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ABRIGO DE REFUGIADOS

OBJETIVOS

1. Promover o processo de construção rápida e enxuta com a criação de módulos facilmente serem replicados em série.

2. Promover sempre que possível na utilização de tecnologias e processos que promovam a sustentabilidade social e
ambiental.

3. Estimular a integração na vida social e fortalecer as dinâmicas de interação dos refugiados com o ambiente circundante.

4. Criar espaços de interiores, ambientes aconchegantes que proporcionem qualidade ambiental e a sensação de bem-estar.

CONDICIONANTES AMBIENTAIS
Zona bioclimática 6 e 7, segundo a NBR 
15220

POPULAÇÃO ESTIMADA
15.174 migrantes refugiados em Goiás

PRÁTICAS SOCIAIS
Moradia temporária e atividades socias e
educativas



Produção de energia solar para a ALIMENTAÇÃO dos MÓDULOS HABITACIONAIS e dos MÓDULOS MULTIFUNCIONAIS.

Coleta e reserva de ÁGUA DA CHUVA para REUSO nas bacias sanitárias e REGA das hortas coletivas.

Utilização de BLOCOS DE ALVENARIA CERÂMICA ESTRUTURAL gerando menos resíduos de obra e facilitando a execução.

Utilização de PISO DRENANTE melhorando a permeabilidade do solo.

Instalação de sistemas de  COMPOSTAGEM para tratamento do resíduo orgânico no local e aproveitamento dos insumos nas hortas e instalação 

de estações de separação do lixo RECICLÁVEL. 

Espaços destinados ao CULTIVO/ HORTAS.

Criação de jardins de SENSORIAIS.

Espaços para promover o ENCONTRO dos refugiados e promover o SENSO DE COMUNIDADE.

Criação de espaços para promover a sensação de BEM ESTAR.

IMPLANTAÇÃO

DIRETRIZES PARA A SUSTENTABILIDADE
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PARA ALÉM DO ABRIGO..

O processo de adaptação dos
refugiados é complexo e
emocionalmente conflituoso.

O pensamento que norteou toda a
proposta estava estritamente
ligado a construção afetiva do lar.
A memória da forma primitiva da
casa, o telhado de duas águas, da
forma a arquitetura e aparece no
módulos habitacionais e multiuso.

Na implantação, o refugiado é
convidado a estabelecer uma
conexão com o lugar, através das
atividades de cultivo e da
manutenção do paisagismo.

A ideia de conforto, associada
diretamente a construção de lar,
está também apresentada em
outras estratégias que serão
explicadas no outros tópicos.

ACESSIBILIDADE | NBR 9050

ESTRATÉGIAS DE 
CONFORTO AMBIENTAL

MATERIAIS CONSTRUTIVOS | NBR 15575
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ORÇAMENTO

BANHEIRO ACESSÍVEL

Todos os ambientes foram
pensados a permitir o livre
deslocamento do deficiente por
todo o módulo habitacional.

O banheiro das unidades PcD
(térreo) é adaptado e todas as
janelas e maçanetas de portas
serão pensadas para permitir a
acessibilidade a um nível de
90cm de altura.

CORREDOR ENTRE MÓDULOS

As edificações localizadas na
Zona Bioclimática 6 e 7
necessitam de desempenho
térmico mínimo a U≤ 3,7 e
CT≥ 130. O uso da alvenaria
estrutural cerâmica +
envelope em painel termo
acústico + reboco interno e
acabamento garante o
cumprimento dos requisitos.

CONCEITO E
PARTIDO

SALA DE ESTAR/ COZINHA

Telha
termoacústica

Alvenaria
estrutural
cerâmica

Laje de 
concreto

Além da adoção de materiais que
promovam o desempenho térmico,
cobogós também serão inseridos
acima do batente das portas e abaixo
da laje na maioria das paredes
externas e internas promovendo a
troca do ar interno.

As paredes terão acabamentos
internos na cor clara (α≤ 0,60), o que
auxilia na propagação da luz no
interiores, auxiliando no conforto
luminoso e na melhoria da qualidade
do ambiental interna.



MÓDULOS HABITACIONAIS
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PLANTA DE LAYOUT | TÉRREO PLANTA DE COBERTURA CORTE

FACHADA FRONTAL FACHADA POSTERIORPLANTA DE LAYOUT | PAV. SUP.



SALA DE ATIVIDADES INFANTIL

MÓDULOS MULTIUSO

05 /05

SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

Com os mesmos materiais utilizados na construção dos módulos
habitacionais e também a partir do mesmo principio formal, o
modulo multiuso tem um total de 10m² de área construída
(3,50x2,85m). O módulo básico é capaz de receber atividades de
apoio mais individualizadas e restritas, como: atendimento
psicossocial, jurídica ou assistência social.

Existindo mais de um módulo habitacional no lote urbano no qual
os abrigos serão implantados é possível pensar em um arranjo que
crie espaços de maiores dimensões, onde será possível atender
programas mais complexos, que envolvam por exemplo, mais
pessoas, como atividades para fins educacionais e culturais.

Em todos os módulos existirá ponto de água possibilidade da
instalação de para uma caixa d'água de 300L.

PLANTA DE LAYOUT

CORTE

FACHADA FRONTAL FACHADA LATERAL

PLANTA DE COBERTURA

PERSPCTIVA EXPLODIDA

Laje de 
concreto

Alvenaria
estrutural
cerâmica

Telha termo 
acústica


