
3. Câmaras de compostagem

Cada sanitário é equipado com duas câmaras de composta-
gem. A razão é simples: para que o processo de composta-
gem seja eficaz, eliminando microorganismos indesejáveis,
é necessário um tempo de descanso. Assim, enquanto uma
câmara cheia de mistura fica lacrada e em repouso por seis
meses, a outra permanece recebendo os dejetos pelo mes-
mo período. Ao final desse tempo a câmara que estava em
repouso é aberta, esvaziada e posta em uso. A outra é la-
crada para permanecer em repouso por outros seis meses e
assim sucessivamente.

As câmaras de compostagem possuem cobertura metálica
que retém o calor do sol. Dessa forma, o interior atinge tem-
peraturas próximas a 72°C, o suficiente para garantir a com-
pleta eliminação dos microorganismos. Os gases liberados
nesse processo saem por uma tubulação de exaustão central
que deixa o ambiente no interior do sanitário livre de odores.

4. Minhocário

O próximo passo no sistema de reaproveitamento dos de-
jetos humanos é levar o composto retirado das câmaras
para um minhocário, onde é adicionado à terra para que
as minhocas o transformem em húmus. Nesse processo de
digestão a minhoca realiza um último tratamento do com-
posto, tornando-o adequado para o uso em qualquer tipo de
cultura, de hortaliças a árvores frutíferas.
O composto de um sanitário desse tipo é suficiente para a
produção de cinco metros cúbicos de húmus por semestre.

1. Sanitário compostável

Os dejetos humanos são tratados como substâncias não-re-
aproveitáveis, contudo, são ricos em nutrientes e minerais e,
quando recebem tratamento adequado, podem ter excelente
aplicação na recuperação de solos degradados, no cultivo de
jardins e pomares e até na agricultura. Os sanitários com-
postáveis são uma maneira simples e barata de realizar um
primeiro tratamento desses resíduos, preparando-os para ou-
tras aplicações, como a produção de húmus de minhoca.

O sanitário compostável é uma construção de dois andares,
com acesso por escada externa. Na parte de cima, ficam as
instalações sanitárias. Está tudo ali: lavatório, assento sanitá-
rio, papel higiênico... menos a caixa de descarga! Isso porque
o sanitário compostável não utiliza água para empurrar os
dejetos por tubulações de esgoto, como no sistema conven-
cional. Os dejetos caem diretamente em câmaras de com-
postagem localizadas na parte de baixo da construção, onde
ocorre o processo biológico que transforma em solução o que
antes seria um problema para o meio ambiente.

2. Matéria orgânica seca

Para que o sistema de compostagem funcione, basta uma pe-
quena mudança nos hábitos dos usuários. Depois de utilizar
o sanitário, as pessoas devem adicionar um pouco de matéria
orgânica seca, que pode ser serragem. Basta deixar um reci-
piente cheio desse material próximo ao assento sanitário.

É essa mistura de dejetos humanos e serragem que inicia o pro-
cesso de compostagem, responsável pela eliminação de todos
os microorganismos patógenos (que transmitem doenças).

Veja como funciona o Húmus Sapiens

Fechando o ciclo para proteger o meio ambiente e a saúde pública

Da terra para a mesa, da mesa para o homem, do homem de volta para a terra. Esse é o espírito do Húmus
Sapiens, uma tecnologia social inovadora que associa uso racional da água, aproveitamento de resíduos
sólidos e proteção ao meio ambiente.
O Húmus Sapiens, desenvolvido pelo Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado - IPEC, com sede em
Pirenópolis (GO), é um sistema integrado de aproveitamento dos dejetos humanos constituído de sanitários
compostáveis e um minhocário. Nos sanitários, os dejetos humanos são lançados diretamente em câmaras
de compostagem, sem o uso de água para descarga. Esse composto é levado posteriormente para um
minhocário onde é produzido o húmus, um adubo orgânico excelente para a agricultura. Assim, o Húmus
Sapiens fecha o ciclo da natureza sem agredir o meio ambiente, poupando anualmente, milhares de litros
de água tratada.
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Par a saber mais sobre esta e outras tecnologias sociais inovadoras, 
visite a página do Banco de Tecnologias Sociais na internet.

www.fundacaobancodobrasil.org.br
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Húmus Sapiens

Veja as vantagens do Húmus Sapiens

·Economiadeágua:ossanitáriosfuncionamaseco,sendonecessáriaapenasaadiçãodeumpoucode

serragem sempre que o sanitário é utilizado.

· Baixo custo: cada sanitário compostável sai 40% mais barato que uma unidade convencional.

·Preservaçãodomeio-ambiente:ossanitárioscompostáveissubstituempráticasquecolocamemriscoo

meio-ambiente,comoolançamentodedejetosdiretamenteemriosouautilizaçãodefossassépticas,que

podem contaminar os lençóis freáticos.

·Economiadeaduboquímico:comautilizaçãodohúmus,produzidoacustosbaixíssimos,épossíveleli-

minaroureduzirdrasticamenteanecessidadedeadiçãodeadubosquímicosempequenaspropriedades

e ainda elevar a produção.
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3. Câmaras de compostagem

Cada sanitário é equipado com duas câmaras de composta-
gem. A razão é simples: para que o processo de composta-
gem seja eficaz, eliminando microorganismos indesejáveis,
é necessário um tempo de descanso. Assim, enquanto uma
câmara cheia de mistura fica lacrada e em repouso por seis
meses, a outra permanece recebendo os dejetos pelo mes-
mo período. Ao final desse tempo a câmara que estava em
repouso é aberta, esvaziada e posta em uso. A outra é la-
crada para permanecer em repouso por outros seis meses e
assim sucessivamente.

As câmaras de compostagem possuem cobertura metálica
que retém o calor do sol. Dessa forma, o interior atinge tem-
peraturas próximas a 72°C, o suficiente para garantir a com-
pleta eliminação dos microorganismos. Os gases liberados
nesse processo saem por uma tubulação de exaustão central
que deixa o ambiente no interior do sanitário livre de odores.

4. Minhocário

O próximo passo no sistema de reaproveitamento dos de-
jetos humanos é levar o composto retirado das câmaras
para um minhocário, onde é adicionado à terra para que
as minhocas o transformem em húmus. Nesse processo de
digestão a minhoca realiza um último tratamento do com-
posto, tornando-o adequado para o uso em qualquer tipo de
cultura, de hortaliças a árvores frutíferas.
O composto de um sanitário desse tipo é suficiente para a
produção de cinco metros cúbicos de húmus por semestre.

1. Sanitário compostável

Os dejetos humanos são tratados como substâncias não-re-
aproveitáveis, contudo, são ricos em nutrientes e minerais e,
quando recebem tratamento adequado, podem ter excelente
aplicação na recuperação de solos degradados, no cultivo de
jardins e pomares e até na agricultura. Os sanitários com-
postáveis são uma maneira simples e barata de realizar um
primeiro tratamento desses resíduos, preparando-os para ou-
tras aplicações, como a produção de húmus de minhoca.

O sanitário compostável é uma construção de dois andares,
com acesso por escada externa. Na parte de cima, ficam as
instalações sanitárias. Está tudo ali: lavatório, assento sanitá-
rio, papel higiênico... menos a caixa de descarga! Isso porque
o sanitário compostável não utiliza água para empurrar os
dejetos por tubulações de esgoto, como no sistema conven-
cional. Os dejetos caem diretamente em câmaras de com-
postagem localizadas na parte de baixo da construção, onde
ocorre o processo biológico que transforma em solução o que
antes seria um problema para o meio ambiente.

2. Matéria orgânica seca

Para que o sistema de compostagem funcione, basta uma pe-
quena mudança nos hábitos dos usuários. Depois de utilizar
o sanitário, as pessoas devem adicionar um pouco de matéria
orgânica seca, que pode ser serragem. Basta deixar um reci-
piente cheio desse material próximo ao assento sanitário.

É essa mistura de dejetos humanos e serragem que inicia o pro-
cesso de compostagem, responsável pela eliminação de todos
os microorganismos patógenos (que transmitem doenças).

Veja como funciona o Húmus Sapiens

Fechando o ciclo para proteger o meio ambiente e a saúde pública

Da terra para a mesa, da mesa para o homem, do homem de volta para a terra. Esse é o espírito do Húmus
Sapiens, uma tecnologia social inovadora que associa uso racional da água, aproveitamento de resíduos
sólidos e proteção ao meio ambiente.
O Húmus Sapiens, desenvolvido pelo Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado - IPEC, com sede em
Pirenópolis (GO), é um sistema integrado de aproveitamento dos dejetos humanos constituído de sanitários
compostáveis e um minhocário. Nos sanitários, os dejetos humanos são lançados diretamente em câmaras
de compostagem, sem o uso de água para descarga. Esse composto é levado posteriormente para um
minhocário onde é produzido o húmus, um adubo orgânico excelente para a agricultura. Assim, o Húmus
Sapiens fecha o ciclo da natureza sem agredir o meio ambiente, poupando anualmente, milhares de litros
de água tratada.
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Captação e Armazenamento de Água da Chuva

Veja as vantagens do sistema

·ÁguadeQualidade:aáguaobtidaapartirdachuvaé,emgeral,limpaeadequadaparaoconsumohumano.

·ÁguaoAnoTodo:bemarmazenadanostanquesdeferrocimento,aáguaésuficienteparasuprirasne-

cessidades diárias de uma família, mesmo durante a estiagem.

·EconomiadeÁguaTratada:mesmoondeháofertaregulardeáguatratada,épossívelimplantarosistema

para reduzir o consumo desta e contribuir para a preservação dos mananciais hídricos.

·Custo-benefício:umsistemacomoesseésimplesebarato,podendoserumaótimasoluçãoparaacabar

com a falta d’água em comunidades carentes.
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Húmus Sapiens

Veja as vantagens do Húmus Sapiens

· Economia de água: os sanitários funcionam a seco, sendo necessária apenas a adição de um pouco de

serragem sempre que o sanitário é utilizado.

· Baixo custo: cada sanitário compostável sai 40% mais barato que uma unidade convencional.

· Preservação do meio-ambiente: os sanitários compostáveis substituem práticas que colocam em risco o

meio-ambiente, como o lançamento de dejetos diretamente em rios ou a utilização de fossas sépticas, que

podem contaminar os lençóis freáticos.

· Economia de adubo químico: com a utilização do húmus, produzido a custos baixíssimos, é possível eli-

minar ou reduzir drasticamente a necessidade de adição de adubos químicos em pequenas propriedades

e ainda elevar a produção.
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