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Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul

Secretaria de Saúde de 
POA através do SUS 

Ordem dos 
Advogados do Brasil

Centro de Referência 
de Assistência Social

ONGs e Coletivos Iniciativa Privada

O projeto tem como objetivo propôr a parceria entre gestão pública e privada.
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1Após analisar o terreno, as referências 
arquitetônicas e legislações 
relevantes, foi optada pela estratégia 
de dividir o programa em dois 
volumes. O volume A (assistência) 
junto a divisa frontal do terreno e 
volume M (moradia) com pequeno 
afaafastamento do limite ao sul do 
terreno, criando um pátio entre as 
duas edificações.

O volume A foi extrudado em 4 
pavimentos, acomodando o programa 
de assistência, comércio e 
profissionalização. Já o volume M foi 
extrudado em 9 pavimentos, 
acomodando os dormitórios e 
apartamentos, além de seus apoios 
dodo programa de acolhimento e 
moradia.

Para dar acesso ao pátio e ao outro 
volume, foi feita uma passagem a 
leste do terreno no volume A. Já no 
volume M, foi extrudada na fachada 
norte os pavimentos 2 e 3 para 
aumentar a área dos moradores 
temporários. Além disso, uma tira a 
oeoeste do terreno foi salientada para 
melhor receber as escadas.

Para se adaptar à legislação vigente, 
foi feito um recuo de 2m na fachada 
da R. Riachuelo. Com o objetivo de 
tornar a volumetria mais interessante, 
foi feito um recuo ao sul do volume A, 
com a mesma medida do recuo da 
fachada norte. Já no volume M, foram 
adicionadasadicionadas sacadas para promover 
conforto aos moradores.

Olhando para a fachada sul, na 
edificação M foram adicionados 
cobogós para trazer iluminação 
indireta e ventilação aos corredores. 
No térreo, foram extrudados dois 
volumes para acomodar a lavanderia 
e área de lavagem na cozinha, criando 
um pequeno pum pequeno pátio.

Finalizando as edificações, foram 
adicionados os volumes dos 
reservatórios d’água. Na edificação A, 
foi colocado imediatamente acima 
dos sanitários, em um pavimento 
onde não há circulação do público. Já 
na edificação M, foi colocado no 
papavimento da horta coletiva.


