ANEXO II

ABRIGO DE REFUGIADOS | Goiás
A arquitetura enquanto abrigo para refugiados, tal qual a habitação

nos, infraestrutura, espaços sociais, espaços de lazer, sem mobili-

Foram assim pensados um módulo habitacional e um módulo mul-

social sustentável, apoia-se não apenas nos aspectos técnicos e

dade, e consequentemente, sem dignidade, sem vida. Soma-se a

tiuso cujas características arquitetônicas viabilizam inúmeras con-

econômicos da morada, mas também na relação espacial urbana e

isso a gentrificação ambiental, que limita os moradores dos praze-

figurações, tomando como partido central a modularidade e a

nos aspectos sociais que busquem dignificar a moradia e acima

res e conforto da conectividade com o verde urbano.

flexibilidade tipológica. Trata-se de uma arquitetura compacta

de tudo o ser humano. Nesse caso, focado na população em situ-

Partindo desse contexto, a proposta visa ser adequada e exe-

e racional, mas também preocupada com aspectos plásti-

ação de moradia transitória no país.

quível em diferentes terrenos e também atender diferentes

cos, funcionais e de conforto e sustentabilidade. Um projeto

O alto número de migrantes no estado do Goiás e a compreensão

densidades habitacionais, além de respeitar diretrizes de projeto

que pode ser implantado tanto de maneira individual quanto como

da arquitetura enquanto catalisadora de avanços na solu-

pré-estabelecidas, dentre elas: o uso de componentes modulados

conjuntos habitacionais, sem prejuízo arquitetônico, e que enfatiza

ção de questões sociais tornam ainda mais importante esta

e pré-fabricados; a criação de espaços integrados e flexíveis; a

não só a construção mas também o vazio, enquanto gentileza ur-

tipologia. Esses habitantes, assim como outros em situações de

acessibilidade universal; a sustentabilidade; e por fim, princípios

bana, através de espaços para a inclusão de uma árvore, arbusto

vulnerabilidade, costumam ser expulsos dos centros e também de

de conforto térmico, dentre os quais a ventilação cruzada, a ade-

ou horta, e cuja flor, fruta, cor, cheiro e forma traga um alívio sen-

periferias, sendo deslocados para áreas sem equipamento urba-

quação à orientação solar e a presença da iluminação natural.

sorial no cotidiano.
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Implantação
escala 1:150
01 a 04 Módulos Habitacionais
A
Módulo Multiuso 1 | Uso sugerido: Ensino / Atividades infantis
B
Módulo Multiuso 2 | Uso sugerido: Assistência social / Apoio jurídico

C Módulo Multiuso 3 | Uso sugerido: Reuniões comunitárias
D Módulo Multiuso 4 | Uso sugerido: Oficinas laborais / Cozinha comunitária

Fachada Anterior
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escala 1:150

Fachada Posterior
escala 1:150

Viabilidade econômica
Para a construção dos módulos, são sugeridas o uso de componentes pré-moldados e modulares em concreto para a estrutura, lajes
e vedações, com o objetivo de minimizar custos tanto na execução
quanto na manutenção, otimizando assim o processo construtivo e
reduzindo o impacto ambiental.
A implantação dos módulos, sempre de forma térrea, reforça também a intenção de reduzir custos, além de permitir uma maior rapi-

dez de execução e garantir a acessibilidade universal.
Com base no CUB (Custos Unitários de Construção) de Goiás para
a tipologia PIS (Projeto de Interesse Social), datado de Junho de
2022, o valor de referência é de R$1.225,86/m². A área total construída de um módulo habitacional (50,00m²) e um módulo multiuso
(17,60m²) é de 67,60m², gerando um custo estimado por conjunto
de R$82.868,13.
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Estrutura
Pilares e vigas pré-moldados
Lajes pré-moldadas (100x350cm)
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Vedações
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Painéis de vedação pré-moldados (50x250cm)

d
e
f

e

Esquadrias

4

Módulo de esquadria com porta e janela basculante (100x250cm)
Módulo de esquadria com 2 folhas de correr e 1 basculante (100x250cm)
Módulo de esquadria com 3 folhas basculantes (150x50cm)
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Módulo completo
Caixa d’água
Áreas verdes

Corte AA
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escala 1:150

Corte BB
escala 1:150

Corte CC

Modulação e adaptabilidade
A definição de um grid de 3,00x3,50m permite a repetição dos elementos construtivos e otimização do uso dos materiais, visando o desperdício zero. Dessa
forma, pilares, vigas, lajes, placas de vedação e esquadrias, todos se repetem,
e se encaixam com exatidão no projeto.
Essa modularidade aplicada à todos os elementos, alinhada à opção pelas estruturas aparentes, permite a fácil replicação dos módulos, bem como a expansão e readaptação caso necessária, de acordo com as necessidades. Sendo

Corte DD

escala 1:150

assim, no caso do módulo habitacional, é possível criar um terceiro quarto,
ampliar a área da sala, ou ainda explorar comercialmente o uso do espaço
externo da fachada principal, respeitando os eixos pré-definidos e repetindo
os elementos construtivos.
A mesma lógica vale para os módulos multiuso. Diferentes configurações e
agrupamentos podem ser feitos de acordo com as necessidades das famílias.
Logo, eles podem ser explorados de maneira individual ou de maneira agrupada, conforme a necessidade.

escala 1:150
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50,00m² Módulo habitacional
17,60m² Módulo multiuso
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Sala
Cozinha
Área serv. c/ tanque
Banheiro acessível
Dormitório 1
Domritório 2
Áreas verdes
Módulo multiuso
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Sustentabilidade e Acessibilidade
Visando o uso racional da água e a eficiência energética, está previsto no projeto a coleta e tratamento de águas pluviais por cada unidade, bem como o
aquecimento solar de água através de placas solares e o uso de placas fotovoltaicas para redução no consumo de energia.
Além do mais, a opção pela construção térrea permite a democratização dos
espaços, sendo acessível e confortável para todos, independente das limitações físicas permanentes ou temporárias. Logo, todos os espaços foram projetados com base no desenho inclusivo (NBR 9050/2020).

Conforto ambiental
Considerando o clima quente predominante no estado de Goiás, com estações
bem definidas entre seca e chuva, sugere-se a implantação dos módulos no
eixo norte-sul, com a fachada anterior voltada para sul e a fachada posterior
voltada para norte. Outras estratégias de conforto térmico recomendas para a
região e incorporadas no projeto incluem a ventilação cruzada, o uso de vedações com alta inércia térmica, a iluminação natural em todos os cômodos
e o uso da vegetação nas áreas verdes designadas (jardins) que possibilitam
a criação de microclimas, a redução do calor através do sombreamento e a
umidificação do ar através da evapotranspiração.
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