VIDAS INVISÍVEIS
CENTRO DE ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO
DE RUA ATRAVÉS DO EDIFÍCIO REABILITADO
INTRODUÇÃO

Este trabalho propõe um Centro de Assistência Social através da
reabilitação de dois edifícios subutilizados, encontrados no Setor
Central de Goiânia, que beneficie
a população em situação de rua.
Sendo que são duas problemáticas
invisíveis aos olhos da sociedade,
por isso o nome do projeto Vidas
Invisíveis.

TEMÁTICA

1. Assistência Social
2. Reabilitação de áreas centrais
FIGURA 01 - GOIÁS/BR

LOCALIZAÇÃO

Av. Araguaia, St. Central
Goiânia - GO/BR

USUÁRIOS

Pessoas em situação de rua

JUSTIFICATIVA

Trata-se das pessoas em situação de rua e dos edifícios subutilizados pois é
uma realidade mundial agravante, principalmente nas grandes cidades e em Goiânia não seria diferente. Atualmente existem 473 edifícios em estado de abandono na região e, apesar de que já se encontra 3 unidades de acolhimento dessas
pessoas (de viés público) na capital, o funcionamento efetivo é prejudicado por 4
pontos, sendo:

01 discordância de dados

O quantitativo total dessa população varia
entre as pesquisas, dificultando a formulação e
implementação de políticas públicas.

02 distância

Sendo que estão
distantes do Centro
que concentra 46%
dessa população.

03 demanda

A população atendida pelas três unidades não correpondem
nem mesmo a metade
das 1380 pessoas encontradas.

04 preconceito

Todos os anos há
homicídios contra essas pessoas, além do
destratamento pelos
próprios funcionários.

GRÁFICO 01 - UNIDADES
EXISENTES; FONTE: SEMAS

FIGURA 02 - GOIÂNIA-GO

GRÁFICO 02 - PSR MORTOS
EM GOIÂNIA 2012-2015;
FONTE: NECRIVI-UFG

FIGURA 03 - CENTRO, GOIÂNIA

conteúdo da prancha:
- apresentação;
- localização;
- render externo.
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ÁREA INTERVENÇÃO

EXISTENTE

A escolha do local foi baseada em dois edifícios subutilizados vizinhos a fim de reabilitá-los, sendo a Área de Estudo 01
uma edificação menor e a Área
de Estudo 02 com a maior área
construída. Ambas possuem entre 1 e 4 pavimentos.

Para garantir a composição formal, o projeto
de reabilitação dos dois
edifícios considerou toda a
construção existente, sendo que a principal área de
estudo encontra-se subutilizada devido às condições
familiares do proprietário.

MODIFICAÇÃO

Enquanto isso, o projeto de modificação consiste
em uma parcela À CONSTRUIR e outra À DEMOLIR, mas ressaltando que a
maior parte da edificação
existente foi considerada
pois atualmente se encontra com grande vãos.

gabarito = 1 pavimento
área de ocupação = 110m2

gabarito = 4 pavimentos
área de ocupação = 400m2

SETORIZAÇÃO

A setorização acontece por meio da ordem de
pavimentos e pelos fluxos
(temporário, permanente e
funcionário). Sendo assim,
o subsolo possui os setores
responsáveis para a manutenção e funcionamento do
edifício. Já o térreo concentra uma maior diversidade tendo em vista a maior
quantidade desses fluxos.

FACHADA FRONTAL

FACHADA LATERAL ESQUERDA

As fachadas são resultados das propostas que busca transmitir aos usuários sensações que consistem em convidar a população em situação de rua e a comunidade para dentro do edifício. Sendo assim, buscou-se transformar a
percepção do espaço e a forma como esse edifício se faz presente atualmente em seu entorno, tornando o volume
concebido num marco que pode ser ainda mais legível pelos transeuntes.
A proposta conta com um estudo geral de insolação, na qual a fachada principal necessitou de elementos vazados
para o conforto térmico do edifício, os quais acompanham uma composição formal que sinua movimento, adequando-se melhor ao partido e criando novas situações de encontro nas rampas e nos terraços.

FACHADA LATERAL DIREITA
conteúdo da prancha:
- área de intervenção;
- plantas do edifício existente e
modificação construir/demolir;
- setorização;
- fachadas.
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PLANTA SUBSOLO (Á= 431,89m²)
O Subsolo conta com atividades de manutenção do edifício,
e assim, possui acesso restrito aos FUNCIONÁRIOS. Destaca-se o
Reservatório Chuva para captação de água pluvial, além da iluminação e ventilação natural para o setor de serviço edifício que
acontece através de elementos vazados (cenário 01). Seu acesso
é restrito para PcD devido as escadas e a rampa de veículos com
inclinação de 17,95%.

CENÁRIO 01
(SUBSOLO)

O Térreo conta com a maior parcela dos ambientes voltados
aos TEMPORÁRIOS, atendendo serviços básicos de higiene, alimentação e bem-estar. Conta com o setor COMERCIAL que serve
como ponte entre o indivíduo e a comunidade através da venda
de seus produtos produzidos pelas oficinas do programa.

CENÁRIO 02
(HALL)

PLANTA TÉRREO (Á= 583,85m²)

CENÁRIO 03
(REFEITÓRIO)

conteúdo da prancha:
- planta do subsolo;
- planta térreo;
- cenário 01, 02, 03.

folha:

3/6

PLANTA 1º PAV. (Á= 538,68m²)

A partir do 1º Pavimento
o acesso se torna exclusivo
tanto para os FUNCIONÁRIOS quanto para os PERMANENTES após o cadastro que
irá lhe garantir os serviços específicos do programa, como
por exemplo:
• OFICINAS
Para incentivar a produção dos usuários, além da
troca de experiência entre si
e a comunidade voluntária
disposta à participar, as OFICINAS (29-33) possibilitam a
execução de peças que serão
disponibilizadas para venda
na loja do programa como
renda própria.

PLANTA 2º PAV. (Á= 502,89m²)

O 2º pavimento possui o
mesmo fluxo, mas totalmente
voltado para atender os usuários do sexo masculino, uma
vez que correspondem por
mais de 80% da popoulação
em situação de rua encontrada em Goiânia-GO.
Dessa forma, os DORMITÓRIOS MASCULINOS (48 e
50) atendem entre 57 À 114
INDIVÍDUOS, considerando
desde o conforto até os casos
extremos,
respetivamente,
de acordo com os MÓDULOS
que possuem as seguinte variações:

CENÁRIO 04 - OFICINAS

CENÁRIO 05 - PERMACULTURA

DET. 01 - CONFORTO ACÚSTICO

CENÁRIO 06 - DORMITÓRIO MASC. 02

CENÁRIO 07 - TERRAÇO MASCULINO 01

conteúdo da prancha:
- planta 1º pavimento;
- planta 2º pavimento;
- cenário 04, 05, 06, 07;
- detalhe 01;
- módulos.
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PLANTA 3º PAV. (Á= 465,15m²)

PLANTA 4º PAV. (Á= 219,93m²)

Já o 3º pavimento conta com dormitórios para os
PERMANENTES do gênero
FEMININO (28-56 indivíduos) e UNIFAMILIAR (9-18 indivíduos), a fim de atender o
grande nível de variação de
identidade desses usuários,
sendo que estes ambientes
foram dimensionados de
acordo com a porcentagem
encontrada de cada um. O
setor de SEGURANÇA ainda
se faz presente, além de um
funcionário fixo na entrada
de cada dormitório, o qual
possui função de vistoriar
e orientar os indivíduos, influenciando diretamente na
disposição dos módulos para
facilitar essa observação.
O 4º pavimento foi reestruturado pois atualmente
encontra-se como a cobertura do edifício subutilizado e,
a fim de atender o programa
com um ambiente de lazer
comum, foi acrescentado um
Terraço neste último pavimento para o acesso do usuário ao ar livre, além de proporcionar uma vista aberta
para o entorno do edifício.

CENÁRIO 08 - DORMITÓRIO FEMININO

CENÁRIO 09 - DORMITÓRIO FEMININO

CENÁRIO 10 - TERRAÇO FEMININO
CENÁRIO 11 - CINEMA ABERTO

“ANTES QUE A CIDADE
NÃO POSSUÍA UMA VISÃO
SOBRE AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, AGORA
ESSAS PESSOAS PODERÃO
TER UMA VISTA SOBRE A
CIDADE”.

conteúdo da prancha:
- planta 3º pavimento;
- planta 4º pavimento;
- cenário 08, 09, 10, 11.
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PLANTA DE COBERTURA
CORTE AA

O corte transversal, ou Corte AA, identifica o funcionamento do SHED
(DET. 02) e como a iluminação e ventilação natural acontece através da escada
circular até o Refeitório (23).
A fim de minimizar a grande área impermeabilizada do Terraço e assim
de futuras infiltrações de água, foi aplicado e reformulado o método Steel Deck
para haver a captação de água pluvial (CENÁRIO 12).
A insolação mais frequente à Oeste se dá para a Fachada Principal do
edifício, onde foi utilizado tijolos de concreto fixados com estruturas de aço à
40cm da parede para evitar a sensação de grade (DET. 03).

CORTE BB

DET. 02
(SHED)

CENÁRIO 12
(SOLUÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO)

1.
2.
3.
4.
5.

CORTE CC

DET. 03
(CONFORTO TÉRMICO)

piso drenante (i= 8 e 3%)
seixo rolado
calha
telha metálica
trapezoidal
laje

CENÁRIO 13 - TERRAÇO

conteúdo da prancha:
- planta de cobertura;
- corte aa;
- corte bb;
- corte cc;
- detalhe 02, 03;
- cenário 12, 13.
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