
ETIQUETAGEM
O projeto segue pré-requisitos da Etiqueta A na Envoltória 
da UBS segundo o Procel PBE

SIMULAÇÃO CFD
Estudos de ventilação natural demonstram que os 
afastamentos entre os blocos permite adequada 
ventilação à UBS.

DESIGNBUILDER
Simulação computacional com software termoenergético 
comprova a redução do consumo energético em 20%.

SIMULAÇÃO ECOTECT
Simulação de luz natural comprova que o uso do 
lanternin proporciona adequada iluminação natural

TRANSMITÂNCIAS NBR 15.575
As propriedades térmicas das paredes e coberturas visam 
um controle térmico do ambiente da saúde.

ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS 
COMPROVADAS POR SIMULAÇÃO 
COMPUTACIONAL

Quanto as diretrizes de conforto, a proposta dispõe de 
brises, cobogós, vegetação e cobertura com 
recolhimento de água. Para essas de�nições foram 
utilizados softwares como Design Builder, Ecotect e 
ANSYS (CFD) no auxilio da de�nição de diretrizes. Com o 
apoio da tecnologia o bioclimatismo condicionou todo 
o projeto.
A proposta também valoriza o acesso à  VENTILAÇÃO 
NATURAL leste (predominante), fazendo com que os 
ventos sempre atinjam as fachadas dos edifícios, 
evitando assim as ilhas de calor e criando sempre um 
ambiente agradável de permanência (interno e 
externo). O vento, por meio dos espaços abertos, invade 
o interior dos consultórios e demais ambientes que se 
alinham frente aos jardins. Os ambientes podem ser 
ventilados naturalmente por suas aberturas em formato 
basculante. Isto de deve à sua implantação espaçada 
fazendo com que os blocos tenham distância su�ciente 
para a penetração da ventilação natural nos ambientes. 
O projeto também conta com a ventilação forçada das 
circulações centrais que promovem a exaustão do 
bolsão de ar quente sobre os forros dos ambientes. 
Todos os ambientes possuem mais de 18 renovações de 
ar/ambiente (Preconizado pela ANVISA).
Todos os ambientes recebem adequada , LUZ NATURAL
atingindo patamares de 150 lux. O projeto foi 
submetido a simulação do desempenho da iluminação 
natural possui autossu�ciência de luz natural em todos 
os ambientes da UBS. A fachada leste terá abertura de 
20%. A fachada oeste de 10%, na fachada norte de 50% 
e na fachada sul pode chegar a 70% de abertura.
No âmbito da , a composição EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
das paredes e da cobertura da UBS cumprem as normas 
(NBR 15.575) e regulamentos de e�ciência energética 
para a Zona Bioclimática 4 (DF). As paredes tem U: 2 
W/m2K e a cobertura tem U: 1,5 W/m2K  isolando 
tecnicamente os ambientes da alta carga térmica e 
contribuem para a redução do consumo de energia na 
climatização do edifício.

DIAGRAMA DE PROJETO

AUDITÓRIO COMUNITÁRIO:
A elevação dos níveis das cadeiras do auditório 
e o tablado versátil garante boa curva de 
visibilidade

ANFITEATRO:
Permite a apropriação comunitária do seu uso 
cotidiano com as ações da Saúde da Família

JARDINS:
Permeiam os edifícios e garantem sombra e 
visuais ricas para os usuários da UBS, além da 
in�ltração de água pluvial.

ABERTURAS NAS FACHADAS NORTE E SUL:
Permitem a ventilação natural mesmo nos 
períodos de chuva, sua modulação permite 
grande área ventilada.

Auditório

Acolhimento, consultórios indiferenciados e consultório da mulher

Atividade assistencial (vacinação, procedimentos, etc)

Odontologia

Administração e serviços gerais

Banheiro

Farmácia

Fisioterapia e assistência social

Diretoria

LANTERNIN:
Cria circulação central, proporcionando 
iluminação, e ventilação mais salubre para o 
edifício.

PASSEIO COBERTO:
Gera sombreamento conforto e reduz o 
consumo de energia.

MARQUISES:
Traz sombra para as salas orientadas a norte, 
reduzindo a carga térmica incidente nas 
aberturas.

PRAÇA DA SAÚDE:
Penetra no edifício criando espaços 
sombreados com uso público como um convite 
ao uso do Posto de Saúde.

PARQUE DA SAÚDE:
Penetra no edifício criando espaços 
sombreados com uso público como um convite 
ao uso do Posto de Saúde.
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