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FORÇAS DO LUGAR
O local destinado a acolher o projeto arquitetônico para a Unidade Básica de 
Saúde – UBS – está localizado em uma área urbana em recente 
desenvolvimento – Região administrativa Riacho Fundo II. 
Posicionado entre uma faixa de domínio de linha de alta tensão e duas praças 
paralelas o lote alongado possui um único acesso pela porção norte do terreno 
e se encosta numa praça ao sul.
DESENHANDO A CIDADE
Acreditamos que o crescimento desta região irá se transformar com o tempo, 
de�nido os seus usos, as relações entre as pessoas e os espaços que forem 
sendo construídos.
A de�nição da estratégia projetual pretende fazer parte desse processo de 
consolidação do território, marcada por um eixo que naturalmente se 
apresenta no terreno e incita uma proposta de conexão urbana entre as praças. 
Ao propormos essa conexão, parte do terreno será liberada para o uso público, 
na construção de um eixo peatonal, arborizado, que permite acesso a 
ambulâncias e situações emergenciais e junto a faixa de domínio uma porção 
será edi�cada e outra reservada a expansões futuras.
ESTRATOS DE PROGRAMA
A UBS se organiza como um equipamento de saúde fundamental, de�nido por 
estratos de programas facilmente identi�cáveis, um primeiro para o 
atendimento, que se relaciona diretamente com a cidade com acessibilidade 
plena vinculada ao eixo peatonal, o segundo é de�nido por um eixo de 
atendimento, onde os �uxos de pacientes acontecem para serem conduzidos 
ao diagnóstico e o terceiro e último estrato é um eixo de serviços que serve o 
uso interno dos funcionários ligado a salas de apoio.
FORMA LINEAR
O edifício linear se adapta naturalmente ao terreno numa sequencia de níveis 
que se integram ao próprio relevo. Resolvido em um único pavimento, o 
edifício é marcado por uma sequencias de pátios internos para humanizar o 
espaço de saúde e uma cobertura levemente solta que garante unidade ao 
conjunto.
CONSTRUÇÃO MODULAR
Em resposta ao prazo estabelecido para a construção é proposto um sistema de 
modular, industrializado, para um canteiro de obras limpo e seco, sendo a 
estrutura principal em per�s metálicos “I” que reduz custos operacionais e 
permite um sistema de montagem. Esta estrutura é construída sobre uma base 
de concreto armado adaptada ao relevo natural do terreno. A cobertura 
metálica solta da edi�cação além de proporcionar maior leveza ao edifício, 
permite que a ventilação dos ambientes internos aconteça de forma cruzada 
constantemente. As divisórias são em steel-frame para que os arranjos internos 
possam ser alterados conforme a demanda das transformações naturais que 
ocorrem em programas de arquitetura voltadas a saúde. As fachadas são 
tratadas com fechamentos modulares industrializados, em cores claras, que 
transmitem aspecto de limpeza e assepsia.
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01. praça
02.  acesso pedestres
03. acesso veículos 
04.  acesso serviços
05. eixo peatonal
06. atendimento - cobertura translucida 
07.  UBS - cobertura metálica
08. estacionamento
09. apoio - lixo
10.  lote vizinho
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