
DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA

A disposição do programa no terreno se faz de maneira 
longitudinal a partir da face norte – onde se localiza o bolsão 
de estacionamento existente, bem como o acesso principal ao 
lote –, em direção a outra extremidade.

Estabeleceu-se um recuo para o cumprimento da área de 
estacionamento requerida pela legislação. Organizam-se os 
núcleos programáticos a partir destes blocos transversais: 
recepção e espera; acolhimento; atendimento; espaço mulher; 
odontologia; área técnica e apoio; e administração.

Reserva-se a continuidade do terreno como área para futura 
expansão e relação com a praça proposta pela urbanização 
dada junto a extremidade sul do lote em questão.

FLUXOS E PÁTIOS

Os fluxos foram organizados diferenciando os de caráter 
público daqueles de funcionários, sendo que a circulação 
principal amarra o conjunto edificado (eixo norte-sul) e 
os acessos secundários se fazem paralelamente aos blocos 
propostos (leste-oeste).

Os acessos às salas se fazem de maneira desencontrada, 
evidenciando-as individualmente como pontos de encontro.

Os espaços formados entre os blocos construídos organizam 
os acessos às salas individuais, além de configurar pátios e 
jardins internos que pretendem ampliar a qualidade ambiental 
do espaço proposto.

FECHAMENTOS E VOLUMETRIA

Esta prevista uma via interna de serviços na divisa com o lote encontrado na face 
leste do terreno, sendo que o conjunto edificado se adequa ao recuo na porção 
oeste, paralelo a faixa de domínio DF-001.

Em planta, os fechamentos são definidos pelos limites da circulação do edifício: as 
fachadas perpendiculares aos blocos internos, foram compostas por elementos 
vazados verticais com espaçamento mínimo que regula tanto a insolação quanto 
a ventilação.

Nas faces correspondentes aos acessos, foi proposto um sistema de esquadrias, 
compondo elementos transparentes, vidro, e venezianas que garantem a 
ventilação cruzada.

Por fim, a volumetria é definida pelos sucessivos planos inclinados das coberturas 
que abrigam os blocos programáticos, protegendo as áreas internas e seus 
respectivos pátios. 

Estes sheds garantem o desempenho térmico e qualidade ambiental pretendida, 
além de dar ritmo as fachadas longilíneas e compor sua volumetria.
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