ABRIGO PARA REFUGIADOS

Refugiados são pessoas que foram obrigadas ou optaram a deixar o seu lar, por motivos
diversos, como perseguição relacionadas a questões de raça, religião, nacionalidade ou
conflitos que colocam a vida em risco.
Ao chegar no local de refúgio, necessita-se de ajuda e segurança, sentir-se protegido, acolhido
para criar uma nova base em busca de reconstrução e futuro.
Visto isso, o projeto busca criar a sensação de acolhimento, que atenda às necessidades básicas
da família. O desenho de implantação, técnicas de projeto e construtivas, trazem aos refugiados
a conexão e reintegração social e cultural.
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ABRIGO PARA REFUGIADOS

O projeto cria um cenário de esperança. Através dos módulos habitacionais o refugiado pode
suprir as necessidades básicas familiar, possibilitando a oportunidade de estruturação e busca
de autonomia em sociedade, ponto onde o projeto traz formas de integração através dos
módulos multiuso, com conceito adaptável para diversas atividades. A implantação se abre para
a cidade criando o convívio e atividades em conjunto, além de oferecer espaços para crianças,
hortas e áreas para práticas esportivas, permitindo o relacionamento entre pessoas.
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PORTAS

JANELAS

B

DORMITÓRIO 01
QUARTO 02

BANHEIRO

QUARTO 01

SALA DE ESTAR/ COZINHA

MÓDULO HABITACIONAL - CORTE AA

As técnicas construtivas adotadas visam

BANHEIRO PNE

CORREDOR
DORMITÓRIO 02

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

otimizar a funcionalidade, acessibilidade,
praticidade

de

execução,

conforto

térmico e sustentabilidade. Assim foi
adotado o uso de painéis em EPS (isopor)
com função estrutural para execução das

COZINHA / A.S. / SALA DE ESTAR

EPS, reduzindo o peso da edificação e
A

permitindo a execução de uma fundação

foi pensado com o propósito de agregar

SALA DE ESTAR/ COZINHA

CALÇADA

MÓDULO HABITACIONAL - CORTE BB

função plástica e térmica, criando um
afastamento de 50cm entre a laje e o
fechamento

MÓDULO HABITACIONAL

CALÇADA

rasa em radier. O partido arquitetônico

cimenticia,
B

A

PROJEÇÃO PERGOLADO DESCOBERTO

alvenarias, lajes treliçadas com lajotas em
PROJEÇÃO PERGOLADO DESCOBERTO

MÓDULO HABITACIONAL

VAZIO

do
o

forro

em

aquecimento

placa
da

laje

superior é retido pelo forro que se
mantem sempre sombreado e ventilado.
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B

O Método construtivo em
painéis monolíticos trata-se de
uma forma Rápida de execução,
econômica, sustentável, leve e
resistente, não necessita de
pilares e vigas, se integra com
outros métodos construtivos,
fácil de se criar aberturas e
embutir

instalações,
mecânico

e

térmico, protegido contra a
propagação de chamas, além de

A

A

não ser preciso mão de obra
especializada.

LAJE IMPERMEABILIZADA i = 2%

Os painéis são compostos por
VAZIO

uma placa de EPS com aditivo
retardante à chama e uma
armadura com tela metálica

COBERTURA - MÓDULO HABITACIONAL

B

MÓDULO HABITACIONAL

desempenho

bom

eletrossoldadas travadas entre
si com arame galvanizado. Os
módulos contam ainda com
sistema
MÓDULO HABITACIONAL - ELEVAÇÃO FRONTAL

fotovoltaico

para

geração de energia e cisterna
para

reutilização

de

água

pluvial.
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- ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA
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B
B

COBOGÓ

COBOGÓ

LAJE IMPERMEABILIZADA i = 2%

SALA MULTIUSO

A

A

A

MÓDULO MULTIUSO

B

B

A

MÓDULO MULTIUSO

COBERTURA - MÓDULO MULTIUSO

SALA MULTIUSO

MÓDULO MULTIUSO - CORTE AA

SALA MULTIUSO

MÓDULO MULTIUSO - CORTE BB
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MÓDULO MULTIUSO - ELEVAÇÃO FRONTAL

MÓDULO MULTIUSO - ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA
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- CORTE AA / BB
- ELEVAÇÃO FRONTAL / LATERAL
- PLANÍLHA DE CUSTOS
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