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1 – RESUMO  

Este projeto nasce da necessidade de transformação cultural da forma como a 

sociedade lida com a água, e da consciência da urgência de adoção de medidas 

para minimizar o impacto que a exclusão social causa às comunidades e ao meio 

ambiente. Por entender as limitações do sistema de esgotamento sanitário 

convencional, principalmente no que diz respeito ao atendimento de pessoas em 

situação de vulnerabilidade social, este projeto pretende viabilizar uma solução 

tecnológica alternativa para o saneamento básico em meio urbano, minimizando o 

impacto à saúde e meio ambiente e promovendo economia de água nas populações 

carentes de infraestrutura através da implantação de 10 banheiros secos com 

separação de urina em 10 residências de uma comunidade situada na zona norte de 

São Paulo. A utilização dos banheiros secos pelas famílias será acompanhada e 

monitorada. Serão realizadas análises físico-químicas e microbiológicas dos 

compostos orgânicos gerados durante todas as fases do projeto.    

Palavras-chaves: Saneamento ambiental; Banheiro seco; Compostagem; 

Microrganismos termofílicos. 

 

2 – INTRODUÇÃO  

Todas as edificações das sociedades humanas geram esgotos e dejetos; 

esses por sua vez, são despejados nos córregos, lagos, rios e mananciais. Os 

sistemas convencionais de coleta e tratamento de esgotos domésticos, desperdiçam 

água tratada e potável que poderiam ser utilizadas no abastecimento público; este 

sistema de saneamento básico, também contribui para o aumento da quantidade de 

esgoto e contaminação de recursos hídricos, uma vez que, dilui os dejetos e 

aumenta seu volume (STORTE-SANTOS & BORGES, 2016). Tal tratamento 

desperdiça cerca de 15.000 litros de água tratada ou potável por ano, para evacuar 

apenas 35 kg de fezes e 500 litros de urina por pessoa, política no mínimo 

questionável tendo em vista a escassez de água e de recursos que enfrentam a 

maioria das cidades no mundo. Nota-se, pelo exposto, que apenas a coleta de 

esgoto, sem tratamento e destinação adequada, não gera a melhoria esperada nas 

condições de saúde da população (DUQUE, 2002).  

Diante de tamanha perda, e também das ameaças aos mananciais, a 

compostagem e o banheiro seco, surgem como formas alternativas à reciclagem 



convencional dos resíduos orgânicos urbanos ou rurais, pois, como sugere Vinnerås 

(2007), se realizada de maneira adequada, é capaz de quebrar o ciclo da 

contaminação da água, e promover o ciclo fechado da utilização dos nutrientes 

orgânicos proposto por Esrey et al. (2001). Por este motivo, este conceito de 

tratamento vem se tornando cada vez mais frequente.  

 

3 – OBETIVO  

O presente projeto está testando uma tecnologia alternativa de saneamento 

ambiental unifamiliar, numa comunidade em situação de vulnerabilidade social, 

baseada no uso de banheiros secos com separação de urina, sistema integrado de 

coleta e tratamento de dejetos.  

 

4 – METODOLOGIA  

Para implantar o projeto, segue-se os seguintes passos: construção de dez 

banheiros secos em dez residências; construção das composteiras que receberão o 

material seco oriundo dos banheiros; construção da bacia de evapotranspiração; 

oficinas de capacitação sobre procedimentos para utilização de banheiros secos; 

logística de coleta para a retirada do material dos banheiros secos das residências e 

encaminhamento para as áreas de tratamento (compostagem e evapotranspiração); 

visitas periódicas às residências selecionadas pelo projeto para levantamento de 

dados sobre a utilização dos banheiros secos, e coleta das amostras dos materiais e 

encaminhamento para análises microbiológicas e físico-químicas.  

5 – DESENVOLVIMENTO  

O local escolhido para a implantação do projeto foi a ZEIS (Zona Especial de 

Interesse Social) na Vila Nilo; onde vive uma comunidade em situação de 

vulnerabilidade social, com precária infraestrutura e saneamento básico. A 

comunidade desta ZEIS está em área que faz divisa com o município de Guarulhos, 

e sofre todas as adversidades de uma área de fronteira. Neste ponto, está sendo 

possível a realização de um projeto de pesquisa, a ser implantado em residências, 

onde será possível testar uma tecnologia para tratamento de dejetos que considera 

a cadeia de serviços de saneamento em sua completude, desde a fonte produtora 

dos dejetos (domicílios), coleta, transporte, tratamento e geração de composto 

orgânico.   



 

6 – RESULTADOS PRELIMINARES 

O projeto encontra-se em andamento. Dois banheiros secos foram instalados 

recentemente e ativados na última semana do mês de agosto. Foram também 

criados procedimentos de coletas de amostras que começarão ser realizadas na 

segunda semana de setembro. Será também realizado um teste de tratamento 

térmico com vidros côncavos adaptados nas tampas de bombonas plásticas, onde o 

material oriundo dos banheiros secos será depositado. O objetivo deste teste será 

eliminar os patogênicos antes mesmo do processo de compostagem, pois, segundo 

Bárbara, 2009, o processo convencional de compostagem de dejetos humanos 

oriundos de banheiros secos pode levar até um ano para eliminar todos os 

patógenos. Com o funcionamento dos dois primeiros banheiros instalados pretende-

se que a aderência do projeto na comunidade aumente e mais famílias sejam 

cadastradas para logo ser possível a instalação de todos os banheiros previstos no 

projeto.  
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