
 

Memorial Descritivo 

Além do desafio de proporcionar banheiro, sanitário e lavanderia para toda a 

população do Rio Grande do Sul, entendemos que desafio igual é viabilizar uma 

Unidade Sanitária (US) autônoma, que não pareça um elemento estranho na paisagem 

e no imaginário das comunidades que sofrerão intervenção. 

Procuramos conceber uma tipologia que remetesse às edificações preexistentes nos 

assentamentos em estudo, considerando que a alvenaria aparente está presente no 

cotidiano da população. Ao mesmo tempo, propomos uma obra seca, adaptável, 

economicamente viável, ecologicamente correta e visualmente agradável. 

Por existir um grande número de habitantes por moradia, em comunidades carentes, 

levando a necessidade de uso do mesmo equipamento por mais de uma pessoa no 

mesmo horário, optamos por ofertar além do chuveiro, duas peças sanitárias por 

unidade. Já o lavatório foi colocado do lado de fora para possibilitar o uso 

concomitante de todas as pecas, ofertando mais uma opção de se lavar as mãos em 

temos da pandemia da COVID 19. 

O Tijolo Modular é o material de destaque da nossa proposta, devido a sua abordagem 

ecológica, por não precisar ser cozido em fornos, não existindo emissão de gases de 

efeito estufa. A questão térmica foi contemplada com os espaços criados entre os 

tijolos, possibilitando a ventilação e exaustão sem a necessidade de esquadrias. 

Também reduzimos as aberturas das cabines, evitando que correntes de ar 

comprometam o uso da US durante o inverno.  

A preocupação com a manutenção e durabilidade foi outro fator que nos fez optar 

pelo tijolo aparente, com proteção de resina. O mesmo acontecendo com o piso em 

cimento aparente desempolado e com as especificações de fechamentos e coberta. A 

Unidade Adaptada prevista é uma derivação da Unidade Modelo, bastando retirar as 

divisórias internas do banheiro, facilitando o processo de conversão  da US. 

Entendendo que são vários os locais de inserção das Unidades Sanitárias, o layout da 

planta proposta, possibilita que o Módulo seja construído separado das edificações 

existentes, bem como pode estar colada em uma das duas paredes das casas, podendo 

ter os acessos pelo interior ou pelo exterior, além da possibilidade de serem 

construídas duas USs conjugadas com usos independentes, dependendo da intimidade 

ou relação de parentesco entre as famílias.  

A Unidade Modelo foi concebida como um produto pré-pronto, facilitando a execução 

e auxiliando no processo de replicação nos municípios. O processo construtivo é um 

trabalho de montagem a partir de peças de encaixe e aparafusamento, tornando 

desnecessária uma mão-de-obra especializada. Toda a operação foi pensada com o 

objetivo de evitar desperdícios e facilitar o processo de execução, bem como a sua 

logística de transporte. 


