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UBS Parque do Riacho

 “...sendo monumental é também cômoda, eficiente, acolhedora e íntima. É ao mesmo tempo derramada e concisa, bucólica e 
urbana, lírica e funcional.” 

Trecho do Relatório do Plano Piloto de Brasília por Lúcio Costa

Inserção Urbanística

A primordial questão que se coloca na ocasião da elaboração de um projeto de equipamento público na área escolhida é da 
construção do território. O Parque do Riacho precisa ser muito mais do que “a construção de 369 prédios com um total de 5.904 
unidades habitacionais (UH), localizado na Região Administrativa Riacho Fundo II RA XXI”, como diz o termo de referência. 
Necessita sim se caracterizar como um local seguro, aprazível e acolhedor onde as pessoas possam construir sua vida de forma 
digna.

Nesse sentido, a Unidade Básica de Saúde representará uma importante referência urbanística que precisará não só atender ao 
uso pretendido, como também representar por meio de sua construção os valores de civilidade e dignidade, além de oferecer às 
pessoas um espaço democrático e acessível para o uso quotidiano.

Como gesto inicial e em consonância com o dito acima, liberou-se o trecho inicial de cerca de 36 m do terreno junto à testada 
para a criação de uma grande praça que servirá tanto para o lazer quotidiano das pessoas, quanto para emoldurar o edifício que 
se pretende construir. Essa praça, coberta por trama de palmeiras e equipada com bancos, é delimitada da calçada por meio 
de um espelho d’água que dispensa gradil frontal de cercamento para a testada do terreno, integrando e qualificando o espaço 
urbano público. Abraçando o edifício pelo lado leste, a praça conduz as pessoas para o acesso independente à Farmácia, sem a 
necessidade de adentrar ao edifício. Daí estende-se um caminho entre árvores que conduz ao acesso de funcionários e ao esta-
cionamento geral ao fundo. Do lado oeste, mais quente termicamente devida à insolação da tarde, se desenvolve a entrada de 
automóveis. A entrada do edifício é marcada pela grande marquise atirantada e por outro espelho d’água que valoriza a fachada 
e ajuda a umidificar o ar no entorno imediato do edifício.

Partido Estrutural

Como a conformação longilínea em aclive do terreno condicionou a resolução do extenso programa naturalmente na forma de 
um edifício também longilíneo, o partido estrutural se deu por meio uma série de pórticos estruturais compostos por pilares 
cilíndricos de concreto e vigas treliçadas de aço, suspensas a 6,0 m do chão, criando um arcabouço espacial versátil, que pos-
sibilitou a acomodação do programa de forma mais rica e conferiu a monumentabilidade almejada. Dessa forma, quem entra 
pela entrada principal do edifício, já tem um impacto inicial proporcionado pelo pé direito duplo da área de recepção e espera. 

Acima dos guichês de atendimento foram acondicionados a sala de agentes comunitários, auditório e reunião, acessados por 
escada interligada ao elevador por meio de passarela, de onde se tem uma visão privilegiada da praça de atendimento.
À partir da praça de atendimento, embora o programa se desenvolva todo no pavimento térreo, o que torna o edifício total-
mente acessível, optou-se por preservar o arcabouço espacial dos pórticos de forma a garantir um melhor desempenho térmico 
ao edifício e também propiciando possível expansão do programa de necessidades em andar superior que pode facilmente ser 
implantado futuramente. 

Funcionalidade e Atendimento ao Programa de Necessidades

O programa de necessidades foi distribuído por meio de três alas dispostas longitudinalmente e divididas por dois corredores. 
Enquanto nas alas externas predominam os ambientes de acesso público (consultórios), na ala central ficam áreas de apoio 
como sanitários (os principais voltados para a praça de atendimento), postos de enfermagem, esterilização, descontaminação, 
lavagem, etc. Complementou-se em alguns casos o programa de necessidades com adição de ambientes como sanitários, sala de 
conforto médico ou aumentando determinados ambientes (os consultórios em especial) de forma a garantir um pleno uso de 
acordo não só com os parâmetros legais, mas também com as boas práticas clínicas.

Suetentabilidade, Conforto Térmico e Eficiência Energética

A preocupação com o conforto térmico da edificação deve obviamente se iniciar com o tratamento do entorno. Estando as 
fachadas mais extensas voltadas para leste e oeste, em ambos os lados do edifício projetou-se um envelope arbóreo de forma a 
pré-filtrar os raios solares da manhã e da tarde, aliviando já externamente a carga térmica incidente no edifício. As aberturas de 
ambas as fachadas são altas e estreitas, de forma que as paredes entre elas já em si representem uma espécies de brise vertical, 
mais adequado a essas orientações solares e proporcionando ventilação cruzada. Intercalados nos espaços da ala central, nascem 
dois jardins internos que propiciam maior incidência de luz natural no interior do edifício, filtrada por árvores de pequeno 
porte ou palmeiras, de forma a humanizar o ambiente hospitalar. Na fachada norte, sendo a fachada principal do edifício, 
buscou-se uma solução que mescla a proteção solar com estética arrojada a um edifício que se pretende ser referência urbana. 
A proposta dos muxarabis, especialmente desenhados sob panos de vidro, é que sejam confeccionados de WPC (wood plastic 
compost), um material feito à partir de serragem de madeira e termoplásticos que é 100% reciclado. Como se trata de material 
de valor mais alto, ele fica assim implantado de forma limitada, mas em um elemento emblemático no edifício.
 
Epílogo

“Resumindo, a solução apresentada é de fácil apreensão , pois se caracteriza pela simplicidade e clareza ..., o que não exclui ...a 
variedade no tratamento das partes, cada qual concebida segundo a natureza peculiar da respectiva função, resultando daí a 
harmonia de exigências de aparência contraditória.
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