


CONTATOS

Projeto Caminho das Águas I Araçuaí Sustentável
Rua Dom Serafim, nº 377A - Centro - Araçuaí - MG
Telefone/Fax: (33) 3731-2072
jequitinhonha@cpcd.org.br
www.projetocaminhodasaguas.org.br 

Banco de Êxitos S/A
Rua Paraisópolis, nº 80B - Santa Tereza - Belo Horizonte - MG
Telefone: (31) 3463-3971 – Fax: (31) 3463-0012
www.bancodeexitos.org.br 
besa@bancodeexitos.org.br 

Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento
Rua Paraisópolis, nº 80A - Santa Tereza - Belo Horizonte - MG
Telefone: (31) 3463.6357 – Fax: (31) 3463-0012
www.cpcd.org.br I cpcd@cpcd.org.br

-32-



Realização:

-31-

Esta publicação faz parte do Projeto “Caminho das Águas: uma 

proposta para o semi-árido - Fase 2”, de autoria do Banco de Êxitos 

S/A – Solidariedade e Autonomia – BESA, coordenado pelo Centro 

Popular de Cultura e Desenvolvimento – CPCD e aprovado na 

seleção pública de 2009 do Programa Petrobras Ambiental. 



Banheiro Seco



FICHA TÉCNICA

Autoria: Comunidades de Araçuaí e Equipe Caminho das Águas

Sistematização de Conteúdo: Luciana Aguiar

Coordenação e Revisão: Eliane Almeida e Flávia Mota

Revisão Ortográfica: Diana Ribeiro Tolentino

Ilustração: Silmara Lima Soares e Tarick Haziz

Diagramação: Fabriqueta de Softwares – Cooperativa Dedo de Gente

Coordenação Geral: Tião Rocha

-29-

Uma cidade sustentável é formada por comunidades sustentáveis que, por sua 
vez, são formadas por casas sustentáveis. Em Araçuaí, no Projeto Caminho das 
Águas, chamamos essas casas de “Casas Maravilha”. 

Biofertilizantes, hortas mandala, compostos orgânicos, banheiros secos são 
algumas das tecnologias que fazem parte das Casas Maravilha. Tais tecnologias 
são fruto da observação da natureza, das conversas feitas em rodas e do 
trabalho de homens e mulheres, que aceitaram o desafio de pensar formas 
diferentes e inovadoras de viver e de ocupar os lugares onde moram. 

Estamos conhecendo caminhos novos e transformando!

Aqui neste livreto, contamos detalhadamente como funciona o banheiro seco, 
também chamado de biosanitário compostável. Essa tecnologia ajuda-nos a 
economizar água e produzir adubo para fertilizar a terra, reaproveitando o 
material que poderia contaminar nossas águas e o solo

Foi com a ajuda preciosa do Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado, 
o IPEC, que conhecemos essa tecnologia e a adaptamos à nossa realidade. 

A partir do Projeto Caminho das Águas, estruturamos nossas ideias e 
obtivemos o apoio do Programa Petrobras Ambiental para implementá-las na 
prática.
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Permacultura como Referência

Permacultura é sinônimo de cultura permanente. É um jeito de pensar e agir, 
trabalhar e produzir, a partir de três princípios básicos: 

• O  cuidado com a terra; 
• O  cuidado com as pessoas; 
• O  compartilhamento do excedente. 

Tudo deve ter, no mínimo, duas funções: uma planta ajuda outra a crescer. O 
que era lixo vira insumo.  Assim, os problemas viram oportunidades!

Quando seguimos os princípios da permacultura em um lugar – uma casa, um 
quintal, um sítio ou um escritório -, elaboramos um desenho das atividades 
visando alcançar alguns objetivos: facilitar o trabalho humano, aproveitar ao 
máximo as fontes de energia e utilizar os locais da melhor maneira possível. 

A ideia é que tudo esteja conectado para que não falte material e não haja lixo. 
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“Com a  chegada  do pro jeto na  comunidade , t i vemos vár ias 

opor tun idades  para  melhorar  nosso conhec imento em re lação 

ao cu idado com a  terra . Adqu ir imos ca ixa  para  captar  água  da 

chuva  e  recebemos o banhe iro seco –  uma a l ternat iva  para 

cu idar  das  fezes , que a  gente  não conhec ia . Tudo i s so com o 

intu i to  de contr ibu i r  para  uma v ida  ma is  saudáve l .”

Vanda Mar ia  de  Jesus  -  Comunidade Cruz inhas
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“Eu  não  imag inava  que  a s  fezes  pudessem f i c a r  desse  j e i to. 

Não  tem che i ro  e  es t á  parecendo adubo  mesmo!  Agora , s i n to 

que  a s  pessoas  querem f azer  a s  p i l ha s  de  composto  em suas 

casas  porque  v i r am como é  s imp les  t r ans formar  os  de je tos 

em adubo.”

R i t a  Ramos  -  Comun idade  Pequ i
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Como saber se a compostagem está acontecendo corretamente?
A observação é a maior aliada em todas as etapas da compostagem. 
Porém, caso deseje testar se a compostagem está indo bem, introduza um 
galho seco ou uma varinha bem lisa até o fundo do tambor e deixe por alguns 
minutos.  Ao retirar, observe se o galho está quente e úmido, pois o processo 
de compostagem está correto quando há a formação de uma massa uniforme, 
quente e úmida.

E se algo estiver diferente, como corrigir?
Se o galho sair molhado, é porque há excesso de líquido no composto. Então, é 
necessário colocar mais material seco: serragem, galhos e folhas secas. Mas, se 
o galho sair completamente seco, devem ser feitos buracos em diversos lugares 
do composto. Nesses buracos, será colocada matéria orgânica molhada, como 
serragem molhada com água de chuva ou terra vegetal úmida.

Como limpar o banheiro seco?
Como qualquer banheiro, esse também precisa estar sempre limpo! 
É bem fácil: basta varrer, usar produtos de limpeza de sua preferência (desde 
que eles não se juntem ao composto), recolher o lixo não compostável e 
pronto! 
 

Se você tem outras dicas, compartilhe conosco! Mande um email para 
jequitinhonha@cpcd.org.br.
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Apenas construir um banheiro seco não é o suficiente! Para praticar a 
permacultura, é fundamental a interação entre as diversas técnicas. 

O banheiro deve estar conectado a outras práticas que nos ajudarão a 
aproveitar melhor os recursos que temos e a produzir de maneira mais 
sustentável.  Caso deseje saber mais sobre essas práticas, leia a cartilha Casa 
Maravilha ou procure outros materiais informativos (vídeos, sites na internet e 
cartilhas) produzidos pelo Projeto Caminho das Águas e pelo Centro Popular 
de Cultura e Desenvolvimento - CPCD. 

Além disso, pesquise em livros, internet ou converse com outras pessoas sobre 
permacultura e as tecnologias que surgiram a partir dela. Você vai conhecer 
várias ideias simples e inovadoras, com grande potencial de transformação! 

Algumas dicas e vídeos podem ser encontrados aqui:
www.cpcd.org.br e www.projetocaminhodasaguas.org.br 
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O banheiro seco

O banheiro seco é uma construção que não utiliza água para dar descarga. Em 
lugar da água, é usada matéria orgânica seca - serragem, folhas secas e picadas, 
casca de café, palha de milho, de arroz e de feijão - para cobrir as fezes e a 
urina. 

Há muitas vantagens de se ter um banheiro seco:
• Não há necessidade de se construir uma rede de esgoto e saneamento 

básico.
• Não há contaminação do solo, dos rios, dos oceanos e das águas 

subterrâneas.
• Considerável economia de água (nos banheiros comuns, as descargas 

consomem até 15 litros de água por vez).
• É muito mais higiênico do que as fossas.
• Transforma dejetos humanos em adubo repleto de nutrientes para 

fertilizar jardins e árvores frutíferas.
• Se for construído e mantido corretamente não gera mau cheiro.
• Reduz o uso de agrotóxicos, pois com o uso do composto orgânico 

nas plantas, elas ficam mais resistentes às pragas.
• É mais barato construir e manter um banheiro seco em relação ao 

banheiro convencional.
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Por que devo fechar a tampa do vaso?
O composto é um material que atrai bichos e insetos, por isso devemos 
tampar o vaso a cada uso para que não exale mau cheiro e o banheiro seco 
seja um lugar agradável

Posso instalar uma pia no banheiro seco?
Uma das maiores vantagens do banheiro seco é não depender de água 
canalizada. Dessa forma, não convém instalar uma pia convencional. Em 
Araçuaí, em alguns banheiros, foi feito o seguinte: pias, instaladas ao lado ou 
dentro do banheiro seco, usam água captada da chuva. Após o uso, essa água 
vai para uma parte da produção (como os círculos de bananeira) que pode 
receber as “águas cinza”, ou seja, com sujeira e sabão. Outras pessoas usam 
álcool ou lavam as mãos em outra pia dentro de casa. O que não se pode é 
deixar de limpar as mãos!

Onde devo usar o composto?
O composto resultado da compostagem deve ser usado como adubo de 
árvores frutíferas e jardins. Ele não deve ser usado na horta. Em hortas, é mais 
recomendável a utilização de composto orgânico feito de esterco de boi e 
matéria seca.  

Onde devo construir o banheiro?
Ele deve ser construído em um lugar do quintal, perto da casa, onde o 
tambor - câmara de compostagem - receba bastante sol.

-25-



Perguntas que já fizemos

Os banheiros secos têm mau cheiro?
Os banheiros não têm mau cheiro se forem construídos e mantidos 
corretamente.

Posso urinar no banheiro seco?
O combinado que fizemos aqui é: mulheres sim, homens não. Urina demais 
prejudica a compostagem.  Assim, os homens urinam em árvores que precisam 
de ureia, tornando-as mais vivas e evitando que o composto fique encharcado.

Posso jogar papel higiênico sujo dentro do tambor, junto com a 
urina e as fezes?
Sim! O papel também ajuda na formação do composto. Mas lembre-se de 
cobrí-lo também com a matéria seca.

Posso jogar absorventes ou fraldas no vaso do banheiro seco?
Não. O plástico não se decompõe com facilidade. Ele atrapalha a formação do 
adubo e o trabalho das bactérias amigas da compostagem.

Devo ter mais de um tambor? Por quê?
Sim, porque enquanto um tambor está em uso, o outro fica ao sol, completando 
o processo de compostagem. As famílias maiores possuem até quatro tambores 
para não deixar de fabricar o composto!
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 “Ser uma Mãe Cuidadora foi uma das grandes oportunidades da 

minha vida. A bolsa que ganho mensalmente ajuda bastante nas 

despesas da casa. Tenho um quintal com um kit completo. Dentre 

todas as práticas que aprendi, a melhor foi o banheiro seco, pois a 

qualidade de vida de minha família melhorou bastante depois que ele 

foi implantado.”

Maria José Lopes da Silva - Cuidadora das Águas, Núcleo Cruzinhas
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Conheça o Ciclo Gerado pelo Banheiro Seco 

Esse ciclo traz ganhos, economia e aproveita diversos materiais! 

Alimento

Dejetos

Composto

Adubo
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Onde colocar o composto pronto?

O composto deve ser usado em árvores frutíferas, nos jardins e para 
recuperação de área degradada. 

Não é recomendável usar esse composto na horta.
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Compostagem

É a transformação de matéria biológica em adubo!  

Todos os dias, o solo das florestas recebe folhas secas, galhos, fezes e urina 
de animais. Misturado com a terra, esse material transforma-se em alimento 
para as árvores. Esse processo natural leva cerca de três anos para acontecer.

No sanitário compostável, a ideia é a mesma, mas um pouco mais concentrada: 
através de condições criadas pela construção e pelo bom uso do banheiro, é 
possível obter composto orgânico em cerca de um ano! Ou seja, o controle 
de temperatura, umidade e quantidade de oxigênio é necessário para que a 
transformação aconteça nesse período. 

Conheça a seguir as dicas de como usar e cuidar do banheiro seco direitinho!

Ao invés de pagar caro pelo tratamento do esgoto e de água e jogar resíduos 
no lixo, podemos transformá-los em alimento para os nossos jardins e árvores.
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No Sítio Maravilha, a compostagem é feita de uma maneira mais rápida:

1. Quando cheio, o tambor é exposto ao sol, encaixado em um buraco 
cavado, que o deixe metade para fora. A tampa é retirada e o tambor 
é coberto por um “sombrite” (espécie de tela) e uma telha solta por 
cima, para não entrar a água da chuva. A telha protege e também ajuda a 
aquecer! Essa etapa dura cerca de seis meses.

2. Quando o tambor fica mais leve, é porque perdeu umidade e a 
compostagem está indo bem. É hora, então, de completar o ciclo: uma 
base com matéria seca – especialmente bagaço de cana – é coberta com 
o composto do tambor. A pequena pilha deve ser bem coberta com mais 
matéria seca. 

3. A partir daí, é misturar de vez em quando e observar: em cerca de três 
meses, o composto estará pronto para o uso. 

Nos dois casos, é possível confirmar se o composto está pronto, através do 
Teste da Minhoca. 

Colocar algumas minhocas no composto ajuda-nos a saber se o adubo está 
pronto para ser utilizado: se elas ficarem no composto, significa que ele está 
na temperatura e no ponto certo!
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4- Folhas secas
3- Folhas verdes
2- Insumos humanos
1- Folhas secas
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“O banheiro seco é o mais bonito! Muitas pessoas deixaram de usar o 

mato para deixar as fezes. Quando chovia, escorria tudo para o rio, que é 

a única fonte de água que temos para beber. O banheiro trouxe vantagens 

satisfatórias: evitamos a contaminação das águas e do solo e futuramente 

vamos reutilizar o composto em algumas plantas e áreas degradadas.” 

Wacirso Jorge - Comunidade São João do Setúbal
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Para ser limpo e gerar composto orgânico, um banheiro seco precisa da 
seguinte estrutura:

1 . No mínimo, dois tambores de plástico PEAD (material rígido, resistente, ideal para 
conservar temperaturas), de cor escura, devem ser mantidos para compostagem de 

2 . Os tambores devem ser colocados em um espaço protegido, onde bata muito sol.

-11-

200 litros de material.  Em Araçuaí, através do orientação da BIOhabitate, usamos 
tambores de PEAD na cor azul escuro e deu muito certo!



Como cuidar do banheiro seco e obter o composto orgânico?

Como já dissemos, algumas condições precisam ser mantidas para que o 
banheiro funcione e a compostagem aconteça. 

É necessário observar se tudo está indo bem. É simples!

Qual a condição ideal para haver a compostagem?

O composto deve estar:

- Quente
A compostagem é feita entre 40 e 70 graus, por bactérias que gostam de calor.
Dessa maneira, é muito importante construir o banheiro e colocar o tambor 
em um lugar onde haja muito sol.  Isso é fundamental! 

- Úmido 
O material deve ser mantido como uma esponja que acabou de ser espremida; 
não pode estar seco, nem encharcado demais.

- Uniforme
Todas as partes devem estar misturadas e com igual consistência. 
O composto não pode estar compactado, nem desigual. 

- Sem mau cheiro
As bactérias que geram mau cheiro não ajudam na compostagem.
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4 . Canal de ventilação, para que o mau cheiro vá embora. No final, o canal deve ser 
bifurcado (em formato de T) para que não caia água da chuva dentro do tambor.
5 . Paredes de apoio. Ficam na base da parede e podem ser de pedra, por exemplo, 
para evitar que o adobe receba muita umidade ou água da chuva.
6 . Porta do banheiro que dá acesso ao vaso sanitário.
7 . Telhado para cobertura.
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8 . Assento de vaso sanitário com tampa.
9 . Paredes feitas de tijolo adobe.
10. Janela para o banheiro. 
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“Quando receb i  o  banhe i ro  em minha  ca sa , a s  pessoas  da 

comun idade  não  acred i t avam que  eu  i a  u sar. Atua lmente 

recebo  vár i a s  v i s i t a s  que  dese j am conhecer  como e le 

f unc iona .” 

S id iná l i a  A l ves  dos  San tos  -  Comun idade  Tesouras  de  C ima
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Alguns utensílios são obrigatórios: uso de um galão para o material que servirá 
de “descarga seca” e outro que será o lixo, onde serão depositados outros 
materiais de plástico, como fraldas e absorventes. 

Você pode fazer uma bela pintura com tinta de terra e deixar o seu banheiro 
muito bonito e protegido!

Por dentro, ele também pode ser arrumado e pintado. Depende de sua 
imaginação! Vale colocar espelho ou o que você achar que vá melhorar o seu 
uso.

Como construir o banheiro?

É importante que o banheiro seco compostável seja bem construído, para que 
os resultados – o composto e a não contaminação das águas – sejam atingidos. 
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Para construir um banheiro seco na sua casa ou comunidade, você pode pedir 
ajuda a centros de referência ou instituições com foco na permacultura  e 
bioconstrução, como a BIOhabitate – Saúde Ambiental e Arquitetura Viva 
(www.biohabitate.com.br ) e o Sitio Maravilha - Centro de Permacultura do 
Vale do Jequitinhonha (www.projetocaminhodasaguas.org.br).



Como usar o banheiro seco?

Inicialmente, é preciso prestar bastante atenção no jeito de usar o banheiro. 

Se desejar, coloque o encarte deste livreto atrás da porta de seu banheiro, 
para que todos saibam, inclusive os visitantes, como usá-lo corretamente!

Para começar: 

O tambor de compostagem deve ser forrado com 20 cm de uma mistura de 
serragem, folhas secas e aparas de galhos secos ou cavacos de madeira. Uma 
segunda camada de forro deve ser colocada com 5 cm de terra úmida, não 
encharcada. 

Com esse material ao fundo do tambor, o banheiro está liberado para uso!

Todos os dias:

A cada uso do banheiro seco, deve-se cobrir as fezes e a urina com três vezes 
mais de matéria seca e limpa. Por isso a serragem, folhas secas e picadas, 
casca de café, palha de milho, de arroz e de feijão devem ficar disponíveis no 
banheiro, num cesto grande, para que sejam utilizadas sempre que necessário. 

Colocar uma cuia que já tenha a medida a ser jogada no vaso facilita!  O 
cálculo médio é: ½ litro de matéria seca a cada uso do banheiro.

O papel higiênico sujo também pode se juntar ao composto. 

Para evitar o excesso de urina no composto, podemos fazer o seguinte: as 
mulheres urinam no banheiro seco e os homens perto de árvores frutíferas 
que precisam de ureia. Assim, distribuímos melhor o adubo! Não é essa a 
proposta?
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Após o uso:

Sempre fechar a tampa do vaso para evitar insetos e outros visitantes 
indesejados! 

É importante fazer a higiene das mãos após o uso do banheiro! Usar uma 
pia de água da chuva mais próxima ou passar um produto de limpeza para 
desinfetar as mãos é um hábito saudável, que não pode ser esquecido!
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4 . Canal de ventilação, para que o mau cheiro vá embora. No final, o canal deve ser 
bifurcado (em formato de T) para que não caia água da chuva dentro do tambor.
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seguinte estrutura:

1 . No mínimo, dois tambores de plástico PEAD (material rígido, resistente, ideal para 
conservar temperaturas), de cor escura, devem ser mantidos para compostagem de 
200 litros de material.  Em Araçuaí, utilizamos tambores de plástico azul escuro e deu 
certo!
2 . Os tambores devem ser colocados em um espaço protegido, onde bata muito sol.
3 . Porta de acesso para o compartimento onde ficam os tambores de compostagem. 
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Quando o adubo fica pronto? 

O processo todo leva cerca de um ano e há diferentes formas de favorecer a 
compostagem.

Nas comunidades de Araçuaí, fazemos assim:

1. Depois de cheio, o tambor é colocado ao sol, ainda fechado, por seis a 
oito meses. 

2. Após esse tempo, o composto é depositado em um buraco cavado no 
chão e forrado de matéria seca (veja figura). O buraco tem cerca de 50 
cm de profundidade e é feito longe da casa, dos bichos e da horta. As 
camadas de composto são cobertas com folhas verdes e matéria seca, 
alternadamente, protegendo o material. 

3. O composto fica nesse buraco por quase um ano. Depois desse tempo, 
é preciso observá-lo: se estiver mais escuro, sem mau cheiro, úmido e 
uniforme, certamente já se transformou em adubo e pode ser colocado 
nos jardins e próximo às árvores frutíferas!
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4- Folhas secas
3- Folhas verdes
2- Insumos humanos
1- Folhas secas
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“O banheiro seco é o mais bonito! Muitas pessoas deixaram de usar o 

mato para deixar as fezes. Quando chovia, escorria tudo para o rio, que é 

a única fonte de água que temos para beber. O banheiro trouxe vantagens 

satisfatórias: evitamos a contaminação das águas e do solo e futuramente 

vamos reutilizar o composto em algumas plantas e áreas degradadas.” 

Wacirso Jorge - Comunidade São João do Setúbal
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Compostagem

É a transformação de matéria biológica em adubo!  

Todos os dias, o solo das florestas recebe folhas secas, galhos, fezes e urina 
de animais. Misturado com a terra, esse material transforma-se em alimento 
para as árvores. Esse processo natural leva cerca de três anos para acontecer.

No sanitário compostável, a ideia é a mesma, mas um pouco mais concentrada: 
através de condições criadas pela construção e pelo bom uso do banheiro, é 
possível obter composto orgânico em cerca de um ano! Ou seja, o controle 
de temperatura, umidade e quantidade de oxigênio é necessário para que a 
transformação aconteça nesse período. 

Conheça a seguir as dicas de como usar e cuidar do banheiro seco direitinho!

Ao invés de pagar caro pelo tratamento do esgoto e de água e jogar resíduos 
no lixo, podemos transformá-los em alimento para os nossos jardins e árvores.
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No Sítio Maravilha, a compostagem é feita de uma maneira mais rápida:

1. Quando cheio, o tambor é exposto ao sol, encaixado em um buraco 
cavado, que o deixe metade para fora. A tampa é retirada e o tambor 
é coberto por um “sombrite” (espécie de tela) e uma telha solta por 
cima, para não entrar a água da chuva. A telha protege e também ajuda a 
aquecer! Essa etapa dura cerca de seis meses.

2. Quando o tambor fica mais leve, é porque perdeu umidade e a 
compostagem está indo bem. É hora, então, de completar o ciclo: uma 
base com matéria seca – especialmente bagaço de cana – é coberta com 
o composto do tambor. A pequena pilha deve ser bem coberta com mais 
matéria seca. 

3. A partir daí, é misturar de vez em quando e observar: em cerca de três 
meses, o composto estará pronto para o uso. 

Nos dois casos, é possível confirmar se o composto está pronto, através do 
Teste da Minhoca. 

Colocar algumas minhocas no composto ajuda-nos a saber se o adubo está 
pronto para ser utilizado: se elas ficarem no composto, significa que ele está 
na temperatura e no ponto certo!
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Conheça o Ciclo Gerado pelo Banheiro Seco 

Esse ciclo traz ganhos, economia e aproveita diversos materiais! 

Alimento

Dejetos

Composto

Adubo
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Onde colocar o composto pronto?

O composto deve ser usado em árvores frutíferas, nos jardins e para 
recuperação de área degradada. 

Não é recomendável usar esse composto na horta.
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Perguntas que já fizemos

Os banheiros secos têm mau cheiro?
Os banheiros não têm mau cheiro se forem construídos e mantidos 
corretamente.

Posso urinar no banheiro seco?
O combinado que fizemos aqui é: mulheres sim, homens não. Urina demais 
prejudica a compostagem.  Assim, os homens urinam em árvores que precisam 
de ureia, tornando-as mais vivas e evitando que o composto fique encharcado.

Posso jogar papel higiênico sujo dentro do tambor, junto com a 
urina e as fezes?
Sim! O papel também ajuda na formação do composto. Mas lembre-se de 
cobrí-lo também com a matéria seca.

Posso jogar absorventes ou fraldas no vaso do banheiro seco?
Não. O plástico não se decompõe com facilidade. Ele atrapalha a formação do 
adubo e o trabalho das bactérias amigas da compostagem.

Devo ter mais de um tambor? Por quê?
Sim, porque enquanto um tambor está em uso, o outro fica ao sol, completando 
o processo de compostagem. As famílias maiores possuem até quatro tambores 
para não deixar de fabricar o composto!
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 “Ser uma Mãe Cuidadora foi uma das grandes oportunidades da 

minha vida. A bolsa que ganho mensalmente ajuda bastante nas 

despesas da casa. Tenho um quintal com um kit completo. Dentre 

todas as práticas que aprendi, a melhor foi o banheiro seco, pois a 

qualidade de vida de minha família melhorou bastante depois que ele 

foi implantado.”

Maria José Lopes da Silva - Cuidadora das Águas, Núcleo Cruzinhas
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O banheiro seco

O banheiro seco é uma construção que não utiliza água para dar descarga. Em 
lugar da água, é usada matéria orgânica seca - serragem, folhas secas e picadas, 
casca de café, palha de milho, de arroz e de feijão - para cobrir as fezes e a 
urina. 

Há muitas vantagens de se ter um banheiro seco:
• Não há necessidade de se construir uma rede de esgoto e saneamento 

básico.
• Não há contaminação do solo, dos rios, dos oceanos e das águas 

subterrâneas.
• Considerável economia de água (nos banheiros comuns, as descargas 

consomem até 15 litros de água por vez).
• É muito mais higiênico do que as fossas.
• Transforma dejetos humanos em adubo repleto de nutrientes para 

fertilizar jardins e árvores frutíferas.
• Se for construído e mantido corretamente não gera mau cheiro.
• Reduz o uso de agrotóxicos, pois com o uso do composto orgânico 

nas plantas, elas ficam mais resistentes às pragas.
• É mais barato construir e manter um banheiro seco em relação ao 

banheiro convencional.
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Por que devo fechar a tampa do vaso?
O composto é um material que atrai bichos e insetos, por isso devemos 
tampar o vaso a cada uso para que não exale mau cheiro e o banheiro seco 
seja um lugar agradável

Posso instalar uma pia no banheiro seco?
Uma das maiores vantagens do banheiro seco é não depender de água 
canalizada. Dessa forma, não convém instalar uma pia convencional. Em 
Araçuaí, em alguns banheiros, foi feito o seguinte: pias, instaladas ao lado ou 
dentro do banheiro seco, usam água captada da chuva. Após o uso, essa água 
vai para uma parte da produção (como os círculos de bananeira) que pode 
receber as “águas cinza”, ou seja, com sujeira e sabão. Outras pessoas usam 
álcool ou lavam as mãos em outra pia dentro de casa. O que não se pode é 
deixar de limpar as mãos!

Onde devo usar o composto?
O composto resultado da compostagem deve ser usado como adubo de 
árvores frutíferas e jardins. Ele não deve ser usado na horta. Em hortas, é mais 
recomendável a utilização de composto orgânico feito de esterco de boi e 
matéria seca.  

Onde devo construir o banheiro?
Ele deve ser construído em um lugar do quintal, perto da casa, onde o 
tambor - câmara de compostagem - receba bastante sol.
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Como saber se a compostagem está acontecendo corretamente?
A observação é a maior aliada em todas as etapas da compostagem. 
Porém, caso deseje testar se a compostagem está indo bem, introduza um 
galho seco ou uma varinha bem lisa até o fundo do tambor e deixe por alguns 
minutos.  Ao retirar, observe se o galho está quente e úmido, pois o processo 
de compostagem está correto quando há a formação de uma massa uniforme, 
quente e úmida.

E se algo estiver diferente, como corrigir?
Se o galho sair molhado, é porque há excesso de líquido no composto. Então, é 
necessário colocar mais material seco: serragem, galhos e folhas secas. Mas, se 
o galho sair completamente seco, devem ser feitos buracos em diversos lugares 
do composto. Nesses buracos, será colocada matéria orgânica molhada, como 
serragem molhada com água de chuva ou terra vegetal úmida.

Como limpar o banheiro seco?
Como qualquer banheiro, esse também precisa estar sempre limpo! 
É bem fácil: basta varrer, usar produtos de limpeza de sua preferência (desde 
que eles não se juntem ao composto), recolher o lixo não compostável e 
pronto! 
 

Se você tem outras dicas, compartilhe conosco! Mande um email para 
jequitinhonha@cpcd.org.br.
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Apenas construir um banheiro seco não é o suficiente! Para praticar a 
permacultura, é fundamental a interação entre as diversas técnicas. 

O banheiro deve estar conectado a outras práticas que nos ajudarão a 
aproveitar melhor os recursos que temos e a produzir de maneira mais 
sustentável.  Caso deseje saber mais sobre essas práticas, leia a cartilha Casa 
Maravilha ou procure outros materiais informativos (vídeos, sites na internet e 
cartilhas) produzidos pelo Projeto Caminho das Águas e pelo Centro Popular 
de Cultura e Desenvolvimento - CPCD. 

Além disso, pesquise em livros, internet ou converse com outras pessoas sobre 
permacultura e as tecnologias que surgiram a partir dela. Você vai conhecer 
várias ideias simples e inovadoras, com grande potencial de transformação! 

Algumas dicas e vídeos podem ser encontrados aqui:
www.cpcd.org.br e www.projetocaminhodasaguas.org.br 
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“Com a  chegada  do pro jeto na  comunidade , t i vemos vár ias 

opor tun idades  para  melhorar  nosso conhec imento em re lação 

ao cu idado com a  terra . Adqu ir imos ca ixa  para  captar  água  da 

chuva  e  recebemos o banhe iro seco –  uma a l ternat iva  para 

cu idar  das  fezes , que a  gente  não conhec ia . Tudo i s so com o 

intu i to  de contr ibu i r  para  uma v ida  ma is  saudáve l .”

Vanda Mar ia  de  Jesus  -  Comunidade Cruz inhas
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“Eu  não  imag inava  que  a s  fezes  pudessem f i c a r  desse  j e i to. 

Não  tem che i ro  e  es t á  parecendo adubo  mesmo!  Agora , s i n to 

que  a s  pessoas  querem f azer  a s  p i l ha s  de  composto  em suas 

casas  porque  v i r am como é  s imp les  t r ans formar  os  de je tos 

em adubo.”

R i t a  Ramos  -  Comun idade  Pequ i
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Permacultura como Referência

Permacultura é sinônimo de cultura permanente. É um jeito de pensar e agir, 
trabalhar e produzir, a partir de três princípios básicos: 

• O  cuidado com a terra; 
• O  cuidado com as pessoas; 
• O  compartilhamento do excedente. 

Tudo deve ter, no mínimo, duas funções: uma planta ajuda outra a crescer. O 
que era lixo vira insumo.  Assim, os problemas viram oportunidades!

Quando seguimos os princípios da permacultura em um lugar – uma casa, um 
quintal, um sítio ou um escritório -, elaboramos um desenho das atividades 
visando alcançar alguns objetivos: facilitar o trabalho humano, aproveitar ao 
máximo as fontes de energia e utilizar os locais da melhor maneira possível. 

A ideia é que tudo esteja conectado para que não falte material e não haja lixo. 
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BIOhabitate – Saúde Ambiental e Arquitetura Viva
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