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O terreno que coube à Unidade Básica de Saúde no Riacho Fundo II é 
bastante peculiar. Trata-se de uma estreita e extensa faixa de terra com 
testada voltada para um bolsão de estacionamento ao norte e, portanto, 
sem contato com uma rua convencional. A primeira percepção que se 
tem do lote é que parece estar localizado nos fundos do lote adjacente. 
Para uma instituição cuja eficiência depende da criação de vínculos com a 
comunidade local, inicialmente, esta não parecia uma situação favorável.
No entanto, o contexto urbano sugere outra avaliação possível. Se o ter-
reno não possui uma testada convencional voltada para uma via pública 
ao norte, pode-se dizer que tampouco possui fundos, pois a divisa sul 
está voltada para uma praça pública. Desta forma, o terreno pode ser vis-
to como um corredor entre esta praça e uma outra, adjacente ao bolsão 
de estacionamento ao norte. Um corredor que ganha contornos de um 
parque, tendo em vista a grande área livre remanescente no terreno face 
à pequena área construída prevista no edital.
O prédio para o a UBS foi pensado como pavilhões inseridos neste par-
que. Sem hierarquias marcantes de frente-fundo, sua configuração tira 
proveito das características primitivas do lote, registrando o potencial de 
conectividade e permeabilidade, independentemente dos trajetos per-
corridos para alcançá-lo.
O eixo norte-sul de conexão se materializa na forma de uma marquise 
que atravessa longitudinalmente o lote recepcionando os pedestres que 
se dirigem ao UBS. Os pavilhões  que abrigam consultórios, administração 
e serviços se concentram no ponto médio deste percurso, permeados por 
jardins e luz. O auditório voltado para a praça ao sul é um pavilhão des-
tacado dos demais, mas ainda integrado ao percurso da marquise, e que 
se abre  francamente para o verde e marca o conjunto na paisagem do 
bairro. 

A marquise delimita um eixo de circulação e se adapta para configurar 
recantos e abrigar atividades ao ar livre, promovendo a valorização do 
vínculo existente entre saúde/bem-estar e o contato com a natureza. 
A configuração aberta dos pavilhões preserva este vínculo, investindo 
no potencial terapêutico da luz natural, do ar fresco e da relação com 
o verde por meio da interconexão entre exterior - interior. A leveza e a 
transparência resultantes refletem a maneira como a promoção da saúde 
será abordada neste espaço, oferecendo um oásis para onde as pessoas 
se retiram por algumas horas para se dedicar aos cuidados com o corpo.
 A concepção arquitetônica e a idéia de parque tornam-se assim, indis-
sociáveis do processo de acolhimento e cura; contribuindo para que a 
comunidade tenha uma percepção positiva nas atitudes e procedimentos 
relacionados aos cuidados com a saúde e também, de valorização do 
trabalho realizado pelos profissionais da UBS. 

Sistema Construtivo
A opção pelo sistema de estrutura metálica visa a agilidade de execução 
e reflete as premissas do conceito arquitetônico na busca pela leveza e 
inserção da edificação na paisagem.
A estrutura metálica de perfis “I” é modulada em malha de 6 x 6m e cons-
titui a matriz para configuração dos pavilhões e distribuição do programa 
e dos jardins - com potencial para a ampliação, se desejada
Para a cobertura dos pavilhões optou-se por telhas metálicas termoacús-
ticas com forro de gesso acartonado, sem laje, de maneira à tirar vanta-
gem de caimentos e aberturas para incrementar a ventilação cruzada e a 
iluminação natural. 
A marquise é formada por uma cobertura de telhas termoacústicas e vi-
gas metálicas: quando atravessa os pavilhões  a cobertura utiliza as vigas 

da matriz como suporte, fora da matriz, se apoia sobre pilares metálicos. 
Por sua posição central configura um canal de distribuição da rede de 
instalações para os pavilhões.
Os fechamentos são modulados e procurou-se adotar componentes 
industrializados. São formados por painéis modulares distribuídos de 
acordo com as necessidades de cada ambiente em relação à iluminação, 
vedação e ventilação (venezianas, vidros transparentes/translúcidos, 
placas cimentícias etc).

O terreno que coube à Unidade Básica de Saúde no Riacho Fundo II é 
bastante peculiar. Trata-se de uma estreita e extensa faixa de terra com 
testada voltada para um bolsão de estacionamento ao norte e, portanto, sem 
contato com uma rua convencional. A primeira percepção que se tem do lote 
é que parece estar localizado nos fundos do lote adjacente. 
Para uma instituição cuja eficiência depende da criação de vínculos com a 
comunidade local, inicialmente, esta não parecia uma situação favorável.
No entanto, o contexto urbano sugere outra avaliação possível. Se o terreno 
não possui uma testada convencional voltada para uma via pública ao norte, 
pode-se dizer que tampouco possui fundos, pois a divisa sul está voltada para 
uma praça pública. Desta forma, o terreno pode ser visto como um corredor 
entre esta praça e uma outra, adjacente ao bolsão de estacionamento ao 
norte. Um corredor que ganha contornos de um parque, tendo em vista a 
grande área livre remanescente no terreno face à pequena área construída 
prevista no edital.
O prédio para o a UBS foi pensado como pavilhões inseridos neste 
parque. Sem hierarquias marcantes de frente-fundo, sua configuração 
tira proveito das características primitivas do lote, registrando o potencial 
de conectividade e permeabilidade, independentemente dos trajetos 
percorridos para alcançá-lo.
O eixo norte-sul de conexão se materializa na forma de uma marquise que 
atravessa longitudinalmente o lote recepcionando os pedestres que se 
dirigem ao UBS. Os pavilhões  que abrigam consultórios, administração e 
serviços se concentram no ponto médio deste percurso, permeados por 
jardins e luz. O auditório voltado para a praça ao sul é um pavilhão destacado 
dos demais, mas ainda integrado ao percurso da marquise, e que se abre  
francamente para o verde e marca o conjunto na paisagem do bairro. 
A marquise delimita um eixo de circulação e se adapta para configurar 

recantos e abrigar atividades ao ar livre, promovendo a valorização do vínculo 
existente entre saúde/bem-estar e o contato com a natureza. 
A configuração aberta dos pavilhões preserva este vínculo, investindo no 
potencial terapêutico da luz natural, do ar fresco e da relação com o verde 
por meio da interconexão entre exterior - interior. A leveza e a transparência 
resultantes refletem a maneira como a promoção da saúde será abordada 
neste espaço, oferecendo um oásis para onde as pessoas se retiram por 
algumas horas para se dedicar aos cuidados com o corpo.
 A concepção arquitetônica e a idéia de parque tornam-se assim, 
indissociáveis do processo de acolhimento e cura; contribuindo para que a 
comunidade tenha uma percepção positiva nas atitudes e procedimentos 
relacionados aos cuidados com a saúde e também, de valorização do trabalho 
realizado pelos profissionais da UBS. 

Sistema Construtivo
A opção pelo sistema de estrutura metálica visa a agilidade de execução e 
reflete as premissas do conceito arquitetônico na busca pela leveza e inserção 
da edificação na paisagem.
A estrutura metálica de perfis “I” é modulada em malha de 6 x 6m e constitui 
a matriz para configuração dos pavilhões e distribuição do programa e dos 
jardins - com potencial para a ampliação, se desejada
Para a cobertura dos pavilhões optou-se por telhas metálicas termoacústicas 
com forro de gesso acartonado, sem laje, de maneira à tirar vantagem de 
caimentos e aberturas para incrementar a ventilação cruzada e a iluminação 
natural. 
A marquise é formada por uma cobertura de telhas termoacústicas e vigas 
metálicas: quando atravessa os pavilhões  a cobertura utiliza as vigas da 
matriz como suporte, fora da matriz, se apoia sobre pilares metálicos. Por sua 

posição central configura um canal de distribuição da rede de instalações para 
os pavilhões.
Os fechamentos são modulados e procurou-se adotar componentes 
industrializados. São formados por painéis modulares distribuídos de acordo 
com as necessidades de cada ambiente em relação à iluminação, vedação e 
ventilação (venezianas, vidros transparentes/translúcidos, placas cimentícias 
etc).
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