
TEXTO RESUMIDO - US8 
 

O protótipo da Unidade Sanitária 8, nasce da ideia e observação dos ciclos existentes 
nas dinâmicas que envolvem o direito à cidade e, de maneira específica, o acesso à moradia 
digna e ambientes saudáveis. Sejam os ciclos cotidianos que nos generalizam, da necessidade 
natural do ser humano de utilizar ambientes essenciais, ou aqueles que nos individualizam, 
relativos às rotinas das atividades vivenciadas em seus interiores. O movimento cíclico é 
inerente ao dia a dia de uma Unidade Sanitária. Quando adicionamos à percepção outras 
escalas, percebemos que não apenas o ser humano inserido no ambiente construído possui 
os seus ciclos próprios, mas também o ambiente em si, e esse em relação tanto com o seu 
entorno imediato quanto com a cidade em alguma extensão.  

No contexto do Rio Grande do Sul, aproximadamente 700 mil domicílios contêm ao 
menos um elemento de precariedade habitacional, dos quais 374 mil moradias apresentam 
alguma inadequação referente à infraestrutura urbana e cerca de 11 mil domicílios gaúchos 
não possuem um banheiro instalado. Em meio a uma crise pandêmica, tais situações se 
agravam drasticamente e é nesta perspectiva que o protótipo US8 busca solucionar três 
problemas-chave encontrados no cenário das moradias populares do RS: 1. superar 
limitadores topográficos, que impactam, sobretudo, na necessidade de propor estratégias 
tanto de abastecimento de água e tratamento do esgotamento sanitário, como na 
consideração de técnicas construtivas viáveis para terrenos com inclinações e desníveis; 2. 
limitantes de implantação, que impõem a exigência de pensar formas versáteis e adaptáveis 
que atendam as diversas características e tamanhos dos terrenos; 3. e questões inerentes à 
densidade populacional, seja pela conjuntura de haver muitos indivíduos em uma única 
edificação, seja por não haver terreno disponível para que cada unidade habitacional seja 
contemplada com uma unidade sanitária individual. 

Neste sentido, a Unidade Sanitária 8 é composta por três módulos básicos pensados 
para atender uma família média de 4/5 indivíduos: a. 1 chuveiro; 2. cuba e vaso sanitário; e 3. 
tanque e ponto de máquina de lavar roupas. Em complemento, a sustentabilidade está 
assegurada pela proposição de soluções para a captação de águas da chuva, reuso das águas 
cinzas e tratamento do esgotamento sanitário, além da escolha criteriosa de cada material 
selecionado, os quais passaram por investigações dos seus ciclos de produção e construção a 
fim de se adequarem às soluções sustentáveis buscadas. 

Para responder aos três problemas-chave, propomos um protótipo flexível, onde os 
módulos básicos (1,50m x 1,50m) podem ser organizados de múltiplas maneiras para se 
adequarem à topografia e à área livre disponível no terreno, ao passo que também 
possibilitam a expansão da US8 pelo acréscimo de módulos básicos, de acordo com a 
necessidade em termos de quantidade de moradoras/es por US8. Assim, a estrutura do 
protótipo US8 é composta por andaimes, o fechamento é feito por painéis isolantes 
estruturais e a cobertura em telha ecológica que pode ser do tipo tetra pak ou ecotop. 

Por fim, ainda em relação aos ciclos da US8 em si, buscamos trabalhar o conceito ao 
dissecar os sistemas empregados, utilizando como inspiração na constituição das soluções 
para captação, reutilização e descarte de água e dejetos, os ciclos da própria natureza. Como 
estratégia para captação de água, propomos uma volumetria com valor não somente estético, 
mas também funcional, no sentido de direcionar as águas da chuva, convergindo-as até um 
reservatório individualizado, no qual a água é filtrada (porosidade) e desinfectada (cloração), 
sendo utilizada em outras finalidades. O tratamento das águas cinzas é feito por uma estrutura 
de jardins filtrante e as águas sujas por um sistema de fossa biodigestora. 


