NOVA MORADA - ABRIGO DE REFUGIADOS
O lar é o primeiro e principal abrigo de todo e qualquer indivíduo ou grupo familiar e
representa simbolicamente um lugar de proteção e convívio. Aqueles que, por quaisquer razões, tiveram que emigrar de uma cultura para outra necessitam, em primeiro
lugar, de uma moradia que lhes forneça o básico necessário e digno para sua
adequada inserção na nova sociedade que lhes acolheu. É, portanto, a morada o
receptáculo fundamental capaz de estruturar parte das relações sociais a serem
construídas nesta nova realidade. Deste modo, a idealização de uma tipoligia habitacional que sirva de abrigo à condição de pessoas refugiadas deve contemplar o
convívio em comunidade e suas relações, bem como o conforto da moradia em si e
sua respectiva relação com o contexto em que se insere.

Portanto, tomando por consideração o contexto bioclimático do Estado de Goiás e
seus municípios, considerou-se a ampla variabilidade térmica ao longo do ano como
um dos fatores primordiais para a escolha da materialidade e demais soluções arquitetônicas. Por exemplo, no mês de Maio deste ano a cidade de Goiânia registrou a
temperatura mínima de 9,3 graus, enquanto que no mês de Agosto foi observada a
máxima de 33 graus e tempo seco. Deste modo, as soluções escolhidas visaram
adequar-se a variabilidade das temperaturas, de maneira a resguardar a tipologia
em situação de frio e protegê-la da insolação excessiva nos períodos de calor intenso,
além de aprimorar o desempenho da ventilação natural através da maximização das
aberturas das esquadrias utilizadas.
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MADEIRAMENTO DE COBERTA

MARQUISE DE CONCRETO (50 CM)

1 - SALA DE JANTAR > 9,01 m2
2 - BANHEIRO PCD >
3 - COZINHA E LAVANDERIA > 5,75 m2

4 - SALA DE ESTAR > 6,20 m2
5 - QUARTO CASAL > 8,42 m2
6 - QUARTO SOLTEIRO > 8,42 m2

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA > 49,34 m2

ÁREA EXPANSÃO > + 28,81 m2

+ 2,73
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NOVA MORADA - ABRIGO DE REFUGIADOS
O sistema construtivo adotado consistiu na aplicação do Bloco Cerâmico Estrutural em ambos os Módulos,
em função de sua facilidade de execução, economia, precisão dimensional e isolamento térmico e acústico. Esta técnica construtiva caracteriza-se também pela redução do tempo de construção e pela não
necessidade de mão de obra especializada. Foi adotada a Fundação Radier para alicerçar os blocos cerâmicos, dada sua facilidade e rapidez construtiva. As vergas das portas e janelas foram aproveitadas como
marquises em concreto, a fim de resguardar a tipologia da insolação excessiva, além de conferir identidade estética aos volumes propostos. Para a solução de coberta, no Módulo Habitacional, se utilizou a Telha
Termoacústica PUR/PIR na finalidade de reduzir os custos e tempo de execução da obra. Para além destas
características, estas telhas possuem baixa condutibilidade térmica e, portanto, contribuem para o
resguardo da tipologia nos dias mais quentes. Foi adotado o Forro de Gesso, na altura de 2,60 metros (pé
direito), para garantir o isolamento acústico dos espaços internos. Já no Módulo Multiuso, foi proposta a
Laje de Concreto com Painéis Treliçados, para estruturar o reservatório de água. Dentre suas características podem-se destacar sua facilidade e velocidade de aplicação dos painéis.

Com relação a Implantação, os Módulos foram posicionados
de maneira a aproveitar a ventilação natural, resguardar os
setores íntimos da insolação excessiva e garantir a facilidade
de expansão da tipologia habitacional. O alinhamento entre
os Módulos foi proposto com a finalidade de facilitar a replicação destas unidades em quaisquer sentidos, elaborando
também algumas sugestões de paisagismo para os espaços
livres. A Acessibilidade Universal foi devidamente garantida
através do cumprimento da NBR 9050/2020, com a aplicação
do Banheiro PCD e o respeito aos parâmetros mínimos para
circulação e manobra de cadeirantes ou/e pessoas com
necessidades físicas especiais.

As esquadrias utilizadas buscaram maximizar a ventilação e iluminação naturais. Suas respectivas aberturas são de abrir (duas folhas), maxim-ar, pivotantes ou do tipo camarão, garantindo assim uma elevada
aproveitabilidade da ventilação. Já o uso do vidro nas esquadrias deu-se em razão da necessidade de
ampliar o desempenho lumínico dos módulos, garantindo que todos os ambientes internos sejam acessados pela luz natural. Se utilizou a Madeira de Reflorestamento Pinus para a construção destas esquadrias,
em função de suas propriedades mecânicas e características sustentáveis. Não foram adotados revestimentos, com exceção do banheiro (através da aplicação de pintura branca impermeabilizante sobre o
tijolo) e no piso, onde foi aplicada Cerâmica Vermelha do tipo tijolinho, com paginação ‘horizontal’.

As soluções propostas estão alinhadas às perspectivas
financeiras demonstradas no edital do presente concurso.
Como critério de parâmetro, na finalidade de aferir a
adequabilidade financeira do projeto, foram utilizadas as
tabelas SINAPI-GO (2022) e a Tabela CUB (Siduscon-GO/2022). Os materiais e técnicas empregados para a construção dos módulos tomaram por consideração estes apontamentos e aproximam-se do valor estimado no edital, sem
excedê-lo.
O reaproveitamento das águas pluviais foi proposto no
Módulo Habitacional atráves da captação direta do sistema
de telhas isotérmicas e calha. A água captada seria distribuída por uma canaleta em concreto para os jardins adjacentes
à tipologia habitacional.
QUADRO DE ÁREAS
MÓDULO HABITACIONAL

49,34 m2

MÓDULO MULTIUSO

19,78 m2

ÁREA TOTAL (MÓDULOS NA IMPLANTAÇÃO)
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