
 A realidade do nosso país, no que diz respeito ao abandono de crianças 

é um tema extremamente sensível, uma vez que inúmeras são abandonadas ou 

afastadas de suas famílias por diversos motivos todos os anos, vindo a engrossar a 

população das instituições de amparo a este público. 

 A institucionalização é o destino para estas crianças, o que já vem ocor-

rendo em nosso país desde o século XIX e que, com o advento da Lei nº 8.069/90 

- Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, passou por reformulação em relação 

ao atendimento das mesmas.  

 Estas crianças e adolescentes, que viram enfraquecer ou perderam as re-

lações com suas famílias, quer por abandono ou por afastamento das mesmas, são 

encaminhados para abrigos conforme determina o ECA, sendo que é nestes locais 

onde elas constroem sua história de vida e criam a própria identidade. 

 Segundo o Estatuto, é DIREITO de toda criança e adolescente receber aco-

lhimento institucional quando algum de seus direitos forem ameaçados ou violados. 

Considera-se criança e adolescente, perante a Lei, a pessoa de 0 até 18 anos de 

idade.

 Em 2009 o governo do país criou um manual denominado: “Orientações 

Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes” que aborda os 

diferentes estabelecimentos que podem receber o público retirado de suas famílias 

de origem. Esse documento explica a diferença dos serviços existentes atualmente 

no Brasil e como eles são estruturados e moldados para suprirem as necessidades 

dos menores usuários do mesmo. Já no ano de 2013 o Conselho Nacional do Mi-

nistério Público formulou um relatório da Resolução nº 71 de 2011 intitulado “Um 

olhar mais atento aos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no país”, 

documento que estabelece normas e padrões construtivos e quantitativos para as 

modalidades existentes.

 São modalidades de abrigamento: 

 1 - Casa de Passagem

 2 - Abrigos de Pequenos Grupos

 3 - Casa Lar

 4 - Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

 O CAM é caracterizado como um abrigo de pequenos grupos, separado por 

faixas etárias de idade e alas femininas e masculinas. Também integra o Centro de 

Acolhimento uma casa de passagem. Esse serviço é do formato de acolhimento de 

até cinco dias, e serve para realização do estudo e diagnóstico para determinar se 

a criança e/ou adolescente volta ao vínculo familiar ou é encaminhada para algum 

serviço de acolhimento.
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 JUSTIFICATIVA DO TEMA: A institucionalização de crianças e 
adolescentes vem sofrendo constantes alterações visando o aperfeiço-
amento do serviço. Várias gerações passaram a primeira fase de suas 
vidas em grandes instituições fechadas, que até o final da década de 
1980 eram denominados de internato de menores ou orfanatos. 
 Com a mudança do sistema legislativo, os internatos e orfanatos 
foram extintos, abrindo espaço para uma nova didática de acolhimento 
com o intuito do usuário criar maiores vínculos e pertencimento ao local. 
 Conforme a Lei, o tempo para permanência da criança ou do 
adolescente em instituições de acolhimento deveria ser de, no máximo, 
dois anos. Esse período, deveria ser o tempo limite para a volta da 
criança ou adolescente à sua familia natural ou ampliada, e não exis-
tindo essa possibilidade a mesma deveria estar inserida no Cadastro 
Nacional para adoção.
 Através de pesquisa, realizada na primeira etapa deste trabalho, 
constata-se que 35% dos usuários permanecem mais que o tempo pre-
visto, em decorrência de falhas no andamento do processo.

 CIDADE ELEITA: A cidade de Porto Alegre foi eleita para rece-
ber o projeto. 
 A cidade gaúcha apresenta  insatisfatória participação no núme-
ro de adoções no Estado. No primeiro trimestre de 2015, o Rio Grande 
do Sul foi o estado que mais realizou adoções no país, num total de 148 
crianças e/ou adolescentes, sendo que Porto Alegre contribuiu somente 
com  17  dessas  adoções,  e  dentre  os adotados apenas uma crianças 
possuía mais de cinco anos. 
 A capacidade máxima de abrigagem em Porto Alegre é para 
1.329 usuários, ou seja, existe uma superlotação considerável das das 
unidades existentes. Dentre elas, muitas apresentam risco à saúde dos 
abrigados, conforme relatório da vistoria do Ministério Público. 
 Na capital gaúcha, dois órgãos são responsáveis pelos acolhi-
mentos: a Fundação de Assistência Social e  Cidadania (FASC) e a 
Fundação de Proteção Especial (FPE), que executa as medidas de 
abrigagem no âmbito do governo do Estado. Os dois órgãos juntos so-
mam 108 unidades de atendimento.

 LOCALIZAÇÃO DO PROJETO: Para implantação do projeto, 
seguiram-se normativas federais. 
 Como os programas de acolhimento deixaram de acontecer em 
grandes instituições e passaram a exercer uma característica de pe-
quenos grupos, a implantação do projeto deve ser feita em zona resi-
dencial. É fundamental  que  a  área  escolhida  possua  equipamentos

adequados e com suficientes vagas para a nova demanda, como esco-
las, praças, postos de saúde, entre outros.
 Através do estudo do “Mapa de Inclusão e Exclusão Social de 
Porto Alegre” chegou-se na Zona Noroeste, que foi a que maior obteve 
destaque nos índices em aspectos pertinentes para a acomodação de 
um projeto para acolhimento de menores.
 Dentre os bairros da Zona foi escolhido o Bairro Jardim Itú, que 
apresenta significativa quantidade de escolas e praças, tendo caracte-
rística de ser um bairro predominantemente residencial mas também 
possuir serviços.   O terreno é uma “Superfície Limitadora de Interesse 
Público”, estando, conforme zoneamento da Secretaria Municipal de 
Urbanismo de Porto Alegre, apto para receber tal atividade. 

 O TERRENO: O terreno confronta-se com três vias, sendo a Av. 
Bispo João Sacalabrini de maior fluxo e ruído, e as demais caracteriza-
das como vias locais.
 Á área não possui edificações, nem vegetação expresssiva e 
possui 5.437,24m². 

 O PROGRAMA: O programa visa atender um total de 87 crian-
ças e/ou adolescentes de 0 até 18 anos, separados em alas por sexo e 
idade.
 A divisão das unidades será feita atrávés de faixas etárias de 
idades organizada da seguinte forma: 0 até 3 anos, 3 até 7 anos, 7 até 
11 anos, 11 até 15 anos e 15 até 18 anos, visto que o desenvolvimento 
e as necessidades mudam ao passo que a idade avança.
 O Centro terá capacidade para atender até nove  pessoas do 
sexo masculino e nove pessoas do sexo feminino por faixa etária dos 3 
até ao 18 anos. E capacidade de atendimento para até quinze bebês de 
0 a 3 anos. A divisão será feita através de casas. Cada faixa etária terá 
sua própria casa, formada de dormitórios, banheiros e sala de estar, 
copa, estudo e jogos. Todos os usuários compatilharão o serviço de re-
feitório. Todas as casas poderão ser adaptadas para pessoas com ne-
cessidades especiais, visto poder integrar esse usuário dentro de sua 
ala e sua faixa etária.
 Dentro do setor administrativo se encontra a zona de passagem, 
que é arquitetonicamente, igual às outras unidades, porém na modali-
dade de curta duração. Esse local poderá receber crianças e/ou adoles-
centes 24horas por dia encaminhadas pelo conselho tutelar, e as mes-
ma permanecerão ali enquanto é decidido se voltam ao vínculo familiar 
ou se são acomodadas em algum programa de abrigagem. 

1. Fundação com sapatas isoladas e vigas 
de amarração

2. Pilares de concreto armado 3. Lajes maciças de concreto armado

4. Vigas superiores de concreto armado 5. Lajes de cobertura de vigota treliçada e EPS

Figura 16 - D
isposição das sapatas e 

das vigas de fundação

Figura 17 - D
isposição pilares

Figura 18 - D
isposição lajes

Figura 19 - D
isposição vigas superiores

Figura 20 - D
isposição laje de cobertura

DIAGRAMAS MONTAGEM DOS BLOCOS

DIAGRAMAS ESTRUTURAL

1.  As casas são formadas de cinco 
blocos assim divididos: dois de ala 
feminina e dois de ala masculina 
divididos por um espaço comum.
Cada casa tem seu próprio pátio 

aberto privativo

2. Como condicionante de 
projeto estabeleceu-se que 

todos os blocos de dor-
mitórios estarão voltados 
para a orientação norte e/

ou leste.

3. A definição das variáveis citadas anteriormente res-
tringe a formação de arranjos. 

4. Para maior otimização do espaço no terreno foram eleitos os arranjos marcados acima.

Figura 11 - Opções de configuração

Figura 12 - Disposição para casa 3-7 anos Figura 13 - Disposição para casa 11-15 anos Figura 14 - Disposição para casa 15-18 anos Figura 15 - Disposição para casa 7-11 anos

Figura 10 - Escolha posição solarFigura 09 - Ordem de montagem

DIAGRAMAS DE PARTIDO

Figura 06 - Diagrama com Marcação de Setores

 Uma grelha estrutural de concreto aparente, com dimensões 
de 7,5mx,75m, define a tipologia do projeto. A partir disso algumas 
zonas e acessos foram marcados. A zona de refeitório e pátio faz um 
corte no terreno.

 Uma circulação foi agregada ao redor do pátio ligando o aces-
so das crianças e o acesso de serviços, após isso as casas foram 
agregadas conforme faixa etária e obedecendo relevâncias projetu-
ais, descritas ao lado.

 Com as casas dispostas a malha sofreu ajustes de modo a 
criar circulações de acessos para cada unidade. Com a supressão 
de um pilar e três vigas criou-se o acesso para a casa de passagem, 
estando este mais reservado em relação aos demais.
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Figura 07 - Diagrama com distribuição da circulação principal e das casas

Figura 08 - Diagrama malha final
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Figura 01 - Mapa do Brasil Figura 02 - Mapa do Rio Grande do Sul Figura 03 - Mapa de Porto Alegre
Marcação da Zona Noroeste

Figura 04 - Mapa da Zona Noroeste
Marcação do Bairro Jardim Itú

Figura 05 - Mapa do Bairro Jardim Itú
Localização do Terreno


