
Memorial do projeto 
 
A proposta surge com o objetivo de promover o combate à pandemia da Covid-19, através do 
acesso à higiene adequada, por meio da proposição de uma Unidade Sanitária, contemplando 
a infraestrutura necessária para o fornecimento de água potável e tratamento de esgoto.  
Considera-se para a proposta, essencialmente, o perfil das periferias do norte e noroeste do 
estado do Rio Grande do Sul – que difere da ocupação de outras regiões do estado, como a 
das cidades grandes. Nas referidas regiões, a periferia constitui-se por uma ocupação esparsa, 
de modo que as casas se posicionam nos lotes de forma espaçada.   
RE-Ciclar: o conceito da proposta é fundamentado no ciclo da água. Ela é a base do 
funcionamento de toda a unidade sanitária, pois através dela é possível higienizar-se. Desta 
forma, este projeto propõe que o ciclo da água tenha um caminho contínuo, passando por 
três ciclos: a captação e abastecimento, a higienização e a purificação. Depois do último 
estágio a água retorna ao meio ambiente para que seja novamente captada e retome seu ciclo 
natural. 
O partido estético se expressa materialmente a partir das texturas deixadas aparentes dos 
materiais e técnicas utilizadas, além das instalações.  Esteticamente busca integrar-se ao 
contexto ao mesmo tempo em que referencia soluções tradicionais da região. 
Idealizado como um plug, a intenção do novo objeto é ser anexado à casa,  sempre que 
possível, solução que tem como premissa o conforto dos usuários, sabendo-se do clima frio e 
úmido do estado. As unidades sanitárias também podem ser implantadas de modo autônomo, 
já que possuem sistemas de água, esgoto e eletricidade independentes. 
A configuração da proposta visa estabelecer diferentes zonas de uso, que possam ser 
utilizadas simultaneamente. Assim, os módulos que necessitam de maior privacidade como o 
chuveiro e a bacia sanitária, são locados nas extremidades, enquanto equipamentos são 
agrupados na área central, possibilitando a associação entre as zonas de acesso e circulação. 
No núcleo central, Iluminação e ventilação natural penetram o espaço através de janelas 
basculantes, funcionando, também, como abertura de ventilação e iluminação para a casa. 
Com o bom índice pluviométrico anual da região, a captação da água da chuva se mostra uma 
estratégia possível e vantajosa. Para otimizar o sistema pluvial, o telhado foi pensado em 
formato borboleta. A potabilização da água depende de tratamento adequado. 
A opção pelo uso de fossa verde associada ao círculo de bananeiras, contribui para um 
desenvolvimento sustentável, já tem contempla baixo custo, reaproveitamento de materiais 
de construção e registra uma diminuição na possibilidade da contaminação do solo e lençol 
freático, se comparado a soluções tradicionais. 
Economicamente, ressalta-se que os custos com mão de obra, representam cerca de 30% do 
valor total da construção. O sistema de autoconstrução proposto para a unidade sanitária visa 
reduzir custos, possibilitando ampliar o número de famílias beneficiadas.  
O uso de elementos pré-fabricados, aliados a procedimento que demandam técnicas 
amplamente disseminadas, somados ao resgate de soluções construtivas tradicionais da 
região, facilitam e agilizam a execução da obra, e também a apropriação da população pela 
intervenção. 


