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Realização Patrocínio

Apoio

Em outros países este sistema de banheiro seco 
está sendo muito usado. Estudos mostram que 
quando a bombona está descansando a tempera-
tura do composto é capaz de matar todos os 
bichos que causam mal as pessoas. 

Este modelo de banheiro é muito pareci-
do com a tradicional “casinha”. Para 
quem não tem água encanada e nem 
vaso sanitário esse é o jeito mais barato 
de ter um banheiro em casa.

Corte o cano (extremidade com o encaixe)
15 cm menor que a bombona plástica e faça 
alguns furos até a metade no cano. Os furos 
devem ter a largura de um dedinho. 
Este será o cano respiro.

Fixe o cano na lateral da 
bombona plástica. Os furos 
devem ficar voltados para 
baixo. Use o parafuso e a 
porca para fixá-lo. 

Com a tábua faça uma adap-
tação para encaixar na boca 
da bombona plástica e fixar a 
tampa do vaso sanitário.

Prepare a chaminé. Para isso, use o 
restante do cano de 50 mm e encaixe a 
conexão ( T ). Tape as duas extremi-
dades com a tela mosqueteiro para 
evitar a circulação de insetos.

Este banheiro não precisa de água 
para dar a descarga, mas usamos 
folhas ou serragem (o que for mais 
fácil) para cobrir nossas necessidades 
depois de usá-lo.

Se a bombona ficar muito 
alta use o restante da tábua
para fazer uma escadinha 
de acesso. 

Na tampa da bombona faça 
um buraco no mesmo diâmetro 
do cano de respiro. Veja no 
desenho que o buraco deve 
estar alinhado com o cano. 

Depois que estiver cheia é só trocar de bombona! 
Tampar a bombona cheia e colocar o pedaço de 
cano como uma chaminé, encaixando no cano 
respiro. Colocar em local que não incomode e 
pegue sol somente em algumas horas do dia.

Ele pode ser usado somente em 
árvores ou onde os alimentos não 
entram em contato com o solo, no 
jardim de sua casa onde não tenham 
plantas comestíveis.

Depende do número de pessoas e do tempo de descanso. Compre, 
primeiramente, duas, mas se faltar compre a terceira e assim por diante. 

O composto deve descansar 
no mínimo 8 meses nestas 
condições. 

O importante é não usar o composto antes de 8 meses.


