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LEGENDA
1. Praça de entrada [102.8 m²]
2. Circulação transversal [33.6 m²]
3. Sala de espera [27.3 m²] 
4. Recepção e arquivo [6 m²]
5. Sala de vacina [9.8 m²]
6. Observação + WC + apoio [16.5 m²]
7. Consultório 1 + WC [13.7 m²]
8. Consultório 2 [11 m²]
9. Esterilização e estocagem [6 m²]
10. Lavagem e descontaminação [4.8 m²]
11. Circulação técnica [5.8 m²]
12. DML [3 m²]
13. Resíduos sólidos [4.3 m²]

14. Banheiro [2.9 m²]
15. Sala de Dispensação [10.6 m²]
16. Consultório dentista [12.1 m²]
17. Escovário [4.3 m²]
18. NASF [9 m²]
19. Administração [9 m²]
20. Atividades educativas [20.5 m²]
21. Copa [6.2 m²]
22. Horta comunitária [29.3 m²]
23. Linha d’água
24. Bicicletário
25. Carga e descarga
26 . Escada de madeira (proposta)
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UBS da comUnidade qUilomBola do GUrUGi 
conde/PB
Projeto Classificado em Segundo lugar em Concurso Nacional de Arquitetura
Área total 350m2

INSERÇÃO CULTURAL E REPERTÓRIOS ESPACIAIS
 Edificar em território com características culturais e identitárias tais como as do 
que abriga a comunidade quilombola do Gurugi pressupõe conceber o objeto edificado 
simultaneamente como agente construtor de horizontes e como valorizador da memória 
dos povos tradicionais. Implica a necessidade de identificar - na resistência destes povos 
à opressão histórica sofrida - as formas pelas quais foi consolidada sua permanência no 
território, suas relações com os recursos naturais, seus laços comunitários, seus meios de 
reprodução da vida cotidiana. 
 A UBS do Gurugi deve, portanto, inserir-se como elemento respeitoso ao contexto, 
indo além da fundamental promoção do acesso à política pública de saúde. Ser capaz de 
evocar sentimentos de pertencimento da sociedade local e ao mesmo tempo o reconhe-
cimento daqueles que ali passam esporadicamente. Pertencer é (re)construir coletiva e 
cotidianamente os significados de resistências e perspectivas comunitárias. Reconhecer 
é distinguir cada expressão material e imaterial nas soluções espaciais, nas técnicas, nas 
materialidades, ambiências e nas formas de usos que paralelamente  constroem território 
e sociedade, memória e porvir. 
 A UBS do Gurugi  propõe-se como espaço de desenvolvimento paralelo de repertó-
rios locais e de premissas nacionais. Recorre à arquitetura tradicional e aos modos de so-
ciabilidade local para enraizar-se como ambiente acolhedor e confortável condizente com 
a Política Nacional de Humanização. O projeto narra histórias de um território de tradições 
e resistências que não podem ser contadas por um edifício-padrão e que, mediadas por 
condicionantes e tecnologias contemporâneas, resulta em espaço que esboça  renovadas 
perspectivas do lugar.
 Para estabelecer tais relações e se adaptar à paisagem circundante, a construção da 
UBS prioriza o uso de materiais de natureza orgânica. Busca nesses materiais um pouco 
da identidade espacial - construtiva e paisagística - da comunidade: madeira, barro, es-
pécies vegetais , varandas, alpendres, beirais. O edifício, configurado como edifício-praça, 
conta parte da história construtiva deste agrupamento, solidificando-se na terra.
 As empenas de adobe se projetam para além da construção configurando seus pró-
prios alpendres, abrindo o lote para o uso público, acolhendo o morador em sua cobertura 
única e conformando a praça, novo local de sombra, encontro e conversa. A nova cons-
trução da UBS Quilombola do Gurugi passa a ser parte da paisagem do assentamento ao 
mesmo tempo em que ressignifica a relação com a terra, o rio e o plantio. A sua construção 
física produz efeitos nos modos de sentir e representar o assentamento.

PARTIDO ESPACIAL E ORGANIZAÇÃO DOS PROGRAMAS
 A morfologia local é marcada pela fluidez entre edificações, que não são muradas 
para a rua ou entre as casas e, neste diálogo, o projeto propõe um eixo de atravessamento 
na UBS transversal ao lote. Este eixo de acesso principal permite ver e chegar à vegetação 
ao fundo do terreno, que protege a nascente de um dos afluentes do Rio Gurugi, impor-
tante elemento na história de formação do agrupamento. O destaque desta área vegetada 
por meio de sua integração visual no cotidiano da UBS soma-se à linha d’água presente no 
acesso principal, reconhecimento e conexão simbólicos das águas do Rio Gurugi.
 Este eixo avarandado, à semelhança das varandas e dos alpendres das moradas 
locais que marcam acessos e transições do espaço público ao privativo, constitui-se como 
acolhimento tanto voltado à rua quanto aos fundos. Cria espaços sombreados, abertos e 
cobertos para a espera, o encontro e a sociabilidade, humanizando o ambiente físico hos-
pitalar. É praça de entrada que se estende, transformando-se em recepção.
 Os programas da UBS distribuem-se de ambos os lados do eixo central, que é atra-
vessado por um eixo secundário de circulação, longitudinal ao terreno. Esta circulação em 
cruz, sintética, abre-se para o exterior e organiza quatro agrupamentos programáticos de 
fácil acesso. A ventilação natural atravessa permanentemente o edifício nos dois sentidos, 
por entre as ripas de madeira das portas. Todos os demais ambientes, internos aos quatro 
agrupamentos programáticos, possuem aberturas altas que permitem a ventilação cruza-
da sem prejuízo à privacidade de usuários e funcionários, mas possuem também previsão 

para climatização com máquinas de ar-condicionado cujas condensadoras são instaladas 
em nichos externos próprios que as protegem contra avarias e facilitam sua manutenção.
 Além dos consultórios médicos e odontológico, salas para outros usos para ativida-
des de saúde da familía e áreas de apoio, assumem na UBS Gurugi papel mediador entre 
o uso interno e o espaço público, coletivo. A sala de atividades educativas se abre para o 
pátio e sua horta, permitindo que tenha acesso independente e possa promover atividades 
mesmo com a UBS fechada. Possui conexão direta com a copa e pode abrigar reuniões 
comunitárias, atividades para crianças e idosos, troca de experiências sobre o cultivo de 
plantas medicinais e/ou preparo de alimentos, cursos profissionalizantes de fomento à 
economia local (por exemplo, ligados à agricultura, artesanato, pesca e turismo). Esta-
belecese, assim, como um dos ambientes fundamentais para uma perspectiva ampliada 
dos usos e potencialidades da UBS do Gurugi: além de espaço da saúde, torna-se lugar de 
convívio e troca de experiências, um centro social.
 O projeto prevê também a ampliação do programa e do número de usuários e funcio-
nários ao término da construção de cobertura do estacionamento situado na porção frontal 
do prolongamento das paredes estruturais de terra que protegem a circulação de carga e 
descarga e ambulancia da entrada de pedestres.
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Um novo tempo
para nossa cidade

Coberturas Verdes:
Estrutra das coberturas em madeira, 
psteriormente tratadas para receber a 
cobertura vegetal. 
Propicia amenização térmica, drenagem e 
capitação das águas das chuvas para reuso no 
edifício além de 
unidade visual em relação ao conjunto do 
parque.

Painéis foto voltaicos para geração 
de energia.
Sistema de 180 placas, divididas 
nas 2 coberturas voltadas à norte 
e inclinadas à 23° sul, latitude de 
Campinas, gerarão 6.000KW/mês

Sistema de aquecimento solar de 
água para Copa, Café, Cozinha 
e chuveiros da Administração e 
Bicicletário reduzindo o consumo 
de energia elétrica 

2

Sombrinha Chinesa – Cyperus 
Involucratus

Caminho d’água

Percurso de ingresso no edifício 
acompanhado por hortas  em 
diferentes níveis

CHÃO

VEDAÇÕES COBERTURA

Sistema de hortas e jardins elevados 
(Tec Garden) para reserva de água das 
chuvas e reabsorção ao longo do tempo 
por capilaridade.

Sistema complementar de irrigação micro 
perfurado para hortas 

Roda d`água: 
Utilização dos desníveis do terreno e de aqueduto elevado 
para geração de energia  usada no acionamento de bombas e 
tratamento das águas pluviais e cinzas antes da reintrodução 
no sistema do parque.

Escada d`água:
limpeza e oxigenação da  água 
vinda da lagoa da porção mais 
elevada do parque, por sistemas 
naturais de cascalho e areai  e 
plantas filtrantes, propiciando o 
banho na “praia”

Conjunto de escadas, patamares e 
taludes para uso da “praia”

Jardim de chuva localizado na 
cota mais baixa do terreno.
Especies de ambientes 
enxarcados como o Junco.

Piso drenante permite  trocas 
gasosas entre embasamento e 
os volumes superiores além da 
permeabilidade da água das 
chuvas no solo do parque.

Embasamento em Concreto Ciclópico feito 
com argamassa e blocos cerâmicos de 
demolição - 
Economia e sustentabilidade, além da 
resistência mecânica e inércia.

Rack que duplicada  número de vagas do 
biciletário no mesmo espaço

terra úmida
mistura de 
areia, pe-
drisco, barro 
e concreto 
(6%)

Passo 1
Montagem da 
caixaria desli-
zante e preech-
imento com a 
primeira camada 
de terra

Passo 2
Compactação da 
camada de terra 
úmida

Passo 3
Adição da cama-
da seguinte

Passo 4
Sucessivas 
camadas de 
terra úmida são 
adicionadas e 
comprimidas

Passo 5
Remoção da 
caixaria

forma desli-
zante

compactador 
mecânico

camadas 
visíveis da terra 
compactada

Arrimo em 
concreto 
ciclópico

Dreno

Taipa

Piso 
interno

Instalação 
elétrica

Salvínia - Salvinia Aguapé - Eichhornia Lentilha d`água – Lemna

Junco - JuncusRabo de Raposa – Cerato PhyllumTaboa - Typha 

VEGETAÇÃO

aldrago - Pterocarpus 
violaceus

Bambu Guadua - Pterocarpus 
violaceus

Cedro Rosa - Cedrela Fissilis

Chuva de Ouro - Cassia Ferruginea Jatobã - Hymenaea Courbari Jeriva _ Syagrus 
Romanzoffiana

A Taipa de Pilão possui grande inércia e 
portanto conforto térmico, é um material 
barato, utiliza 80% menos de energia que 
construções convencionais, e possui baixa 
manutenção, se constituindo como material de 
qualidades sutentáveis no sentido ampliado.

Economia e consumo racional na construção 
devido ao uso de formas  deslizantes.

Tijolo ecologico - sem processo de queima e 
redução do uso de argamassa

COBERTURA
Telha termoacústica. Excelente resistência 
mecânica. Inércia térmica garantida pelo núcleo 
interior de EPS. Redução do consumo de energia 
destinado ao uso de reguladores de temperatura 
(ar-condicionado, climatizador)

PAINEL FOTOVOLTAICO
Painéis fotovoltaicos para geração
de energia.

LAJES INTERNAS
Painel Wall, cobertura leve que proporciona obra 
limpa e agilidade construtiva.

ESTRUTURA DAS LAJES
Vigas e pilares de madeira. Concebida a partir 
pequenos vãos que permitem o uso de perfis 
facilmente encontráveis no mercado. Conexão 
entre peças com parafusos e insertes metálicos.

PORTAS, CAIXILHOS E MUXARABIS
Portas externas concebidas a partir de elementos 
verticais espaçados que permitem ventilação 
permanente nas circulações do edifício. Portas 
internas de abrir ou de correr e caixilhos 
basculantes moduláveis em madeira e vidro.

COBOGÓ
Elemento cerâmico vazado conforma o pátio da 
horta comunitária, junto à sala de atividades 
educativas. 

VEDAÇÕES EXTERNAS
Vedações voltadas para o exterior em tijolo 
cerâmico, garantem mais inércia térmica à 
construção.

DRYWALL
Vedações internas em drywall que garantem 
flexibilidade e possiilidade de mudança da 
organização interna.

PAREDES DE TAIPA
Utilizada nas paredes externas. Composta de 
pedrisco, terra e concreto, a taipa de pilão possui 
grande inércia e portanto conforto térmico. É um 
material barato e disponível no local, utiliza 80% 
menos energia que construções convencionais e 
possui baixa manutenção.

BALDRAMES
Em concreto armado. Estruturam as paredes de 
taipa e de tijolos e afloram sobre o solo, isolando 
as paredes da umidade do solo.

EMBASAMENTO
Feito em concreto ciclópico feito com restos 
de tijolos da demolição das edificações hoje 
existentes no terreno. Permite a implantação da 
UBS na cota 68,00, evitando desniveis internos.

FORRO
Ripado de madeira disposto em duas direções.

ESTRUTURA DA COBERTURA
Concebida a partir pequenos vãos que permitem o 
uso de perfis facilmente encontráveis no mercado. 
Conexão entre peças com parafusos. Insertes 
metálicos para transição entre vigas e pilares.

1. Cobertura metálica termoacustica
2. Painel fotovoltaico
3. Calha captação de água
4. Estrutura da cobertura em madeira
5. Porta e vedação em muxarabi
6. Laje em painel wall
7. Estrutura da laje em madeira
8. Forro de gesso com iluminação
9. Caixilho basculante 
10. Cobogó cerâmico
11. Empena de taipa de pilão
12. Porta em madeira e vidro
13. Vedação interna em dry wall
14. Vedação externa em tijolo cerâmico
15. Nicho interno às salas em alvenaria 
16. Nicho externo para condensadora
17. Cisterna 

Insolação
Captação de água pluvial
Ventilação cruzada
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