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Para concepção do projeto, foram realizados três estudos de

referência em UBS de Brasília. Dentre as queixas dos usuários

foram identificados dois problemas que auxiliaram na definição do

partido arquitetônico: A carência de ventilação natural e a

necessidade de manutenção periódica em calhas, em razão de

telhados embutidos. Considerando-se esses aspectos, o partido

foi o de propor uma cobertura com inclinação única, minimizando

a quantidade de calhas necessárias e possibilitando um pé direito

amplo, que favorecesse a circulação do ar interior, captado a

partir das aberturas dispostas por toda a edificação.

O sistema construtivo escolhido para as estruturas é o de concreto armado pré-

fabricado, que possui maior velocidade de execução e redução de gastos com mão de

obra, minimiza a geração de resíduos e o desperdício de material. As divisões internas

serão em drywall de 11cm, exceto em casos de painel, quando se pode utilizar 7cm.

Para as esquadrias, optou-se pelo alumínio com tela, material que não oferece

manutenção e maior durabilidade. A cobertura da edificação será telha termoacústica

sobre estrutura metálica em perfil “I”. Na parte mais baixa do telhado, no final de cada

bloco, são propostas duas descidas de águas pluviais, com tubulações de 150mm,

com captação para um reservatório inferior exclusivo, objetivando o reuso de água nos

jardins com irrigação automatizada. Nos ambientes que não possuem laje, o

acabamento das telhas será nos dois lados. Nos ambientes que possuem forro este

será em gesso acartonado com pintura lavável. O piso das áreas de circulação e

ambientes de assistência será em granitina, que possui elevada resistência, reduzindo

a necessidade de reparos constantes e cujo acabamento monolítico favorece os

processos de limpeza e assepsia.

Como gentileza urbana foi sugerida uma

ciclovia que liga as extremidades do

terreno: entre uma futura praça urbana e a

entrada principal. Por este caminho

encontra-se um bosque e um espaço com

Academia de Saúde. Como resultado da

junção de todos esses aspectos, acredita-

se oferecer um projeto com ambiência

acolhedora, desde a área externa, com

uma praça a ser utilizada como área de

convivência e nos momentos de espera,

até os ambientes de assistência, que

proporcionam acolhimento e privacidade.
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