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RESUMO

As comunidades ribeirinhas de Belém sofrem com a falta e/ ou precariedade de infraestrutura básica de saúde, principalmente para 
atendimentos de urgência e emergência em suas regiões, o que resulta em pacientes encaminhados à capital. O problema é que o deslocamento 
dos pacientes até algum pronto-socorro em Belém não é rápido por ser realizado por via rio e depender das condições da maré em uma situação 
mais grave. Tal situação pode se agravar devido a falta de acessibilidade espacial nos espaços físicos, tais como os trapiches e as calçadas 
palafitadas e no transporte aquaviário, cujas condições inadequadas, e muitas vezes improvisadas, podem piorar o quadro do paciente. Além 
disso, os ilhéus  ainda correm o risco de não serem atendidos ao chegarem ao hospital mais próximo, já que a maioria apresenta problemas 
relacionados a superlotação devido a vinda de muitas pessoas de outros municípios. Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo desenvolver 
um projeto arquitetônico de uma edificação flutuante acessível para atendimento médico especializado para a comunidade da ilha do Combu, em 
Belém. A intenção é se criar uma estrutura adequada que se adapte aos níveis oscilantes dos rios e assim, melhorar a acessibilidade espacial para 
o embarque- desembarque e circulação das pessoas. Para se alcançar este objetivo, foi necessária a combinação de diferentes processos 
metodológicos. Dentre eles, utilizou-se o método multirreferencial por meio da Pesquisa Bibliográfica tendo como referência conceitos relevantes 
que norteiam esta pesquisa: comunidades ribeirinhas, palafitas, calçadas palafitadas, calçadas de estivas, trapiches, arquitetura hospitalar, 
estruturas flutuantes, design universal e acessibilidade espacial. Já a Pesquisa de Campo com abordagem multimétodos – visita exploratória, 
observação participante e entrevistas - pôde contribuir para se conhecer com maior profundidade o ambiente estudado, assim como as 
particularidades do mesmo, as dificuldades encontradas pelos usuários e, sobretudo, as expectativas e os desejos futuros da comunidade. A partir 
das observações e análises dos dados encontrados, pôde-se definir melhor as diretrizes de projeto, o programa de necessidade baseado nas 
principais demandas de ocorrências locais e o estudo de um partido arquitetônico mais apropriado para a paisagem ribeirinha. Dessa forma, 
espera-se que esta pesquisa possa trazer discussões sobre esse tema na comunidade acadêmica e gestão pública e, sobretudo, oferecer à 
comunidade do Combu, um documento com apoio técnico, bem justificado e viável para possíveis implantações de projetos flutuantes com 
espaços acessíveis a um grande número de ilhéus.
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