
Laje de concreto armado moldado in loco 18cm

Pintura com tinta acetinada Branca Suvinil Antimofo
Reboco interno 15mm

Cinta de amarração com blocos canaletas 
grauteados e armados

Esquadria com 2 folhas maxim-ar central e folhas inferior 
e superior fixas em alumínio preto com vidro 

Cebrace Cool Lite linha K Neutro KNT 164, 175x275cm 

Perfil de LED de sobrepor MisterLED SLED 9021 
4000K peças de 2m conectadas

Cobertura com perfis metálicos e vidro laminado 4+4

Blocos de concreto canaleta grauteados e armados

Banzo em aço perfil “U” 10x5cm com 4% de inclinação

Terça em aço perfil “U” 5x5cm 

Telha Kingspan Isoeste Branca com 
preenchimento em lã de rocha

Painel Sunlines Hunter Douglas

Platibanda em blocos estruturais de concreto 
aparentes, 14x19x39cm, com pintura hidrofugante e 1cm 
de argamassa de assentamento em todos os enconctros 

Malha de aço 40cm a cada 3 fiadas
para amarração da parede

Tirante metálico rígido com elo para forro com
gancho e bucha para fixação na laje, 

fixado na estrutura metálica
Trilho eletrificado MisterLed SLED 15000SP 

branco com Spots de PAR20
Estrutura metálica fixada no forro de gesso

acústico Rigitone 12/25Q Placo

Pintura com tinta acetinada Branca Suvinil Antimofo
Reboco interno 15mm

Fiada com blocos de concreto 
canaleta grauteados e armados

Caixa sifonada + grelha do ralo 
metálico (caixa de amortecimento)

Alça para fixação da calha na parede

Calha retangular 80x100mm de aço galvanizado 
pintada de preto para escoamento pluvial do telhado 

Pingadeira em Granito Preto 
São Gabriel Escovado

Esquadria com 8 folhas de correr e 1 folha 
superior fixa em alumínio preto com vidro 

Cebrace Cool Lite linha K Neutro KNT 164, 535x375cm

Pintura com tinta acetinada Rosa Secreto Suvinil Antimofo
Reboco interno 15mm

Laje de concreto armado moldado in loco
Camada de regularização 20mm + manta acústica

Argamassa colante ACII cor branca

Porcelanato Superquadra Concreto Portobello 120x120cm,
com junta de assentamento 15mm 

Fiada com blocos de concreto 
canaleta grauteados e armados

Cinta de amarração com blocos canaletas 
grauteados e armados

Perfil de LED pendentes MisterLED SLED 9021 branco 
4000K peças de 2m conectadas

Viga de concreto armado 
moldado in loco 30cm

Esquadria com 1 folha maxim-ar central e folhas inferior 
e superior fixas em alumínio preto com vidro 

Cebrace Cool Lite linha K Neutro KNT 164, 80x355cm

Esquadria maxim-ar em alumínio preto com vidro 
Cebrace Cool Lite linha K Neutro KNT 164, 80x75/140cm

Pingadeira em Granito Preto 
São Gabriel Escovado

Pintura com tinta acetinada Rosa Secreto Suvinil Antimofo
Reboco interno 15mm

Pingadeira em Granito Preto 
São Gabriel Escovado

Piso de concreto polido 4cm com
juntas de dilatação a cada 5m

Parede em blocos estruturais de 
concreto aparentes, 19x19x39cm, com pintura 

hidrofugante e 1cm de argamassa de 
assentamento em todos os encontros 

Cinta de amarração com blocos canaletas 
grauteados e armados

Esgotamento pluvial 
de PVC Ø75mm

Viga de concreto armado 
moldado in loco 60cm

Laje de concreto armado moldado in loco
rebaixada e impermeabilizada

Camada de regularização 50mm, i=2%, 
com primer (emulsão asfáltica)

Manta asfáltica 4mm
Kraft

Proteção mecânica 30mm, i=2%
Seixo natural

Solo Natural
Solo Compactado

Rachão | 10cm
Brita número 3 | 10cm

Viga de baldrame em concreto armado
moldado in loco com emulsão asfáltica

Brita número 2 | 10cm

Laje de concreto armado moldado in loco

Perfil metálico quadrado para fixação 
do brise na platibanda

Porta painel Sunlines Hunter Douglas

Espaço de estar no corredor internoTerraço acessível com fireplacePassarela que liga a pré-existência com a nova edificação | 2° pav.

Corredor interno, fazendo jogo de luz e sombrasDormitórios do abrigo, trazendo aconchego e calmaria

CONCEITO
O texto Casa e Lar, MIGUEL (2002), fala dos conceitos e 

usos de cabana, casa, lar e abrigo. O autor define um abrigo 
como um local aconchegante e de proteção contra perigos.
 Para Frank Lloyd Wright, o lar tem sua definição con-
fundida com casa. Contudo, existe uma grande diferença 
entre o significado dos dois termos. A casa seria o objeto ma-
terial, com paredes e todo o tipo de recursos para que se 
garanta a proteção contra intempéries. Tem valor para venda 
e locação. Já o lar reúne memórias, imagens, passado e pre-
sente, rotinas, tem um valor mais emotivo, de troca de experi-
ências familiares. 
 A casa-abrigo proposta nesse estudo pretende garantir 
acolhimento e recuperação das vítimas em um lugar seguro 
e acolhedor. Assim, deve ser ao mesmo tempo uma casa 
(que separe o público do privado), um abrigo (contra intem-
péries, perigos de fora, um local de segurança) e um lar (para 
a recuperação e reestabelecimento de vínculos familiares).
 A ideia, portanto, é trazer ao projeto a sensação de duas 
fachadas, uma externa - mais rústica, trazendo a ideia de 
segurança e proteção – e uma interna – mais sensível, com o 
propósito de reestabelecer o equilíbrio emocional e conce-
der acolhimento às vítimas. Isso foi feito a partir da materiali-
dade usada no projeto. Enquanto na fachada externa a estru-
tura de blocos de concreto é aparente, trazendo uma ideia 
mais bruta, a fachada interna representa o contrário: tem as 
paredes rebocadas e pintadas, onde a brutalidade externa 
some.


