
PERSPECTIVA FACHADA OESTE

PERSPECTIVA VÔO DE PÁSSAROEVOLUÇÃO VOLUMÉTRICA SEM ESCALA ZONEAMENTO SEM ESCALA

IDEAIS DO PROJETO INTENÇÕES GERAIS SEM ESCALA

O sistema viário no entorno do HNSN 
é relativamente tranquilo. O fluxo de 

veículos aumenta em determinados 
horários do dia e raramente ocorrem 

congestionamentos. É cercado de vias 
importantes que o ligam ao restante 

da cidade, facilitando o acesso ao 
local. O local também é provido de 

vagas especiais, como de idosos 
e deficientes físicos, além 

transporte público e táxis.

MAPA VIÁRIO EXISTENTE

POLOS GERADORES DE CENTRALIDADE

 1- Vésta      2- Pinho Executive    3- HNSN

O hospital por si só já é 
um grande polo gerador de 
centralidade.Devido ao crescimento 
de modo geral da cidade, alguns 
empreendimentos como o centro 
comercial e residencial Vésta e o edifício 
comercial Pinho Executive, juntamente 
com o HNSN formam uma triade de 
grandes polos de centralidade, tornando 
toda esta área da cidade mais valorizada.

O Hospital Nossa Senhora dos Navegantes é o primeiro e único hospital 
de Torres. Fundado em 1954, sua estrutura original possuí elementos de uma 
arquitetura californiana, com arcos presente em outras edificações da cidade, 
que marcam características muito fortes da época, que aos poucos foram se 
perdendo em razão do estilo ser considerado sem aplicação das proporções e 
regras de composição clássicas. Embora não seja um patrimônio tombado faz 
parte da história do município, esteve vivo por anos na vida da comunidade 
e aos poucos foi se perdendo, engolido por novas instalações desordenadas, 
ganhando novos elementos que não compreendem sua essência.

O presente projeto propõe a revitalização e ampliação do Hospital Nossa 
Senhora dos Navegantes. A proposta surge a partir da vontade de aprimorar 
o atendimento hospitalar em toda a região litorânea através de melhorias na 
infraestrutura e instalações do único hospital da cidade.

O projeto visa levar atendimento de qualidade a diversas cidades, não 
apenas Torres, visto que este hospital atende a população de cerca de oito 
municípios em sua volta, que juntos somam em torno de 68.000 habitantes, 
englobando os municípios de Arroio do sal, Dom Pedro de Alcântara, 
Mampituba, Morrinhos do Sul, Três Cachoeiras, Terra de Areia, Três Forquilhas 
e claro, Torres.

O foco principal da ideia é, através de reformas e reacomodações de 
setores e ambientes da atual edificação, criar um novo edif ício anexo, 
interligado com o existente, de forma que consiga acomodar as funções 
mínimas de um hospital, tornando-o mais humanizado, confortável e 
descontraído para atender seus usuários.

Para que tal proposta pudesse ser desenvolvida foi realizado um trabalho 
de pesquisa na área da saúde buscando entender, desde os primórdios 
da sociedade, como acontece, se desenvolve e se transforma o ambiente 
hospitalar, a fim de juntar conhecimento e informações para a elaboração do 
projeto arquitetônico em si. 
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O Hospital Nossa Senhora dos Navegantes foi fundado em 24 de 
fevereiro de 1954, pela Mitra Diocesana de Caxias do Sul. Em 2004 foi doada 
à Associação Educadora São Carlos, responsável pelo Sistema de Saúde 
Mãe de Deus, ampliando os serviços oferecidos a toda comarca de Torres. 

Ao longo dos anos o hospital sofreu diversas reformas e ampliações, 
devido a necessidade do crescimento das instalações para atender ao maior 
número de pessoas possível, no entanto, o hospital não possuí Plano Diretor 
Hospitalar, que é importante para que o crescimento do estabelecimento 
seja feito de modo controlado e seguindo algumas diretrizes que preveem 
ampliações futuras. Sem sua aplicação, o local foi expandindo de forma 
orgânica, sem entendimento estético, material e funcional entre as partes 
antigas com as novas.


