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Enfiamentos visuais Escala e Edificado Existente

Clareiras e Flora

Imagem aérea s/escala

Bairro e o Biótopo

Ideia 
O edifício da UBS desenvolve-se em 1 pavimento, estendo-se longitudinalmente no sentido do lote, contínuo e com estações transversais ocupando uma quinta parte do terreno, libertando o restante para eventuais usos futuros, associando a si espaços de estar na forma 
de pátios exteriores, que complementam usos e formas de permanência diários fundamentais relacionados com o clima e geografia próprios. Protege-se climatericamente, a Poente, sendo a sua orientação Noroeste Sudeste. A zona de chegada, a  Norte faz-se abrigada 
por uma passarela conducente à área de Espera e atendimento. Dispõe-se com o terreno e as particularidades da paisagem de uma forma natural, deixando o espaço envolvente livre. Resolve o programa extenso e suas particularidades de uma forma funcional e otimizada, 
mas garantindo os pressupostos de tal programa e oferecendo, por outro lado formas de permanência mais flexíveis e aprazíveis para os utentes e o pessoal da Unidade Básica de Saúde de Riacho Fundo. 

Integração no lugar
O edifício é implantado na parte Norte do terreno, onde o lote é servido pela rua e desenvolvendo-se ao longo deste, volta seus pátios para o eixo abstrato com um biótopo que ainda sobeja para lá da Estrada Parque Contorno. Efetivamente existe uma linha de árvores fazendo 
a separação entre a EPCT e o núcleo Rural Monjolo, o que não obstante o cenário viário que se lhe apresenta, confere uma paisagem de fundo mais aprazível para os mencionados pátios de permanência.
Desenvolve-se, assim, longitudinalmente, no sentido Sudeste. Sendo possível alguma leitura do seu longo  alçado Nascente, ao percorrer a passarela ou a via de acesso ao estacionamento e passando mais despercebido pela sua composição a Norte, do lado da rua por onde 
se acede; Embora a escala requerida para um lote e um contexto urbano desta natureza justificassem um edifício mais compacto desenvolvido em mais pavimentos, a dimensão do próprio lote permitia e justificava uma implantação mais dispersa o que permite a repartição 
lógica e ótima do edifício em estações correspondentes às várias dependências do seu programa, uma boa distribuição centralizada, para além de tornar acessível e sem recurso a escadas ou ascensores todo o edifício. 
É proposto pelo dono de obra que o desenho aproveite da melhor forma as potencialidades do  terreno, de tal forma que a porção de  terreno não usado para este mantenha valor para um futuro desenvolvimento.
Dado o contexto e a dificuldade em criar dispositivos simples que contornem o problema do calor e necessidade de arrefecimento, salvo o recurso a outros processos mecânicos, a estratégia passa por otimizar todos os elementos propostos para o exterior e sua disposição, 
de tal forma que os artifícios criados e propostos, como as árvores, os terraços e os arbustos sejam aproveitados distribuindo-se eficazmente pelos espaços e sua interdependência. Disto dependem as configurações de pátios em que assenta o edifício.  

Disposições exteriores
O acesso faz-se a partir da rua, a uma cota que se encontra cerca de 1m abaixo da cota de soleira. Na chegada vê-se uma passarela abrigada para quem chegue a pé. Esta passarela com inclinação mínima é o elemento que vem receber a pessoa até à rua de forma abrigada 
e que há-de assistir esta frente a Nascente, até chegar à Entrada. Quem se dirija de carro e o estacione na parte posterior do edifício a Sudeste fará na volta a pé, o percurso inverso junto à fachada encontrando uma escada que atalha o acesso à entrada.
Este é um elemento importante do edifício, do ponto de vista formal e do uso efetivo para aqueles que são utentes da UBS. É o espaço a que se recorre para abrigo das chuvas estivais, como o Sol da manhã ao meio dia, como faz também a separação do nível da rua a uma 
cota mais baixa do nível de Espera, mais recatado e protegido da comoção urbana que há-de ocorrer, assim como o primeiro momento para receber e conduzir as pessoas. Constitui, portanto, a fachada Norte. 
As árvores sendo escassas ou quase inexistentes no terreno e que sejam passíveis de serem assinaladas e não conflituando com o edifício serão mantidas, propondo para além destas, outras que terão que ver com a organização dos espaços, percursos assinaláveis ou 
pontos focais propostos. Para este efeito, são elegidas as Goiabeiras psidium guajava para as áreas de pátio e próximas, os Jacarandás Mimosos jacaranda mimosifolia também para os pátios ou próximos, bem como um Ipê Branco tabebuia roseoalba para um dos pátios. 
O estacionamento a Poente é ladeado por Cássia Imperial cassia fistula e as vagas de estacionamento por Sibipuruna caesalpinia pluviosa. Os arbustos Hibisco hibiscus confinarão as áreas de terraço ou da passarela e os Manacá brunfelsia uniflorai farão a separação de 
fachadas de percursos perimetrais ao edifício.
O edifício não deverá ter muros, e sendo necessário deve proceder-se à vedação do lote na extensão necessária com recurso a uma vedação discreta, em rede metálica, que contorna o perímetro do terreno. Por questão de economia pode deixar-se a área de estacionamento 
cujo acesso viário só é possível pela frente da rua excluída da área a vedar, recorrendo para isso a um pórtico na mesma estrutura. 
Aqui a preocupação é dotar o terreno de um perímetro contido com este tipo de vedação, de forma a controlá-lo mais eficazmente, mas não o fechando. 
Uma regulação do acesso a zonas mais ou menos restritas, existe a partir do exterior pela escada e rampa que se apresentam a Norte. Estes servem os funcionários ou fornecedores que venham fazer o aprovisionamento de material assim como a recolha de resíduos. 
Na sequência da subida da passarela, pontuada pelos seus pilares metálicos singelos chegamos a uma zona prévia à entrada onde a cobertura se estreita por ter dado lugar à entrada no edifício e por onde é possível aceder à cota baixa através de um lance direto de degraus 
orientados para o estacionamento.
Atendendo à pluviosidade neste ambiente, com uma precipitação que varia entre os 1200 e os 1700mm, o pavimento exterior, no acesso ao estacionamento é feito em blocos sextavados vazados e em torno do edifício com função drenante, é utilizado o areão que facilmente 
absorve a água da chuva e ajuda a manter o recinto relativamente limpo.

O interior, distribuição de funções 
A entrada no edifício é feito pelo lado Nascente, com a porta a Norte,  após a subida da passarela. Do espaço de vestíbulo amplo, de duplo pé direito, procedido por uma antecâmara de entrada para evitar as perdas de ar, pode vislumbrar-se de imediato a área de atendimento 
de um lado, as salas de acolhimento para triagem do outro, estas com acesso interno entre si e também à estação onde se encontra a área dos procedimentos e de consultórios; no fundo por detrás do pano de vidro que conduz ao terraço e atravessado pelo corredor que 
liga as diferentes estações, o pátio central arborizado. O ambiente da espera tem duplo pé direito funcionando como lanternim que recebe parca luz de Nordeste e do Norte e que se encontra principalmente aberto a Sul, permitindo ventilação cruzada. Na parte norte do 
edifício situam-se as áreas administrativas e de pessoal, todas concomitantes na parte voltada a Nascente, e a Poente a estação de odontologia. Para lá da estação situa-se a copa dos funcionários. A copa tem dimensão para confeção básica e refeições dos funcionários, 
sendo um pouco mais beneficiada do que o sugerido, tem correspondência direta com um pátio estreito externo do lado Poente e serve também de apoio à sala de reuniões oposta à copa, do lado Nascente.
Ainda mais a Norte situa-se a área de farmácia voltada a Nascente e a área de Vestiários dos funcionários a Poente.
Na Estação, a Sul da área de espera e atendimento situam-se todas as áreas de procedimentos variados com os pacientes, podendo estes inclusivamente ser encaminhados diretamente a partir das salas de atendimento de triagem quando forem assim orientados.
O auditório e banheiros da UBS ficam próximos nessa extremidade Poente e voltados a Norte e Sul e a Norte respetivamente. A proximidade do auditório com o terraço também de apoio à área de espera, permite que em situações excecionais os utentes da UBS ou qualquer 
evento que tenha lugar nesse espaço recorram a esse espaço de dimensão suficiente sem conflituar com os utentes da área de espera principal. 
Centralizado entre esta área de procedimentos e os consultórios e a meia distância dos consultórios de odontologia fica a central de esterilização.

Seguem-se os consultórios de atendimento à mulher e por fim no outro braço da estação os consultórios indiferenciados. Estes 
dispõem de um espaço de espera interno e externo no terraço de outro pátio. As baterias de consultórios dispõem-se no edifício 
com uma orientação nor-noroeste, su-sudeste, com exceção dos de atendimento à mulher, com orientação Nordeste. Ficam 
portanto resguardados da orientação Poente.

O Material
O edifício é construído em estrutura de concreto armado com os elementos resistentes, paredes e pilares, no interior. 
Deseja-se, por um lado, propor uma certa espessura arquitetônica transmitida pela homogeneidade do paramento entre “lajes 
aparentes” em concreto aparente, a espessura aparente das paredes e um depuramento singelo de materiais conjugados, o 
alumínio das esquadrias, o aço dos pilares dos alpendres, as madeiras interiores dos vãos e lamelas de revestimento das áreas 
menos suscetíveis e o concreto do embasamento, por outro responder de forma eficaz à questão do arrefecimento do edifício, 
mantendo-o, para esse fim, com uma inércia térmica média, isto é, superior àquela que é comum nos edifícios correntes nor-
malmente  resolvidos em parede externa de alvenaria de parede singular. 
A fachada externamente ventilada, é libertada de material com alta inércia térmica, no seu perímetro, sendo coberta por um 
paramento leve de painéis tipo onduline, sendo uma parede estruturada leve que comporta esse revestimento. As superfícies 
opacas de fachada nesse paramento, alternam-se com a fenestração, um elemento bloco de janela em alumínio anodizado incor-
porado nas aberturas. O revestimento em painéis  das superfícies opacas das fachadas, dispostos na vertical, e distanciados da 
parede interior, a formar uma caixa ventilada, contribuem para um bom isolamento térmico. Não só a ondulação de seus painéis 
criam sombras sobre a própria fachada como libertam o vão de ventilação interior que se faz de forma ascendente. Acresce a 
isto a possibilidade de incorporar se desejado, antes ou posterior à obra, painéis de isolamento térmico em poliestireno extrudido 
entre as cantoneiras verticais Z, impedindo deste modo uma transferência imediata da temperatura externa para a interior, 
assim como quando os ambiente internos se encontrarem climatizados, que essas temperaturas ótimas obtidas se percam tão 
rapidamente. Para além do cenário provável de uso mecânico de arrefecimento, as amplitudes térmicas de Brasília justificam já 
esta implementação, mesmo para uma situação exclusiva de arrefecimento passivo.    
Todos os espaços internos são pavimentados da mesma com recurso a uma manta de linóleo ou piso autonivelante. Para além 
da fácil manutenção e assepsia que este material permite há vantagem em dispor de um apenas que traduza todo o conceito de 
uniformidade do edifício, anunciado pelo uso do paramento de cor igual na fachada. 
As escadas externas são elementos de betão pré-moldados aplicados sobre bases mais toscas em escada. Tanto as que servem 
a zona de entrada de serviço a Norte, como aquelas que servem os terraços.
As aberturas são generosas, com uma superfície envidraçada cuja abertura e exposição solares são reguladas por uma persiana 
no exterior. Ainda nas janelas, as ombreiras em chapa de alumínio espesso formam com os peitoris uma moldura singela avan-
çada sobre a linha da fachada criando maior profundidade em relação ao interior e ajudando assim a defletir os raios solares, 
assim como facilitar o fechamento lateral entre vãos e paramentos. As janelas tipo são bipartidas, dimensionadas de modo a 
responderem à demanda de ventilação e insolação do espaço, sendo uma das folhas normalmente de sistema oscilo-batente e 
a outra ficar fixa. Este sistema sem agravamento  no custo das esquadrias, permite formas de ventilação e caudais diferencia-
dos em função da demanda. Pode ainda manter a parte aberta em situação de chuva ou sol direto sem implicações no espaço 
interior.   
As áreas internas, sem recurso a janela na fachada, são encimadas por elementos lanternins que trazem a luz e ventilação a 
espaços interiores e ajudam ao arrefecimento geral de espaços do edifício, cenário em que o arrefecimento seja exclusivamente 
passivo. Para este efeito, os lanternins, dispostos longitudinalmente paralelos às paredes dos ambientes afetados, abrem-se 
ora a Nascente, Poente, Norte ou Sul, sobre os sanitários de consultórios, áreas de espera nos corredores, sanitários PNE e 
vestiários dos funcionários, favorecendo assim, a circulação de ar. Para este efeito, e de forma a evitar a insolação e consequente 
sobreaquecimento, são dispostas lamelas horizontais montadas sobre uma estrutura de fixação na cobertura e distanciadas de 
forma a impedir completamente a insolação direta dos lanternins nas horas de maior calor. O desenho destes lanternins permite 


