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Quanto ao edifício em si, o partido adotado foi regido por três 
princípios básicos: eficiência construtiva, conforto higrotérmico e 
espacialidade. 

A questão da eficiência construtiva foi abordada através da 
utilização de um sistema construtivo baseado em quadros modulados 
em estrutura metálica de aço. A escolha pela estrutura metálica, aliada 
a lajes pré-moldadas de concreto, a vedações de placas cimentícias 
e de gesso acartonado, e a esquadrias de piso teto, possibilitam um 
obra simples, rápida e seca. Este sistema modulado permite também 
a fácil expansão do edifício, além de facilitar a sua adaptabilidade e 
replicabilidade em outros terrenos. 

O conforto higrotérmico orientou toda a materialidade do edifício, 
de modo que fosse atingido um edifício ventilado e iluminado, ainda que 
protegido do calor e privativo. O principal ponto nesta abordagem, foi 
a opção pela divisão do programa em duas barras paralelas, além da 

estrutura individual de cada barra, baseada no conjunto transversal: 
sala – corredor – sala. Esse partido permite que toda e qualquer 
sala do edifício possua uma grande janela, ao mesmo tempo que o 
conecta através de uma pequena janela alta ao corredor, onde há 
uma claraboia apoiada sobre uma veneziana metálica que permite a 
constante ventilação do edifício (efeito chaminé), além da iluminação 
natural do corredor. Somado a isso, foi proposta também uma segunda 
pele envoltória ao edifício apoiada sobre o prolongamento em balanço 
das vigas metálicas do quadro. Esta pele se materializa com o uso 
do cobogó: um tradicional elemento da arquitetura brasileira que dá 
privacidade ao interior do edifício e gera, ao mesmo tempo, sombra 
às paredes de vedação externas, permitindo a livre circulação do ar. A 
camada envoltória também cria um espaço que pode ser utilizado para 
o abrigo de equipamentos técnicos, sem prejuízo ao visual externo do 
conjunto. 

Por fim, a espacialidade do edifício buscou leveza como ponto 
principal de sua ambiência. Salas de espera foram diluídas pela 
extensão do edifício, sempre localizadas ao lado de jardins internos. 
Corredores recebem iluminação e ventilação naturais através de 
clarabóias, elemento que torna o corredor um espaço leve onde, 
mesmo que rodeado por paredes, o usuário possui uma conexão visual 
com o meio externo. O pátio interno é criado a partir da separação do 
volume em duas barras, este espaço dá contato direto com o meio 
natural à todos os usuários do edifício. A UBS proposta será um espaço 
com qualidade de iluminação e ventilação naturais, integrado ao meio 
ambiente em que está inserido, pontos fundamentais a um espaço de 
saúde.
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