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CONTEXTO

A construção de Brasília é um marco na arquitetura bra-
sileira.  Ela simboliza um catalizador de transformação e 
que inovou na linguagem arquitetônica contribuindo com 
elementos como o pilotis, cobogós e a interação das con-
dicionantes ambientais com a arquitetura.  Infelizmente 
essas características se perderam no crescimento do en-
torno, como o próprio Riacho Fundo.  Resgatamos essas 
premissas para a Unidade Básica de Saúde do Parque do 
Riacho, trazendo qualidade espacial, fazendo um elo de 
linguagem arquitetônica em relação a Brasília.  Um cobo-
gó é um engenhoso elemento arquitetônico da arquitetura 
modernista brasileira, uma simples tecnologia de conforto 
ambiental para os trópicos, que sombreia o espaço adja-
cente, permite a entrada de luz mas não do calor e o aces-
so constante da ventilação.  Esse conjunto de fatores leva 
ao acondicionamento natural do microclima, elevando o 
grau de conforto e diminuindo a carga térmica do ambiente 
protegido pelos cobogós.   

SUSTENTABILIDADE

Conforto e sustentabilidade foram aspectos centrais e nor-
teadores de projeto.  As orientações dos blocos dos con-
sultórios e das fachadas administrativas, foram o ponto de 
partido para a distribuição espacial, buscando assim evitar 
a necessidade do uso de ar condicionado.  Sendo assim 
todos os espaços têm o potencial da ventilação cruzada.  
O bloco linear administrativo é protegido da insolação com 
uma segunda pele toda de cobogós, permitindo a entrada 
da ventilação e de luz, mas não da radiação solar direta.  
A curva neste bloco além de configurar um passeio de 
surpresas (promenade) para o eixo central, também auxi-
lia na proteção solar do próprio bloco.  Além do aspecto 
bioclimático, os cobogós também providenciam um forte 
elemento estético e um jogo de luz belo e lúdico através 
da sombra e claridade que por ela permeia.  Do outro lado 
do eixo central, os blocos de consultórios e serviços de 
assistência à saúde têm um jogo de visuais e ritmos entre 
cheios e vazios, caracterizados por pátios externos e inter-
nos com farta vegetação que servem de elementos som-
breadores, ao mesmo tempo que permitem a iluminação 
natural dos espaços.  A vegetação incluída nestes espaços 
é de imprescindível importância para mitigar o microclima 
como uma camada atenuadora de conforto. A vegetação 
também auxilia em melhorar o microclima através de suas 
características de refrescamento passivo.  No passeio 
central, a promenade, consiste de o piso intertravado per-
meável que auxilia na absorção térmica e de água.  Já no 
estacionamento, o piso é do tipo concregrama que tam-
bém contribui para o microclima e retenção da umidade. 
Na cobertura, com telhas duplas de alumínio que protegem 
do calor, será coletado água da chuva para tratamento e 
para reuso no sistema hidro-sanitário, lavagem dos pisos e 
irrigação das áreas verdes. Também está previsto o uso de 
placas solares para o aquecimento da água nos espaços 
necessários.  Existe ainda previsão de espaço para célu-
las fotovoltaicas para a produção de energia e iluminação 
interna.  

JARDIM INTERNO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Por ser um prédio governamental pensou-se na sua pratici-
dade e economia desde a sua implantação, até sua eventu-
al manutenção.  O partido modular segue uma malha bási-
ca de 1m x 1m que permite grande flexibilidade.  Derivada 
desta malha, a estrutura em I de pilares metálicos pré-mol-
dados, segue um padrão que gera articulações variadas 
entre módulos e elementos de circulação. O programa tam-
bém foi organizado acompanhando a modulação e suas 
subdivisões gerou grande variedade espacial.  Os espaços 
cheios e vazios, adicionados de vegetação, agregados as 
circulações e corredores, cria espaços contemplativos e 
humanizados, além de contribuírem como agentes de pro-
teção solar.  Este ambiente promove a interação do usuário 
com o meio ambiente e estimula os sentimentos positivos.  
A chegada acolhe e ao mesmo ativa a curiosidade, evitan-
do a monotonia e qualificando os espaços.  Estes espaços 
humanizados centram–se no paciente, mas também me-
lhora a qualidade espacial para os profissionais da saúde.

USO DE VEGETAÇÃO

O uso da vegetação foi uma forte vertente de projeto, 
buscando associar a Unidade de Saúde Básica com as-
pectos de parque linear, buscando influenciar positiva-
mente no meio ambiente físico e biológico, melhorando 
microclimas, diminuindo temperaturas, aumentando umi-
dade, melhorando conforto, ajudando na conservação de 
energia, melhorando a qualidade do ar, retendo poluentes, 
conservando água do solo, freando erosão,  diminuindo 
a poluição sonora, controlando a quantidade de água da 
chuva e seu eventual escoamento, atraindo biodiversidade 
além de realçar o espaço com qualidade cênica.  Com isso, 
buscou-se uma interferência direta no conforto fisiológico 
e psicológico do indivíduo.  O paciente assim já começa 
a ser “tratado” antes mesmo de entrar no consultório.  O 
projeto compreende e assume que o espaço arquitetônico 
transforma o indivíduo e assim se posiciona para impactar 
de forma positiva.


