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- Síntese de projeto;
- Perspectiva fachada 01;
- Memorial descritivo;

ADAPTABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO

O partido de forma circular adotado em um terreno genérico, possibilitando diver-
sas implantações, onde foram consideradas múltiplas possibilidades de acesso, 
fluxo e orientação geográfica, e sobretudo trazendo condições semelhantes in-
dependente do local a ser implantado. Os painéis fotovoltaicos, são aplicados 
em sobreposição nas estruturas dos telhados das habitações e dos espaços 
multiusos, sendo possível também a adequação de sua inclinação, adaptando- 
se a diferentes latitudes. Na metodologia construtiva, pensando na facilidade 
para fabricação, montagem, transporte, custo e sustentabilidade, o projeto é 
desenvolvido de maneira modular e padronizada em estrutura mistas, sendo a 
principal será a taipa de pilão, onde são apoiadas as cargas da cobertura que por 
sua vez serão desenvolvidas em madeira, apenas a fundação será de concre-
to armado, os fechamentos internos serão em alvenaria convencional, visando 
agilidade e mão de obra local. A identificação dos abrigos se dá pelo seu design, 
pouco convencional geometricamente em habitação, onde o perímetro circular 
é evidenciado pelo composição do todo, facilmente identificado na paisagem 
urbana. 

PARTIDO ARQUITETÔNICO COMPOSIÇÃOABRIGO DE REFUGIADOS

10,7m² Multiuso
Painéis fotovoltaicos.

Telhas termoacústicas.

Estruturas em madeira para 
caixa d’água e sistema da 
energia solar.

Estrutura do telhado em 
madeira.

Fechamento interno em al-
venaria convencional.

Implantação em áre-
as amplas.

Implantação em áre-
as estreitas de dois 
acessos.

Implantação em áre-
as estreitas de único 
acesso.

A forma de partido gera condi-
ções semelhantes de insolação 
para todos os terrenos, orienta-
ção geográfica, horário e época 
do ano.

Estrutura portante em taipa 
de pilão.

Reservatórios para água 
pluvial.
Piso composto de concreto 
polido, blocos intertravados, 
e cacos de cerâmica.

48,9m² Habitação
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- Diagramas de estratégias de implantação;
- Perspectiva fachada 02.

nascepõe

nascepõe

nascepõe Visto que a predominância dos 
ventos em Goiás partem do 
Leste - Sudeste, segundo a 
plataforma MeteoBlue, uma 
das estratégias adotadas, foi 
direcionar o corredor forma-
do pelo conjuntos de mora-
dias, de forma que o mesmo 
distribua o ar purificado e 
resfriado pela massa arbó-
rea proposta antecedente 
nas faces de coleta de ar.

Diagrama de fluxo e ponto de 
concentração múltipla, estraté-
gia de contaminação de usos 
de tráfego externo no interior do 
conjunto. 

Rosa dos Ventos do Estado de 
Goiás. Fonte: MeteoBlue
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- Planta baixa;
- Perspectivas internas de uso comum;
- Planta chave.

O pátio central, gerado pela união dos módulos, torna-se um espaço múltiplo, onde os 
usos são os mais variados, desde brincadeiras, práticas religiosas da cultura de cada 
refugiada, à encontros e reuniões, além do fluxo externo. 
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1

1

2

O espaço multiuso integrado entre dois módulos habitacionais, será uma espaço di-
nâmico, apesar da ênfase na imagem acima, sendo um local de estudos, isso porque  
segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, a respeito do Relatório In-
formativo sobre a População Migrante Internacional, a principal dificuldade encontrada 
para atendimentos é a não compreensão do idioma, portanto o espaço multiuso terá uma 
infraestrutura  pré definida, destinada ao ensino do idioma local.
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- Diagrama de cobertura;
- Planta chave;
- Diagrama de cobertura humanizado;
- Planta de implantação.
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- Seções de corte;
- Fachada.


