
O ESPAÇO DA SAÚDE: QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE

A Unidade Básica de Saúde - UBS situa-se entre duas praças de convívio. 
Com o intuito de oferecer um espaço de saúde conectado ao bairro, o 
PARTIDO é organizado em um grande eixo horizontal, ao longo de 
extensas calçadas e ciclovias, criando um espaço legível e funcional. A 
UBS compreende uma combinação de ambientes abertos e fechados, 
pontuados por cinco pátios ajardinados, entre consultórios, farmácia (de 
fácil acesso público),  salas de reunião, salas de vacinação e área 
administrativa.
Para destacar o valor espacial dos blocos, recorreu-se a uma GRANDE 
COBERTURA com fechamentos semi-opacos, que tem a função de 
proteger o usuário da incidência solar direta, criando jogos de sombra e 
luz, e que ao mesmo tempo, orienta o �uxo dos usuários pelos diferentes 
ambientes da UBS. Há ritmo e grande �exibilidade de layout, conforme as 
demandas deste equipamento de saúde.

O ESPAÇO DA SAÚDE: INSERÇÃO URBANA

Um edifício de caráter público, como a Unidade Básica de Saúde - UBS 
deve relacionar-se diretamente com o entorno. O edifício valoriza o seu 
volume, integrando-se aos espaços que o circundam, agregando-se assim 
valor à qualidade �nal da paisagem urbana.
O espaço da saúde sustentável projeta-se para minimizar os custos de 
implantação. A valorização dos vazios criada pelos jardins fomenta uma 
melhora na qualidade de vida da população, com esses elementos cria-se 
o espaço seguro que permite a integração e coesão social e, com isso, 
democratiza os lugares, assegurando a persistência do sítio e a 
conservação do lugar e, com eles, a preservação da memória e da cultura 
em uma adequada interpretação da ideologia de Brasília.
O conceito chave da ocupação proposta é a permeabilidade, social e 
ambiental. A primeira é dada pelos conceitos humanizadores e a segunda 
pela forma de ocupação do solo. Fronteiras permeáveis podem 
estabelecer relação mais direta com o sitio. A vivacidade urbana é 
incentivada por diversidade de usos ao abrigo do verde, contribuindo 
para a sustentabilidade ambiental e social. 
No projeto arquitetônico, os vínculos entre o equipamento e o entorno 
são fortalecidos e podem ser concretizados tanto a partir da con�guração 
morfológica dos seus acessos, quanto a partir da permeabilidade visual 
do edifício e de suas áreas livres.
Este conceito vai além do simples provimento de espaços coletivos e 
áreas verdes requeridos pela legislação: por meio da sensibilidade ao 
ambiente construído e natural existente, recursos espaciais especí�cos 
aliados a parâmetros para a sustentabilidade social podem contribuir para 
a percepção de um sentido de lugar, para a vivacidade urbana e para a 
diminuição da segregação social e da di�culdade de locomoção.
Do ponto de vista construtivo o trabalho contribui para a previsão da 
execução e longevidade do edifício. O projeto modular de estrutura teve 
apoio nos quesitos da NBR 5706 de 77 para a padronização dimensional e 
redução da variedade de tipos, possibilitando a produção seriada, 
intercambialidade, industrialização aberta, simpli�cação do projeto, 
redução de desperdício e do consumo de matéria prima. Desta maneira o 
projeto se condiciona a durabilidade e �exibilidade para ampliações 
futuras com custo reduzido.

O programa é organizado em cinco blocos ortogonais, onde os pátios 
ajardinados ajudam a manter a umidade ideal na época seca, ajudando o 
conforto bioclimático. Os blocos estão dispostos assimetricamente, 
dando uma grande variedade espacial ao complexo. Os espaços livres, 
jardins e pátios são protagonistas da organização espacial, sendo 
distribuídos ao longo de um grande eixo. Essas áreas de convívio se 
espalham ao longo do , multiplicando a variedade de ESPAÇO DA SAÚDE
visuais interessantes, dando riqueza espacial aos volumes arquitetônicos 
e fazendo uma relação lúdica com o entorno.
A circulação central é a espinha dorsal do projeto, cortada 
perpendicularmente por cinco eixos paralelos, entrecortados por espaços 
de espera e jardim. A continuidade visual deste corredor central facilita a 
localização do usuário no espaço, que tem facilmente uma visão geral de 
todos os ambientes, assim como da estrutura urbana do Riacho Fundo, ao 
longe.

A entrada é marcada pelo bloco do , cercado AUDITÓRIO COMUNITÁRIO
por um an�teatro. As fachadas orientadas para o Noroeste/Oeste são 
protegidas por cobogós, que servem de elemento de proteção, dando 
segurança ao complexo. As fachadas Norte e Sul são pontuadas por 
aberturas assimétricas, que iluminam os ambientes de forma 
diferenciada, de acordo com suas especi�cidades.
O projeto de urbanização conecta a UBS à malha urbana do Riacho 
Fundo, criando a Praça da Saúde, o Parque da Saúde e a Praça de 
Convívio, quali�cando o bairro. Os espaços construídos possuem 
adequado desempenho de conforto ambiental a partir de diretrizes 
BIOCLIMÁTICAS comprovadas por tecnologias computacionais.
A disposição dos blocos modulares possibilita o maior aproveitamento da
luz natural e dos ventos locais, inibindo a criação de ilhas de calor.
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DIAGRAMA DE PROJETO

Auditório

Acolhimento, consultórios indiferenciados e consultório da mulher

Atividade assistencial (vacinação, procedimentos, etc)

Odontologia

Administração e serviços gerais

Banheiro, farmácia, �sioterapia, assistência social e diretoria

Lanternin

Parque da saúde

Jardins

Aberturas nas fachadas 
norte e sul

Passeio coberto

Auditório comunitário

Praça da saúde

An�teatro

Marquises

ETIQUETAGEM
O projeto segue pré-requisitos da Etiqueta A na 
Envoltória da UBS segundo o Procel PBE

SIMULAÇÃO ECOTECT
Simulação de luz natural comprova que o uso do 
lanternin proporciona adequada iluminação 
natural

SIMULAÇÃO CFD
Estudos de ventilação natural demonstram que 
os afastamentos entre os blocos permite 
adequada ventilação à UBS.

TRANSMITÂNCIAS NBR 15.575
As propriedades térmicas das paredes e 
coberturas visam um controle térmico do 
ambiente da saúde.

DESIGNBUILDER
Simulação computacional com software 
termoenergético comprova a redução do 
consumo energético em 20%.
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