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APRESENTAÇÃO
INTRODUÇÃO

Grande parte dos casos de câncer estão relacionados à baixa
qualidade de vida e aos hábitos da população. Assim, este trabalho
aborda a maneira como a qualidade de vida e o espaço arquitetônico
podem auxiliar no combate à doença

O estudo parte do problema da falta de locais que promovam
a qualidade de vida como bandeira na prevenção de doenças, como o
câncer, no município de São Ludgero.

A RFCC do município desenvolve um importante trabalho
voluntário junto à comunidade, por meio da assistência médica à
saúde da mulher, com trabalhos de auxílio à pessoa com câncer e
familiares e campanhas para prevenção do câncer. No entanto, existe
ainda a carência por espaços que proporcionem maior qualidade de
vida ao paciente oncológico e seus familiares.

Nesta parceria, o Sesc é a entidade capaz de promover
qualidade de vida para a população como um todo e preencher este
tempo ocioso na vida da pessoa com câncer. Com atividades físicas,
culturais e educacionais, já desenvolvidas pelo Sesc em todo o país, é
possível oferecer maior qualidade de vida para toda a população.

Além disso a arquitetura também desenvolve um papel
importante e busca-se compreender como ela pode potencializar os
trabalhos das instituições em busca da qualidade de vida e
consequente combate ao câncer.

Locais que oferecem informação, saúde, atividades físicas,
cultura, lazer e acolhimento são capazes de minimizar efeitos físicos,
emocionais e psicológicos sofridos por pessoas com câncer. Além
disso podem disseminar hábitos de vida mais saudáveis entre a
população, diminuindo as chances de câncer por exposição aos
fatores de risco entre aqueles que se conscientizam.

Trata-se de um novo olhar sobre a saúde, onde é 
possível não só reestabelecer a qualidade de vida de 

pessoas com câncer, mas resgatar potenciais doentes. 
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Como a área escolhida é

muito grande também foram

estabelecidas diretrizes urbanas

para a proposta, como a

abertura de novas vias;

paisagismo integrado com a

paisagem existente;

comunicação visual;

acessibilidade e arquitetura

horizontal que sirva como

referência e inspiração para o

entorno e a cidade.

As diretrizes de projeto

foram baseadas em quadros

apresentados na revisão teórica,

como o Desenho Baseado em

Evidências e seus cinco

requisitos fundamentais: e as

Recomendações para ambientes

de saúde que visam: acolher,

informatizar, promover a saúde,

flexibilizar, humanizar e

compatibilizar. Além de aspectos

ambientais como: Iluminação e

vistas, atmosfera e identidade,

som e vibrações, autonomia, ar,

clima, acessibilidade, ergonomia

e espaço verde.
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O A proposta tem como

conceito a conscientização. A

ideia foi inspirada pela fita da

consciência: internacionalmente

utilizada como símbolo da

prevenção e luta contra o

câncer. Onde as instituições

unem-se conscientes de sua

missão de conscientizar e

combater o câncer.

Buscou-se como método

de geração da forma a analogia

com a fita da consciência. No

primeiro processo houve o

fechamento da forma

representando a união entre as

instituições e em seguida a fita

deixou sua figura plana e deu

forma à um volume. O volume

deu origem à um pátio central.

A fita lavanda 
significa a 

conscientização 
do câncer 
(todos os 

tipos).

A geração da 
forma partiu da 

analogia com a fita 
da consciência: 

símbolo no 
combate ao 

câncer.

Em seguida 
buscou-se o 
fechamento 

da forma, 
simbolizando a 
união e a troca 

entre as 
instituições.

As extremidades 
da fita curvam-se 

até o centro.

A fita se fecha 
representando 
o envolvimento 

entre as 
instituições.

A fita deixa sua 
figura plana e dá 

forma à um 
volume.

O volume 
deu 

origem à 
um pátio 
central.

INTERVENÇÃO URBANA
Devido à grande área disponível para a implantação do projeto,

optou-se pela continuidade e ampliação da malha urbana existente, a fim de
facilitar o acesso ao local de implantação escolhido. Para isso, houve o
prolongamento da Rua Cônego Bernardo Philippe e a criação de uma nova via
em frente a implantação, conectada às vias laterais adjacentes.

Visando a comunicação visual do entorno, propõem-se também a
distribuição de placas sinalizadoras nas principais vias de acesso à proposta.
Além disso, a cidade apresenta viabilidade para a implementação de
ciclofaixas e linhas urbanas de transporte público, capazes de conectar os
principais pontos e equipamentos urbanos. Tendo conhecimento desta
viabilidade, o projeto prevê a instalação de ciclovia e ponto de ônibus em sua
implantação.

IMPLANTAÇÃO
A implantação prevê projeto paisagístico integrado à Área de

Preservação Permanente (APP) definida pelo novo Código Florestal e
delimitada por uma faixa de 100 metros ao longo das margens do Rio Braço
do Norte.

Propõem-se a criação de faixas de pedestres com rebaixamento do
passeio para o acesso de cadeirantes e piso tátil para deficientes visuais.
Ressalta-se a importância da continuidade destes na cidade.

O local também conta com playground, academia da terceira e idade,
áreas de permanência, estacionamento, quadra poliesportiva, ciclovia,
caminhos para passeio e um lago artificial.
• Playground: por medida de segurança, localiza-se longe de áreas de

tráfego de veículos e próximo às áreas de permanência. A vegetação
escolhida é do tipo caduca, fornecendo sombra durante o verão e
insolação ao longo do inverno. Por questões de acessibilidade, não possui
barreiras físicas e seu piso é composto por modulados de borracha na cor
cinza, ideais para áreas com risco de queda.

• Academia da terceira idade: localiza-se em área com boa visibilidade e
próximo à área de permanência. A vegetação escolhida é do tipo caduca,
fornecendo sombra durante o verão e insolação ao longo do inverno.
Sendo uma área com riscos de queda, o piso escolhido é do tipo modulado
de borracha na cor cinza.

• Áreas de permanência: uma destas áreas é marcada pela presença de
mesas de jogos e possui vegetação do tipo caduca, além de piso modulado
em borracha na cor cinza, minimizando danos por possíveis quedas. As
demais áreas de permanência são delimitadas por bancos de concreto
moldados in loco e proporcionam visibilidade para diversos pontos de
interesse.

• Estacionamento: o estacionamento localiza-se estrategicamente em local
de pouca visibilidade quando dentro da edificação. É acessado por
rotatória, onde é possível realizar embarque e desembarque de
passageiros. Conta com 59 vagas, sendo 2 destas para cadeirantes, além de
13 vagas para motocicletas. Há também, na via de acesso à edificação,

uma área destinada ao estacionamento de ônibus de visitantes.
• Quadra poliesportiva: localizada próxima à escola vizinha a fim de facilitar

o acesso de estudantes ao longo do dia, foi instalada no eixo Norte-Sul
para que a insolação não prejudicasse seu uso. De modo que não ficasse
em primeiro plano na paisagem, um conjunto de árvores funciona como
barreira visual.

• Ciclovia: a ciclovia atravessa toda a implantação, passando por pontos
especiais como a Área de Preservação Permanente e o lago artificial.
Possui dimensões para a circulação de bicicletas nos dois sentidos e piso
asfáltico pintado na cor vermelha. Possui dois pontos de bicicletários.

• Caminhos: os caminhos foram criados de maneira orgânica, associando
curvas e retas da mesma maneira como acontece dentro da edificação.
Possui percursos para caminhadas que passam pela Área de Preservação
Permanente e pelo lago artificial.

• Lago: o lago artificial funciona como atrativo visual para o entorno da
edificação, além de contribuir como área permeável.

PAISAGISMO
Para compor o projeto de paisagismo optou-se por vegetações de alta

floração e baixa manutenção. Dentre as cores escolhidas estão o amarelo, o
branco, o rosa e o lavanda, que representam e proporcionam sensações de
alegria, paz, energia e tranquilidade, sendo também o rosa a cor símbolo da
RFCC e o lavanda a cor da fita da consciência do câncer mundial.

Para o reflorestamento da Área de Preservação Permanente optou-se
pela regeneração por plantio de mudas, método mais comum no Brasil. Neste
modelo de recomposição utiliza-se diferentes espécies presentes nas
formações florestais adjacentes, simulando a sucessão natural destas
(SCHUCH, 2005).

As espécies seguem quatro categorias sucessionais: Pioneiras
(crescimento muito rápido), Secundárias Iniciais (crescimento rápido),
Secundárias Tardias (crescimento médio) e Climácicas (crescimento lento). Por
apresentarem características muito próximas, as Secundárias Tardias e as
Climácicas agrupam-se em um único grupo (SCHUCH, 2005).

O espaçamento entre as mudas é de 4 metros entre plantas e 4
metros entre linhas, sendo 50% pioneiras, 30% secundárias iniciais, 10%
secundárias tardias e 10% de espécies clímax. Na primeira etapa há o plantio
de espécies pioneiras. Na segunda etapa, 6 meses após a primeira etapa, há o
plantio de secundárias iniciais. Na terceira etapa, 6 meses após a segunda
etapa, há o plantio de secundárias tardias e clímax (SCHUCH, 2005).

Ressalta-se a importância deste processo ao longo de toda a margem
do Rio Braço do Norte.

ORIENTAÇÃO E CONFORTO
A orientação (direção Leste-Oeste) do projeto favorece o

aproveitamento otimizado de luz e ventilação naturais. No verão a edificação
desfruta dos ventos predominantes do Norte, especialmente do Nordeste. No
inverno, a superfície de brises da fachada sul e o maciço de vegetação dos

canteiros funcionam como elementos de barramento dos ventos
predominantes desta direção.

O fechamento em brises com eixo pivotante das fachadas
proporcionam unidade e funcionam conforme a necessidade de cada
ambiente, hora como elementos horizontais, hora como elementos verticais.
Além disso, as fachadas dispõem de beirais largos e canteiros com vegetação,
que promovem a melhoria do microclima e conforto térmico.

A cobertura verde com superfície externa de elevado coeficiente de
reflexão, bem como o exterior da edificação em cores claras, diminui os
ganhos de calor nos interiores. Além disso, o projeto dispõe de ventilação
cruzada em diversos ambientes e cobertura ventilada nos demais, que
ocasionam a saída do ar quente por convecção e melhoria do conforto
térmico. Estas coberturas ventiladas também funcionam como locais de
instalação dos equipamentos de resfriamento artificial.

Os interiores em cores claras promovem a propagação e difusão da
luz nos ambientes. A disposição dos espaços internos permite que todos
desfrutem de visuais agradáveis para o exterior da edificação.

As paredes externas em alvenaria revestidas com tijolos de demolição
(comuns na região) bipartidos, contribuem como massa térmica de
resfriamento e aquecimento.

ESTRUTURA
A estrutura da edificação possui o sistema MERO de treliças espaciais,

desenvolvido por Meringhausen, que constitui-se de nós e barras. Como
princípio básico é válida a relação com a forma de distribuição de cargas do
conjunto construído, definido a escolha de tipos de nós e barras (NEUFERT,
2011).

A flexibilidade ilimitada do sistema torna possível resultados formais
inesperados. Processos de montagem compõem-se de construção base livre,
montagem de trechos ou levantamentos de placas por guindaste. Em
consequência da grande qualidade estática das treliças espaciais, a perda em
incêndio de algumas barras não chega a determinar a queda de toda a
estrutura. Partindo de nós redondos com 18 possibilidades de conexões para
barras cilíndricas, desenvolve-se um sistema de complementações muito
variado, que permite uma otimização em termos de estrutura portante e
recobrimento (NEUFERT, 2011).

Associada ao sistema estrutural está a placa cimentícia, utilizada como
elemento de vedação na fachada. São várias as vantagens deste material,
dentre os quais destacam-se: leveza do conjunto final; fácil manuseio, que
assegura maior velocidade de execução; resistência à impactos e intempéries;
material incombustível; versatilidade, uma vez que as placas podem ser
recortadas; possibilidade de receber acabamentos variados; e, por fim, gera
menos resíduos durante a obra e emprega materiais recicláveis.

Internamente, a estrutura constitui-se por elementos metálicos e
concreto, associados à vedação em alvenaria.
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