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Memória
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. Normalmente as unidades 
estudadas variam entre cápsulas herméticas, preferen-
cialmente metálicas e cabanas de acampamento com 
sistema construtivo precário.
Procuramos conceber uma tipologia que remetesse às 
edificações preexistentes nos assentamentos em estudo, 
considerando que a alvenaria aparente está presente no 
cotidiano da população, enquanto prerrogativa para 
implantação de uma US nas residências consolidadas. A 
forma e revestimento das suas edículas sanitárias e a 
caixa dágua azul foram algumas das referencias usadas 
para concepção da nossa proposta.
Uma outra abordagem projetual para arquitetura de 
interesse social, que normalmente vê os moradores como 
iguais, desconsiderando as suas identidades e as especifi-
cidades de cada lugar. Ao mesmo tempo, a necessidade de 
uma obra pragmática, onde não ha desperdício. Consid-
erando que atualmente em uma obra convencional, cerca 
de 1/3 do material vai para o lixo, propomos uma obra 
seca, adaptável, sendo uma construção economicamente 
viável, ecologicamente correta e visualmente agradável.

Funcionalidade
É comum existir um grande número de habitantes por 
moradia, em comunidades carentes por todo o Brasil, o 
que termina levando a necessidade de uso do mesmo 
equipamento por mais de uma pessoa no mesmo horário. 
Dessa forma 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.

Conforto Ambiental
A questão térmica foi contemplada com os espaços criados 
entre os tijolos, possibilitando a ventilação e exaustão sem 
a necessidade de esquadrias, estratégia usada pelos 
moradores locais(ver referencias). Por conta da grande 
variação de temperaturas, reduzimos as aberturas das 
cabines (banheiro e sanitários) evitando que correntes de 
ar comprometam o uso da US durante o inverno. Ao 
mesmo tempo os furos nos tijolos modulares formam 
câmaras termo-acústicas que controlam a temperatura no 
interior da construção e ajudam no isolamento de ruídos.
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