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Riacho Fundo, Brasilia, com a chegada do 
empreendimento habitacional Parque do Riacho e 
seus 18.890 novos habitantes, necessita também da 
chegada de equipamentos públicos que sirvam a esta 
população. Tendo esta demanda em vista, o projeto 
para a UBS foi concebido a partir da necessidade de 
um sistema construtivo que agregue a simplicidade 
e eficiência da construção com a qualidade e 
variabilidade arquitetônica necessárias para traduzir-
se em um projeto acolhedor e confortável para os seus 
usuários.
O sistema construtivo adotado, em estrutura metálica, 
garante a rapidez da construção e ao mesmo tempo 
a liberdade de layout interno para que o programa 
se desenvolva em seus dois fluxos principais, os 
corredores de distribuição (shafts longitudinais 
de passagem de utilidades) que dão acesso aos 
consultórios de atendimento e aos serviços de apoio. 
Em forma de blocos, a setorização do programa facilita 
a dinâmica entre espera, acolhimento e atendimento.
Os blocos, por sua vez, ao serem entremeados por 
jardins, criam cheios e vazios que trazem em sua 
variabilidade volumétrica o conforto ambiental em seu 
cerne. O construído e o ajardinado atuam como abrigo 
e paisagem, trazendo não só benefícios térmicos, 
como também psicológicos, agregando conforto em 
seus corredores e áreas de espera.  

A distribuição dos blocos segue a morfologia do 
terreno, de frente estreita e grande profundidade. Ao 
longo da edificação, segue a rua interna de acesso 
que recebe árvores em sua alameda, proporcionando 
sombreamento tanto para os pedestres, quanto para 
o edifício. As vagas de estacionamento, em piso-
grama, acompanham a mesma rua, reduzindo a área 
de pavimentação que termina ao final da edificação, na 
área de carga e descarga do bloco de Serviços. 
O acesso ao Saguão de Espera se dá por duas entradas. 
A primeira, destinada aos pedestres, oferece um espaço 
de transição sombreado da rua para o edifício, com 
um pórtico de pé-direito elevado, composto de brises 
e pergolado. Sua locação, estrategicamente oposta à 
segunda entrada, privilegia a conexão ao bairro, sem 
que haja um conflito entre os pedestres e os veículos 
que acessam a rua interna. Esta, por sua vez, abriga o 
segundo acesso. Uma marquise se projeta sobre a rua 
e recebe aqueles que vêm do estacionamento e abriga 
a parada da ambulância. 
O Saguão de Espera, condicionado mecanicamente, 
recepciona os usuários e abriga as salas de 
atendimento público. Os sheds de sua cobertura 
permitem a iluminação natural deste grande ambiente, 
proporcionando também a vista do céu para os que 
aguardam atendimento. Além das suas duas entradas, 
este local de encontro é rodeado pelo auditório, 

sanitários públicos, farmácia e recepção, que faz 
frente ao arquivo e prontuário e enquadra os acessos 
aos dois corredores que conectam os demais blocos de 
atendimento.
O Atendimento é dividido em quatro blocos que 
circundam um grande jardim interno, permitindo 
um maior acesso à ventilação natural e garantindo 
uma salubridade às salas. Próximas à recepção, 
encontram-se as salas de vacinação, nebulização, 
medicação e procedimentos. Ao longo dos corredores, 
encontram-se as salas de acolhimento e consultórios 
indiferenciados à leste e os consultórios odontológicos 
à oeste. Ao fundo, mais reservadas, encontram-se as 
salas de atendimento à mulher. 
Ao final dos corredores, concentram-se as salas de 
acesso restrito de serviços internos à UBS, apoio 
de funcionários e área de carga e descarga. A parte 
posterior do terreno foi mantida, visando eventual 
expansão da construção através do prolongamento da 
via de acesso. 
A construção, térrea, ocupa o terreno extenso de maneira 
contínua, garantindo uma maior fluidez por questões de 
acessibilidade e economia no processo de construção. 
A opção pela permeabilidade da construção reflete 
a preocupação do projeto com o conforto ambiental 
passivo e de baixa manutenção, garantindo relevância 
deste equipamento perante à população.

UBS PARQUE DO RIACHO

01. TERRENO

02. VIÁRIO

03. INSERÇÃO NO LOTE

04. EIXOS DE CIRCULAÇÃO

05. CHEIOS E VAZIOS

06. ACESSOS


