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Projeto Unidades Sanitárias para o Semi-árido Brasileiro, Brasil

O foco do projeto é a área rural do semi-árido brasileiro 
(imagem #1), região com altas temperaturas, baixa plu-
viosidade e pouca água doce disponível para consumo 
humano. Neste contexto está uma população extrema-
mente pobre, sujeita a graves problemas: desnutrição ge-
neralizada; altas taxas de mortalidade infantil; desempre-
go; evasão populacional; difi culdade de manejo da terra e 
falta de higiene básica, que causa a proliferação de diver-
sas doenças. Estas doenças, principalmente associadas ao 
aparelho digestivo têm cura, mas causam muitos óbitos 
devido ao precário acesso a serviços de saúde. 

Os objetivos do projeto Unidades Sanitárias para o Semi-
árido são: proporcionar acesso à higiene básica, evitar o 
gasto desnecessário e contaminação de reservas existen-
tes de água. Para isto é proposto o modelo de unidade 
sanitária a ser construído em larga escala, junto às habi-
tações existentes, que pode ser associado ao Projeto Cis-
ternas para o Semi-árido/ Governo Federal. 

A unidade é constituída de um sanitário seco (composta-
gem), chuveiro, pia e tanque externo. O sanitário seco não 
utiliza água para eliminar dejetos, não contamina o solo e 
gera um fértil composto orgânico que pode ser utilizado 
na agricultura. Chuveiro, pia e tanque externo são abas-
tecidos por caixa d´água na cobertura e ligados a caixa de 
gordura/ fi ltro de areia e caixa de armazenagem de água  
servida, processando a água consumida e gerando uma 
reserva que pode ser usada na agricultura e pecuária. 

A tecnologia construtiva proposta é simples, baseada no 
uso do abobe nas paredes estruturais e painéis de arga-
massa armada para todos os outros elementos, inclusive 
pia e tanque. O adobe, tijolo de barro seco ao sol, é parte da 
realidade tradicional desta região há séculos, com excelen-
tes qualidades de conforto térmico. A argamassa armada 
é uma técnica inovadora, que otimiza o uso do cimento e 
areia em placas fi nas, impermeáveis e de alta resistência, 
ideal para construções em mutirão. A cobertura é um ele-
mento marcante, que comporta a caixa d´água integrada 
à sua volumetria, e um jardim, forrado por vegetações lo-
cais de pequeno porte, proporcionando bom desempenho 
térmico. O uso de formas metálicas reutilizáveis e sistema 
de produção comunitária em mutirão formam a base so-
cial e operacional da disseminação da unidade sanitária 
na região foco.

As Unidades Sanitárias serão objetos referenciais para a 
população local, constituindo uma experiência de orga-
nização e construção em comunidade. Com identidade 
estética notável; serão instrumentos de educação ambi-
ental ao promoverem a racionalização do uso da água e 
mudança de hábitos de higiene, com impacto direto sobre 
a saúde pública e quadro ambiental atual. 

A base conceitual do projeto combina técnicas de construção 
sustentáveis tradicionais e inovadoras. A tradição contex-
tualizada e historicamente estabelecida no semi-árido 
nordestino é representada no projeto pelas paredes em 
adobes. A inovação e ruptura pelo uso das diversas peças 
em argamassa armada feitas com formas reutilizáveis e da 
cobertura verde. Esta união parte da sabedoria popular para 
uma nova postura ambiental. Todas as técnicas se baseiam 
no uso racional dos recursos naturais, simplicidade, baixo 
custo, mínimo impacto ambiental e excelente desempenho 
estrutural e de conforto térmico. São técnicas versáteis, ba-
seadas no uso de mão-de-obra local e comunitária, poden-
do ser facilmente aplicadas em outros tipos de construções 
como residências e estabelecimentos públicos. 

O Projeto, guiado por elevado padrão ético, visa melhorar 
as condições de higiene básica da população, proporcio-
nando saúde, qualidade ambiental e equidade social em 
todas as  etapas: educação ambiental e sanitária, mobili-
zação social, uso racional dos materiais de construção e 
da água, gerando impactos positivos de longo prazo na 
estrutura social (saúde/longevidade, aprendizado e dis-
seminação de novas técnicas). A simplicidade construtiva 
alia técnicas tradicionais e inovadoras, fazendo com que 
as comunidades se tornem agentes da mudança, com o 
domínio de todas as etapas de planejamento. A reproduti-
bilidade em larga escala objetiva que todas as residências, 
escolas e outras edifi cações na área rural do semi-árido 
possuam Unidades Sanitárias, disseminando uma nova 
postura sócio-ambiental. 

O ciclo estabelecido nos equipamentos das Unidades 
Sanitárias envolve uso racional de recursos (na sua 
construção e funcionamento) e controle de contamina-
ções, tendo impacto ambiental benéfi co de larga escala. 
A água é usada racionalmente, evitando o desperdício e 
contaminação das reservas. Os dejetos humanos, normal-
mente fontes de contaminações, são tratados para a for-
mação de composto orgânico.

As técnicas envolvidas no projeto são simples, de baixo cus-
to, compatíveis com o sistema de construção em mutirão e 
gerenciamento comunitário dos recursos. Em ampla escala 
a otimização dos recursos governamentais é garantida pela 
diminuição de gastos com o combate à doenças causadas 
pela falta de higiene básica e conjunção com outros projetos 
em andamento, como o das Cisternas para o Semi-árido.

A identidade estética da Unidade Sanitária é defi nida pela 
combinação do tradicional com o inovador; do caráter 
local com reprodutibilidade ampla. O volume de adobes 
coroado pela cobertura em argamassa armada cria um 
objeto novo, marcante na paisagem: referencia estética 
e cultural condizente com a mudança de hábitos preten-
dida pelo projeto, provocando mínimos impactos e boa 
inserção paisagística.

Mapa do Brasil mostrando a região foco do Projeto Unidades Sanitárias para o Semi-árido Brasileiro

Foto em local pertencente à região foco do Projeto, povoado de Atins, Maranhão, Brasil

Perspectiva geral Implantação Unidade Sanitária

Corte geral Unidade Sanitária Planta Unidade Sanitária

Corte Unidade Sanitária Detalhe sanitário seco

Montagem da Unidade Canteiro de obra - Mutirão

The project is merited on the basis of its acute sensitivity to fundamental human needs in developing territories. To be highly 
commended is the effort to complement the large Brazilian social project of providing cisterns to peasants in the poor and 
dry semi-arid regions with a small toilet building, which combines a dry latrine, shower and sinks. Equally noteworthy is 
the use of locally available materials such as pre-cast industrialized Ferro cement components combined with adobe bricks 
produced on site. The work is sensitive to the dire need for ecological and economic sustainability in such regions, while 
exercising respect for local customs and levels of technological skill. The project promises a highly benefi cial social impact, 
not only raising the hygienic quality of life, but also serving as an incentive for collective involvement in directing the course 
of further communal development. The proposed structures are easy to build and require no overly complicated resource 
management. Considering their economy of means, the elements deliver a diverse range of improvements and substantially 
increase protection from contamination and disease. They also offer a sensitive aesthetic addition to the local ambience of 
the environment, while increasing its inherent capacities.

Vitor Marcos Aguiar de Moura
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Ethical standards and social equity

Ecological quality and energy conservation

Economic performance and compatibility

Contextual response and aesthetic impact

Quantum change and transferability
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