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AMBIENTES E CONCEITOS

Paisagismo urbano: tratando-se de um bairro de média densidade porém com baixo número 
de vegetação em suas ruas em seus lotes. O lote que receberá a unidade Básica de Saúde 
pretende criar um microclima agradável com ampla arborização que será criada com o 
afastamento entre blocos e com a conexão arborizada entre as praças. 
Vegetação: o uso de amplas áreas com vegetação – forração, arbustiva e arbórea nativas do 
cerrado, por representarem espécies típicas, tem melhor desempenho ambiental quanto às 
características climáticas da região, caracterizando uma paisagem mais sustentável 
ambientalmente. 
Pisos semi-permeáveis: nas calçadas o pavimento utilizado são placas pré-moldadas de 
concreto e dependendo dos taludes do terreno são propostas caneletas de escoamento para 
auxiliar na drenagem das águas pluviais, as biovaletas, canteiros pluviais e os jardins de chuva. 
Caminhos: como recurso de organização formal e espacial, uma sucessão ininterrupta de 
caminhos, estrutura o �uxo de pedestres de todo o entorno da UBS. Assim o movimento �ca 
preservado ambientalmente, com sombras e visuais diferenciadas, dotando-o de familiaridade, 
equivalendo também a um ritmo de sensações próprias, fruto da organização padronizada de 
elementos. As praças, o parque e o passeio são as novas áreas de pedestres.
Ciclovia: com inclinação máxima da ciclovia é de 4% no sentido do tráfego e de 2% 
perpendicular ao sentido do mesmo, estimulando assim a drenagem natural. Como material 
usado para a pavimentação tem-se placas pré-moldadas de concreto na cor vermelha.
Acessibilidade: fortalecimento das relações comunitárias, através da interação social. Com isso, 
as relações sociais comunitárias �cam equilibradas e, criam sentido de pertencimento, ao 
mesmo tempo em que criam expectativas de desenvolvimento comunitário. O partido 
contempla as necessidades sociais e psicológicas de uma diversidade de usuários, entre elas: 
vivacidade urbana, diferentes graus de privacidade e envolvimento comunitário, legibilidade, 
identidade, senso de proteção, variedade e expressividade sensorial.

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.

VISTA DO PASSEIO COBERTO, DA ESPERA E DA FARMÁCIA

VISTA LESTE DA CICLOVIA E DA UBS

VISTA GERAL  DAS CONEXÕES URBANAS

VISTA DA PRAÇA DA SAÚDE

CORTE BB’
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