
PROJETO UBSPARQUE PROJETO DE ARQUITETURA SUSTENTABILIDADE
 O edi�cio hospitalar deve ter destaque na inserção urbana, 
uma vez que torna-se cada vez mais necessário para as pessoas 
conforme os avanços e descobertas da medicina. O atendimento 
público de saúde é de suma importância nas comunidades, cada vez 
mais acome�das por enfermidades que a vida contemporânea nos 
expõe. Na concepção do projeto arquitetônico hospitalar são diversas 
as questões técnicas a serem consideradas, tendo em vista a 
complexidade das a�vidades realizadas pela medicina. Da mesma 
forma, às questões técnicas, se justapõe o conforto ambiental que deve 
ser propiciado ao paciente acome�do por alguma doença e/ou mesmo 
aos funcionários que trabalham subme�dos a situações de estresse 
diário.

 Desta forma, o projeto da UBS Parque busca atender as 
demandas da comunidade do Riacho Fundo II, buscando aliar saúde, 
tecnologia, sustentabilidade, esté�ca e inserção urbana. A urbanização 
do local a ser atendido pelo projeto é recente e busca atender a uma 
população de menor poder aquisi�vo, que se instala no bairro. A ausência 
de prestação de serviços públicos básicos locais podem acarretar em 
problemas urbanos maiores, como superlotação destes serviços nos 
locais mais próximos ao bairro. O terreno proposto é linear e com pouca 
declividade, facilitando o atendimento às questões de acessibilidade 
atribuídas ao projeto. 
 O projeto do parque, desenvolvido em prol da saúde preven�va, 
é pensado de acordo com seis �pologias básicas de a�vidades: exercícios 
de força, exercícios de �exibilidade, esporte aeróbicos, exercícios 
aeróbicos, a�vidades �sicas co�dianas e a�vidades de descanso. O 
espaço então é bene�ciado com pista de corrida e caminhada, quadra, 
academia, playground e espaços livres.

 O projeto foi desenvolvido a par�r de eixos lineares de 
circulação, haja vista a forma do terreno também linear. Foram 
de�nidos três eixos principais de circulação: interna, externa e de 
automóveis. Ao longo dos eixos foi distribuída a setorização em quatro 
blocos funcionais térreos, de forma a tornar a ocupação do terreno 
agradável, intercalando áreas de convívio e estar com os setores 
funcionais da unidade. Basicamente a locação dos setores foi 
planejada de forma a poder organizar as a�vidades e o�mizar a 
logís�ca de funcionamento da UBS.
 O acesso principal se dá pelo estacionamento situado a 
noroeste do terreno, no entanto com a proposta da UBS Parque 
propomos a integração do terreno com a praça situada ao fundo do 
terreno e as áreas ins�tucionais lindeiras ao terreno, promovendo a 
sensação de pertencimento da população em relação ao espaço 
público.
 Para além do cumprimento das a�vidades de atendimento 
ambulatorial, o projeto busca atender também o conceito de saúde 
preven�va, propondo usos para as áreas externas com a�vidades 
espor�vas, playground, academia, descanso e relaxamento. Assim, 
propondo um novo conceito de UBS Parque. Entende-se que a 
demanda por espaços públicos livres que promovam o encontro e 
ocupação pública são cada vez mais escassos nas atuais condições de 
ocupação urbana em que o adensamento e ocupação são cada vez 
maiores, desta forma a proposta da UBS Parque também vem de 
encontro com esta demanda. Além disso, são reincidentes os estudos 
que enfa�zam a importância dos espaços verdes e da humanização 
ambiental no suporte psicológico dos pacientes, tendo em vista o 
estresse proveniente do adoecimento, depressão e ausência de 
es�mulos.

 O conceito de sustentabilidade é trabalhado no projeto como 
um todo, desde o processo constru�vo e uso tecnologias sustentáveis 
à proposta de integração ao ambiente arborizado do parque, buscando 
minimizar o desconforto de ambientes hospitalares. Entende-se que 
arquitetura sustentável é aquela compromissada com o conforto 
ambiental, que busca a redução de impactos ambientais, adequada ao 
clima local, integrada ao entorno, preocupada com a qualidade do 
ambiente e com a sa�sfação do seu usuário. São caracterís�cas 
sustentáveis atribuídas ao projeto: uso de placas solares, sistema 
constru�vo sustentável, ven�lação e iluminação naturais, telhado 
verde, sheds, inclusão do parque ao projeto e pavimentação 
permeável.
 O uso de sistemas constru�vos que permitem o controle 
térmico natural favorece a redução do excesso de calor no interior dos 
edi�cios, podendo reduzir os efeitos de dias de intenso calor. Para isso, 
a adoção de telhado verde, sheds e esquadrias que permitem 
iluminação e ven�lação naturais vêm contribuir para atenuar as 
condições climá�cas locais.
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