
Banheiro Seco Público em 
Belo Horizonte

Por que Banheiro Seco?

A proposta do Banheiro Seco nasce na construção público comunitária do Corredor Agroecológico Arrudas, que está sendo 
implementado na região leste da cidade. Surge como uma necessidade básica da presença de banheiros em um local de 
circulação pública. Tendo o Corredor uma premissa ecológica, a tecnologia seca passa a ser uma melhor opção.
O banheiro seco no contexto urbano, a ser implementado às margens do Rio Arrudas  -  considerado hoje uma via sanitária -  
torna-se um signo expressivo no cotidiano belo horizontino.  Justo o banheiro mais próximo do corpo hídrico tem seu 
funcionamento autônomo, construindo uma relação de respeito às águas urbanas, evidenciando ao cidadão comum a vida/morte 
de um dos rios mais importantes da cidade. Além de despertar outra relação com o consumo e despejo da água, pode gerar 
renda, insumo e uma economia ecológica ao não utilizar a descarga hidráulica. 

Em que consiste a tecnologia?

Diferentemente do banheiro hidráulico ou convencional, o 
banheiro seco não necessita de transporte hidráulico 
tubulado dos resíduos sanitários para chegar a uma ETE e 
receber o tratamento adequado. Essa tecnologia permite a 
decomposição da matéria orgânica produzida in loco, ou 
seja, a matéria é depositada em um recipiente onde recebe 
uma carga de matéria seca (serragem, por exemplo), 
resultando no ambiente equilibrado de carbono e nitrogênio 
necessário a sua decomposição biológica. Após o processo 
de compostagem, o resultado é a produção de um insumo 
rico em nutrientes podendo ser usado na adubação de áreas 
de plantio. O coletivo

Política pública, banheiro público.

A cidade tem um déficit em termos de mobiliário urbano de 
banheiros públicos. A população hoje conta com banheiros 
de uso comum em centros comerciais ou locais de trânsito 
público como estações de metrô, rodoviária, etc, ambos 
sujeitos a cobrança pelo uso. Faz-se necessário tornar de 
fato público o uso de tais equipamentos a fim de 
democratizar o uso da cidade. É interessante que ao pensar 
política pública para banheiros públicos se atente também à 
evolução tecnológica enquanto dispositivo ecológico e social.
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Somos um grupo de mulheres ativistas engajadas em 
diversas ações de direito à cidade. Atuamos 
autonomamente e em parceria com os movimentos sociais, 
instituições públicas, associações sem fins lucrativos na 
luta pela efetivação dos direitos sociais.


