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PAISAGISMO

O paisagismo buscou referências nas plantas do cerrado e nas
plantas ornamentais brasileiras ou de clima tropical que se
adaptam bem em Brasília.

A escolha de uma espécie escultural pode ser pontuada no projeto
em vários locais, como do lado esquerdo da entrada principal; no
jardim interno da recepção, atrás do balcão de atendimento e no
final do corredor dos consultórios onde a perspectiva emoldura a
paisagem exterior.

A utilização de ipê amarelo do cerrado traz uma explosão de cor e
vida em sua época de floração, de agosto a setembro, fazendo
uma ligação com a arquitetura pelo mesmo tom de amarelo usado
na caixa que marca a entrada dos pacientes.
O paisagismo tem o papel de promover calma ao ambiente. Ao tirar
partido das características morfológicas, ecológicas e de fenologia
podemos apreciar o perfume dos Jasmins na cerca viva, as cores
dos Ipês, o barulho do roçar das folhas das palmeiras Jerivás nos
jardins e as sombras do Jacarandá e Pau ferro no estacionamento.

MATERIAIS

O painel térmico e acústico especificado para fachada do auditório
possui a estética da madeira, é constituído de núcleos em PUR
(Poliuretano) ou PIR (Poliisocianurato), revestidos por placas de
aço pré-pintadas, e é resistente ao fogo. Um sistema de encaixe
exclusivo torna as fixações invisíveis.

A telha metálica trapezoidal foi escolhida por ser: térmica, gerando
economia nos equipamentos de climatização; leve, conseguindo
reduzir a estrutura da cobertura; de rápida montagem; de excelente
estanqueidade e sustentável, gerando uma obra mais limpa.

A pintura dos ambientes onde se requer constante limpeza e
desinfecção, como sala de procedimentos, curativo, medicação e
nebulização, será da linha hospitalar com agente antimicrobiano
que impede a proliferação de bactérias, fungos e algas, mantendo
a higiene e proteção do local.

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

A Unidade Básica de Saúde (UBS) possui uma capacidade
de ação mais abrangente que um Centro de Saúde para
atender às necessidades da população do Bairro Riacho
Fundo II em Brasília.

Esta população, de aproximadamente 18.890 pessoas, será
atendida por 7 equipes de atenção básica, sendo assistida
em regime ambulatorial, desde um primeiro atendimento até
as de urgência.

Em resposta a esta exigência de atender um bairro inteiro, o
projeto prioriza a escala humana de forma tal, que a
amplitude do pé direito duplo da recepção, também é
acolhedora pelos materias escolhidos.

A entrada se dá através de um portal mais baixo, transferindo
o paciente para o interior da UBS de forma a abraçá-lo e
acolhê-lo. Esta recepção acomoda 110 pessoas
confortavelmente sentadas.

A arquitetura tirou partido de espaços integrados com jardins
externos e internos, se atendo sempre a escala e proporções
humanas.

Na espera as visuais são valorizadas pelo jardim norte,
observado através da esquadria de alumínio e  vidro com
tratamento UV, protegida por um beiral de 5 metros e pelo
jardim interno (fachada sul) com pé direito duplo, localizado
atrás do balcão de recepção, gerando conforto térmico e
visual.

Para cobrir o grande vão da recepção de 22,75x16,45m pensou-
se numa cobertura leve sustentada por dois pilares tipo árvore e
com vigas de 5x14" em sistema de grelha, para facilitar o
posicionamentos dos caibros de 2,5x6".

A cartela de cores escolhida para esta UBS segue as que
remetem à calma em tonalidades neutras e naturais pontuando
com a vibração do amarelo onde tem-se que sinalizar as
entradas do edifício.

O uso da madeira tanto no exterior como no interior faz apologia
à forma da natureza presente nos dois únicos pilares da
recepção, conferindo aconchego e acolhimento.

A madeira está presente nos acabamentos do balcão de
recepção, nas cadeiras e na fachada.

A utilização de revestimento metálico na fachada com padrão
amadeirado próximo ao pau-ferro natural  traz uma ambiencia
ao espaço construído, fazendo com que os usuários se
identifiquem com algo mais humanizado pela temperatura de
cor do material ser "quente".

As caixas amarelas demarcam as entradas dos pacientes,
funcionários, ambulância e carga do edifício, criando uma
identidade visual, com proporções para o pedestre, mantendo a
escala do projeto mais humanizada, apesar de se tratar de um
equipamento urbano.

Todo o layout dos ambientes de atendimento ao paciente
teve a preocupação da anamnese ser realizada pelo lado
direito, principalmente quando são realizados exames
abdominais.

Nos apoios dos banheiros houve a preocupação de
oferecer um ambiente para os pacientes ostomizados, que
compartilharão o mesmo banheiro com o Portador de
Necessidades Especiais (PNE). Este banheiro possui uma
pia e um vaso a mais para o expurgo e limpeza adequados.

Toda a circulação interna dos pacientes pode ser ventilada
com o auxílio de sistema de ecobrisa, gerando economia e
eficiência energética. Na recepção também podemos fazer
uso deste mesmo sistema e manter uma ventilação
cruzada entre esquadrias e uma abertura com veneziana no
ponto mais alto do telhado.

Os consultórios odontológicos foram posicionados ao sul
da edificação para que os compressores e bombas
ficassem no jardim externo sem ter contato com outras
salas de atendimento, atendo a distância-limite máximo de
7 metros até o compressor e bomba.

Na Fachada Oeste o telhado desce na vertical até encontrar
as caixas de entrada e o restante é fechado até o chão com
um brise metálico. A área entre a edificação e o brise dá
abrigo às unidades condensadoras de ar condicionado.

Os fluxos de pacientes e funcionários são distintos, fazendo
com que a setorização dos ambientes fiquem em sentidos
opostos no projeto.


