Abrigo de refugiados para o estado de Goiás

perspectiva 1

Segundo dados do Comitê Nacional para Refugiados,
atualmente no Brasil, concentram-se 61.731 pessoas em
condição de refugiadas, muitos dos quais ao chegar, precisam
buscar abrigo em acampamentos mantidos por instituições
diversas. Nesse contexto, grande parte dos refugiados nos
acampamentos relatam dificuldades graves, desde desconforto
climático nas suas habitações, a dificuldade de conseguir
emprego, realidade de 66% dos refugiados no Brasil (Estudo
sobre Refugiados no Brasil, Instituto QualiBest). Também são
comuns a dificuldade no acesso à educação e serviços de
saúde básicos.
Dessa forma, se faz necessária uma resposta arquitetônica
rápida, executável em larga escala, e que possa tanto
promover uma habitação de qualidade bioclimática e acessível,
quanto permitir atividades que auxiliem-nos a se capacitar para
as dificuldades encontradas no país onde se refugiam.

propostos assim, módulos habitacionais e multiuso
pautados no conforto
de seus
facilidade de
flexibilidade para usos posteriores,
possibilidade de
de renda, acessibilidade, e
Os módulos são pensados de
forma a propiciar aos abrigados dignidade, qualidade de vida e
relações significativas durante o período como abrigados.

CONTEÚDO DA PRANCHA:
perspectiva 1
justificativa

FOLHA:

1 /5

A Acessibilidade universal é um dos
fundamentos do módulo habitacional,
possibilitando a todo usuário o acesso
aos cômodos e realização de suas
atividades. Dessa forma, crianças,
adultos, idosos e pessoas portadoras
de deficiências físico-motoras são
capazes de fazer bom uso dos
ambientes.
O conforto
é enfatizado
pelos
materiais
pré
moldados
utilizados, como a placa cimentícia,
que tem boa resistência a intempéries,
e a presença de isolante térmo
acústicos. A implantação, elevada
sobre o solo e com beirais de 90cm em
todos os lados, garante proteção tanto
das chuvas quanto do calor excessivo
presentes na região de Goiás. As
amplas
aberturas
possibilitando
ventilzação cruzada nos ambientes, e
o espaço previsto entre a cobertura e
o forro nas habitações, ventilados pela
presença de venezianas, fortalecem o
conforto térmico dentro dos ambientes
domiciliares. Na implantação, o
posicionamento
dos
módulos
considera o aproveitamento dos ventos
dominantes vindos do leste que .
A
dos
tem sua
facilidade de execução e baixo custo
garantidos pela utilização de materiais
pré-moldados, como o dry wall, e a
placa cimentícia, propiciando agilidade,
resistência e menos desgaste com
manutenção de resíduos.

Estruturados em perfis de metalon, os
ambientes permitem alterações fáceis,
aptas a se conformar a novos
programas de acordo com as
necessidades de seus usuários. Os
módulos multiuso, contendo ponto para
ligação de água e energia, podem ser
combinados de formas diversas,
possibilitando conformações como a
proposta em implantação, em que
pequenas cozinhas comunitárias são
localizados nas extremidades do piso,
gerando vãos centrais próprios para
uso como feira, eventos gastronômicos
e afins, o que estimula a
de
renda dos seus usuários, além de
favorecer o lazer e encontro dos
usuários.
Também
podem
ser
combinados de modo a gerar áreas
centrais maiores, ocupáveis como
cantina, sala de aula, oficina, etc.
A
nos
módulos é enfatizada com sistema de
captação de água durante o período de
chuvas, facilitadas pelo uso de
cobertura em uma água e em “v”.
Também, os módulos habitacionais
contam com sistema de aquecimento
solar das águas, o que diminui o gasto
energético das famílias. A implantação
dos módulos é feita de modo que as
residências tenham seus telhados
direcionados para o norte, de modo a
aproveitar o máximo da incidência solar
para sistema de aquecimento de água
e para um cenário de instalação de
placas fotovoltaicas.

CONTEÚDO DA PRANCHA:
memorial descritivo

FOLHA:
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perspectiva 2
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ÁREA TOTAL
20m²

+0,00

+0,00

A

i = 10%

A

9.05

3.23

5.52

J1

J2

1.50

COPA E COZINHA
14,8m²

B

J4

+0,20

A

ÁREA LIVRE
15,8m²

4.00

+0,20

A
1.80

P2

2.33

B

BANHEIRO PCD
6,0m²

2

1.93

P1

COZINHA
4,1m²

P4
2.30

5.48

1.20

P2

4.80
5.00

P3

SALA DE ESTAR
5,4m²

2.83

3.23

QUARTO
8,0m²
QUARTO PCD
10,2m²

J3

J3

J4

3.23

2.55

2.87

2

planta baixa - habitacional 1:100

ÁREA TOTAL
49,4m²

planta baixa - multiuso 1:100
CONTEÚDO DA PRANCHA:
perspectiva 2
planta baixa - habitacional
planta baixa - multiuso

FOLHA:
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placas para sistema de aquecimento solar
10 %

10 %

telha metálica
reservatório 500l
perfil metalon 50 x 25 mm

esquadria veneziana em madeira
boiler para sistema de
aquecimento solar

calha de captação
de águas pluviais

superfície em painel wall

plantas de cobertura - habitacional e multiuso 1:400

.28

perfil metalon 100 x 100 mm
perfil metalon 50 x 50 mm
forro em gesso acartonado
pintura acrílica branca fosca
revestimento cerâmico

2.57

parede em placas de gesso
acartonado (interior) e de
cimento (exterior) com
isolamento termo-acústico

tonel para
armazenamento de
águas pluviais

+0.20

superfície em painel wall
perfil metalon 100 x 100 mm

sapata em concreto
perfil metalon 50 x 50 mm

corte BB - habitacional 1:75

fachadas 1 e 2 - habitacional 1:200
perfil metalon 50x25mm
telha metálica
perfil metalon 50 x 50 mm
perfil metalon 50 x 50 mm

calha de
captação de
águas pluviais

corrimão em perfil
metalon 50 x 25 mm

reservatório 500l
superfície em painel wall

+0.20

perfil metalon 100 x 100 mm
superfície em painel wall

perfil metalon 50 x 50 mm

chapa metálica

apoio em perfil
metalon 50 x 50 mm

2.50

pintura acrílica branca fosca

+0.20

corte AA - habitacional 1:75
paredes em placas de
gesso e cimento com
isolamento termo-acústico
superfície em painel wall
perfil metalon 100 x 100 mm
sapata em concreto
perfil metalon 50 x 50 mm

corte AA - multiuso 1:75

fachadas 1 e 2 - multiuso 1:200
FOLHA:
CONTEÚDO DA PRANCHA:
corte AA - habitacional
corte BB - habitacional
corte AA - multiuso
fachadas 1 e 2 - multiuso
plantas de cobertura - habitacional e multiuso
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COZINHA
4,1m²

+0,20

+0,00

planta baixa de quatro multiusos 1:400
COZINHA
4,1m²

ÁREA TOTAL
80m²

10 %

10 %

COZINHA
4,1m²

CONTEÚDO DA PRANCHA:
perspectiva 3

planta baixa de quatro multiusos
quadro de esquadrias

10 %

10 %

2 UN
1 UN
1 UN

P2
P3
P4

1 UN

P1

3 UN

J3

1 UN

1 UN

J2
J4

1 UN

NORTE

COZINHA
4,1m²

ÁREA LIVRE
58,2m²
10 %

1:400

FOLHA:
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2,1 X 0,7 M

2,1 X 0,8 M

2,1 X 0,8 M

2,1 X 0,9 M

1,1 X 1,6 M

1,5 X 1,4 M

0,6 X 1,8 M

0,6 X 1,5 M

-

-

-

-

1,15 M

0,8 M

1,7M

1,2M

PEITORIL

PORTA DE ABRIR

PORTA DE CORRER

PORTA DE ABRIR

PORTA DE ABRIR

JANELA 2 FOLHAS DE ABRIR

JANELA 4 FOLHAS DE ABRIR

JANELA 2 FOLHAS BASCULANTES

JANELA 2 FOLHAS BASCULANTES

QUADRO DE ESQUADRIAS
QUANT. MEDIDAS
J1

perspectiva 3

10 %

