĂ, SANITAŢIE ŞI REUTILIZARE

M

odele de transport pentru apă
„Cei mai mulţi dintre oamenii din ţările în curs de dezvoltare nu
au acces la sisteme sanitare sigure. Dacă ne apucăm să rezolvăm
această problemă trebuie să compactăm sistemele sanitare cu

colectoare centralizate ca cele din lumea industrializată. Noi tehnologii disponibile
bazate pe sanitaţia ecologică, care salvează apa, reciclează nutrienţii locali şi extrag
energie deschid opţiuni durabile atât pentru ţările sărace cât şi pentru cele bogate”
(Jenssen şi alţii, 2004). Reciclarea apei şi a nutrienţilor totuşi, până acum, nu au fost
considerate ca un obiectiv suficient de important pentru a modifica abordarea
generală pentru sanitaţie. Când tehnologia convenţională este adoptată pentru
tratarea apei uzate, staţiile de tratare sunt proiectate fără grija pentru reutilizare şi
separate de cerinţele de reutilizare. Prin urmare, elementele cheie ale sanitaţiei
sustenabile solicită modele d transport pe apă. Potenţialul de reutilizare al
diferitelor deşeuri ca funcţii ale recoltelor, şi aspectele politice de reutilizare trebuie
să formeze o parte integrată a viitoarelor strategii de sanitaţie sustenabilă
(Rijsberman, 2006).
1. Reutilizarea apei pentru rolul cheie în dezvoltarea durabilă – Apa Uzată ca o
Resursă de Apă. Apa uzată este o problemă de management al resurselor de apă şi
de calitate a apei. Ar trebui să fie integrată în ciclul global al apei ca o componentă
integrală a managementului resurselor de apă (Figura nr. 2). În ceea ce priveşte
resursele convenţionale de apă, ar trebui plănuită la diferite scări o strategie de
management şi utilizare optimă.
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Figura 2. Rolul tratării mecanice, asanării şi facilităţilor de reutilizare în
utilizarile multiple ale apei prin ciclcul hidrologic (Asano şi Levine, 1995).
2. Abordarea bazinului de recepţie pentru IWRM urban: gospodărirea apei, apei
uzate, controlul poluării şi reutilizarea apei într-un mod integrat. Creşterea
populaţiei urbane şi dezvoltarea economică poate accentua competiţia
intersectorială şi amonte-aval pentru apă şi are efecte asupra calităţii apei potabile,
managementului apei uzate şi a apei pluviale. Dezvoltarea urbană modică cantitatea
şi calitatea fluxurilor de apă care se extind după bazinul de recepţie urban.
Competiţia dintre cerinţele urbane pentru apă şi cele pentru agricultură şi industrii
se accentuează datorită expansiunii urbane şi priorităţii politice acordate oraşelor.
Înţelegerea comprehensivă a întregului sistem urban de apă este necesară în
bazinele de recepţie urbane care iau în considerare diverse nivele şi modele de
interacţiuni, precum scala spaţială a bazinului de recepţie, amonte-aval şi domeniile
socio-economice. Sunt necesare inovaţii şi intervenţii de investiţii în schimbarea
tehnologică şi instituţională şi învăţarea sociologică. Alimentarea urbană cu apă,
sanitaţia şi conservarea mediului necesită să fie adresată la diferite scale, ex.
bazinele de recepţie ale oraşului şi districtelor, cu o perspectivă a bazinului care
aplică o abordare de management integrat al bazinului urban de recepţie.
3. Nivele de tratare corespunzătoare şi eficiente din punct de vedere al costului
pentru corespondenţa pentru fiecare opţiune de reutilizare. Tratarea apei uzate
trebuie să fie legată de tipul de reutilizare. Când tratarea este disponibilă, abordarea
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generală adoptată până acum este bazată pe formarea efluentului în conformitate cu
cerinţele de calitate a apei pentru descărcări. Staţiile de tratare sunt proiectate fără
grija pentru reutilizare şi nu există garanţiile pentru cantitatea şi calitatea
efluentului. Reutilizarea este luată în considerare general în etapa a doua. Este
excepţional punctul de pornire. Pentru reutilizarea în agricultură, staţiile de tratare
convenţionale, precum procesele nămolului activat, sunt în general proiectate
pentru controlul poluării cu eliminarea CBO şi SS( suspensii solide) ca obiective
majore, iar standardele pentru aceşti parametri sunt deseori mai mari decât ce se
solicită; în plus, aceste sisteme convenţionale sunt ineficiente pentru eliminarea
ouălelor de viermi intestionali, bacteriilor şi viruşilor. Deci, abordarea pentru
tratarea adoptată în general nu este cum se face cea mai bună utilizare a
componentelor de apă care înseamnă, în primul rând, cum să păstrezi nutrienţii şi să
cureţi microorganismele şi compuşii nedoriţi, şi, în al doilea rând, care ar putea fi
cea mai potrivită tehnologie pentru astfel de ţintă. Aplicarea criteriilor de
performanţă, care descriu efectele dorite asupra sănătăţii umane (expunerea redusă
la patogeni), asupra mediului (ecosisteme ce urmează a fi protejate) şi activităţii
umane (agricultura, în caz specific) ar putea fi o abordare mai inovativă (Krauss şi
Boland, 1997). Stabilirea obiectivelor de calitate a apei, care depinde de tipul de
reutilizare trebuie să fie rezultatul balanţei dintre ceea ce se doreşte din punct de
vedere al mediului şi sănătăţii publice şi ceea ce este fezabil din punct de vedere
tehnic şi economic.
Dezvoltarea sistemelor de tratare care fac apa uzată sigură din punct de vedere
biologic şi chimic, dar păstrează nutrienţii care reînlocuiesc fertilizatorii pentru
fermieri, este încă o provocare. Este necesar urgent să se proiecteze o serie de
soluţii eficiente din punct de vedere al costului, care se adresează obstacolelor
tehnice, instituţionale, sociale, de comportament şi culturale, care obligă la
realizarea unui set complet de alternative disponibile comunităţii. Un portofoliu
bine articulat al alternativelor pentru sanitaţie ar putea ajuta atât comunităţile cât şi
planificatorii să aleagă şi să acceseze opţiunile viabile pentru sanitaţie (IWA, 2006;
GWP CEE, 2007).
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Dezvoltarea şi implementarea strategiilor şi opţiunilor pentru a face faţă în special
deşeurilor solide, nămolului de fecale şi urinei, adaptate la condiţiile care
predomină în ţările în curs de dezvoltare, sunt încă cercetate puţin în ciuda creşterii
numărului de organizaţii care au expertiză, precum CREPA (Centrul Regional
pentru Apa Potabilă şi Canalizare la Costuri Reduse fundamentat în Quagadougou
(Burkina Faso)), WASTE în Olanda, EAWAG-SANDEC (Institutul Federal din
Elveţia al Ştiinţei şi Tehnologiei Acvatice – Apa şi Sanitaţia în Ţările în Curs de
Dezvoltare), Institutul de Tehnologie din Asia, Universitatea Murdoch şi Comisia
de Cercetare a Apei din Africa de Sud. O provocare majoră în ceea ce priveşte
reutilizarea urinei de la toalete este transportul şi stocarea din zonele urbane către
ferme. Pentru a facilita aceasta, SANDEC lucrează pe transformarea cu costuri mici
a lichidului în urină solidă. În decembrie 2008, Asociaţia Germană pentru Apă, Apă
Uzată şi Deşeuri (DWA) a publicat un manual cu criterii de proiectare privind
Sistemele Inovative pentru Sanitaţie, cu scopul de a minimiza pierderile de apă şi
pentru a maximiza reutilizarea componentelor valoroase din apele uzate menajere
(DWA, 2008).
Costurile reduse de implementare, tehnologia demonstrată, uşurinţa de operare şi
flexibilitatea de îmbunătăţire în etape succesive sunt toate trăsături dorite ale
tehnologiilor corespunzătoare de colectare şi tratare a apelor uzate. Acolo unde
există teren disponibil, pot fi folosite sistemele naturale, precum bazinul de
stabilizare a deşeurilor sau zonele umede construite. Tehnicile de tratare a
terenurilor ar putea fi, de asemenea, implementate, precum infiltrarea rapidă,
curgerea pe versante, rata lentă sau infiltrare de suprafaţă. Tratarea primară
intensificată chimic şi cu debit dirijat sus in conditii anaerobe si cu reactoare cu
starturi de namol tip patura sunt alte exemple de tehnologii aplicabile şi disponibile.
Alegerea ar trebui să depindă de capacităţile locale şi de folosinţele din aval.
Adaptarea şi standardizarea unor procese neconvenţionale şi combinaţii de măsuri
de tratare şi netratare încă sunt necesare să fie testate. Există oportunităţi pentru
proiectarea sistemelor de sanitaţie utilizând materialele, tehnologia şi abilităţile
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locale. Sistemele bazate pe practicile convenţionale sau combinarea sistemelor
naturale şi convenţionale pot fi utilizate când terenul nu este disponibil sau în cazul
constrângerilor topografice sau altor constrângeri. Economiile financiare atâ în
termenii investiţiilor cât şi a costurilor O&M pot fi realizate în plus de avantajele
ecologice şi ajustarea terenurilor. Aplicarea pe teren a nămolurilor poate fi, de
asemenea, praticată după tratarea corespunzătoare (compostare, fermentare
anaerobă, etc.). Aşa cum reglementările devin din ce în ce mai stringente, cantitatea
şi calitatea nămolului produs devin factorul cheie în alegerea sistemului de tratare.
Un partener important ce urmează a fi explorat şi susţinut este sectorul privat în
ceea ce priveşte modelele de afaceri pentru toaletele ieftine, comercializarea urinei,
etc. care pot croi serviciile de sanitaţie pentru diferite utilizări.
4. Locul agriculturii în ciclul de tratare a apei uzate. Agricultura poate fi integrată,
ca un sistem de tratare a solului, într-un ciclu de tratare şi considerată ca partea de
reciclare a nutrienţilor din acest ciclu. Solul poate acţiona ca un bioreactor şi poate
atenua contaminanţii. Apa utilizată pentru irigaţii ar trebui totuşi să atingă cerinţele
de calitate. Zonele irigate sunt consacrate producţiei diferitelor recolte, legumele
având importanţă mare. Dacă apa recuperată urmează să fie reutilizată pentru a
iriga nutreţurile, recoltele (cereale, recolte industriale) sau pădurile, un efluent tratat
secundar ar trebui să fie de calitate suficientă. Pentru legumele care se mănâncă
crude, este necesară tratarea ulteruioară a apelor uzate pentru protecţia sănătăţii
publice. Pentru a furniza un efluent de calitate dorită, calitatea efluentului secundar
trebuie să fie îmbunătăţită prin diferite procese, precum bazine de maturare,
stocarea la suprafaţă sau subterană, dezinfectare, etc.
5. Considerarea întregii serii de opţiuni pentru sanitaţie. Pentru interesele privind
mediul şi echitatea socială, există nevoia de a lua în considerare toate opţiunile
disponibile pentru sistemele de colectare, tratare şi reutilizare de la latrinele cu puţ
la sistemele de canalizare transmise prin apă – de la colectarea, stocarea şi
eliminarea/reutilizarea sigure ale excrementelor umane la tratarea şi eliminarea,
reutilizarea şi reciclarea efluenţilor de canalizare. O combinare a diferitelor soluţii
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tehnologice, care depinde de condiţiile locale şi resursele şi capacităţile
disponiblile, poate rezolva problema într-o manieră durabilă şi potrivită pentru
mediu. Pentru a învinge constrângerile exprimate în furnizarea serviciilor pentru
apa uzată, aceste servicii pot fi dezvoltate într-o manieră etapizată mişcând gradual
exclusiv „ierarhia sanitaţiei” (4WWF, 2006).
Având în vedere criza actuală de apă dulce din cele mai multe oraşe ale ţărilor în
curs de dezvoltare, planificatorii sunt din ce în ce mai sceptici privind extinderea
acoperirii toaletelor cu apă şi a sistemelor de canalizare. Adoptarea toaletelor uscate
acolo unde este posibil combinate cu sistemele cu ciclu închis pare a fi o metodă
adecvată pentru mai departe. Tehnologiile legate de acest aspect sunt astăzi
instalate şi disponibile pe scară largă, ex. Durban, Africa de Sud, la o rată de 1500
toalete pe lună, ajung până acum la 60 000 de unităţi. Proiectul Suedez EcoSanRes
sprijină ţările în curs de dezvoltare cu transfer de cunoştinţe şi implementarea
soluţiilor sustenabile pentru sanitaţie adaptate la condiţiile locale, ex. sanitaţia
chimică din oraşul Inner Mongolian al Dongsheng din China de Nord
(www.ecosanres.org). În Germania, în contextul Expoziţiei Mondiale 2000, un nou
cartier al oraşului Luebeck a fost echipat cu sisteme similare de sanitaţie.
6. Abordările descentralizate. Pentru colectarea, distribuirea şi canalizarea optimă a
apei şi pentru sistemele de reutilizare, provocarea constă în dezvoltarea abordării
descentralizate pentru planificarea şi proiectarea infrastructurii pentru adresarea
nevoilor aşezărilor urbane şi rurale. Sistemele descentralizate, precum adunarea
apei pentru scopuri domestice şi agricole sau staţiile satelit de tratare a apei uzate
pot proteja mai bine zonele umede şi resursele de apă şi evita transferurile pe
distanţe lungi. Senegal a căruri acoperire privind sanitaţia urbană este în creştere
continuă cu sistemele de sanitaţie on-site aşa cum centrul principal (ONAS în
colaborare cu SANDEC) ia în considerare creşterea volumelor de nămol de fecale
în staţiile de tratare descentralizate. Proiectarea facilităţilor simple şi multiple cu
O&M capabile la nivel local în loc de facilităţi sofisticate şi mari ar lăsa o resursă
necesară aproape şi la îndemână şi ar înlesni reutilizarea la scară locală (Kreissl,
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1997). Reciclarea şi reutilizarea locală poate reduce retragerea totală a apei.
Cantităţi mai mici ale fluxurilor de apă uzată vor fi generate şi mai uşor de
controlat; ar putea fi consumată mai puţină energie şi ar putea fi produs mai puţin
nămol (Harremöes, 1997).
7. Abordarea de la capătul conductei la sursă. Cea mai frecventă abordare este,
până acum, alimentarea centralizată cu apă şi sistemul de canalizare. Tehnologia
capăt de sistem a redus sau a eliminat, într-o primă etapă, problemele, precum
bolile cauzate de apă, eutrofizare, etc. Totuşi, este transferată, de asemenea,
poluarea de la un loc la altul când deseori ar putea fi mai convenabil să elimine
poluanţii din apropierea surselor de poluare. Din moment ce apa uzată poate fi
reciclată sau reutilizată pentru diferite scopuri, calitatea apei uzate ar trebui să fie
protejată de diferite tipuri de surse de poluare. Poluanţii majori, precum materia
organică din rămăşiţele persistente, mineralele şi compuşii radioactivi, care pot
afecta sănătatea umană prin lanţul trofic, ar trebui să fie prevenită deversarea lor în
canalizarea publică. Poluanţii ar trebui să fie eliminaţi la sursă şi, ca măsură
fezabilă, să fie reţinuţi în ciclul închis şi reutilizaţi în cadrul industriei de către cei
care i-au generat (Goodland şi Rockefeller, 1996). Mulţi poluanţi industriali pot fi
eliminaţi mai uşor în forma lor concentrată la sursă decât într-o formă diluată după
introducerea într-un sistem municipal de canalizare. Unii poluanţi industriali sau
comerciali sunt toxici pentru sistemele biologice utilizate de obicei pentru tratarea
apei uzate municipale. Tratarea la sursă este atunci necesară pentru minimizarea
costurilor şi expunerii mediului la materiale periculoase şi pentru protecţia
integrităţii sistemelor de tratare a apei uzate industriale. Reglementările realiste
pentru deversările apelor uzate industriale trebuie să fie stabilite şi, în plus, silite
efectiv pentru a proteja staţiile de tratare şi a preveni acumularea de compuşi toxici
potenţiali în sol şi acvifere. Pentru a facilita schemele de reciclare şi reutilizare,
deversările deşeurilor industriale în canalizarea publică trebuie să fie minimizate.
Trebuie să fie promovată folosirea producţiei curate şi a proceselor şi tehnologiilor
care economisesc apă şi energie. Compoziţia deşeurilor va fi atunci mai aproape de
produsele reutilizabile. Sunt necesare schimbări în atitudine şi modurile de consum,
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la fel ca şi căile inovative, eficiente şi sustenabile ale managementului deşeurilor.
Managementul urban al apei ar trebui atunci comutat de la abordarea „end of
pipe”= capat de sistem la abordarea la sursă.
8. Opţiunile de tratare combinată şi netratare pentru reducerea riscurilor de
sănătate. O abordare complementară combină măsurile de tratare şi netratare pentru
reducerea riscului de sănătate (WHO, 2006). Astfel de abordări ale obstacolelor
multiple pot combina controlul la sursă şi măsurile de la nivel de fermă şi cele care
se iau la strângerea recoltei pentru minimizarea riscurilor şi protecţia lucrătorilor
agricoli şi consumatorilor (Lazarova şi Bahri, 2005; WHO, 2006; Qadir şi alţii,
2007; Asano şi alţii, 2007). Alternativele de reducere a riscului sunt de exemplu
testate în mod frecvent în Ghana pentru a explora impactul lor potenţial (Drechsel
şi alţii, 2007). Această abordare se adresează direct lipsei generale a tratării
sustenabile şi comprehensive a apei uzate prin externalizarea funcţiilor ei conform
nevoilor şi potenţialului factorilor interesaţi implicaţi în reutilizarea apei uzate.
Cuprinde bazine mici de sedimentare a apei uzate pe ferme, la fel de bine şi tehnici
de irigare mai sigure şi spălarea adecvată a recoltelor ce urmează a fi mâncate
crude. Acolo unde este posibil, acestea ar trebui să fie combinate cu tratarea apei
uzate.

Provocări şi drumul mai departe
Ar trebui îndeplinite câteva condiţii obligatorii pentru a face operaţiunile de
reutilizare a apei să aibă succes: reutilizarea apei necesită planificarea în
perspectivă, un management bun, instituţii existente, protecţia sănătăţii publice,
tehnologii adecvate de tratare a apei uzae şi amplasament, siguranţa tratării,
gospodărirea apei şi acceptarea şi participarea publicului. De asemenea, trebuie să
fie viabil din punct de vedere eonomic şi financiar.
Planificare, management şi cadru instituţional
Planificarea şi managementul operaţiunilor de reutilizare într-un program de
gospodărire a resurselor de apă necesită luarea în considerare cu atenţie a aspectelor
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instituţionale, organizatorice, de reglementare, socio-economice, politice, de mediu
şi tehnice (Asano, 2005). Pentru eficienţă şi pentru planificarea şi implementarea
viitoare a proiectelor de sanitaţie, urmează să fie examinate acţiunile alternative cu
implicarea locuitorilor. Ar trebui să fie acordată responsabilitatea pentru
managementul apei uzate, cu implicarea comunităţilor, pentru municipalităţi sau
pentru agenţia specială care ar lega strategiile de alimentare cu apă, sanitaţie şi
reutilizare.
Este solicitat un grad important de planificare şi coordonare pentru un program de
reutilizare sigură. Stocarea, alocarea, disponibilitatea oportună a efluentului pentru
reutilizare şi metodele de recuperare a costurilor sunt, de asemenea, probleme
importante, care necesita să fie discutate. Consimţirea de a plăti pentru apă este
legată de disponibiliatea apei din punct de vederea cantitativ şi calitativ. Aceste
probleme necesită de asemenea cooperarea între agenţii şi sectoare pentru care
deseori interesele lor sunt în conflict, precum sănătatea, tratarea apei uzate
municipale, distribuţia apei pentru irigaţii, etc. De asemenea, atribuţiile şi
responsabilităţile administrative sunt adesea răspândite peste diferite birouri
guvernamentale. Pentru a asigura o reutilizare eficientă a apei în agricultură, este
necesară colaborarea intersectorială la nivel naţional şi la nivele locale. A fost
întărită perceperea interdependenţei. Un sistem de deversare completă a apei uzate,
tratare şi reutilizare necesită structuri instituţionale şi legislative adaptate şi
integrate. Ar putea fi necesară o coordonare între agenţii şi un control al utilizării
apei sau un organism intituţional sau un comitet executiv autorizate pentru a
reglementa şi aplica corespunzător standardele şi procedurile pentru reutilizarea
apei (monitorizare – informare – executarea reglementărilor, etc).

Aspecte tehnice
Apa uzată poate fi reutilizată pentru diferite scopri, precum irigaţii, irigarea
terenurilor (parcuri, spaţii verzi, terenuri de golf, etc) şi ca apă de toaletă, utilizări
recreaţionale şi de mediu, utilizări industriale, încărcarea suplimentară a apei
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subterane şi alte utilizari. Înainte de proiectarea staţiei de tratare a apei uzate, ar
trebui luate în considerare utilizările finale ale apei. Obiectivele de tratare şi
standardele trebuie atunci să fie definite clar. Aceasta va conduce la reconsiderarea
abordării tratării, solicitând nivele de procese de tratare şi indicatori care ar trebui
să fie luaţi în considerare. De asemenea, ar putea reduce conflictele de interes dintre
producătorii de apă uzată şi utilizatori datorită diferenţelor dintre obiectivele
fiecărui grup. Dar reutilizarea nu a fost până acum considerată ca un obiectiv
suficient de important pentru a modifica abordarea practicilor de tratare şi
eliminare. Tehnologia convenţională a fost adoptată pentru tratarea termenului de
apă uzată independent de tipul de reutilizare. Criteriile de performanţă care sunt
adecvate pentru un anumit tip de reutilizare nu sunt în general luate în considerare
cu atenţie.
Tehnologiile adecavte, care sunt corespunzătoare unui anumit context socioeconomic, pot solicita susţinerea industriilor şi logisticii sau noilor soluţii
tehnologice. Acestea trebuie să fie disponibile, operabile şi sigure (USEPA, 1992;
Kreissle, 1997). Tehnologiile inferioare ating adesea şi în mod consecvent
standardele. Utilizarea unei combinaţii de diferite soluţii tehnologice superioare şi
inferioare (Dodds şi alţii, 1993), care depind de condiţiile locale, de teren, etc., va
ajuta la rezolvarea problemei într-o manieră sustenabilă şi adecvată pentru mediu.
Pentru a învinge constrângerile financiare în ceea ce priveşte serviciile de furnizare
a apei uzate pentru comunităţile mici, aceste servicii pot fi dezvoltate într-o manieră
etapizată (Bakir, 2001).
Prin urmare, ar trebui dezvoltate sisteme care nu dăunează mediului şi care
furnizează o tratare adecvată. O gamă largă de metode potenţiale de tratare a apei
uzate este disponibilă, iar unele tehnologii pentru apele uzate neconvenţionale şi cu
costuri reduse ar putea fi implementate pentru sistemele (combinarea compostării şi
a tratării apei gri ) de sanitaţie individuale şi colective (Niemczynowicz, 1994;
Rose, 1999; bodik şi Ridderstolpe, 2007). Deoarece fiecare zonă este unică, există
nevoia de a stabili diferite tipuri de facilităţi de sanitaţie pentru fiecare set de
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condiţii tehnice, economice, de mediu şi instituţionale. Implementarea tehnologiilor
de reducere la sursă, separare la sursă, valorificare şi reciclare la sursă ar putea fi
atunci realizată.
Din moment ce canalele colectoare gravitaţionale convenţionale constituie partea
majoră (80-90%) din costul totalul facilităţilor pentru apele uzate, ar trebui să fie
profitabil să se caute sisteme alternative de colectare (cu conducte de diametru mic
şi greutate specifică mică scufundate la adâncimi superficiale). Aceste procese pot
atinge atât obiectivele de tratare cât şi pe cele de reutilizare. Sistemele de infiltrarepercolare pot fi aplicate când condiţiile hidro-geologice sunt favorabile. Precauţiile
sanitare ar trebui să fie luate în considerare în cazurile de utilizare a apei subterane
pentru alimentarea cu apă pentru uz menajer, cu toate că trebuie să fie evaluată şi
capacitatea solului de a absorbi şi de a atenua poluanţii pentru fiecare teren în care
sistemul de tratare urmează să fie implementat pentru a asigura un sistem de
pretratare, dacă este necesar. De asemenea, ar putea exista oportunităţi pentru
proiectarea sistemelor de sanitaţie care utilizează materiale, tehnologiile şi
abilităţile locale. Economiile financiare atât în termenii investiţiilor cât şi a
costurilor O&M pot fi realizate în plus de avantajele ecologice şi ajustarea
terenului.
Politica economică a alimentării cu apă, sanitaţiei şi reutilizării apei/apei uzate
Lucrările agricole irigate cu apă uzată pot atinge venituri anuale substanţiale:
agricultorii urbani din Kumasi câştigă aproximativ 700-1000 dolari pe an (net)
(Keraita şi alţii, 2002). Fermierii urbani din Dakar au câştigat 2234 dolari anual
(Faruqui şi alţii, 2002). În Haroonabad, valoarea netă a produselor din terenurile
irigate cu ape uzate a fost de 840 dolari/ha (van der Hoek şi alţii, 2002). În
Hyderabad, câştigurile au variat între 830-2800 dolari pe an. Avantajele indirecte
ale sistemului agricol bazat pe ape uzate justifică 34% din avantajele totale (IWMI,
2002). Dar, în acelaşi timp, există boli asociate cu alimentarea neadecvată a apei şi
serviciilor de sanitaţie şi irigarea cu ape uzate.
Confrom Wright (2007), studii recente făcute de WHO (Hutton şi Haller, 2004) au
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demonstrat că profitul mare este posibil din investiţiile făcute în alimentarea cu apă
şi sanitaţie (aproximativ 6$-8$ la 1$ investit). Beneficiile economice înregistrate
sunt, totuşi, neprevăzute faţă de avantajele presupuse asupra sănătăţii din investiţii
şi utilizarea facilităţilor de sanitaţie şi alimentare cu apă. Într-un studiu recent,
nepublicat de Banca Mondială, au fost analizate investiţiile în alimentarea cu apă şi
sanitaţie pe o perioadă de 10 ani (1997-2006) pentru a determina dacă avantajele
aşteptate în ceea ce priveşte sănătatea au fost realizate. Rezultatele au arătat
îmbunătăţiri neglijabile ale sănătăţii. Motivul pare a fi acela că investiţiile nu au
fost mereu însoţite de măsuri complementare precum educaţia igienei şi spălarea
mâinilor care ar ajuta la realizarea beneficiilor asupra sănătăţii. Aceasta indică
faptul că scopul politicilor economice nu a fost inclus ca parte din investiţii.
Aplicarea principiilor IWRM ar putea ajuta la abordarea acestei probleme. Astfel,
aplicarea principiilor IWRM ar putea fi un instrument pentru securizarea unei
priorităţi mai mari pentru apă în distribuirea resurselor esenţiale naţionale.
Există necesitatea de a face un caz economic puternic pentru avantaje cantitative şi
pentru sanitaţie (interne şi externe) şi de a include impactul asupra aspectelor
economiei – turism, comerţ, agricultură şi alte utilizări avantajoase ale apei în cazul
economic pentru investiţii în sanitaţie. Unităţile de tratare a apei uzate ar trebui să
fie legate cu agenda de dezvoltare economică a oraşului. Localizarea tratării largi
(centralizate) sau restrânse (descentralizate) ar trebui planificată aproape de
locaţiile de reutilizare, precum zonele preferate de consumatorii/fermierii din
zonele periurbane. În Djenné, Mali, de exemplu, introducerea unor sisteme simple
de infiltrare a apei gri a îmbunătăţit mediul şi a condus la promovarea turismului şi
la dezvoltarea economică (Morel şi Diener, 2006). În Tunisia rezultatele privind
mediul (restaurarea calităţii apei din Lacul Tunis, etc.), câştigurile financiare şi
perspectivele de dezvoltare şi mărire a Lacului care rezultă din construirea unei
staţii de tratare a apelor uzate şi a unei scheme de irigare cu apă recuperată sunt
prezentate în Căsuţa 11.
Căsuţa 11: Avanatajele economice şi financiare care rezultă din sanitaţia urbană –
Lacul Tunis
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În Tunis, Tunisia, apele uzate tratate de la staţia de tratare a apelor uzate din Cherguia
obişnuiau să fie deversate în Lacul Tunis determinând câteva imapcte negative precum
eutrofizarea lacului, emisii de mirosuri dezgustătoare, anoxia şi mortalitatea masivă a
peştilor. Restaurarea Lacului prin reducerea eliminării antropice, eliminării materiilor
organice (prin dragarea stratului de acvifer al Lacului), sanitaţia urbană, lucrările de
canalizare, implementarea staţiei de tratare, schema de irigare a apei recuperate, iar
modificarea malurilor trebuie să conducă la micşorarea nivelului de eutrofizare şi la
dezvoltarea terenului pentru scopuri rezidenţiale. Costurile de investiţie legate de linia de
transfer a apelor uzate (de la punctul de deversare în Lac la staţia de tratare a apelor uzate),
construcţia staţiei de tratare a apelor uzate din Choutrana şi a schemei de irigare cu ape
uzate din Cebala (3000 ha) au fost înapoiate prin câteva avantaje economice indirecte (în
afară de crearea unei zone irigate recente), ex. (1) calitatea apei Lacului a fost restaurată,
(2) 3100 ha de teren a fost recuperat de pe digurile de mal ale Lacului Tunis şi a devenit
una din cele mai scumpe zone rezidenţiale din Oraşul Capitală al Tunisiei, (3) a fost
recuperat pescuitul, şi (4) a fost intensificat turismul. Aceste avantaje economice
neraportate trebuie să fie recunoscute: (1) Rezultate financiare şi asupra terenului: o
operare adecvată profitabilă cu investiţii financiare pozitive şi dezvoltare spaţială şi
economică a oraşului; (2) Rezultate asupra mediului: creşterea fluxurilor de apă în Lac,
evoluţia pozitivă a parametrilor fizico-chimici, echilibrul raportului de oxigen, reducerea
nutrienţilor, reducerea eutrofizării, creşterea diversităţii biologice, declinul alegelor
nitrofile, recolonizare prin fanerogame; şi (3) Perspectivele dezvoltării şi intensificării
Lacului: stabilirea schemei de conducere pentru dezvoltarea Lacului (Kennou, 2006).

Reconsiderarea finanţării pentru sanitaţie şi reutilizarea apei
Începutul de încurajare a fost făcut pe agenda de finanţare a alimentării cu apă,
mulţumită lucrării Panel Camdessus, Grupului de Lucru Gurria şi UNSGAB.
Domeniul neglijat al finanţării sanitaţiei pentru gospodării atât în mediul urban cât
şi în mediul rural şi reutilizarea ar trebui să primească, de asemenea, atenţia
întârziată.
Sume mari de bani au fost ataşate abordării sanitaţiei gloale şi nevoilor de
gospodărire a apelor uzae. Chiar dacă costurile sanitaţiei pentru gospodării sunt de
ordin inferior şi pot fi răspândite în moduri diferite, infrastructura publică pentru

Transformarea apei uzate într-un bun cu valoare

57

PARTENERIATUL GLOBAL AL APEI

colectarea apelor de canalizare, tratarea şi reutilizarea apelor uzate pot fi foarte
costisitoare. Ar trebui revocat faptul că în Cadrul original al GWP pentru Acţiune
70 miliarde $ estimate (înafară de un total de 180 miliarde $) pentru investiţii
anuale necesare în domeniul apei înainte de 2025 au fost motivate de tratarea apei
uzate municipale şi, în plus, 30 miliarde $ de tratarea efluentului industrial. Astfel,
100 miliarde $, înafara totalui de 180 miliarde $ de cerinţele anuale pentru investiţii
sunt absolbite pentru facturarea apei uzate. În comparaţie, totalul investiţiilor
necesare pentru atingerea MDG pentru sanitaţie este mai modest de 17 miliarde $
pe an.
Mai multe idei diferite şi mai creative sunt necesare pentru tratarea problemei
deşeurilor umane şi a apelor uzate. Astfel de abordare ar putea face aceste provocări
mai rezolvabile şi mai uşor de finanţat prin tratarea acestor „deşeuri” ca resurse
potenţiale şi creionarea surselor neconvenţionale ale întreprinderilor şi căutarea
soluţiilor. Aşa cum ţinta MDG privind apa potabilă şi sanitaţia este realizată
progresiv, şi creşterea urbanizării, managementul şi exploatarea apelor uzate vor
deveni mai critice
Fiecare din aceste etape pe „ierarhia” sanitaţiei determină un cuantum de sărituri în
costurile unităţii (Figura 3), iar beneficiile diferenţiale obţinute ar putea să nu
justifice cheltuielile adiţionale pentru fiecare situaţie (referinţă TEC – Documente
Informative 11 asupra Serviciilor Urbane pentru Apă şi Sanitaţie).

Transformarea apei uzate într-un bun cu valoare

58

PARTENERIATUL GLOBAL AL APEI

Figura 3. Costurile diferitelor servicii pentru „ierarhia sanitaţiei” (Alimentarea cu
Apă şi Sanitaţia pentru Toţi, 4WWF, 2006).
Dar acesta este doar începutul ciclului tratării deşeurilor. Tratarea acestor deşeuri şi
a apei uzate ea însăşi implică creşterea costurilor diferenţiale, începând cu separarea
mecanică simplă, progresare prin tratarea secundară şi prin cea terţiară şi alte
metode avansate de tratare. În comunităţile cu canalizare vastă şi tratare a apelor
uzate la standarde avansate, componenta de canalizare poate fi luată în considerare
ca o parte egală a apei pentru gospodării şi tariful pentru sanitaţie (canalizarea
constituie partea majoră (80-90%) din costul total al facilităţilor pentru apele uzate).
Alături de urbanizarea crescută există nevoia pentru a schimba ideea de la a privi
deşeurile ca o pierdere de resurse la a le privi ca o oportunitate economică şi de
mediu. Apa de canalizare, asa numita „apa gri” din gospodării şi apele uzate conţin
în general elemente care sunt surse potenţiale de fertilizatori şi energie, în timp ce
efluentul tratat poate reintra în cursurile de apă sau poate fi reutilizat direct pentru
multe scopuri. Noile tehnologii oferă oportunităţi pentru tratarea şi utilizarea
deşeurilor. Apa potabilă din Londra, care este de calitate bună, a fost „utilizată” in
medie de cel puţin jumătate din alte gospodării pe traseul robinetului londonezilor.
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Pe de altă parte, au existat proteste în Statele Unite şi Australia pentru utilizarea
apei reciclate pentru scopuri menajere.
Un management mai bun şi finanţarea apelor uzate ar trebui sa elibereze efluentul
reutilizabil şi alte produse, ajutând găsirea unei soluţii pentru lipsa apei, precum şi
poluarea apei. În unele regiuni, afacerisţii sunt dispuşi să cumpere apa de
canalizare pentru reutilizarea efluentului tratat (vezi Căsuţa 12). Există
probabilitatea de a se răpândi în zonele sărace în apă, acolo unde alternativa pentru
apele uzate nu este apa: apele uzate în aceste zone sunt pur şi simplu prea valoroase
pentru deşeuri. Chiar nămolurile, produsul final ireductibil al staţiilor de epurare, au
valoare potenţială în construcţii, în producerea biogazului şi ca amendament al
solului pentru utilizarea benefică în agricultură.
Căsuţa 12: Reciclarea Apei în Durban
Obiectivul proiectului a fost acela de a demonstra că parteneriatul trisectorial dintre
companiile private, ONG-uri şi autorităţile publice aduce valoare adăugată atât
comunităţilor cât şi celor trei părţi. Partenerii proiectului sunt Vivendi Water, Banca
Mondială, WaterAid din Marea Britanie şi Durban Metro la nivel local, Oraşul
Pietermaritzburg, Umgeni Water, Mvula Trust (ONG) şi Comisia de Cercetare a Apelor.
Sistemul de apă implementat include o distribuire a apei la presiune joasă care alimentează
bazinul de apă potabilă din proprietatea clienţilor cu un maxim de 200 litri/persoană/zi.
Inspectorii de apă instruiţi selectaţi de comunitate administrează sistemul precum şi
sistemele de masurare piezometrice disponibile pentru cei care nu sunt conectaţi la sistemul
cu presiune joasă. Personalul local instruit lucrează cu inspectorii de apă pentru a asigura
intreţinerea. Clienţii plătesc pentru apă la 1,2 $/lună după o taxă iniţială de conectare de
24$.
Reciclarea Apei în Durban, care a început să funcţioneze în mai 2001, este un parteneriat
public-privat Durban Metro – Vivendi Water care asigură servicii de transfer şi de operare
pe 20 de ani pentru Durban Metrou. Proiectul include tratarea şi reciclarea a 47 500 m3/zi
de apă uzată. Acest sistem tratează 7% din apa uzată care este deversată în mare şi
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garantează un cost redus, distribuirea unei ape de calitate rificată ce urmează să fie vândută
industriilor din Bazinul Industrial din Sudul Durban-ului (uzina Mondi Paper, rafinăria
Sapref şi industria de textile Sasol).
Aceste soluţii din Durban asigură următoarele beneficii:
1. Parteneriatul comunităţii cu sisteme disponibile de distribuire a apei în aşezările sărace.
2. Un supliment de 8% de apă potabilă a fost făcut disponibil pentru comunitate.
3. Au fost garantate costuri de apă reduse pentru industrie (25% mai mari decât cea
potabilă).
4. Flux redus pentru încărcarea gurilor de vărsare de-a lungul mării, în felul acesta
prelungind viaţa mării.
Sursa: Durhan şi alţii, 2002

La toate etapele ciclului apei uzate, sunt posibile alternative tehnice şi sociale,
fiecare cu costuri şi implicaţii financiare. Comunităţile au, pentru început,
posibilitatea de a alege între standardul de tratare a apelor uzate (primară,
secundară, terţiară, etc.). Tratarea parţială a efluentului poate fi făcută la o parte din
costul tratării avansate pe scară completă, dar cu avantaje clare, oferind un rezultat
cost-beneficiu foarte favorabil care ar putea fi posibil pentru mai multe comunităţi
sărace. Multe oraşe au realizat avantajele progresului către tratarea avansată a
apelor uzate în câteva etape disponibile, mai degrabă decât adoptarea imediată a
opţiunii celei mai sofisticate (Figura 4).
Reutilizarea efluentului este importantă în regiunile sărace în apă din lume acolo
unde au loc cele mai multe dezvoltări semnificative în recuperarea şi reutilizarea
apei uzate inclusiv în Australia, Orientul Mijlociu, ţările mediteraneene şi vestul şi
sud-vestul Statelor Unite. În Windhoek, Namibia, datorită condiţiilor extrem de
secetoase au fost realizate cercetări extinse în 1968 asupra tehnologiei de reutilizare
şi au fost realizate studii epidemiologice pentru a evalua efectele asupra sănătăţii
consumului de apă recuperată (Căsuţa 13). Apa uzată tratată a fost combinată cu
alte surse de apă potabilă. În Singapore, recuperarea şi reutilizarea apei au fost

Transformarea apei uzate într-un bun cu valoare

61

PARTENERIATUL GLOBAL AL APEI

implementate recent ca sursă de apă brută pentru suplimentarea rezervelor de apă
din Singapore.

Figura 4. Modificarea calităţii şi multiplele utilizări ale apei (după Asano, 2002).
Tehnologiile mai noi precum bioreactori cu membrane, filtrare cu membrane şi
dezinfecţia cu ultraviolete sunt importante în asigurarea apei recuperate de calitate
bună. Majoritatea proceselor de reutilizare a apei din lume sunt pentru aplicaţiile de
reutilizare a apei nepotabile precum irigarea în agricultură şi terenuri şi reciclarea şi
reutilizare industrială. Windhoek şi Singapore sunt excepţii care au preluat
procesele planificate de reutilizare a apei potabile printre opţiunile de reutilizare a
apei lor uzate.
Căsuţa 13: Namibia – Instalaţia de Regenerare a Apei din Windhoek’s Goreangab
Namibia este o ţară puţin populată cu aproximativ 1,9 milioane locuitori. Este cea mai aridă
ţară din Africa sud-Sahariană. Nu există râuri perene în interiorul ţării, nici lacuri naturale
permanente, iar lungimea totală a liniei costiere estice este acoperită de deşert. Evaporarea
medie anuală din Windhoek este de 3400 mm, iar precipitaţiile sunt de 370 mm.
Instalaţia de Regenerare a Apei din Windhoek’s Goreangab. În capitala naţiunii,
Windhoek, practicile de reutilizare au existat din 1968. Instalaţia de Regenerare a Apei din
Windhoek serveşte o populaţie de 220 000 locuitori. Apele uzate menajere din oraş sunt
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primele tratate într-o staţie de epurare biologică convenţională; apele uzate tratate se scurg
printr-o serie de bazine de dezvoltare către instalaţia de regenerare a apei. Instalaţia de
regenerare a apei a trecut prin multe reconfigurări şi îmbunătăţiri din 1968, cea mai recentă
fiind construcţia unei noi Instalaţii de Regenerare a Apei în Goreangab (WRP) în 2002.
Efluenţii industriali din oraş sunt deviaţi la un sistem separat de canalizare şi tratare.
WRP din Goreangab are capacitatea de 2100x103 m3, şi este renumită la nivel internaţional
ca prima în lume pentru regenerarea apelor uzate municipale, pentru calitatea apei potabile
ca supliment pentru sursele de apă foarte sărace din Windhoek. Etapele tratării constau în
flotaţia aerului dizolvat, sedimentare, filtrarea rapidă a nisipului, ozonificare, adsorbţia
carbonului (atât granular cât şi pudră), ultrafiltrare şi dezinfecţie cu clor. După tratare, apa
recuperată este amestecată cu apa din alte surse, astfel că apa recuperată compensează 35%
din apa potabilă a oraşului. Reutilizarea, în ciuda dificultăţilor potenţiale din altă parte, este
un element indispensabil al sistemului de apă din Windhoek şi a fost dovedită a fi o opţiune
sigură şi sustenabilă pentru mai mult de 36 de ani.

În multe ţări industriile sunt poluatori mari ai apei, în ciuda stării mediului. Aceasta
a agravat lipsa apei şi a crescut costurile altor utilizări ale apei. Finanţarea reciclării
şi pretratării efluentului industrial poate fi o parte cheie a strategiilor viitoare de
alimentare cu apă, cu excepţia avantajelor lor de mediu.
Politicile şi instituţiile legate de reutilizarea apei
Protecţia şi recompensarea săracilor. Politicile de protecţie a săracilor vor fi
solicitate în legătură cu îmbunătăţirile în managementul apelor uzate. Cea mai mare
provocare ar putea fi asigurarea faptului că rezidenţii cu venituri mici din mediul
periurban şi rural, care se bazează pe apele uzate pentru producerea recoltelor, nu
sunt lipsiţi de mijloacele lor de trai. Mulţi agricultori săraci au folosit apele uzate
mulţi ani fără drepturile oficiale asupra apei. Îmbunătăţirea practicilor de
gospodărire a apei din părţile superioare ale bazinelor de recepţie sau mediul urban,
pentru reducerea volumului apei uzate, va reduce, de asemenea, o parte din sistemul
de irigare pentru acei agricultori. Îmbunătăţirile în epurarea apelor uzate pot, de
asemenea, reduce alimentarea cu apă dacă apele uzate tratate sunt transferate de la
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punctul lor original de utilizare. Politicile pot fi implementate pentru a compensa
agricultorii săraci prin asigurarea lor cu surse alternative de apă pentru irigare sau
prin acordarea de plăţi sau formare profesională care să le permită să-şi continue
activităţile alternative pentru mijloacele de trai. Politicile care permit săracilor să
reducă gradual utilizarea apei uzate, în timpul căutării altor activităţi pentru
întreţinere, ar putea fi mai prevăzătoare decât politicile care duc la întreruperi
bruşte în aprovizionarea cu ape reziduale (Qadir şi alţii., 2007).
Întărirea voinţei politice. În multe domenii, implicarea publică neadecvată reflectă
o lipsă a voinţei politice, investiţii necorespunzătoare, sau coordonare şi capacitate
instituţională insuficiente. Funcţionarii publici trebuie să aprecieze valoarea
deficitului de apă şi impactul calităţii proaste a apei şi utilizarea ineficientă în ceea
ce priveşte sănătatea publică, creşterea economică, mediul şi gospodăriile urbane şi
rurale. Aceştia trebuie să aprecieze potenţialul de îmbunătăţire a mijloacelor de
subzistenţă şi creşterea bunăstării publice prin îmbunătăţirea practicilor de
gospodărire a apelor. Agenţiile internaţionale,
donatorii, precum şi organizaţiilor non-guvernamentale pot oferi liderilor politici
informaţii, pot încuraja opţiuni politice inovatoare, şi pot motiva o mai mare
implicare a publicului în ceea cepriveşte eforturile de gospodărire a apei (Qadir şi
alţii., 2007).
Drepturile la apa reziduală. Utilizatorii apelor reziduale pot fi de acord cu
instalarea infrastructurii sau a instalaţiilor de tratare, cu excepţia cazului în care au
convingerea că vor continua să aibă acces la apele uzate. Acest acces poate fi
reglementat prin intermediul autorizaţiilor şi depinde de practicile eficiente sau
sanitare folosite de agricultori. În Mexic, puterea autorităţilor de a reţine apa de la
agricultorii care nu sunt conformi cu restricţiile pentru culturi este un factor major
în succesul lor. Legislaţia poate fi, prin urmare, necesară pentru a defini drepturile
utilizatorilor de a avea acces la apa uzată şi puterile celor numiţi să acorde aceste
drepturi (vezi Căsuţa 14).
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Căsuţa 14. Drepturile la apa uzată
Drepturile uzuale la apă sunt unanim recunoscute. Astfel, utilizarea actuală a apelor uzate
pentru agricultură poate crea drepturi, chiar dacă aceasta nu este o activitate planificată şi
nu îndeplineşte standardele de sănătate şi de mediu. Aceste drepturi pot intra în conflict cu
viitoarele proiecte planificate pentru utilizarea apelor uzate, în special dacă apele reziduale
tratate se aşteaptă să fie vândute la un preţ mai mare decât cel plătit de către utilizatorul
iniţial al apelor uzate. De exemplu, în Mexic, dezvoltarea unei noi staţii de tratare a apelor
uzate a cauzat probleme pentru utilizatorii tradiţionali ai apelor uzate din aval. Noua staţie
de tratare a fost în măsură să trateze apele uzate la un standard ridicat de calitate şi, ca parte
a activităţilor de recuperare a costurile prevăzute, au fost investigate vânzările potenţiale
ale apei pentru utilizatorii industriali. Apele uzate netratate
au fost deversate în mod tradiţional în canale şi utilizate pentru irigaţii în aval. Mexic emite
titluri de concesiune pentru apă, care garantează proprietarului de teren accesul la apă. Cu
toate acestea, doar 30% din terenurile irigate cu ape uzate au un titlu de concesiune legat de
acesta. Dacă staţia de tratare a apelor uzate continuă să funcţioneze cu vânzările de apă
pentru utilizatorii industriali, o parte semnificativă a apei ar putea să fie deturnată de la
utilizatorii din aval. Deoarece multora dintre utilizatori nu le-au fost recunoscute în mod
oficial drepturile la apă, ei îşi vor pierde mijloacele de subzistenţă (Silva-Ochoa & Scott,
2004).
În Pakistan, un număr mare de cazuri în justiţie iniţiate de unităţile locale de apă sau de
companiile de salubritate au fost aduse împotriva fermierilor locali, provocând drepturile
lor de a folosi resursele de ape uzate. Rezultatul acestor cazuri de justiţie a fost acela că
agricultorii au fost forţaţi fie să plătească pentru apa reziduală fie să renunţe la utilizarea
acestui tip de apă. În Faisalabad, un grup de agricultori care utilizau ape uzate au avut
succes la apelul făcut împotriva unuia dintre aceste ordine judecătoreşti odată ce au dovedit
că nu a avut acces la o altă sursă corespunzătoare de apă (Ensink şi alţii., 2004).

Punerea în aplicare a stimulentelor economice. Stimulentele pentru reutilizarea
apelor uzate sunt de ajutor în cazul în care utilizatorii de apă pot alege între diferite
surse de apă. Preţurile mici ale apei şi subvenţiile pentru achiziţionarea de
echipamente noi pot grăbi ritmul în care agricultorii încep să utilizeze apele uzate.
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Stimulentele pot fi combinate cu monitorizarea pentru a asigura conformitatea cu
programele de stimulare şi utilizarea în siguranţă a apelor uzate (Qadir şi alţii.,
2007).
Comerţul internaţional. „Acordul privind Aplicarea Măsurilor Sanitare şi Fitosanitare” (WTO, 1999), care se aplică tuturor membrilor Organizaţiei Mondiale a
Comerţului reglementează comerţul internaţional. Ţările importatoare de alimente
au dreptul să ia măsuri pentru a proteja cetăţenii lor faţă de pericolele potenţiale ale
produselor alimentare importate. Irigarea cu ape uzate a produselor alimentare din
export este acceptabilă pentru ţările importatoare în cazul în care sunt urmate toate
recomandările din Ghidurile WHO (Mara, 2008). Europgap, o organizaţie europeană pentru o agricultură durabilă şi certificare a importurilor de produse
alimentare în UE, interzice utilizarea apelor uzate netratate destinate producţiei de
culturi, dar a acceptat utilizarea unor efluent trataţi, în conformitate cu valorile
limită recomandate în 1989 de WHO.
Teama de repercusiuni economice în comercializarea produselor agricole poate face
guvernele să ezite în ceea ce priveşte acceptarea irigaţiilor cu ape uzate, scuzânduse astfel pentru neimplementarea unor măsuri pentru securitatea alimentelor şi a
unor măsuri fitosanitare. Piaţa de export a Iordaniei a fost grav afectată în 1991,
când ţările din regiune au restrucţionat importurile de fructe şi legume irigate cu
ape uzate tratate necorespunzător (McCornick şi alţii., 2004). Iordania a implementat o campanie agresivă pentru a reabilita şi îmbunătăţi staţiile de epurare a apelor
uzate şi a introdus standarde executorii pentru a proteja sănătatea şi lucrătorilor şi a
consumatorilor. Guvernul continuă să se concentreze asupra acestei situaţii
sensibile, acordând importanţă comerţului internaţional. Acest exemplu arată că
impactul utilizării apelor uzate poate fi indirect şi amplu.
Îmbunătăţirea managementului financiar. Agenţiile publice din multe ţări în curs
de dezvoltare au limitat capacitatea de a investi în staţiile de epurare a apelor uzate
şi în programe pentru optimizarea refolosirii apei uzate. Politicile şi instituţiile pot
fi de ajutor în creşterea fondurilor necesare. Costurile ridicate vor încuraja
refolosirea apei reziduale şi vor descuraja descărcarea în apele naturale sau în
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facilităţile operate de către agenţia apelor reziduale. Nu există justificare
conceptuală pentru programe care să genereze venituri prin perceperea pentru
utilizatorii de apă a unei taxe pe unitatea de efluent pe care ei o generează
(principiul „poluatorul plăteşte”), în special atunci când veniturile sunt utilizate
pentru a construi facilităţi pentru colectarea, tratarea şi reutilizarea apelor uzate.
Coordonarea interministerială. Agenţiile publice pot îmbunătăţi coordonarea
obiectivelor politice şi metodelor pentru a se asigura că obiectivele publice în ceea
ce priveşte managementul apelor uzate sunt realizate. De exemplu, coordonarea
între ministerele agriculturii, resurselor de apă, sănătăţii publice, precum şi
dezvoltării economice este necesară pentru a se asigura că obiectivele şi programele
unei agenţii nu sunt în conflict cu obiectivele şi programele altei agenţii. Costul
total al realizării scopurilor publice va fi minimizat cu coordonarea eficientă
interministerială (Qadir şi alţii., 2007).
Participarea părţilor interesate. Planificarea sanitaţiei convenţionale nu
împuterniceşte utilizatorii finali să „adauge” cunoştinţele şi percepţia lor în ceea ce
priveşte progresul procesului. Prin urmare, este nevoie de platforme, prin care poate
să se producă un amestec adecvat de sisteme de cunoştinţe şi cerinţe. Utilizarea
abordărilor participative va permite participarea comunităţii, implicarea personală
în procesele de luare a deciziilor, alocare de fonduri pentru sanitaţie durabilă şi
operarea şi întreţinerea adecvată, şi facilitarea unui consens mai mare între
principalele părţi interesate municipale, de stat şi naţionale. Se poate îmbunătăţi
diseminarea de informaţii şi poate spori succesul proiectelor de refolosire a apelor
reziduale. Acest lucru poate, de asemenea, asigura o dezvoltare a tehnicii
participative pentru a obţine acceptarea.
În scopul de a permite comunităţii părţilor interesate să participe la procesul
decizional şi de a optimizarea procesul de management şi a rezultatelor, sunt
investigate două abordări: „Abordarea Sanitaţiei Casnice Centrată pe Mediu”
(HCES) (SANDEC / WSSCC, 1999) şi abordarea părţilor interesate de tip „învăţare
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prin colaborare” (LA). HCES pune oamenii şi calitatea vieţii lor în centrul oricărui
sistem de canalizare de mediu (mai degrabă decât încercarea de a schimba
comportamentul oamenilor pentru a adapta tehnologia). Abordarea părţilor
interesate de tip „învăţare prin colaborare” urmăreşte să faciliteze dialogul şi să
distrugă barierele în calea schimbului de informaţii la mai multe niveluri. Aceasta
este concepută pentru a accelera identificarea, dezvoltarea şi asimilarea de inovare
şi de dezvoltare a rezultatelor cercetării prin colaborarea specialiştilor,
cercetătorilor, factorilor de decizie politică, activiştilor şi comunităţilor locale.
Proiectele SWITCH (http://www.switchurbanwater.eu) şi Agricultura Oraşelor în
Viitor (RUAF) sunt două exemple de proiecte de punere în aplicare a LA sau a
abordărilor similare.
Proiectul SWITCH se desfăşoară într-o serie de oraşe din întreaga lume. Propoziţia
cheie este aceea că managementul durabil al apei urbane este posibil dacă întregul
ciclu urban al apei este gestionat într-o manieră holistă care adoptă
principiile IWRM. Proiectul RUAF vizează integrarea agriculturii în planificarea
urbană, cu oraşe-pilot din întreaga lume, inclusiv regiunile din vestul, estul şi sudul
Africii. Obiectivul principal al acestui program este acela de a contribui la
securitatea alimentară urbană, reducerea sărăciei urbane, managementul de mediu,
împuternicirea fermierilor urbani şi guvernarea participativă a oraşului prin
dezvoltarea capacităţii părţilor implicate în agricultura urbană şi formularea politicii
participative şi planificarea acţiunii.
Orientări „implementabile”. Operaţiunile de reutilizare implică aplicarea
strategiilor de gestionare a riscului cu promovarea de opţiuni de tratare adecvată şi
elaborarea de orientări şi mecanisme menite să reducă riscurile asociate. Riscurile
de sănătate includ riscurile microbiologice şi chimice. Reglementările referitoare la
reutilizarea apei sunt îndreptate în primul rând la protecţia sănătăţii şi se adresează
la fel de bine şi protecţiei mediului. Ghidurile sau standardele privind calitatea apei
uzate variază cu tipul de aplicare. Acestea ar trebui să reflecte potenţialul pentru
variaţiile regionale ale climatului, fluxul de apă şi caracteristicile apelor uzate şi ar
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trebui să fie concepute pentru a proteja populaţia împotriva expunerii maxime
realiste. În practică, aceşti factori sunt exprimaţi prin diferite cerinţe de calitate a
apei, precum şi cerinţe pentru procesul de tratare şi criterii pentru funcţionare şi
fiabilitate. Acestea ar trebui să fie (1) realiste în ceea ce priveşte condiţiile locale
(epidemiologice, factorii socio-culturali şi de mediu), (2) accesibile şi (3)
executorii. Pentru managementul integrat al resurselor de apă
şi pentru a obţine înţelegerea şi acceptarea de către public, reglementările de
reutilizare a apei ar trebui să fie parte dintr-un set de reglementări solide care se
aplică apei potabile, apei pentru uz casnic, apei pentru irigaţii, etc (Bahri şi
Brissaud, 2002).
Cele două referinţe de nivel privind recuperarea si reutilizarea apei sunt liniile
directoare ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (2006) şi criteriile de reciclare a
apei, stabilite de California (2000) (Căsuţa 15).
Căsuţa 15: Referinţe de inalt nivel – Ghidurile WHO şi criteriile privind recuperarea
apei, stabilite de California
O comisie de experţi a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (WHO) a examinat mai întâi
probleme de sanatate cauzate de utilizarea apelor uzate în agricultură şi acvacultură în
1971. Pe baza constatărilor studiilor epidemiologice de irigare a apelor uzate, ghidurile
propuse privind calitatea apei microbiene pentru irigaţiile nerestricţionate (WHO, 1973) au
fost relaxate în 1989 la 1000 bacterii coliforme fecale la 100 ml. În plus, ghidul pentru
nematodele intestinale a fost recomandat la mai puţin de 1 ou de nematod intestinal pe litru
(WHO, 1989). Studii recente din India, Pakistan şi Vietnam au contestat validitatea
ghidului global (viermi intestinali) privind calitatea apei. Cele mai recente ghiduri pentru
condiţiile de siguranţă de utilizare a apelor uzate în agricultură au fost revizuite în mod
considerabil (WHO, 2006). Acestea se bazează pe evaluarea riscurilor de sănătate şi pe
abordările de management pentru a adresa pericolele asociate cu apele uzate. Acestea
furnizează un cadru pentru luarea deciziilor documentate la nivel naţional şi local. Ele
vizează prevenirea transmiterii bolilor transmisibile, în timp ce se optimizează conservarea
şi reciclarea resurselor. Acestea permit schimbarea diferenţială şi adaptivă care este
eficientă din punct de vedere al costului în reducerea riscurilor de sănătate şi de mediu.
Ghidul privind bacteriile coliforme fecale a fost înlocuit punându-se accent pe riscurile care
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pot fi atribuite şi pe probleme de handicap. În plus, guvernele din ţările în curs de
dezvoltare au oferit mai mare flexibilitate în aplicarea ghidurilor (WHO, 2006).
Primele reglementări din California privind reutilizarea apei au fost stabilite în 1918 de
către statul California. În acel moment, cererea luată în considerare a fost doar irigarea. În
1933, primele standarde pentru efluentul microbian pentru „irigarea legumelor şi fructelor
din grădini”, au fost stabilite de Consiliul pentru Sanătate al Statului California la o
concentraţie de bacterii coliforme ≤ 2.2 PPM/100 ml (Ongerth şi Jopling, 1977).
Concentraţia bacteriilor coliforme a fost echivalentă cu cea necesară pentru apa potabilă şi
se bazează pe conceptul de „risc zero”. De atunci, standardele au fost revizuite în mod
continuu pentru a aborda noile cereri de apă recuperată şi pentru a lua în considerare
progresul în domeniul tehnologiei de epurare a apei uzate şi cunoştinţele actualizate în
protecţia sănătăţii publice (Crook, 1998). Mai multe investigaţii, începând cu sfârşitul
anilor 1960, au ajutat la dezvoltarea reglementărilor comprehensive privind reutilizarea
apei, care se adresează unei varietăţi largi de utilizări în mai multe state din SUA. Florida şi
în special California au fost lidere în acest proces. În 1978, criteriile privind recuperarea
apelor uzate în California au fost emise de către Departamentul de Servicii de Sănătate
(DHS) din California. Acestea au fost revizuite recent (Starea Criteriilor de Reciclare a
Apei din Titlul 22 California, 2000). Aceste standarde, care se aplică pentru recuperarea
apelor uzate, includ standarde de calitate a apei, cerinţe ale procesului de tratare, cerinţe de
fiabilitate operaţională şi de tratare. Oportunitatea şi beneficiile recuperării şi reutilizării
apelor uzate au fost bine recunoscute de cele mai multe state din Statele Unite. De
exemplu, în Codul Apelor al statului California este de remarcat în mod clar că „există
intenţia Legislativului prin care Statul preia toate etapele posibile pentru a încuraja
dezvoltarea instalaţiilor de reciclare a apei, astfel încât apa reciclată să poată fi făcută
disponibilă pentru a ajuta la satisfacerea cerinţelor de apă tot mai mari ale Statului”.
Activităţile de recuperare şi refolosire a apei reziduale în ţările care fac parte din Uniunea
Europeană (UE) sunt puternic influenţate de Directiva Cadru Apă a UE promulgată în anul
2000. În Directiva Comisiei Comunităţilor Europene (91/271/CEE), „apele uzate tratate ar
putea fi reutilizate ori de câte ori este cazul”, iar „căile de evacuare ar trebui să reducă
efectele negative asupra mediului”, (Comunitatea Economică Europeană, 1991). Mai multe
ghiduri substanţiale pan-europeane pentru reciclarea şi reutilizarea apei reziduale au fost
propuse şi sunt studiate, dar nu au fost luate acţiuni.
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6. CONCLUZII

V

orbind la modul general, doar un volum mic de ape uzate este
tratat. Cu puţine excepţii majore, cele mai multe ţări în curs de
dezvoltare din Asia şi Africa sunt caracterizate printr-o
alimentare cu apă necorespunzătoare, serviciile deficitare de

sanitaţie din punct de vedere al mediului şi lipsa de siguranţă a alimentelor.
Abordările urmate în ultimii 40 de ani nu au reuşit în realizarea unei alimentări
durabile a apei şi a unor servicii şi sanitaţie. Acestea au nevoie de o mutare dincolo
de graniţele sectorului convenţional dintre alimentarea cu apă şi sanitaţie şi
investiţiile în sectorul apei. Sunt necesare noi concepte şi direcţii care să
corespundă capacităţilor, nevoilor şi posibilităţilor.
Cerere tot mai mare de apă şi evacuarea în cea mai mare parte a apelor uzate
netratate reprezintă o provocare majoră pentru gospodărirea resurselor de apă într-o
manieră integrată. Reutilizările directe ale apelor uzate netratate, precum şi
utilizarea resurselor de apă dulce poluate cu ape uzate în agricultură sunt foarte
frecvente în zonele urbane şi periurbane. În ciuda impactului pozitiv asupra
aspectelor economice locale, cu beneficii socio-economice mari din suprafeţele
irigate, riscurile de sănătate publică sunt incontestabile.
Această practică va creşte doar cu creşterea deficitului de apă şi urbanizării. Prin
urmare, apele uzate şi biosolidele / nămolurile sunt resurse importante care pot
ajuta în lupta împotriva crizelor de apă, hrană şi energie. Utilizarea apelor uzate,
excrementelor şi apei uzate menajere( greywaters) în agricultură oferă oportunităţi
pentru reciclarea apei şi nutrienţilor şi poate avea un impact pozitiv asupra mediului
prin prevenirea poluării.
Întrebarea cheie care rezultă din ambele observaţii precedente este cum să se
menţină serviciile de sanitaţie în viitor, în special tratarea apelor reziduale menajere
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într-o situaţie în care cele mai convenţionale abordări lipsesc, iar apele poluate şi
apele uzate sunt deja utilizate de zeci de mii de agricultori?
Raspunsul este o schimbare de paradigmă în cazul în care reutilizarea apei defineşte
gradul necesar de tratare, în cazul în care soluţiile tehnice trebuie să se potrivească
capacităţilor, precum şi în cazul în care tratarea surselor urbane va fi pusă în
aplicare printr-o abordare cu multiple bariere combinată cu diferite măsuri de
protecţie a sănătăţii şi de tratare.
Aşa cum reutilizarea apei pentru producţia de recolte va rămâne o opţiune majoră,
provocarea este de a integra agricultura în conceptele de sanitaţie urbană cu
avantajul suplimentar al reciclării apei şi nutrienţilor, cele două modalităţi majore
de închidere obstacolelor privitoare la apă şi nutrienţi de la interfaţa urban-rural
care se adresează obiectivelor ODM privind sanitaţia şi foametea în mod simultan.
Metode alternative de tratare a apei reziduale bazate pe principiile de închidere a
ciclurilor şi câteva tehnologii neconvenţionale pentru apele uzate pot fi puse în
aplicare pentru sistemele de canalizare individuale şi colective. Proiectarea unei
serii de soluţii eficiente din punct de vedere al costului, care să abordeze
obstacolele tehnice, instituţionale, sociale, comportamentale şi culturale pentru
adoptarea unei astfel de abordări rămâne una din provocările majore. Este necesară
o strategie pe termen lung care acţionează pas cu pas, precum şi crearea unor noi
modele de afaceri locale. Dar cel mai bine dintre toate, capacităţile locale care
trebuie să fie construite indică standardele realiste şi soluţiile locale,
mai mult decât orice program de sanitaţie importat.
După cum a afirmat Brissaud (2008), „Contribuţia potenţială de refolosire a apei
pentru un management integrat de gospodărire a resurselor de apă rămâne încă
subdezvoltată considerabil, deşi o gamă largă de soluţii tehnice fiabile, eficace şi
eficiente din punct de vedere al costului sunt disponibile pentru fiecare tip de cerere
de refolosire. Consideraţiile economice vor determina, în mod inevitabil factorii de
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decizie să opteze pentru cererile de reutilizare eficiente din punct de vedere
economic, adică refolosirea apei în scop urban şi industrial pe termen scurt şi
reutilizarea indirectă a apei potabile pe termen lung.”
Lecţiile pot fi înţelese din experienţele care pot conduce la programe mai eficiente
la nivel naţional şi la nivel comunitar. O necesitate cheie este de a asigura că
propunerile de soluţii tehnologice sunt bazate pe concepţiile holiste, ştiinţifice,
economice şi sociale ale întregului sistem urban de ape în cazul în care, de
exemplu, limitările în sectorul de alimentare cu apă sunt pe deplin luate în
considerare în stabilirea obiectivelor de sanitaţie, precum şi în cazul în care
comunităţile locale îşi pot exprima nevoile şi sugestiile în platforme deschise ale
părţilor interesate.

7. ZECE RECOMANDĂRI POLITICE CHEIE

S

unt prezentate în continuare zece recomandări politice cheie
parţiale, pe baza „Ghidurilor privind Gospodărirea Apelor
Reziduale Municipale”, dezvoltate în cooperare de
UNEP/WHO/UN-Habitat/WSSCC (2004).

1. Ar trebui creat un climat politic în care se acordă prioritate ridicată tuturor
aspectelor legate de managementul durabil al apelor uzate şi ar trebui să fie
alocate suficiente resurse pentru gospodării.
2. Guvernele au un rol esenţial în planificarea, finanţarea şi întreţinerea
infrastructurii de alimenatre-sanitaţie-reutilizare a apei. Autorităţile
naţionale ar trebui să creeze un mediu de validare la nivel naţional şi local.
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3. Ar trebui să fie adoptat un cadru integrat pentru gospodărirea apei, a apei
pluviale şi a apelor uzate, pentru sursele de poluare difuză şi pentru
reutilizarea apei. Managementul urban durabil al apei este posibil numai
dacă întregul ciclu urban de apă este gospodărit într-o manieră holistă în
contextul întregului bazin hidrografic.
4. Recuperarea şi reutilizarea apelor reziduale ar trebui să fie încorporate în
orice politică de management integrat şi durabil al resurselor de apă.
5. Fiecare comunitate, regiune sau ţară ar trebui să găsescă care este soluţia
cea mai corespunzătoare şi eficientă din punct de vedere al costului pe
termen scurt şi lung şi care să acţioneze în consecinţă. O abordare etapizată
ar trebui să fie preluată pentru implementare şi va contribui la atingerea
obiectivelor de management pe termen lung.
6. Cheia este selectarea de tehnologii adecvate pentru tratarea eficace şi
eficientă din punct de vedere al costului şi reutilizarea apelor uzate. În ceea
ce priveşte siguranţa sănătăţii şi viabilitatea economică, acestea necesită o
combinaţie adecvată de tratare a apei reziduale şi cele mai bune practici,
ţinând seama de problemele de mediu. O abordare multiproblematică
(opţiuni de tratare şi netratare) va asigura că riscurile sunt anticipate şi
depăşite.
a.O schimbare modestă în comportament ar putea reduce semnificativ
riscul de la refolosirea deşeurilor.
b.Sunt necesare campanii de conştientizare de la „fermă la furcă”.
7. Pentru scopul reutilizării, control sursei rămâne esenţial pentru colectarea
separată şi tratarea diferitelor fracţiuni ale influxului de ape uzate (de
exemplu, segregarea apelor uzate industriale).
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8. Preferinţele utilizatorilor şi capacitatea acestora de a plăti ar trebui să fie
luate în considerare.
9. Implicarea tuturor părţilor interesate de la începutul operaţiunilor de
refolosire a apei şi asigurarea platformelor părţilor interesate pentru a
facilita dialogul, a dezvolta tehnologia participativă, preluarea inovării şi
învăţarea socială.
10. Asigurarea stabilităţii financiare şi a durabilităţii:
• Legarea gestionării deşeurilor cu alte sectoare economice pentru
recuperarea rapidă a costurilor, reducerea riscurilor, stabilitate financiară şi
implementarea durabilă.
• Dezvoltarea soluţiilor mixte publice/private, publice/publice pentru
investiţii, furnizare de servicii şi exploatare şi întreţinere.
• Considerarea echităţii sociale şi solidarităţii pentru a ajunge la recuperarea
costurilor.

Mulţumiri:
Aş dori să mulţumesc în special membrilor grupului de lucru al GWP cu privire la
IWRM şi canalizare, tuturor membrilor Comitetului Tehnic GWP şi Profesorilor
Takashi Asano (UC Davis) şi François Brissaud (Universitatea din Montpellier)
pentru comentariile lor valoroase.
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