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Na escala do ambiente, os ciclos considerados na proposta da US8 
passam pelo da construção - ao considerar os ciclos dos materiais 
e sistemas empregados - e pelos ciclos da própria natureza, que 
serviram de inspiração na constituição das soluções para captação, 
reutilização e descarte de água e dejetos. 

Para responder aos três problemas-chave, propomos  um 
protótipo flexível, onde os módulos básicos (1,50m x1,50m) 
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.

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. A acessibilidade será atendida pelas 
dimensões em seguimento à norma ABNT NBR 9050/2020 dos 
módulos básicos propostos (1,5m x 1,5m) e pela possibilidade de 
acréscimo das adaptações necessárias, como barras de apoio, 
torneiras adaptadas e aparelhos sanitários especiais.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. 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.

os ciclos

planta baixa
esc. 1/25

área de serviço banheiro

a

a’

corte aa’
esc. 1/25

1. estrutura

2. coberta

3. abastecimento

4. esgotamento

5. fechamento

o protótipo

os módulos


