
• Considerando as alternadas demandas que surgem 

ao acolhimento, (exemplo: abrigo de uma menor de 

16 anos com seu bebê de colo), as unidades têm 

a prosposta de ocupação dinâmica. Sendo assim, 

não são definidas faixas etárias ou divisões de 

gênero para a ocupação de cada uma das unidades 

residenciais.

• Funcionalmente o projeto é dividido em 3 núcleos:

A) Frontal: área a dministrativa e de funcionários;

B) Intermediário: unidades residenciais e circulação 

vertical;

C) Posterior: edificação de uso coletivo: aprendizado 

e entretenimento;

  O Projeto - Aspectos Gerais

  O Sistema Construtivo - Pré Fabricação

  A Arquitetura - Unidades Modulares   Dimensionais de origem:   Dimensionais com agrupamento de módulos:

• Elementos pré-fabricados são grandes aliados 

da eficiência. Podendo ser empregada em 

praticamente todos os componentes construtivos 

- de fechamentos a estruturas, de janelas a 

coberturas - a pré-fabricação, ou seja, a construção 

de determinados elementos fora do canteiro 

(posteriormente trazidos à obra para montagem) 

pode resultar em construções mais rápidas e com 

menos desperdício de material - portanto, mais 

econômicas.

• A Arquitetura Modular Volumétrica 

caracteriza-se por unidades tridimensionais que 

possibilitam combinações para gerar formas e 

espaços. Por meio das estruturas que contemplam 

os módulos - pilar, viga e conexão conseguimos 

aferir diversas possibilidades combinatórias.

No projeto, a utilização de modulação têm 

como principal vantagem e justificativa de 

uso, a possibilidade de fácil expansão. Dada 

a crescente demanda de acolhidos no país, o 

conjunto arquitetônico seria facilmente ampliado 

ou modificado por meio do acréscimo de novos 

módulos.

1) Componentes iniciais: estrutura vigas e pilares;

2) Montagem dos módulos: produção industrial;

3) Transporte da cargas no local final;

4) Montagem da edificação;

5) Finalização: fixações e acabamentos internos;

• No projeto são aplicadas as seguintes 
modulações: 

2,5 x 5,0 (m) - volumes intermediários (residências);
2,5 x 7,5 (m) - volumes frontais e posteriores;
2,5 x 3,75 (m) - circulação vertical;

A) Uso Administrativo

B) Uso Residencial

B) Circulação Vertical

C) Uso Coletivo

Frontal: 2 Pavs.

Intermediário: 3 Pavs.

Intermediário: 3 Pavs.

Posterior: 4 Pavs.

Em termos de alturas:

Frontal: 2 pavimentos; 

Posterior: 4 pavimentos;

As unidades residenciais contém 3 pavimentos:

A) 1º Pav. - estar, jantar, cozinha e lavabo;

 B) 2º Pav. - dormitórios e banheiros;

 C) 3º Pav. - reservatórios;

Sítio

Edifício

FixaçõesComponentes

Módulos

Indústria Transporte

SISTEMA

Exemplos nacionais de aplicabilidade em obras

Empresa SISCOBRAS:

1) SENAC-RS, São Borja/ RS;

2) Delegacia da Mulher, Paulo Afonso / BAHIA;

3) Colégio La Salle, Niterói/ RJ;

2,5x15,0

2,5x5,0

2,5x10,0

2,5x7,5

2,5x5,0

2,5x2,5

2º Pavimento:

Casa 3: comum
Dormitórios e Banheiros

Casa 2: acessível
Dormitórios e Banheiros

Casa 4: comum
Dormitórios e Banheiros

Casa 1: comum
Dormitórios e Banheiros

3º Pavimento:
Casa 3: comum

Reservatório Superior

Casa 2: acessível
Reservatório Superior

Casa 4: comum
Reservatório Superior

Casa 1: comum
Reservatório Superior

1º Pavimento:

Casa 3: comum
Máximo 10 menores

Casa 1: comum
Máximo 10 menores

Casa 4: comum
Máximo 10 menores

Casa 2: acessível
Máximo 10 menores

Bairro Santana - Porto Alegre/ RS

Área Total do Bairro 149 hectares

20.723 habitantes

142,42 h/ km2

400 m

600 m

250 m

300 m

110 m

350 m

1.180 m2 500 m

População Total

Densidade
Creche Infantil Carossel

Creche Infantil Dona Terezinha

Colégio Militar de Porto Alegre

Hospital de Clínicas

HPS - Hospital Pronto Socorro

Parque da Redenção

Área Total do Terreno de Projeto Escola de Ens. Fund. Luciana de Abreu

Localizado em Porto Alegre - RS, na Av. Venâncio Aires - Bairro Santana, a área de projeto foi escolhida por se tratar de uma 

região central em meio a capital Porto Alegrense, com base em premissas nacionais estipuladas:

Segundo o documento de “Orientações Técnicas”, exposto pela Secretaria Nacional de Assistência Social, a edificação deve 

ter aspecto semelhante ao de uma residência, estando inserido na comunidade dentro de áreas residenciais, oferecendo 

ambiente acolhedor e tendo próximo serviços relevantes como escolas - para onde os menores serão direcionados durante o 

dia -  hospitais e parques”.

Pontos Referenciais

do Entorno:

Distância  Relativa 
ao Terreno
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