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AS PRAÇAS E O PASSEIO
A implantação da UBS parte de duas intenções: conectar e ampliar as duas praças existentes 
a norte e ao sul do lote.
Junto à rua principal de acesso à UBS é proposta uma ampla esplanada, como continuidade 
da praça norte presente do outro lado da via. Local de recepção e acolhimento aos usuários 
da UBS, a esplanada integra-se visualmente à recepção através de um amplo caixilho, criando 
uma paisagem própria. Um passeio lateral foi proposto como elemento de articulação da es-
planada-praça norte com a praça posterior, de maneira a facilitar o acesso por quem vem do 
sul. A área nos fundos da UBS poderá ser usada como extensão dessa praça ou para futura 
expansão da edificação. 

O PARALELO ENTRE PASSEIO EXTERNO E CIRCULAÇÃO INTERNA DE PÚBLICO
A circulação principal do edifício, voltado para o público, foi disposta paralelamente ao pas-
seio externo, com quem mantem grande contato visual, e é modulada pelos pátios internos 
ajardinados e as esperas. Os volumes e transparências das esperas, por sua vez, qualificam o 
percurso externo. Esta solução, ao integrar visualmente os espaços internos e externos, busca 
proporcionar aos ambientes luz natural e vistas qualificadas, tornando-os mais amplos e dinâ-
micos. A cobertura da recepção cobre parcialmente o passeio pontuando o acesso à edificação.

O EDIFÍCIO E OS PÁTIOS
O edifício é resolvido em um único nível, e pátios ajardinados providenciam luz natural no in-
terior da edificação e organizam os setores de atendimento clínico. A disposição do programa 
parte de duas circulações paralelas aos pátios: uma mais pública, que articula as salas de espera 
e os blocos do setor de atendimento clinico; e outra de serviços, conectando atendimento clí-
nico às áreas de apoio técnico e administrativo.

VOLUME COMO EXPRESSÃO DOS PÁTIOS
A volumetria do edifício busca expressar externamente a presença dos pátios internos e desta-
ca o volume da recepção por sua importância na articulação dos acessos e fluxos. O tratamento 
externo em massa branca busca acentuar o contraste entre os cheios e vazios e com o verde 
dos jardins externos. No interior da UBS, cores caracterizam os blocos de atendimento clínico 
facilitando sua localização pelo usuário e dinamizando os espaços.

OPÇÃO POR UMA CONSTRUÇÃO RACIONAL
O edifício é inteiramente modulado e tem vãos estruturais econômicos (6 x 9m). Dado o porte 
da construção (um único pavimento), optou-se pela estrutura independente de concreto, com 
laje de cobertura protegida por telhas metálicas, exceto no bloco da recepção, onde se empre-
gou cobertura metálica termo acústica apoiada em vigas metálicas, evitando os escoramentos 
de maior altura. Alvenarias externas em blocos de concreto revestidos e internamente paredes 
de drywall, darão a necessária velocidade à obra. 
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