BANHEIRO SECO DE COMPOSTAGEM
A cada ano no país em torno de 160 milhões de
toneladas de dejetos humanos são transformadas em
poluição e depositados junto com o lixo urbano ou
despejados nos rios. O banheiro seco ou sanitário
compostável é uma solução simples, ecológica e
economicamente viável para solucionar esse e outros
problemas.

O Projeto Ambiental Gaia Village
desfruta dessa Tecnologia em seus
espaços desde o ano de 2000. Ao
todo
são
07
banheiros
de
compostagem.

O QUE É UM BANHEIRO SECO
O banheiro seco é um sanitário que usa o método da compostagem dos
dejetos com serragem e papel higiênico, eliminando a necessidade de água
potável.
O banheiro seco transforma problema (dejetos) em recurso, já que ao final
do ciclo produz húmus. Isso representa verdadeira ciclagem de fertilizantes
agrícolas, uma vez que os nutrientes dos alimentos ingeridos retornarão
para o solo, completando o ciclo natural.
Existem, ainda, inúmeras outras vantagens:
• Não requer instalações hidráulicas
• Não produz lixo contaminante
• Elimina agentes patogênicos
• Produz um subproduto livre de odores e passível de manuseio
• Permite a reutilização do material como composto orgânico
• Dispensa maquinários em sua manutenção anual
• Tem custo operacional irrisório
• Não agride o meio ambiente
• Possui um alto potencial de capitalização em marketing ecológico.

COMO SE ESTRUTURA O SANITÁRIO
O sanitário é composto de duas partes:
1) cabine de uso
2) duas câmaras de compostagem

A cabine é aparentemente igual à de qualquer sanitário convencional,
apresentando uma única diferença: a parte oca do interior do vaso é
construída de maneira que não se tenha contato visual com os dejeto.
As câmaras de compostagem ficam abaixo do vaso sanitário, de modo a
promover o aquecimento solar e a ventilação do material para favorecer o
processo de compostagem.
A ventilação é garantida por um duto/chaminé que através de um processo
chamado termossifão (ventilação solar) torna o sanitário inodoro.
A câmara conta, ainda, com duas comportas no nível do solo que facilitam a
retirada do material tratado.
E por que duas câmaras? Porque enquanto em uma os resíduos estão em
processo de compostagem, a outra está em operação.
Isso quer dizer, que o banheiro tem também dois assentos sanitários que
funcionam em períodos alternados. Após o uso de uma câmara, por um
período de 3 a 6 meses, passa-se a usar a outra câmara. No final de cada
período de repouso retira-se o composto e alterna-se novamente o uso das
câmaras.

COMO FAZER A MANUTENÇÃO
Após o uso, ao invés de apertar a descarga (que não existe no banheiro
seco), é necessário jogar um pouco de serragem dentro do vaso,
juntamente com o papel higiênico. Associada aos micro-organismos, a
serragem e o papel higiênico permitem a decomposição dos resíduos, sem
causar mau odor.
Não jogar dentro das câmaras materiais inorgânicos. Disponibilizar um
lixeiro no sanitário para objetos como absorventes femininos, fraldas, fio
dental, chicletes, etc.

E para tornar a compostagem mais eficiente, sugere-se que as câmaras
fiquem posicionadas para o Norte, direção que recebe mais calor do sol e,
portanto, acelera o processo, tornando-o mais eficiente. Não coloque
nenhum tipo de barreira para o sol, como árvores atrás do sanitário.
COMO CONSTRUIR
O ideal de uma construção ecológica é usar mais de uma técnica e tipo de
material, adequando a disponibilidade com a necessidade de cada estrutura.
No Projeto Gaia Village utilizamos tijolos com argamassa para a construção
das câmaras, rebocadas com estuque. Madeira de eucalipto para o abrigo e
bambu para os espaços de ventilação. O teto foi construído com telha
transparente coberta com palhas.
As câmaras estão posicionadas abaixo do vaso sanitário, voltadas para a
face norte, de modo a otimizar a captação da luz solar e melhor ventilação
do material com vistas a favorecer o processo de compostagem.
Mesmo sem contato com o solo, há em frente das câmaras, uma caixa de
concreto tipo reservatório que abriga uma garrafa Pet de 5 litros, visando
retenção de chorume/líquido.

A ventilação é garantida por um duto/chaminé que funciona obedecendo o
princípio de um termossifão (ventilação solar) tornando o sanitário inodoro.
Outra dica para evitar maus odores é a colocação de ventoinhas de
computador (cooler), na câmara subterrânea, acionadas manualmente e
conectadas a energia elétrica.

Dimensões: As medidas do sanitário são definidas pelo tamanho das
câmaras e da noção de conforto para as pessoas que vão usá-lo. As
câmaras devem ter cerca de 1metro cúbico de espaço para o material a ser
compostado. Portanto, a largura de uma câmara é aprox. 1 m, e o sanitário,
como têm duas câmaras, terá 2 m de largura. Para a altura e largura do
assento, altura da porta, do teto, etc.
Você pode repensar todas essas medidas tirando suas próprias medidas:
em pé, sentados, etc. e verificando quais dimensões do sanitário trariam
mais conforto e comodidade para toda a família e visitantes.

USOS DO COMPOSTO
Todo o composto produzido nos banheiros secos do Gaia Village é usado no
processo de adubação do plantio de espécies nativas da mata atlântica,
visando adensar as florestas e também recuperar solos empobrecidos.
Em 2007, o composto do banheiro do Espaço Gaia foi alvo de pesquisa
acadêmica na Universidade do Extremo Sul Catarinense/ UNESC. A
graduanda em Engenharia Ambiental, Cintia Casagrande, coletou e analisou
material no Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas da UNESC.
O resultado demonstrou um composto de qualidade que supera os
parâmetros fisico e químicos considerados pelo Ministério da Agricultura.
Laudo detalhado e mais informações a cerca deste trabalho pode ser
visualizado na Monografia de Conclusão de Curso, intitulada “Caracterização
de Composto Orgânico Sanitário com vistas a Recuperação de Ecossistemas
Costeiros: o Caso do Projeto Gaia Village, Garopaba/SC.
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