
RESUMO DA PROPOSTA - “A UNIDADE SAUDÁVEL” 
 

O objetivo principal do projeto é que a unidade sanitária promova além de sua              
função de higiene, também uma mudança significativa na relação das pessoas com seu             
ambiente, com a profunda compreensão dos ciclos da água, do carbono e de             
microorganismos, deixando de serem vistos apenas como vilões, mas também formas de            
promover sua própria saúde. Por isso a proposta foi denominada de “a unidade saudável”,              
que visa garantir a autonomia das pessoas na promoção da sua própria saúde, de forma que                
ela seja um mecanismo didático sobre sustentabilidade, bem como uma forma de geração             
de alimentos orgânicos.  

Como estratégia principal de implantação se espera que o saber adquirido em seu             
uso diário estimule o plantio de espécies vegetais de forma a se multiplicar não só no resto                 
do lote, mas em toda comunidade, seja ao nível do solo, hortas verticais, terraços ou               
coberturas, bem como no plantio no terreno em declive, melhorando assim sua estabilidade             
e aproveitando ao máximo as oportunidades de produção de alimentos.  

A solução adotada para a unidade saudável se assemelha com uma árvore, onde a              
cobertura em forma de “guarda-chuva invertido” tanto se acomoda inversamente para se            
unir a uma edificação existente como aumenta área de captação de águas pluviais, estas              
que, unindo-se com as das águas residuais tratadas por biofiltros, alimentam hortas            
verticais, paredes vivas com produção de hortaliças, ervas medicinais, temperos e chás. 

A proposta é conceitualmente inspirada em quatro elementos: terra, ar, água e fogo.  
Terra é a relação com o cuidado e recuperação do solo para plantio. Com as plantas se                 
consegue a qualidade do Ar, pois elas prendem poeiras e CO2 e geram O2. Ao elemento                
Fogo se associa à conservação da energia, com uso de aquecimento solar da água reduzindo               
o consumo de energia elétrica. E principalmente o cuidado com a Água, seu uso racional e                
seu devido tratamento in loco.  

A água é um bem altamente valioso e cada vez mais escasso no planeta. Não é                
concebível que diante do conhecimento tecnológico que possuímos, ainda seja a água            
potável para conduzir resíduos humanos, fazendo com que a água seja contaminada,            
aumentando a possibilidade de disseminação de doenças, principalmente na atual crise           
sanitária. A implantação da unidade saudável começa então de forma educativa com a             
comunidade, através de um novo modelo de bacia sanitária, um banheiro seco, que possa              
auxiliar ao máximo na compreensão de sistemas regenerativos. 

Para alcançar esse objetivo, foi proposto um conceito de “cápsulas do tempo”, caixas             
plásticas, com módulo dimensional de 20 x 20 x 40, seguindo módulo do bloco de concreto.                
As cápsulas permitem que o resíduo permaneça o período necessário para sua            
compostagem de forma isolada, ao mesmo tempo que possuem um novo uso, se tornando              
parte da solução de vedação do banheiro, como uma parede em adobe. A organização dos               
blocos de concreto criaram uma espécie de “colméia”, com receptáculos para receber as             
cápsulas móveis, que alternam seu uso, inicialmente como estoque da serragem para uso no              
banheiro seco, gradualmente substituídas pelas cápsulas utilizadas, que permanecem         
“hibernando”, até que as mesmas possam ser utilizadas de forma segura para adubagem das              
plantas. 

As cápsulas também possuem outras funções, como auxiliar no sistema de           
tratamento das águas cinzas, através de biofiltros verticais, que fazem a filtragem da água              
através de plantas fitorremediadoras e materiais naturais, ou na cobertura, com um de             
filtragem por evaporação. 


