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RESUMO. Neste artigo é avaliada a implantação de banheiros secos em comunidades situadas na zona rural da 
Região de Planejamento do Baixo Munim, Maranhão. A pesquisa apresenta os resultados do projeto Tecnologias 
Alternativas para o Tratamento de Água e Dejetos Humanos desenvolvido pela Universidade Estadual do Maranhão 
que, utilizando diretrizes socioambientais contemporâneas, implantou dez unidades de banheiro seco modelo Bason 
nos municípios de Axixá, Icatu, Cachoeira Grande, Morros e Presidente Juscelino. Para a execução do projeto, partiu-
se dos pressupostos que os banheiros secos são tecnologia social possível de implantação em comunidades situadas 
na zona rural e que não têm acesso aos serviços de coleta e tratamento dos esgotos sanitários, e que as comunidades 
dispõem de recursos humanos e materiais que foram mobilizados para a implantação da tecnologia. O desenvolvimento 
do projeto apresentou como prerrogativa de implementação a perspectiva participativa de um diálogo constante 
com as comunidades. O processo de negociação, que foi iniciado com as mobilizações e articulações e posterior 
socialização do projeto, pautou-se por metodologias participativas e coletivas, por meio de técnicas do Diagnóstico 
Rápido Participativo. Genericamente, a proposta apresentada pelo projeto (construção dos banheiros) seguiu as 
principais diretrizes socioambientais contemporâneas. Apesar de constituírem ações atuais e em consonância com as 
principais diretrizes políticas, sociais e ambientais contemporâneas, a proposta de implantação dos banheiros secos 
em comunidades situadas na zona rural da Região de Planejamento do Baixo Munim-MA mostrou-se complexa em 
sua implementação, o que se refletiu no elevado interesse e, contraditoriamente, na limitada participação social no 
processo de implantação dos banheiros nas comunidades. A partir de uma leitura técnica e acadêmica, e considerando 
a realidade socioeconômica e sanitária das comunidades-alvo, o banheiro seco modelo Bason apresenta-se como 
alternativa adequada para as comunidades situadas na zona rural da Região de Planejamento do Baixo Munim, haja 
vista seus pressupostos de baixo impacto ambiental, melhoria das condições sanitárias da população local, baixo 
custo, e possibilidades de participação social em sua implantação.

PALAVRAS-CHAVE. Tecnologia social. Banheiro seco. Promoção da saúde. Zona rural. Baixo Munim.

ABSTRACT. In this article the author evaluates the implementation of dry bathrooms in communities located in the 
rural area of the Planning Region of Baixo Munim, Maranhão. The research presents the results of projetc Alternative 
Technologies for Water and Human Waste Treatment, developed by Universidade Estadual do Maranhão. The project 
used contemporary socio and environmental guidelines and implemented ten units of dry bathroom Bason model 
in the municipalities as Axixá, Icatu, Cachoeira Grande, Morros and Presidente Juscelino. In order to carry out 
the project, we had the hypothesis that dry bathrooms are social technology that is possible to implement in rural 
communities that have no access to collecting services and treatment of sewage, and beside this, the communities 
do not have human and material resources needed to implement the technology. The development of the project had 
the participative perspective of opening a constant dialogue with the communities. The general proposal made by 
the project (building the bathrooms) followed the main contemporary socio and environmental guidelines. Despite 
the actions taken being current ones, according to main political, social and environmental guidelines, the proposal 
of implanting the dry bathrooms in rural communities in the Planning Region of Baixo Munim-MA has proved to 
be complex to implement, which reflected in the high level of interest and, in contradiction, in the limited social 
participation in the process of implementation of the bathrooms in the communities. From an academic and technical 
bibliografy, and considering the social, economic and sanitary reality of the target communities, dry bathroom Bason 
model has proved to be a suitable alternative to theses rural communities, because they have low environmental 
impact, they improve the sanitary conditions of local population, have a low cost and allows possibilities to social 
participation in the implementation process.

KEYWORDS. Social technology. Dry bathroom. Health promotion. Rural area. Baixo Munim.
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INTRODUÇÃO

O acesso aos serviços de saneamento básico é condição essencial para a qualidade de vida 
sadia, pois a saúde das populações depende, em grande parte, das condições de saneamento 
básico em que estão inseridas. A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2010) aponta que 1,7 
bilhão de pessoas, que vivem em ambientes rurais e urbanos periféricos, estão mais vulneráveis 
à incidência de doenças relacionadas à precariedade das condições de saneamento básico, como 
a cólera e ascaridíase, que as populações residentes em áreas com melhores estruturas e serviços 
de saneamento.

Andregheto (2010) destaca que 13 milhões de brasileiros não têm acesso a banheiro no 
domicílio, e 20 mil óbitos anuais são registrados em decorrência de doenças diarreicas que são 
responsáveis por mais da metade dos gastos públicos com saúde no Brasil. Suas causas estão 
relacionadas às condições inadequadas de saneamento básico.

Ainda assim, somente em 2007 o Brasil aprovou a Lei Federal 11.445 que instituiu a Política 
Federal do Saneamento Básico. A lei estabelece que os projetos de saneamento básico devem 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população alvo, priorizar a expansão dos 
serviços para a população de baixa renda, e proporcionar condições adequadas de salubridade 
ambiental para populações tradicionais (indígenas, rurais, etc.) com soluções compatíveis com 
suas características socioeconômicas e culturais (BRASIL, 2007).

Como alternativa para a coleta dos esgotos sanitários, entre os anos de 2010 e 2012 o projeto 
Tecnologias Alternativas para o Tratamento de Água e Dejetos Humanos na Região do Baixo 
Munim-MA implantou dez unidades de banheiros secos com câmara única bicompartimentada 
(Bason) em comunidades situadas na zona rural dos municípios de Axixá, Icatu, Cachoeira Grande, 
Morros e Presidente Juscelino. Desenvolvido por equipe multidisciplinar da Universidade Estadual 
do Maranhão (UEMA), e aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) através do edital CT-Agro 027/09, o projeto visou à promoção de saúde e 
melhoria da qualidade de vida com implantação de uma unidade Bason por comunidade (SILVA 
et al., 2013).

Da experiência suscitada surgiu a problemática em torno da viabilidade da implantação dos 
banheiros secos como tecnologias sociais para a promoção de saúde, bem como a minimização 
das condições inadequadas de saneamento em comunidades situadas na zona rural da Região 
de Planejamento do Baixo Munim, Maranhão. Dessa forma, o objetivo deste artigo é analisar as 
viabilidades técnica, econômica e social para implantação dos banheiros secos em comunidades 
situadas na zona rural do Baixo Munim-MA através dos resultados e metodologia adotada no 
projeto.

SAÚDE E SANEAMENTO: UMA PERSPECTIVA TEÓRICA

A preocupação com as condições ambientais e a saúde humana remonta a 1844, quando 
Florence Nightingale relacionou em torno da primeira teoria moderna as influências do ambiente 
sobre a saúde populacional. Apesar de criticada por seguir o viés determinista, a teoria possibilitou 
o avanço científico. Para contestá-la as discussões posteriores pautaram-se em novos métodos e 
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concepções teóricas. Os resultados das novas pesquisas propiciaram o reconhecimento do acesso ao 
saneamento básico como condição essencial para a qualidade de vida sadia (GEORGE et al., 1993).

Segundo Heller (1998), apesar da relevância dessa tendência, é equivocado substituir a 
perspectiva sobre o saneamento pela perspectiva ambiental mais ampla sob o risco de incorrer em 
determinismos ambientais. É necessário reconhecer a importância do saneamento nos trabalhos 
relacionados à saúde ambiental e humana, demonstrando seu papel, pertinência, e aplicabilidade 
para identificar fatores de riscos à saúde.

Mendonça e Motta (2007) assinalam que as questões relacionadas ao saneamento propiciaram 
o desenvolvimento teórico das determinantes ambientais de saúde, bem como o próprio conceito 
de promoção de saúde. Definida pela OMS em 1986, Carta de Ottawa, a promoção de saúde 
representa “O processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de 
vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo” (OMS, 2002, p. 19).

Souza e Freitas (2009) entendem que a promoção de saúde é uma estratégia de mediação entre 
os indivíduos e seu ambiente e combina as responsabilidades individuais e coletivas. Destacam três 
estratégias para a promoção de saúde: a mobilização, a mediação e a capacitação das comunidades. 
A mobilização e a capacitação permitem a participação das comunidades alvo, enquanto a mediação 
representa a responsabilidade das diversas instituições e atores no desenvolvimento dos trabalhos.

Ao analisar o papel preventivo da promoção de saúde, Heller (1998) e Andregheto (2010) 
ressaltam a importância do saneamento básico que é um conjunto de medidas infraestruturais 
voltadas para a prevenção de doenças. Dessa perspectiva, é uma intervenção multidimensional sobre 
o ambiente e incorpora sistemas de tratamento de esgotos sanitários e águas pluviais, sistemas de 
abastecimento de água potável, sistemas de coleta e tratamento de resíduos sólidos, dentre outros.

No Brasil, o desenvolvimento de políticas para a promoção de saúde e saneamento é balizado 
pela Constituição Federal. O artigo 23 estabelece a competência dos poderes públicos de cuidar da 
saúde, proteger o meio ambiente e promover os serviços de saneamento básico; e os artigos 196 e 
225 definem a saúde e o meio ambiente equilibrado como direitos fundamentais. A Política Federal 
de Saneamento Básico, com diretrizes instituídas na Lei Federal 11.445/2007 e regulamentadas 
no Decreto Federal 7.217/2010, estabelece o desenvolvimento dos serviços de saneamento 
apoiado nos princípios da universalização do acesso e utilização de tecnologias apropriadas. Os 
projetos devem priorizar alternativas para melhoria da qualidade de vida com soluções adequadas 
às características das populações rurais e tradicionais. Deve-se tomar a bacia hidrográfica como 
unidade de planejamento (BRASIL, 1988, 2007 e 2010).

Ao contrário das normatizações, o saneamento básico no Brasil não está acessível a todos. 
Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) mostram que, no país, 
55,45% dos domicílios têm acesso à rede geral coletora de esgotos, e 24,46% dispõem da fossa 
rudimentar que é uma solução individual e higienicamente insegura como destino dos esgotos. No 
Maranhão, 11,65% e 45,14% dos domicílios são atendidos por redes gerais coletoras de esgotos 
e por fossas rudimentares. Na zona rural do Estado, 0,38% dos domicílios possui acesso às redes 
gerais de esgotos.

Deve-se ter claro, então, que a problemática em torno da inadequação dos serviços de 
saneamento básico está vinculada às estruturas socioeconômicas, contribuindo para que a população 
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sem acesso seja aquela que dispõe de menor poder aquisitivo, e que reside nas periferias das 
cidades e na zona rural.

BAIXO MUNIM-MA: ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E SANEAMENTO BÁSICO

Conforme dados do IBGE (2010) e do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos 
e Cartográficos (IMESC, 2012), a Região de Planejamento do Baixo Munim – constituída pelos 
municípios de Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Presidente Juscelino e Rosário 
– concentra 128.823 habitantes que correspondem a 2% da população absoluta do Estado do 
Maranhão, localizados predominantemente na zona rural. Somente o município de Rosário concentra 
a maior parcela de sua população na zona urbana em razão da maior dinamicidade econômica. Na 
tabela 1 é apresentada a distribuição populacional dos municípios do Baixo Munim.

TABELA 1 - Distribuição populacional dos municípios

MUNICÍPIOS POP. TOTAL 
(HAB.)

POP. URBANA 
(HAB.)

POP. RURAL 
(HAB.)

ÁREA 
TERRITORIAL 

(KM2)

DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA 

(HAB./KM2)

Axixá 11.407 4.703 6.704 203,2 56,15

Bacabeira 14.925 3.324 11601 615,6 24,25 

Cachoeira Grande 8.446 3.792 4.654 705,6 11,97

Icatu 25.145 7.816 17.329 1448,8 17,36

Morros 17.783 6.720 11.063 1715,1 10,37

Presidente Juscelino 11.541 4.120 7.421 354,7 32,54

Rosário 39.576 23.252 16.324 685,0 57,77 

Fonte: Elaborado a partir de dados do SIDRA/IBGE (2010).

Apesar do tamanho populacional e de sua desigual distribuição entre as zonas rural (58,29%) 
e urbana (41,71%), os serviços de saneamento básico na região não estão adequados à demanda. Em 
Rosário o acesso à rede geral coletora de esgotos ultrapassa 2% dos domicílios. Em Morros 1,09% 
dos domicílios tem acesso à rede geral coletora de esgotos, e em Cachoeira Grande o acesso a esse 
serviço alcança 0,06% (IBGE, 2010). No gráfico 1 são apresentados as formas e os percentuais de 
acesso domiciliar aos serviços de coleta dos esgotos nos municípios do Baixo Munim.

Os dados apresentados no gráfico 1 (página a seguir) mostram que a utilização de rios e lagos 
como destinos dos esgotos apresenta percentuais menores que as demais formas de disposição dos 
efluentes. Ainda assim, são maiores em relação ao acesso à rede geral coletora de esgotos, exceto 
para os municípios de Bacabeira, Morros, Presidente Juscelino e Rosário. O gráfico 1 também 
evidencia acentuada utilização da fossa rudimentar em 54,54% e 53,15% dos domicílios nos 
municípios de Rosário e Morros. Esses dados vêm acompanhados do percentual de domicílios sem 
acesso a qualquer tipo de coleta dos esgotos em quase todos os municípios da região.
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Com base nos dados apresentados na tabela 1 e no gráfico 1, percebe-se descompassos entre 
a demanda populacional e a abrangência dos serviços de coleta dos esgotos prestados pelos poderes 
públicos locais. Andregheto (2010) assinala que a deficiência dos investimentos e projetos no 
setor face ao elevado crescimento demográfico no país tem contribuído para a manutenção dessa 
realidade, o que ocasiona a demora em universalizar o acesso ao saneamento no Brasil, previsto 
para o ano de 2034.

O PROJETO: METODOLOGIA E RESULTADOS ALCANÇADOS

METODOLOGIA

O projeto Tecnologias Alternativas para o Tratamento de Água e Dejetos Humanos na Região 
do Baixo Munim-MA selecionou cinco dos sete municípios da região: Axixá, Cachoeira Grande, 
Icatu, Morros e Presidente Juscelino. Foram priorizadas as comunidades localizadas na bacia do 
rio Munim cujos membros participaram da formação dos Prós-Comitês de Bacia Hidrográfica 
desenvolvido por Silva et al. (2009 e 2010). Em cada município, foram escolhidas as seguintes 
comunidades: 1. Axixá: Belém e Boa Vista; 2. Cachoeira Grande: Pindobal e Casca Grossa; 3. Icatu: 
Centro do Meio e Jacareí dos Pretos; 4. Morros: Bom Gosto, Santa Cecília e Santa Helena; 5. 
Presidente Juscelino: São João dos Costas. Na figura 1 são apresentadas as localizações geográficas.

GRÁFICO 1 - Baixo Munim: coleta dos esgotos e percentuais de acesso domiciliar

Fonte: Elaborado a partir de dados do SIDRA/IBGE (2010).
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FIGURA 1 - Localizações geográficas das comunidades

Fonte: Pesquisa de campo (2013).

O trabalho de campo consistiu na realização de diagnósticos socioambientais e no processo 
de capacitação das comunidades para a implantação da tecnologia. Optou-se pelo modelo de 
Diagnósticos Rápidos Participativos (DRP) proposto por Chambers (1994a e 1994b) e Verdejo 
(2010), e aplicou-se questionários junto aos chefes de família para quantificar aspectos relacionados 
aos serviços de saneamento básico. As observações in loco possibilitaram o reconhecimento 
das necessidades comunitárias e favoreceram a escolha do banheiro seco com câmara única 
bicompartimentada, o Bason.

Para a implantação dos Bason’s partiu-se da constatação que as comunidades possuíam 
potencialidades humanas e materiais que foram mobilizadas para as capacitações e oficinas que 
ocorreram aos finais de semana (sábados). Os participantes foram ensinados como se constrói o 
Bason e escolheram os locais para a sua implantação. Os banheiros estão localizados em espaços 
coletivos próximos a igrejas, escolas e associações de moradores.

RESULTADOS ALCANÇADOS

A partir das visitas a campo e da realização dos Diagnósticos Rápidos Participativos (DRP’s) 
constatou-se que as comunidades desenvolvem a agricultura, a pesca e o extrativismo vegetal 
como principais atividades de subsistência através de técnicas tradicionais características das 
comunidades situadas zona rural do Maranhão. 
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Os serviços de saneamento básico também se mostraram pouco satisfatórios. Na coleta 
e disposição dos esgotos sanitários predominam fossas rudimentares, e o abastecimento e 
armazenamento de água são caracterizados pela utilização de poços e rios, e tanques construídos 
em alvenaria. Na maioria das residências não é realizada a desinfecção da água para o consumo, 
o que contribui para a ocorrência de doenças de veiculação hídrica entre os moradores. Na tabela 
2 são apresentadas as condições de saneamento básico nas comunidades.

TABELA 2 - Condições de saneamento básico nas comunidades

COMUNIDADES

COLETA DE ESGOTOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA

FOSSA 
RUDIMENTAR

FOSSA 
SÉPTICA

OUTRA POÇO RIO OUTRA TANQUE
CAIXA 

D’ÁGUA
OUTRA

Belém 70% 28% 2% 77% 23% 92% 7% 1%

Boa Vista 80% 18% 2% 12% 88% 93% 6% 1%

Pindobal 87% 10% 3% 75% 25% 95% 3% 2%

Casca Grossa 90% 6% 4% 90% 10% 96% 3% 1%

Jacareí dos Pretos 95% 3% 2% 20% 80% 98% 1% 1%

Centro do Meio 74% 25% 1% 80% 20% 94% 5% 1%

Bom Gosto 97% 2% 1% 72% 28% 96% 3% 1%

Santa Cecília 94% 4% 2% 35% 65% 97% 2% 1%

Santa Helena 84% 15% 1% 30% 70% 91% 8% 1%

São João dos Costas 86% 10% 4% 67% 33% 95% 2% 3%

Fonte: Pesquisa de campo (2013).

Os resultados apresentados na tabela 2 são explicados com auxílio do gráfico 1 que mostra 
a limitada abrangência da coleta dos esgotos nos municípios do Baixo Munim. Afirma-se também 
que os dados são parte de um contexto mais amplo. De acordo com o IMESC (2010), cerca de 70% 
da população rural maranhense não possuem acesso aos serviços de coleta dos esgotos sanitários, 
ocasionando o uso das fossas sépticas.

Após análise dessas características socioeconômicas, partiu-se para a implantação dos 
banheiros secos. Em decorrência de problemas técnicos (falta de locais adequados) e estruturais 
(limitações dos estabelecimentos comerciais locais), as placas de plastocimento dos Bason’s foram 
confeccionadas em São Luís-MA. Na tabela 3 são apresentados os materiais utilizados para a 
confecção das placas dos Bason’s.

Os valores variam conforme o local de compra, e nas comunidades são mais elevados devido às 
dificuldades de acesso e transporte. Por essa razão, optou-se pela compra dos materiais em centros 
comerciais localizados em São Luís. Com essa iniciativa, conseguiu-se padronizar a confecção das 
placas e diminuir os custos.
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TABELA 3 - Materiais utilizados para a confecção das placas dos Bason’s (por unidade)

ORD. MATERIAIS ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE

01 Peças de madeira Paparaúba

02 Chapa de madeirite Dimensões: 1,10 x 2,20 m

03 Pregos

04 Cimento

05 Areia

06 Tela plástica mosquiteiro Largura: 1,5 m 10 m

07 Arame recozido 18 0,5 kg

08 Tubo de PVC para esgoto DN 100 mm 01

09 Joelho de PVC para esgoto DN 100 mm 01

10 Barra de aço DN 10 mm (3/8”) 01

11 Tampa de assento sanitário 01

12 Chapa metálica DN 0,20 m 01

13 Lata de tinta Esmalte sintético - cor preta 01

Fonte: Pesquisa de campo (2013).

Conforme propõe Lengen (2008), as placas foram confeccionadas em local com piso nivelado 
(plano); o processo de cura ocorreu à sombra em um período de tempo de uma semana; e a areia 
utilizada foi peneirada para retirada de material de maior granulometria. Para o chumbamento 
(colagem) das placas utilizou-se massa preparada com cimento e água, e a secagem requereu um 
período de 24 (vinte e quatro) horas. As placas foram envolvidas com arame recozido para evitar a 
soltura, e as manivelas foram posicionadas antes do chumbamento das placas C. As placas B, que 
servem como assento do sanitário, foram as últimas peças encaixadas. Após a montagem das placas, 
foi posicionada uma tampa de assento sanitário. Na fi gura 2 mostra-se a construção do Bason.

FIGURA 2 - Construção do Bason:

(A) confecção das placas; (B) chumbamento; (C) câmara com assento

Fonte: Pesquisa de campo (2013).
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No projeto original constava apenas a construção da câmara de compostagem. Devido à 
carência das comunidades, foi construído um abrigo modelo casinha com infraestrutura adequada 
para melhor atendimento das comunidades (SILVA et al., 2013). A construção dos abrigos demandou 
uma área superfi cial de 1,9600 m2, sendo 1,40 m de largura e 1,40 m de comprimento, e utilização 
de materiais empregados na construção civil.

No abrigo foi incluída uma pia com bombona plástica e um mictório solicitado pelas mulheres. 
Para disposição da urina foram construídas pequenas fossas com dimensões 0,60 x 0,70 m de 
largura e 0,40 m de profundidade. Na fi gura 3 são apresentadas as estruturas dos abrigos.

FIGURA 3 - Estruturas dos abrigos: (A) pia; (B) bombona; (C) fossa para urina; (D) mictório

Fonte: Pesquisa de campo (2013).

No interior dos abrigos foram adicionadas placas informativas e cartilhas sobre o Bason para 
aqueles que não participaram das capacitações e ofi cinas. As cores dos abrigos foram escolhidas 
pelas comunidades para facilitar a visualização. O azul na parte inferior e nas portas evita o 
acúmulo de sujeira proveniente do período chuvoso. O amarelo facilita a visualização. Na fi gura 
4 é apresentada a decoração dos abrigos.

FIGURA 4 - Decoração dos abrigos: (A e B) placas; (C) cartilhas, (D) disposição das cores

Fonte: Pesquisa de campo (2013).
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Para cada banheiro foram despendidos os seguintes valores: Bason (câmara de compostagem) 
– R$ 211,50; abrigo – R$ 1.175,50; decoração dos abrigos – R$ 210,00. O custo total para construção 
de cada unidade foi R$ 1.597,00. Na execução do projeto não foram considerados os custos de 
mão-de-obra. Partiu-se do pressuposto que as comunidades possuíam recursos humanos que 
foram mobilizados para a implantação da tecnologia.

O projeto considerou também a dificuldade de acesso às comunidades, o regime pluviométrico 
da região (evitou-se trabalhar no período chuvoso), e o tempo disponível pelos moradores. Na 
tabela 4 é apresentado o quantitativo de participantes no processo de implantação dos Bason’s.

TABELA 4 - Quantitativo de participantes na implantação dos Bason’s

COMUNIDADES
TOTAL DE PARTICIPANTES

CAPACITAÇÃO OFICINAS

Belém 20 08

Boa Vista 22 10

Casca Grossa 18 07

Pindobal 23 09

Centro do Meio 19 06

Jacareí dos Pretos 24 10

Bom Gosto 20 09

Santa Cecília 21 06

Santa Helena 17 07

São João dos Costas 19 06

Fonte: Pesquisa de campo (2013).

Os resultados na tabela 4 mostram a pequena participação social no processo de capacitação 
e, em menor escala, nas oficinas. Chambers (1994a e 1994b) e Verdejo (2010) destacam que 
o desenvolvimento de atividades na zona rural pode enfrentar dificuldades, dentre as quais a 
participação social é mais significativa em razão do tempo disponível pelas comunidades.

Dagnino (2004 e 2009) também assinala que os processos de difusão das tecnologias 
sociais e transferência tecnológica ainda enfrentam um grande desafio relacionado à aceitação 
das comunidades para as quais são propostas. Tal acontece porque na maioria dos casos essas 
tecnologias e sua utilização são planejadas fora das comunidades para as quais são pensadas, o 
que causa estranhamento e resistência ao se chocarem com fatores culturais.

O projeto mostrou as viabilidades técnica, econômica e social para implantação do banheiro 
seco como alternativa para o tratamento de dejetos humanos na zona rural da Região de Planejamento 
do Baixo Munim. Porém, menos de 15% dos moradores em cada comunidade utilizam os banheiros, 
situação que permite um conjunto de reflexões sobre os paradoxos, potencialidades e limites da 
sociedade moderna.

Apesar de a sociedade contemporânea fundamentar-se nos pressupostos da modernização, 
que inclui o desenvolvimento sustentável e a higienização, convive com o que se poderia designar 
atrasado. Considerando o tema do projeto - os cuidados com a higiene pessoal, os hábitos íntimos 
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(ato de utilizar o banheiro) - pode-se dizer que a problematização incorre em tocar nos hábitos 
e nos costumes coletivos e pessoais. Remete a noções incorporadas e estruturantes das pessoas 
(SOLER, 2010; FOUCAULT, 2009; BOURDIEU, 2003) e, portanto, sua modificação não acontece 
de forma rápida.

A comparação entre os banheiros trabalhados – a fossa rústica (na qual o usuário faz 
suas necessidades sobre um assoalho de madeira) e o banheiro seco (no qual o usuário faz suas 
necessidades em um vaso) - as lógicas, estéticas e concepções veiculadas permitem dimensionar 
a diferença e, por conseguinte, as dificuldades encontradas para implantação dos Bason’s nas 
comunidades situadas na zona rural da Região de Planejamento do Baixo Munim.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de uma leitura técnica e acadêmica, o banheiro seco Bason mostrou-se alternativa 
adequada para as comunidades situadas na zona rural da Região de Planejamento do Baixo Munim-
MA, pelos pressupostos de baixo impacto ambiental e melhoria das condições de saneamento 
da população local (coleta e disposição dos esgotos domésticos). Porém, o valor de R$ 1.597,00 
mostrou-se pouco satisfatório para a realidade trabalhada.

Os resultados afirmam também a viabilidade social para a implantação da tecnologia, desde 
que sejam considerados aspectos como o conhecimento das comunidades em relação aos banheiros 
secos, o interesse das comunidades em participar das capacitações e oficinas, e a sua participação 
efetiva no processo. 

Diante dos resultados apresentados, recomenda-se que os projetos de banheiros secos 
devem adequar-se à realidade social, econômica e ambiental de cada localidade na medida em que 
a promoção de saúde constitui um dos objetivos dos trabalhos e projetos relativos ao saneamento 
básico.
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