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UNIDADE BÁSICA DE PARQUE DO RIACHO
A proposta parte da premissa da criação que 
de um projeto que especialize conceitos da 
Politica Nacional de Humanização através 
da extensão do terreno. Com isso, o edifício 
além de atender as questões programáticas e 
de técnicas construtivas, se apresenta como 
uma ferramenta de prevenção e promoção 
à saúde, isso através da incorporação 
programática de um Parque a UBS gerando 
ligação entre a unidade e comunidade.

Com a mescla de usos entre UBS e Parque, 
permitimos a apropiação de toda a população 
do entorno a esse espaço público, que abrigará 
equipamentos de lazer e esportes (recreação 
infantil, programa academia da saúde, espaço 
para feiras, redário, horta comunitária e quadra 
poliesportiva), distribuidos por todo o lote, 
gerando ocupação contínua e identificação 
com o espaço, seja por parte de usuarios e 
funcionários da unidade e/ou do parque, a um 
ambiente acolhedor e confortável.

ESTRATÉGIA PROJETUAL
O conjunto de estrutura em pórticos funciona 
como um suporte estratégico, gerando 
flexibilidade ao projeto, a partir de uma 
modulação fixa (3,20 X 3,20m), onde os 
blocos de programa preenchem esse suporte , 
fechados em seus usos, e também concedem 
espaço ao parque, que invade o edifício.

VENTO 
PREDOMINANTE

ILUMINAÇÃO REFLETIDA POR 
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DISSIPAR O CALOR
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PÓRTICO
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DUTO DE VENTILAÇÃO 
ABAIXO DA LAJE

PLACAS 
FOTOVOLTAICAS

RESERVATÓRIO
(Torre como referência na 

paisagem)

ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS ADOTADAS
A partir da analise dos estudos de Goulart, Givoni, Mahoney e 
Chávez, buscou-se formatar uma arquitetura sustentável com siste-
mas passivos, determinada a partir de fatores como materialidade, 
relações entre espaços, orientação, forma e tipologia.

 ORIENTAÇÃO SOLAR
Privilegia-se a ventilação na escolha da orientação das fachadas. 
A orientação Leste-Oeste com uma não depreciável inclinação fa-
vorece a entrada de ar dos ventos predominantes. A entrada de ar 

não é obliqua, favorecendo o controle da velocidade do ar.

PÁTIOS INTERNOS
Os diversos pátios internos foram utilizados como colchões térmi-
cos e como espaços para melhorar a ventilação e a iluminação. À 
noite, ajudam a resfriar os ambientes internos. Vale lembrar que a 
presença das árvores e vegetação potencializa o efeito ventilação. 

VENTILAÇÃO
No período Seco a ventilação é indesejável e no Quente-Seco é 

recomendável somente em umas condições. Essas condições são 
contornadas a partir da tipologia arquitetônica adotada com seu 
sombreamento e arborização.

FECHAMENTOS
Visando intensificar a inercia térmica do edifício, foi adotada a opção 
da cobertura vegetal, juntamente a conjuntos de parede dupla e câ-
mara de ar ventilada, dissipando o calor.

CICLO DA ÁGUA

O projeto conta como dispositivos para armazenar as águas de chu-
va, trata-las, e reutiliza-la nas bacias sanitárias, torneiras externas, e 
sistema de micro aspersão.

INSOLAÇÃO
O objetivo era evitar a insolação direta nos fechamentos. O sol entra 
quase sempre refletido, pois a insolação em Brasília é extremad-
amente forte. Devido a esse motivo, as janelas são sempre altas, 
perto dos beirais, e na cobertura, os ambientes que precisam, pos-
suem domus.

ENERGIA
A proposta comtempla Placas Fotovol-
taicas, buscando aproveitar à elevada 
radiação solar da área. Essa energia 
limpa será utilizada para fornecer as 
bombas, exaustores de ventilação e 
também para esquentar a água das 
torneiras e chuveiros.

DRENAGEM
Mesmo com a quantidade grande de 
áreas livres, drenantes, a proposta 
contempla a implantação de piso fulget 
drenante nos calçamentos do parque,  
de forma a contribuir ainda mais com 
a absorção da água pelo solo. Para o 
estacionamento, será usado o ‘concre-
grama’, material que permite a pavi-
mentação com elementos de concreto 
vazado, permitindo a coexistência de 
gramado.

ELEMENTOS BIOCLIMÁTICOS 
As portas de correr em vidro, que fe-
cham lateralmente a recepção/espera, 
tem aberturas na parte baixa e alta 
como indicado no diagrama ao lado, fa-
vorecendo a ventilação cruzada. Os do-
mus ajudam também a tirar o ar quente 
de dentro do edifício.
A cortina vegetal sem laje nos módulos 
externos, ajudam a proteger a insolação 
direta e refrescar o ambiente, proporcio-
nando sombreamento.
As árvores situam-se estrategicamente 
para evitar a entrada direta de sol e criar 
sombreamento, melhorando a venti-
lação. Elementos de concreto permitem 
a entrada e saída de ar, favorecendo a 
ventilação
O beiral protege da entrada de água a 
janela, além de receber a insolação di-
reta.
As pérgolas/brises ajudam o beiral a 
proteger o vidro do corredor da incidên-
cia direta de sol
As cortinas de vegetação proporcionam 
sombra e deixam passa o vento. 

A implantação ocorre de maneira a 
aproveitar a linearidade do lote, onde os 
acessos ocorrem por grandes eixos de 
circulação, sendo um destinado ao uso 
da UBS e outro a um uso público. 
A recepção é locada no centro do 
projeto, estabelecendo a mediação 
entre os espaços de parque e UBS,  
e realizando o controle de toda a 
unidade.
Em todo o conjunto do edificio são 
locados diversos pátios,  sendo 
alguns com a função de receber 
atividades em grupos ou de trazer 
o “verde” do parque para dentro da 
unidade. Essa condição, além de 
gerar a integração entre interno 
e externo, atua na divisão dos 
diferentes usos da unidade e 
na eficiência bioclimática do 
conjunto. 


