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RESUMO 

 

Este estudo baseou-se essencialmente nas frequentes ocorrências de desastres naturais 

ocorridas nas últimas décadas, principalmente em regiões que compõe o Brasil, e sua consequência 

direta com relação a população que habita estes locais, descrevendo de uma forma sucinta a relação 

entre o sujeito, a sociedade e o meio ambiente. Enfatizando a importância que os móveis exercem na 

vida dos seres humanos, o trabalho tem como foco o desenvolvimento de um móvel emergencial, 

fabricado de chapas de papelão ondulado, que priorizaram sistemas de encaixes, além de outras 

possíveis propostas de mobiliário, que podem ser projetados com o mesmo caráter. A fim de 

colaborar na reconstrução da vida e da auto-estima de famílias que foram vitimas de acidentes 

naturais, se faz necessário pensar em alternativas que possam amenizar os transtornos ocasionados, já 

que ainda não se dá a devida atenção para este assunto, parte da população menos favorecida sofre 

com as consequências materiais e imateriais. Com o impacto da Revolução Industrial frente a maneira 

de viver das populações, e consequentemente ao atendimento imediato de seus anseios e desejos, 

atualmente se vive em um colapso social e ambiental, no qual se está a mercê das reivindicações da 

natureza. A metodologia de trabalho está alicerçada aos conceitos do Design Social, no qual o olhar 

do designer é diferenciado, com o propósito de propor soluções em comunhão com a sustentabilidade 

e com o desenvolvimento social.  

 

Palalavras-chave: Mobiliário. Papelão. Design Social. 
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ABSTRACT 

 

 This study was based essentially on frequent occurrences of natural disasters that have 

occurred in recent decades, particularly in regions that make up Brazil, and its direct consequence in 

relation to population living in these places, succinctly describing the relationship between man, 

society and the environment. Emphasizing the importance of the mobile exercising in the humans' 

lives, the work focuses on the development of a mobile emergency, made of sheets of corrugated 

cardboard, which prioritized systems fittings, and other possible proposals of furniture that can be 

designed with the same feature. In order to collaborate in the reconstruction of life and self-esteem of 

these families, it is necessary to consider alternatives that may minimize the inconvenience caused, 

since while not giving proper attention to this subject, some of the less favored population suffers 

from the consequences materials and intangible. With the impact of the Industrial Revolution forward 

the way of living of the population and therefore the immediate care of their own wishes and desires, 

currently lives in a social and environmental collapse, in which he claims is at the mercy of nature. 

The methodology is based on concepts from Social Design, in which the eye of the designer is 

differentiated in order to propose solutions in communion with sustainability and social development. 

 

Keywords: Mobile. Cardboard. Social Design. 
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1. INTRODUÇÃO 

Móveis de papelão para vítimas de catástrofes e acidentais naturais. 

Nas últimas décadas pôde-se notar 

um aumento considerável na intensidade e 

na frequência de desastres naturais no Brasil 

e no mundo, sendo que os de níveis mais 

altos foram diagnosticados entre os anos de 

2000 e 2006. Os motivos para esse aumento 

estão relacionados à fatores que, dentre eles, 

estão os fenômenos urbanos com o avanço 

da urbanização, a falta de políticas públicas, 

a população localizada em áreas de risco e 

de alterações climáticas, a excassez de 

informação, a falta de sistemas eficazes de alerta.(Tominaga, 2009). Sabe-se que a impermeabilização 

do solo é a principal causa das enchentes ocorridas no meio urbano, pois desta forma água não pode 

ser absorvida pelo solo, que por sua vez foi substituído por concreto ou por algum tipo de asfalto. 

Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), a Ásia foi cenário de oito, das 

dez maiores catástrofes acontecidas no ano de 2007 –dentre elas, 6 inundações. Estas enchentes 

foram os únicos desastres que tiveram um aumento significativo, sendo registrados 206 ocorridos em 

relação à média de 172 dos últimos 7 anos. (ONU, 2007). 

Informações fornecidas pela Defesa Civil, permite concluir que, principalmente no Verão, 

tornaram-se comuns as ocorrências de enchentes com  

grandes proporções, que remetem a inundações em 

diversos municípios, a deslizamentos de terra, e que 

assim contabilizam mortes e muitas perdas materiais. 

No ano de 2011, a região serrana do Rio de Janeiro, 

por exemplo, sofreu uma tragédia, na qual houve 

deslizamentos de terra e escombros pelos morros, 

onde foram mortas 916 pessoas e 345 ficaram 

soterradas e desaparecidas. 

Major Edylan Arruda, o chefe da Comunicação da Defesa Civil de Minas Gerais, disse que 

este tipo de problema ocorre todo ano, justamente por conta do excesso de chuva, que acaba por 

provocar transbordamento de rios, e consequentemente provoca enxurradas, afirmando que“como o 

homem construiu muito próximo aos rios, a tendência natural é que, quando chova muito, os rios 

venham a subir e, necessariamente, vão ocupar o espaço que hoje está construído. Há excesso de 

Figura 1 – Natureza x Poluição. Fonte: Alterações  

Figura 2 – Desmoronamento. Fonte: Globo 
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água dentro da cidade, que não escorre pelas canalizações e fica em cima das ruas. Isso produz o 

que chamamos de enxurrada”. 

Tendo em vista que os deslizamentos são fatores naturais decorrentes das constantes chuvas, 

tal fenômeno trata-se então de um caso recorrente no Brasil, pois grande parte das moradias se 

encontra em regiões irregulares, trazendo riscos aos moradores. Estas são, geralmente, ocupações 

ilegais em regiões periféricas, o que amplia a dimensão dos problemas ao ocorrer os deslizamentos. O 

professor do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Fernando 

Scheibe, diz que as incidências temporais poderão aumentar significativamente, também devido o 

desmatamento das florestas. 

Em 2011 ocorreram, uma somatória geral, 225 catástrofes naturais, um aumento significativo 

no que se refere aos 75 casos de 1975. Entre 1994 e 2003, estima-se que 610 mil pessoas morreram 

desastres e que pelo menos 2,7 bilhões foram afetadas. (Defesa Civil, 2011).  

Visando propor algo que possa auxiliar às vítimas desses incidentes, pensou-se em 

desenvolver uma linha de produtos que poderá amenizar, significativamente, a dor causada por estes 

desastres e assim auxiliar na reconstrução dos lares. Partindo de um simples ponto de vista, pelo qual 

é de suma importância trazer um pouco de conforto àqueles que perderam parte, ou tudo aquilo que 

adquiriram com seus esforços durante anos.  Optou-se para a criação de móveis emergenciais. Estes, 

tanto poderão ser adquiridos pelas próprias vitimas, através de valores relativamente baixos, assim 

como também há a possibilidade das vítimas receberem este auxilio através de programas de políticas 

públicas e parcerias com o setor privado. 

 



12 
 

2   SUSTENTABILIDADE 

  

2.1   Design Social  

O designer de produtos, deve-se ater às novas 

configurações que exigem de nós uma nova postura 

diante das necessidades do mundo, onde somos cada 

vez mais responsáveis positivamente ou 

negativamente por nossas criações. É claro que não 

se deve, nem mesmo se pode manter-se preso ao 

passado, relembrando da Revolução Industrial, 

momento que foi de grande desenvolvimento para 

esta classe.  

Atualmente o design busca atender todas as 

classificações sociais e principalmente, busca zelar 

pelo meio ambiente de forma a incorporar tendências 

estéticas aos materiais que possivelmente seriam 

descartados no cotidiano, dando à eles uma sobrevida. 

As fases de um projeto são variáveis e ainda desconhecidas, aliás, há a possibilidade de 

considerar uma evolução contínua da tecnologia, que por sua vez pode assim desenvolver sistemas 

ainda mais adequados para uma futura produção do mesmo produto. Mesmo assim, pode-se procurar 

minimizar os impactos ambientais dos produtos, em pelo menos algumas fases do seu ciclo de vida. 

(EcoDesign, acesso em 28 set 2011).  

Conforme os itens abaixo explanados pode-se classificar o uso de materias de menor agressão 

ao meio ambiente. “A exploração de recursos naturais é uma prática necessária para o 

desenvolvimento de produtos, porém se feita sem um controle pode ser caracterizada como uma 

ameaça ao meio ambiente.” (Cooperativa dos Serradores e Moveleiros de Parauapebas, Relatório de 

Controle Ambiental. Acesso em junho de 2012.) 

 

 2.2   Matéria-Prima  

Há a necessidade de evitar danos ao ecossistema, tendo então que identificar a origem da matéria-

prima a ser utilizada. 

 

 

 

 

Figura 3 - Hippo Water Hollerz.  
Fonte: Site Hippo Roller 
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2.3    Transformações do material 

Minimizar o uso de energia e produção de resíduos, assim é importante verificar também a 

toxicidade de qualquer tipo de adesivo utilizados em painéis, isto pois há uma grande geração de 

resíduos, principalmente. 

 

2.4   Processos de Fabricação  

 Reduzir o gasto de água, as perdas de material e cosequentemente a geração de resíduos, além 

de verificar a possibilidade de se utilizar o mínimo de substâncias danosas ao meio ambiente. 

 

2.5   Distribuição  

 Adotar a produção de objetos mais compactos para que se possa reduzir o volume, podendo 

assim aumentar o número de peças transportadas por viagem, e assim diminuindo a consequente 

poluição atmosférica. 

 

2.6   Uso e Pós-Uso 

Não usar no produto, substâncias tóxicas que possam prejudicar o usuário. E Quando for  

descartado ele não deve causar efeitos danosos ao solo, ar e água.  

 

2.7   Responsabilidade Social  

A fim de diminuir os danos ecológicos causados justamente pelas atividades nas próprias 

indústrias surgem as chamadas fim-de-tubo: estas se resumem em propostas para controlar os 

poluentes. Posteriormente passou-se a adotar algumas medidas preventivas nos locais da produção, 

“como por exemplo a adoção de tecnologias limpas e, numa terceira fase, mais eficiente, a 

integração do meio ambiente na fase de concepção ou projeto dos produtos.” (Kazazian, 2005). 

 

2.8   Cálculo de pegadas ambientais  

Trata-se de uma ferramenta de 

comparação entre as duas êsferas, 

criada pela World Wildlife Fund 

(WWF) em 1999, a qual constata-se 

as diversas alterações climáticas 

mundiais, dentre elas estão o declínio 

de espécies que vivem em florestas, 

as alterações na água doce e no 

mar.(Kazazian, 2005). 
Figura 4 – Pegada ambiental. Fonte: Mestre Chassot 
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   3   DESASTRES NATURAIS   

 

 Em um panorama geral, é possível compreender que não há iniciativa política, no Brasil, para 

preparar a população para lidar com os desastres naturais. A ONU (Organização das Nacões Unidas) 

alerta que estes desastres naturais serão cada vez mais devastadores, e estes são já alguns dos efeitos 

das mudanças climáticas que estão ocorrendo no mundo. (Brasil, 2011). 

Segundo Debarati Guha-Sapir, consultora da ONU e uma das principais especialistas mundiais 

sobre desastres naturais, a realidade é que boa parte das vítimas poderiam ter sido poupadas: "O 

Brasil tem dinheiro suficiente para lidar com o problema dos desastres naturais e há anos já poderia 

ter colocado em funcionamento um sistema de prevenção. Mas a grande realidade é que falta 

vontade política". 

A consultora menciona também o caso 

das vítimas de Santa Catarina em 2008, por 

ocorrência das chuvas, afirmando que "isso 

poderia ter sido evitado há anos", lembrando 

que o fenômeno na região sul não é novo, isto é, 

que o Brasil já presenteia esta situação há anos. 

Segundo a ONU, o ano de 2008 registrou um 

dos maiores índices de mortes por desastres 

naturais na história: foram cerca de 235 mil 

mortos. Só o ano do tsunami, 2004, que havia 

superado os números, com 241 mil mortos. Os 

prejuízos financeiros para o mundo chegam a US$ 181 bilhões. Em 2005, os danos foram de US$ 214 

bilhões. Portanto nesta última década, as perdas já chegam a US$ 835 bilhões. Tanto os números de 

mortos como as perdas econômicas em 2008, estiveram entre as mais altas já registradas: 211 milhões 

de pessoas, no total, foram afetadas no mundo. (Guha-Sapir, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Enchentes. Fonte: Rede Mobilização Social 
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4    VULNERABILIDADE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS: 

 A CIDADE DE SÃO PAULO 

Segundo o relatório Vulnerabilidade das 

Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas: 

Região Metropolitana de São Paulo (Figura 6), 

apresentado no dia 15 de junho de 2010 na capital 

paulista, as projeções climáticas para os próximos 

20 anos, tendo em vista tambem cenários futuros 

entre 2070 e 2100. O estudo se baseou na produção 

de mapas – qualitativos – de riscos de enchentes, de 

riscos de deslizamentos e de riscos sobre a saúde da 

população na região, indicando as vulnerabilidades1

“Caso siga o padrão de expansão 

apresentado na última década, a manchaurbana da 

Região Metropolitana de São Paulo terá o dobro do 

tamanho em 2030, com aumento dos riscos de enchentes e deslizamentos.” (Agência FAPESP, 2010). 

Grande parte da expansão urbana ocorrerá justamente nas áreas que estejam vulneráveis às 

consequências das mudanças climáticas, com isto tem-se que a maior parte dos impactos será sofrida 

pelos mais pobres.  

 Segundo Carlos Afonso Nobre, pesquisador do Centro de Previsão de Tempo e Estudos 

Climáticos (CPTEC), do Inpe, “a vulnerabilidade tem três componentes principais: chuva, 

declividade e uso do solo. Se uma região de média declividade for coberta por vegetação,                  

o risco é pequeno. Mas se essa mesma região é ocupada por uma favela, ou um lixão, com drenagem 

muito precária, o risco pode ser altíssimo”. Isto é, segundo o relatório, cerca de  30% da população 

atual da região metropolitana de São Paulo - isto significa aproximadamente 2,7 milhões de pessoas, - 

vive em comunidades, em habitações precárias, cortiços, as quais muitas vezes são ilegais. 

 

com base nos efeitos do aquecimento global. Este, 

por sua vez, traz projeções desanimadoras para os 

próximos anos, já que em resposta à ele, as perdas 

potenciais serão multiplicadas. 

                                                             
1 Para o IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), vulnerabilidade é o nível segundo o qual sistemas 

naturais (biológicos e geofísicos) e sistemas humanos (socioeconômicos) são suscetíveis a mudanças climáticas e 

incapazes de conviver com seus impactos adversos. É o grau que um sistema humano ou natural é capaz de resistir frente 

aos impactos das mudanças climáticas, como a variabilidade climática e os efeitos externos. Disponível em: 

<http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/glossario/alpha/v> 

Figura 6 – Relatório de Vulnerabilidade.  
Fonte: Profissão Geográfo. 
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Ou seja, há a possibilidade de identificar as possíveis áreas que seriam ocupadas futuramente 

por um desastre natural, sabendo de seu risco, isto se a ocupação do solo e o padrão de uso local não 

sofram nenhuma alteração. Mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas, o que vem 

causando uma fragmentação espacial, o que resulta na desigualdade social e na degradação ambiental. 

Em geral, transformações climáticas bastante significativas ocorrem pelo modo de desenvolvimento 

destas áreas urbanas, pois o ritmo de crescimento das cidades é inadequado para que elas possam se 

preparar para os efeitos de tais mudanças climáticas.  

A cidade de São Paulo está localizada sob uma rede de água que chega a 1500 km de extensão, 

porém a relação dos paulistanos com seus recursos hídricos não desperta qualquer conscientização, 

sendo que os desvios de rios, a habitação irregular e a especulação imobiliária são alguns dos fatores 

que demostram o descaso para com a água. É notável que estes desastres são originados por causas 

“desnaturais”, isto é, não naturais do que propriamente ocasionados por causas naturais, justamente 

devido às práticas humanas destrutivas e altamente irresponsáveis; com isto o ser humano se desfaz 

de uma rede de segurança ecológica de extrema complexidade.  

São Paulo está, por hora, imune a terremotos, furacões, vulcões; por outro lado, ela passa a 

todo instante por situações de emergência devido às chuvas, tendo que lidar com inúmeros 

desabrigados, desalojados, inclusive com mortos. Para que possam ser minimizadas tais 

consequências, é necessário que haja políticas 

públicas decisivas, além de uma profunda 

mudança no modo de viver da sociedade 

contemporânea. Isto é, é preciso que ocorra 

imediatamente uma aliança entre o governo e a 

população, entre a educação e a cidadania, para 

que juntos os habitantes e as instituições possam 

tornar possível a boa relação entre o homem e a 

natureza, de forma a respeitá-la.  

O Jornal do Senado (2009) constata que as enchentes podem ser classificadas, de acordo com 

a Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) - órgão do Ministério da Integração Nacional -, em dois 

subgrupos: as enchentes repentinas, bruscas e/ ou enxurradas; e as enchentes em cidades ou 

Figura 8 – Alagamento em  Santa Catarina. Fonte: 
Bol Notícias 

Figura 7 – Linha do Tempo: História da Av. Paulista. Fonte: Theurbanearth 
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alagamentos2

                                                             
2a) Enchentes repentinas, bruscas e/ou enxurradas:ocorrem em regiões de relevo acentuado e montanhoso e se 

caracterizam pelo acúmulo de grande quantidade de água num curto período. São frequentes em rios de zonas 

montanhosas e vales profundos. Muitas vezes as águas de chuva arrastam terra sem vegetação devido aos deslizamentos 

nas margens dos rios. Chuvas fortes ou moderadas, mas duradouras, também podem originar enchentes repentinas, quando 

o solo esgota sua capacidade de infiltração. b) Enchentes em cidades ou alagamentos: águas se acumulam nas ruas e nos 

perímetros urbanos por fortes chuvas em cidades com sistema dedrenagem deficiente. O fenômeno está relacionado à 

redução da infiltração natural nos solos urbanos, provocada por: compactação e impermeabilização do solo; pavimentação 

de ruas e construção de calçadas; adensamento de edificações, que contribuem para reduzir o solo exposto e concentrar o 

escoamento das águas; desmatamento de encostas e assoreamento dos rios; acúmulo de detritos em galerias pluviais, 

canais de drenagem e cursos d’água. (COMO prevenir e enfrentar enchentes. Jornal do Senado: 2009) 

. A principal diferença entre ambas pode ser entendida como a forma de que os resíduos 

são depositados ao longo das vias públicas, o que faz com que este lixo nas tubulações reduzam a 

vazão do volume de água. Com isto a população, a mesma que têm esta conduta inadequada, acaba se 

tornando vítima. Ou seja, as enchentes repentinas ocorrem onde o homem possivelmente introduziu 

construções fora do local adequado, sendo em vales ou próximo à rios, de forma que haja 

deslizamentos e um grande acúmulo de água, também por fazer com que o solo esgote sua capacidade 

de escoação. Já os alagamentos 

ocorrem também pelo acúmulo de 

água, mas não acontecem 

necessariamente próximo à rios e 

morros, e sim em todos os cantos da 

cidade, já que o sistema de drenagem 

é pouco eficiente, tendo em vista a 

redução do solo exposto.  

Quanto as áreas alagadas e destruídas por fatores naturais, através do Sistema Nacional de 

Defesa Civil (Sindec), há uma política nacional que prevê a recuparacção enconômica e social destas 

áreas afetadas. Dentre as obrigações do poder público para com esta população, está a recolocação 

populacional e a construção de moradias para os cidadãos de baixa renda, de forma a fornecer 

materiais de construção para tal e cestas básicas. Além do que, cade ao poder público a recupareção 

do ecossistema e da infraestrutura dos serviçoes públicos, porém também responsabilizando a 

comunidade para participar das obras necessárias.  

A participação da comunidade também é necessária no que diz respeito às atividades de defesa 

civil, isto através dos núcleos comunitários de defesa civil (Nudes), os quais trabalham de maneira 

voluntária. Há a instalação destes núcleos em áreas de risco, para que se possa estruturar e preparar a 

comunidade se venha a ocorrer alguma catástrofe.   

 

ÁREA DE RISCO DE ENCHENTE E INUNDAÇÃO: 

Área passível de ser atingida por processos de enchente e 

inundação. As pessoas que habitam essas áreas estão sujeitas a 

danos à integridade física, perdas materiais e patrimoniais. 

Normalmente, essas áreas correspondem a núcleos 

habitacionais de baixa renda (assentamentos precários). 

(CIRAM, Acesso em 02 mai. 2012). 
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5   ÁREAS DE RISCO 

No ano de 2010 foi reallizado o maior mapeamento de áreas de risco em São  Paulo junto ao 

Instituto de Pesquisa Tecnologicas (IPT) que identificou cerca de 407 áreas de risco geológico na 

capital, envolvendo  31 subprefeituras.   

"Este é um material importantíssimo para a cidade de 

São Paulo. Tínhamos um estudo de áreas de risco, mas 

este está atualizado e com ele pudemos saber, por 

exemplo, que cerca de 1.100 famílias que moram em 

áreas de altíssimo risco, tem que ser retiradas 

imediatamente. Já iniciamos a transferência de 400 

delas. Outras regiões com menor risco, mas também 

críticas, receberão investimentos importantes, que 

permitirão que as famílias continuem morando no 

mesmo local, mas com segurança", assegurou o prefeito 

de São Paulo. 

 

 Este mapeamento possibilita a identificação de áreas de riscos associados a escorregamentos 

em áreas de encostas e a solapamentos de margens de córregos.  

 Este estudo situa-se portanto no âmbito das políticas de redução de risco da cidade de São 

Paulo. Apresenta este estudo pode colaborar para o aprimoramento das ações da PMSP nesta área. 

(Prefeitura São Paulo, acesso em 08 nov. 2012) 

 Já a metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto, ocorreu em cinco fases, as quais 

serão descritas abaixo. A pesquisa seguiu os critérios definidos pela Secretaria Nacional de Programas 

Urbanos do Ministério das Cidades assim com as diretrizes da ONU UNDRO (Office of the United 

Nations Disasters Relief Co-Ordinator) para o desenvolvimento e implantação de ações de prevenção 

e erradicação de riscos em assentamentos precários (favelas, loteamentos irregulares, etc.). 

 

FASE 1: Triagem das áreas indicadas pelas Subprefeituras (PMSP/ IPT); 

FASE 2: Vistoria preliminar com técnicos de ATOS*, IPT e da Subprefeitura (GPS, esclarecimento 

de dúvidas); 

FASE 3: Sobrevôos de helicóptero, aquisição de imagens oblíquas (PMSP e IPT); 

FASE 4: Trabalhos de campo (IPT, SMSP, Subprefeitura); 

FASE 5: Elaboração do relatório e alimentação do banco de dados (Habisp3

                                                             
3Habisp: sistema de informações sobre habitação social de responsabilidade da SEHAB, no qual foram alimentados os 

dados geográficos dos setores avaliados. 

/ IPT). 
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5.1 CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DO GRAU DE RISCO 

• características físicas do local – (tipo de solo, altura do morro/barranco, inclinação, etc); 

• características ocupacionais – (tipo de moradias, distância, presença de aterros); 

• água – (concentração, minas d’água, vazamentos); 

            • vegetação – (árvores, áreas desmatadas); 

• evidências de movimentação – (cicatrizes, trincas, muros embarrigados, etc); 

 

5.2    CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE RISCO 

• Relação entre a probabilidade de ocorrência de um processo (escorregamento, solapamento 

de margem) e as conseqüências a ele atribuídas (nº de moradias atingidas); 

• Possibilidade de ocorrência em episódios de chuva intensa e/ou prolongada; 

 

RISCO BAIXO (R1) Não se espera a ocorrência de acidentes. 

RISCO MÉDIO (R2) É reduzida a possibilidade de ocorrência de acidentes. 

RISCO ALTO (R3) É possível a ocorrência de acidentes. 

RISCO MUITO ALTO (R4) É muito provável a ocorrência de acidentes. 

 

 Através do mapeamento, obteve-se os seguintes resultados: 407 - áreas mapeadas em 31 

subprefeituras; 1.179 - setores avaliados; 607 - áreas de risco alto e muito alto; 572 - áreas de risco 

médio e baixo; 105.816 - moradias avaliadas; 28.933 - moradias em R3 e R4; 13,5 km2 - do território 

da cidade. 

  



20 
 

6   AÇÕES E PROPOSTAS PARA AMENIZAR OS INCIDENTES 

 

Segundo o relato do Professor Umberto 

Cordani, do Instituto de Geociências da 

Universidade de São Paulo (USP), no Brasil 

não ocorrem os desastres naturais que mais 

fazem vítimas no mundo. Isto é, ele alega que 

não há terremotos, vulcões, tsunamis, ciclones 

tropicais. Por outro lado, o problema no Brasil 

são as inundações e os deslizamentos de terra, 

que voltam há ocorrer todo ano. Ele defende 

que a causa é climática: as chuvas sazonais 

de verão. Não há como impedir a chuva, e consequentemente não se podem evitar os fenômenos da 

dinâmica da superfície da Terra, que a ela se associam. Trata-se dos processos de erosão, 

sedimentação, alteração de rochas e formação dos solos, bem conhecidos dos profissionais das 

Ciências da Terra. 

As inundações ocorrem quando o rio está em seu estágio evolutivo, ou seja, quando ao se 

alargar, ele acaba ocupando sua várzea: planície de inundação. Já os deslizamentos de terra, estes são 

puramente fenômenos do processo erosivo, os quais acontecem sempre que existir qualquer relevo 

abrupto. 

Pois bem, não há como impedir inundações e deslizamentos. Entretanto, eles podem deixar de 

serem desastres, na medida em que haja formas preventivas que possam ser tomadas a tempo. Ou 

seja, pode-se evitar muitas mortes e danos materiais poderão ser muito menores.  O fatalismo 

associado a desastres naturais não é mais aceitável. Não se pode confiar na sorte, nas áreas de risco 

geológico conhecido, para depois resolver tomar medidas para remediar as pressagiadas tragédias. 

No Brasil, inundações quotidianas ocorrem 

normalmente, não só ao longo do percurso dos rios, 

mas também nas zonas urbanas, como é o caso da 

cidade de São Paulo, que sempre a capacidade de 

escoamento é superada pela quantidade da água das 

chuvas, por menores que sejam. Apesar de trazerem enormes perdas materiais, as inundações não 

provocam grande número de vítimas, visto que normalmente há tempo suficiente para que as 

populações que serão afetadas busquem abrigo em lugares seguros. Além do que, o sistema 

meteorológico brasileiro tem conhecimento das chuvas, em tempo real, e há controle das maiores 

Figura 9  – Área de risco. Fonte: Jornal Portal Leste 

Se as matas são derrubadas, o número de dias 

de chuvas diminui e as chuvas ficam mais 

intensas, causando mais enchentes e 

contribuindo para a ocorrência da erosão. 

(Rui Cerqueira) 
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drenagens, de modo que não deveria haver maiores dificuldades para implementar  sistemas 

adequados. de alerta para todo território nacional.(Cordani,.acesso em 07 mar 2012). 

Porém não é este o caso dos deslizamentos de terra, que são estes os maiores responsáveis pela 

perda de muitas vidas durante todo o período do Verão. Não é absolutamente suficiente dispor do 

conhecimento meteorológico e de previsão de chuvas para a prevenção de deslizamentos ou então 

para a minimização de seus danos, para isso é necessário ter propriedade das condicionantes 

geológicas locais das regiões em questão: relevo, inclinação, tipos de rocha e alterações, solo, dentre 

outras. Estas referências dão base para a elaboração das Cartas Geotécnicas, que são elaboradas 

através de profissionais de Geologia e Engenharia, pelo mapeamento dos detalhes locais. Estes 

indicadores são então os elementos necessários para o planejamento de municípios, quanto ao 

zoneamento urbano, se constituindo ferramentas preventivas para aquelas regiões sujeitas a 

catástrofes naturais, porém no Brasil, infelizmente são poucos os municípios que as possuem. 

(Cordani, acesso em 07 mar 2012). 

As áreas favoráveis para inundações e deslizamentos são ocupadas, em sua maioria, 

clandestinamente por moradores que possuem uma baixa renda. As responsáveis autoridades 

municipais deveriam coibir esses assentamentos e ocupações, justamente por conta das tragédias 

anunciadas; porém não é o que acontece. O professor Umberto Cordani diz então que a maneira mais 

eficiente de tentar acabar com os danos seria a de remoção destas famílias para áreas seguras. Por 

outro lado, medidas de reurbanização progressiva tem que ser planejadas para remover, à médio 

prazo, as demais comunidades vulneráveis, que ao mesmo tempo têm que receber instruções de 

prevenção. Por fim, todos os municípios favoráveis aos desastres naturais necessitam urgentemente 

da implementação de um regulamento técnico adequado ao crescimento populacional, a fim de 

controlar o processo de urbanização. A Defesa Civil portanto, teria de se organizar em função do tipo 

de risco e das características físicas do meio ocupado. (Cordani, acesso em 07 mar 2012). 

 

 
 
 

Figura 10 – Alagamento e descaso social. Fonte: Kmspagu.files.wordpress 



22 
 

6.1   MEDIDAS SIMPLES PODERIAM AUXILIAR SÃO PAULO CONTRA ENCHENTES 

Não é possível não relacionar as enchentes com sérios problemas da cidade de São Paulo e de 

seus governantes. A população como um todo sofre é incomodada com a chuva em excesso, por este 

motivo a conscientização é essencial para que todos auxiliem nas validades das medidas ambientais e 

sociais, que não impedem as enchentes, mas tem grande contribuição para que se amenizem as 

perdas. Algumas destas medidas são simples, como as apresentadas abaixo: 

• Não construir perto ou em barrancos, pois ao retirar a vegetação, o solo se torna 

consequentemente mais propenso ao deslizamento e assim ao desmoronamento, com a 

intensidade das chuvas. 

• Com a construção da calçada, é importante que se deixe uma área relativa a 50% da área total 

sem estar acidentada. Isto evitará o excesso de impermeabilidade do solo e vai então contribuir 

para o escoamento natural da água, através das plantas em geral.  

• Não jogar, jamais, o lixo na rua. O trajeto do lixo seria desviado, fazendo com que este 

tampasse os bueiros e impedindo assim a vazão da água.  

• Agir de maneira mais sustentável auxilia na diminuição da Pegada Ecológica e ajuda na 

prevenção de catástrofes, de forma a evitar o desperdício e economizar portanto, na produção 

de lixo.  

• A construção de casas próximas também às margens de córregos e de rios pode causar 

inundação nelas próprias,  já que com fortes chuvas, o volume de água aumenta e pode ocorrer 

o transbordamento destes rios e córregos.  

O geólogo e professor Álvaro Rodrigues dos Santos -  ex-diretor de planejamento e gestão do 

IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) -, de medidas e ações com as quais o governo de São Paulo 

e de outras cidades poderiam utilizar para combater as enchentes. Ele afirma que as autoridades estão 

lidando de maneira equivocada com o problema, pois tais formas sao levadas à altos custos sem 

sequer algum resultado, além da falta de fiscalização para que leis entrem realmente em vigor.  

 

Reservatórios para Retenção das Águas das Chuvas 

O estado de São Paulo dispõe da Lei das Piscininhas (Lei n.º 13.276/2002), que por sua vez 

sujeita lotes civis – que tenham mais de 500 m2 de áreaimpermeabilizada – a dispor de reservatórios 

de pequeno porte para a acumulação das águas da chuva. Caso esta lei entrasse realmente em vigor, 

teriamos um aumento de cerca de 35% da permeabilidade do solo. 

Pátios e Estacionamentos Drenáveis 

Uma outra proposta seria a de que os grandes pátios e os estacionamentos possuissem um 

sistema de drenagem da água, já que não há locais totalmente impermeabilizados pelo chão de 

concreto. 
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Calçadas Ajardinadas e Sarjetas Drenáveis  

Grande parte das calçadas encontradas no decorrer da cidade são impermeáveis, sendo que boa 

parte delas também teria condição de mantê-las ajardinadas para o melhor escoamento das águas. “Em 

um programa de implantação progressiva na cidade de São Paulo, teríamos ao final a colossal 

extensão de 34 mil quilômetros de um ótimo expediente de retenção de águas de chuva.” (Rede Brasil 

Atual. Acesso em 02 jun. 2012) 

Mensagem no celular avisa possível desastre 

Moradores de áreas de risco estão se cadastrando para receber mensagens de notificações de 

possíveis desastres naturais junto ao o Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee). (Anexo B). 

O serviço vem funcionando desde novembro de 2011, mas ainda não atinge nem 1% das pessoas que 

vivem em  áreas de risco na cidade de São Paulo, de acordo com  estimativas da Prefeitura. Este SMS 

tem como objetivo alertar sobre possiveis riscos de transbordamento e de deslizamento de terra.  

A dona de casa Neusa Maria de Campos, de 43 anos, 

moradora de Santo André, recebeu o SMS uma hora antes da 

chuva. Ela relata  -  "Isso não impede a água de entrar na minha 

casa, mas pelo menos já fico de olho nas minhas coisas de mais 

valor para colocar em um lugar mais alto", diz ela, que mora na 

frente do Ribeirão dos Meninos, um afluente do Rio 

Tamanduateí. (Costa, Acesso em 28 abr 2012). 

 

6.2 BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO 
6.2.1  AUXÍLIO ALUGUEL E FGTS 

Segundo a publicação no site R7 

notícias,  além do famoso cobertor xadrez, 

remédios e cestas básicas, as vítimas de 

desastres naturais passaram a receber um 

auxílio aluguel no valor de R$300,00 antes 

repassado apenas R$250,00 durante 12 meses, 

podendo ser prorrogável por mais seis, caso a 

vitíma apresente necessidade comprovada.  

 

Criado na década de 1960, o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Servico) é um fundo 

destinado aos trabalhadores demitidos sem justa causa. Todos os empregados formais têm direito ao  

 

Figura 11 – Cruz Vermelha. Fonte: Use Huck  

 

Se estou na rua, dá tempo de correr 

para fechar tudo em casa. (Carlos 

Alberto Francino, morador de 

Santo Andre) 
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benefício, que é formado com depósitos mensais correspondentes a 8% do salário do trabalhador.   

É pago pelo empregador, sem desconto do salário. Além do caso específico de desastre 

natural, a circular ratifica os outros casos em que é possível sacar o FGTS (ou parte dele), que varia 

de acordo com o motivo da saída do emprego e a constatação de doenças graves, como HIV e câncer.  

Para o saque do FGTS, primeiramente é necessario um reconhecimento da situação de 

emergência ou do estado de calamidade pública por via do Governo Federal; posteriormente, os 

brasileiros devem levar vias originais e cópias de documentos descritos no respectivo site, para 

confronto e autenticação no ato do recebimento, ou cópias autenticadas dos documentos exigidos. Ou 

seja, é exigida uma série de documentos para a liberação do benefício, porém como muitas pessoas 

podem ter perdido todos os seus bens (inclusive os documentos) em uma situação de alagamento, por 

exemplo, há um prazo de 90 dias para que se realize a solicitação do saque: desta forma, as vítimas 

têm um período para requisitar novas vias de seus documentos. 

Uma outra sanção regulamentada recentemente prevê a liberação do FGTS, dentre outras 

circunstâncias, no caso de necessidade pessoal, urgente e grave, decorrente de desastre natural 

causado por chuvas ou inundações que tenham atingido a área de residência do trabalhador, quando 

a situação de emergência ou o estado de calamidade pública for assim reconhecido, por meio de 

portaria do Governo Federal. (FGTS, acesso em 2 abr 2012) 

A Caixa Econômica Federal determinou, no dia 18 de janeiro de 2012, as novas regras para a 

movimentação da conta do FGTS. A principal novidade é a regulamentação do decreto da presidente 

Dilma Rousseff, que aumenta o valor do saque de R$ 5.000 para R$ 6.220 em caso de desastre 

natural, como enchentes, alagamentos, tempestades e inundações do mar.  

Uma circular publicada no Diário Oficial da União estabelece quando trabalhadores e 

dependentes podem sacar os recursos que tiverem na conta. No caso de tragédias naturais, o intervalo 

entre um saque e outro é de 12 meses.  

 
6.2.2   ASSOCIAÇÃO TERAPEUTAS SEM FRONTEIRAS   

Trata-se de uma Organização Não-Governamental, localizada 

em São Paulo, que em 2011 lançou o projeto para atendimento 

emocional à vítimas de desastres naturais, que estejam em abrigos 

temporários. Segundo o filósofo e jornalista nigeriano Rex Thomas, 

responsável pela entidade, inicialmente o trabalho é dirigido à famílias 

da capital, até que a iniciativa consiga mais parceiros para ampliar sua 

área de atuação. Para poder implementar o trabalho, a ONG busca 

apoio para a aquisição de tendas, que servirão de consultórios, e de 

apoio logístico e para as refeições dos voluntários.  

Figura 12 – Terapeutas Sem 

Fronteiras.Fonte: Site 
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O atendimento é gratuito, e conta com oficinas de treinamento especial para prestar socorro 

emocional a essas pessoas, tendo como base a técnica a Transpersonal Counselling, utilizada 

principalmente na América do Norte e na Europa. A metodologia permite a utilização de diferentes 

recursos, como psicoterapia, psicologia e outras com os aspectos metafísicos e espiritualistas, visando 

auxiliar o processo de transição e de evolução pessoal. Até agora, foram capacitadas 12 pessoas. De 

acordo com Thomas, a iniciativa se deve principalmente ao fato de no Brasil, menos de 20% da 

população pode ter acesso a qualquer tipo de apoio emocional.ou.terapêutico,.porque estes, em sua 

maioria, são.pagos..(TERAPEUTAS sem fronteiras, acesso em 10 fev 2012). 

 

6.2.3   UM TETO PARA MEU PAÍS   

Um Teto para meu País (UTPMP) é 

uma organização latino-americana que 

nasceu em 1997, no Chile. Após uma 

atividade social construindo uma capela 

com um grupo de jovens universitários, o 

sacerdote jesuíta Felipe Berríos sentiu a 

necessidade de denunciar a situação de 

pobreza extrema em que vivem milhares de 

pessoas a partir da construção de casas 

emergenciais e a realização de planos de 

habilitação social. Surgiu à necessidade de 

convocar toda a sociedade e mostrar que a faltava oportunidades e as condições em que vivem mais 

de 200 milhões de latino-americanos representam uma grande injustiça. Em 2001, UTPMP começou 

sua expansão, reforçada com o apoio do Fundo Multilateral de Investimentos (FUMIN) do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID).  

A UTPMP é uma organização sem fins lucrativos, liderada por jovens. Todos os dias, milhares 

de voluntários universitários e jovens profissionais de todo o continente, trabalham junto às famílias 

que vivem em assentamentos irregulares e favelas para melhorar sua qualidade de vida, a partir da 

construção de casas de emergência e com o desenvolvimento e planejamento de programas de 

habilitação social. Com a missão de melhorar a qualidade de vida destas famílias, o trabalho conjunto 

entre os jovens e a comunidade visa denunciar a realidade dos assentamentos precários, nos quais 

vivem milhões de pessoas, fazendo com que todos se comprometam na tarefa de construir um 

continente mais solidário, justo e sem exclusão. (UM teto para meu país, acesso em 22 out. 2011). 

 

 

Figura 13 – Construção de casas. Fonte: UTPMP. 
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6.2.4   PROJETO ENCHENTES  

O Projeto tem como principal objetivo o de prestar serviços de informação e de conexão entre 

pessoas para a ajuda de enfrentamentos de enchentes em todo o Brasil. É um projeto então sem fins 

lucrativos, isto é, totalmente colaborativo, que para dar continuidade conta assim com o auxílio da 

população como um todo. A iniciativa foi da publicitária Cristiana Soares, a partir de uma reportagem 

exibida em um telejornal, em janeiro de 2010, que 

mostrava cenas de desabamentos de terra e de 

águas em abundância, que assim mataram 

pessoas. Com isto, a ideia do projeto se 

fundamentou em prestação de serviços, dentro de 

suas possibilidades como profissional da 

comunicação, no ambiente da internet.  

Sendo assim, o Projeto Enchentes visa 

comunicar os ocorridos, sinalizando em mapas as 

áreas inundadas, áreas de risco, abrigos, 

desabamentos em estrada e etc. O espaço é para centralizar as informações que tenham relação com o 

tema, para que o cidadão que acesse à página na internet possa, de alguma forma, auxiliar e minimizar 

os transtornos causados pelas águas e pelos desmoronamentos, havendo também postos para a 

arrecadação de doações, que estão espalhados, inicialmente, por Piracicaba, São Paulo, Atibaia, 

Curitiba, Campinas, Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, além de haverem também Contas 

Bancárias e um telefone destinados a tais doações. (PROJETO enchentes, 17 abr 2012). 

 
6.2.5  CARE BRASIL  

 É uma ONG brasileira que tem o título de OSCIP (Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público), a qual iniciou suas operações no ano de 

2001, com o intuito e com a missão de combater a pobreza, de forma a 

enfrentar suas causas estruturais em regiões rurais e urbanas que tenha um 

baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). A CARE trabalha para que 

haja um aumento no desenvolvimento local e sustentável das comunidades e 

dos territórios onde atua. Suas ações sao desenvolvidas por meio de inclusão 

social, fortalecimento da econômia local, preservação do meio ambiente, 

inovação na gestão pública e mobilização social. (CARE). 

Figura 14 – Casa de Américo Nogueira. Fonte: 
Notícias de Itapetiningua. 

 
 

Figura 15 – Logo 
Care. Fonte: Site Care. 
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A CARE Brasil faz parte de um rede da CARE Internacional, a qual possui sua sede em 

Genebra, na Suíça, e está entre as cinco maiores ONGs do mundo. Atuando em 87 países diferentes, 

beneficiou mais de 82 milhões de pessoas apenas no ano de 2010, isto através da implementação, em 

quatro continentes - África, América Latina, Ásia e Leste Europeu - de 905 projetos.  

No final do ano de 2011, a ONG distribuiu kits em forma de cupons para 200 familias vítimas 

de desmoronamentos na cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro. Estes kits foram então trocados por 

móveis e utensílios, sendo esta uma forma de evitar o assistencialismo e promover o empoderamento 

das vítimas, ou seja, aumentando suas possibilidades de escolhas. (Anexo A). 

 

7     PESQUISA DE CAMPO  
7.1 QUESTIONÁRIO VIRTUAL 

 

Em abril de 2012 foi realizada uma pesquisa via internet, através de um site de relacionamento 

(Facebook), no qual cerca de 70 pessoas colaboraram, respondendo a um questionário virtual. (Anexo 

C).  

 Com intuito de aproximar o projeto a realidade, foram apresentadas perguntas direcionadas 

para melhor compreender da ordem e grau de prioridade dos móveis residênciais, já que pretende-se 

elaborar alguns móveis de papelão para sanarem temporariamente necessidades das vítimas de 

desastres naturais.  Segue abaixo gráfico com as perguntas e respostas além do resultados da pesquisa. 
 

Perguntas do questionário: 

 

1. Ao adquirir um móvel, qual a principal caracteristica analisada? 
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2.  Escolha 3 (três) móveis que não podem faltar na sua casa. 
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3. Você compraria um móvel de papelão? 

 

 

 

 

4. Qual seria o principal motivo para não adquirir um móvel de papelão? 

 

Como conclusão do questionário virtual, tevê-se uam percepção melhor dos móveis de maior 

prioridade na vida da maioria dos colaboradores, os objeto mais votados foram: o guarda-roupas, a 

cama, a mesa de cozinha, o sofá, a estante e a cadeira / pufe. 
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7.3   ESCOLHA DA REGIÃO PARA PESQUISA DE CAMPO 
 

7.3.1 BRASILÂNDIA / FRAGUESIA DO Ó 

 

Percebeu-se que apenas a pesquisa virtual, não atingira verdadeiramente o público alvo, sendo 

assim, outro questionário foi criado, e optou-se em realizar a pesquisa na região da Brasilândia,  

devido a ánalise de um Trabalho de Graduação de Desenho Industrial pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, da aluna Camila Jankavski no ano de 2010. A pesquisa aponta a região como uma das 

mais propensas à desastres naturais, principalmente em questões relativas a alagamentos, porém o 

distrito apresenta outras inúmeros problemas como desmoronamento e enxurradas.  
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Figura 16. Mapeamento de aréas de risco. 
 Fonte: Prefeitura de São Paulo. 
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Em 2010  à Prefeitura de São Paulo realizou o 

mapeamento de cerca 12 areas de risco eminente 

na região da Brasilândia (Prefeitura São Paulo, 

acesso em 08 nov 2012) 

Na Figura 24 são apresentados alguns 

dados sobre a região. 

 

 
7.4   SAÍDA À CAMPO 

 

Com os dados em mão, procurou-se lideranças no bairro com o intuito de se encontar vitímas 

de acidêntes naturais,  já que a pesquisa virtual, havia trago importantes informações, porém não 

sanou todas as dúvidas do projeto. Diagnosticou-de que boa parte das pessoas entrevistadas via 

Internet provavelmente não passaram por situações de emergência com relação à catástrofes naturais. 

Por outro lado, pontos foram aproveitados, inclusive algumas respostas as quais se assemelhavam às 

obtidas na região da Brasilândia, porém seria preciso ir além: o trabalho estava sem grandes 

evidências de sua importância, então um novo questionário foi elaborado (Anexo D), com enfoque em 

locais de ocorrência de desasatres e com vitimas reais. Outro fator foi de estar junto à realidade, estar 

frente a frente com as pessoas; pois na internet é dificil compreender as respostas, já em campo se 

pode observar  melhor o que de fato acontece, a seguir será apresento o gráfico de 2 perguntas 

norteadoras do trabalho seguidas de fotos da região. 

  

Figura 17 Vista da Brasilândia. Fonte: Pulsar Imagens 

Figura 18. Dados da região da Brasilândia. Fonte: Prefeitura de São Paulo 
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7.4.1    ALTO DO MORRO 

 

Ao percorrer o bairro foi 

percebido que a região está 

rodeada por loteamentos 

irregulares – muitos sobre 

barrancos gigantesco –, o que é 

muito preocupante, pois se trata 

de uma região muito úmida por 

estar localizada próxima da 

mata (Serra da Mantiqueira), o 

que também torna a região 

bastante chuvosa. 

 

 

 

  

Figura 19. Foto da região / morro . Fonte: Leonardo de Carvalho  
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7.4.1    DE BAIXO D’ÁGUA 

 Um dos maiores problemas da região, sem dúvidas, são os alagamentos: ao realizar a pesquisa 

na residências de algumas vítimas, pode-se perceber o quanto é grave o situação dos moradores da 

região, sendo que todas as residências têm comportas ou muros altos a fim de evitar que a água entre. 

Ou seja, ao percorrer as ruas pode-se afirmar que os moradores estão sempre alerta, e inflizmente não 

é isso que ocorre com o poder público local. Esta é uma visão chocante, pois é algo que está próximo 

à todos nós, o que torna este sentimento ainda maior é saber que estas pessoas estão sempre 

apreensivas, sem saber se vão ou não precisar colocar as comportas, se vão ter de acordar durante a 

madrugada, ou melhor, se conseguirão acordar. Para compreender esse sentimento emanado na 

pesquisa, segue abaixo algumas fotos captadas na região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Fotos da visita à rua onde ocorre alagamentos.  Fonte: Leonardo de Carvalho  
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7.5    ENTREVISTA 

 

Alguns moradores orientaram a realiazar a 

pesquisa com uma moradora que recentemente teve a 

casa demolida pela Defesa Civil. Ao chegar na nova 

residência  (imagem ao lado, encontra-se a atual casa 

da moradora entrevistada, onde pode-se notar a 

principal característica de uma casa da região não 

muda, apenas as cores das paredes mudam de uma casa 

para a outra). Ao chamar pela proprietária constatou-se 

que tratavasse de uma mulher aparentemente jovem 

carregando uma criança de colo, ela se mostrou bem 

receptiva; me apresentei e comentei sobre o projeto, que 

aparentemente despertou curiosidade por parte dela, que 

evidênciou interesse em conhecer o projeto e me 

convidou para entrar e conhecer sua casa. Logo ao 

entrar na residência, notei que tratava-se de uma 

residência extremamente humilde.   

 
CLAUDINÉIA / MORADORA DO JD. VISTA ALEGRE 

 

Leonardo – Por que a Prefeitura demoliu sua residência? 

Neia – Eu morava lá no começo da rua, minha casa ficava num barranco entre a rua e o córrego, e ele 

passava logo atrás; só que com o tempo o córrego foi tomando mais espaço, até que minha casa foi 

tendo rachaduras, que parecia que uma parte ia se desgrudar da outra. E foi mesmo, a estrutura da 

casa comecou a ceder.  

Figura 21.  Casa de entrevistada. 
Fonte: Leonardo de Carvalho  

Figura 22.  Casa demolida pela Defesa Civil.  Fonte: Claunéia  
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Leonardo – Como foi o tramite entre você e a prefeitura? 

Neia – Isso foi muito tranquilo, mais ou menos um mês pra arrumar tudo, a Defesa Civil fez uma 

inspeção e foi quando concluido que minha casa realmente deveria ser demolida. Levei a 

documentação até a prefeitura que me deu um cheque no valor de R$ 5.000,00.  

 

Leonardo – E o que você conseguiu fazer com 

esse valor? 

Neia – Não deu pra fazer quase nada, porque tive 

o tempo de uma semana pra sair da minha casa, 

então vim morar na garagem da minha mãe. Só 

consegui levantar as paredes para fazer as 

divisórias e colocar o piso.  

Leonardo – Por falar em móveis, a região sofre 

muito com alagamentos, e você já foi vítima de 

quantos? 

Neia – Sim, passei por muitos alagamentos, pelo 

menos um por ano. Mas depois dessa última 

enchente que teve, nem me preocupei mais em 

comprar móveis novos... vai destruir tudo mesmo. 

Você pode ver meus móveis, são poucos, e só os 

importantes. 

Leonardo – Pude notar que não há móveis na 

parte de baixo da casa, por quê? 

v v 

Figura 23. Localização da antiga casa da Claudineia, atrás é possivel ver o corrêgo que passa corta as casas da 

comunidades – a residência demolida, foi retiraram boa parte da terra para evitar que outras pessoas pudessem 

construir no local.   Fonte: Leonardo de Carvalho. 

Figura 24. Rresidência da entrevistada – cozinha. 
Fonte Leonardo de Carvalho 
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Neia – Tenho medo de novas enchentes. Móveis 

baixos estragam, então eu já nem tenho. A 

primeira vez eu acordei de madrugada com os 

vizinhos gritanto, quando pisei no chão a água já 

estava na minha “canela”... eu poderia ter 

morrido... morro de medo... infelizmente 

convivemos com o risco, e é só começar a chover 

e minhas filhas correm para suspeder as coisas, 

roupas, caixas e a geladeira.  

Leonardo – Você já perdeu muitos móveis com 

as enchentes?  

Neia – Nossa perdi a conta já, foi cômoda, 

guarda-roupa, berço da neném, cama, armário de 

cozinha, rack... todos, né. 

Leonardo – Como já comentei contigo, sou 

estudante de Design e estou elaborando móveis 

emergencias de papelão para vítimas de 

acidentes naturais, caso você encontrasse 

novamente nessa situação de emergência, e te oferecessem móveis de papelão, você aceitaria? 

Neia – Claro que sim, quando se perde tudo que tem, toda a ajuda que vem e é de coração é bem 

vinda sim. 

  
Figura 26. Casa da entrevistada que foi demolida.  

Fonte: Claudinéia 
 

Figura 27. Alagamento. Fonte:Claudinéia  

Figura 25. Rresidência da entrevistada – cozinha. 
Fonte Leonardo de Carvalho 
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8  REFERENCIAL HISTÓRICO DO MOBILIÁRIO 

 

De acordo com Montenegro (1995), o desenvolvimento do mobiliário em si inicia-se com a 

civilização egípcia, por volta de 1500 a.C. Integrando beleza e funcionalidade. Segundo Morikawa 

(2007), os móveis se desenvolveram na transição da Grécia Antiga para a Roma, pois o grande 

avanço tecnológico da época fez com que iniciasse a construção de mobílias “finas”. A partir da Idade 

Média, a evolução do mobiliário passou a acompanhar as grandes correntes artísticas, como o 

Renascimento, o Barroco, o Rococó, o período Neoclássico, o Romantismo, Art-nouveau, A Bauhaus 

e Contemporâneo, entre outras.  

Beraçal (1994), analisa que os móveis brasileiros do século XVI e XVII eram bastante 

genéricos, rústicos e singelos, adaptados para casas de um único cômodo. Nesta época afirmou-se o 

conceito de habitação como “residência”:  

 

Os móveis deixaram de ser apenas modelos genéricos 

para passarem a ser elementos fundamentais em redor 

dos quais toma forma e se desenvolve a casa senhorial... 

toma-se o gosto pela arte, e a procura do belo no desenho 

e na decoração são mostrados inclusive nos móveis 

tradicionais, como camas, arcas e armários 

(MONTENEGRO, 1995, p.18). 

 
Em contra partida, com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro no século XIX, o 

móvel passou a ser um objeto de conforto. Com este diferente modo de se morar apresentado pelos 

portugueses, o comércio de itens passou a ser motivado tanto pela supervalorização das novidades 

quanto pelo uso difundido desses produtos, sendo este o 

período representado pelo gosto pela troca e renovação, 

o que acabou por provocar o desaparecimento de peças 

antigas, assim o móvel passou a ter significado com 

relação ao poder aquisitivo dos consumidores 

capitalistas.  

Já a partir da Revolução Industrial, teve início a 

produção em série. Com isto, o regime econômico de 

vários países passou a ser o do Capitalismo, o qual 

valoriza e incentiva o consumo. Com o aumento da 

concorrência houve a disputa por conquistar as 
Figura 28 . Cama Patente. 

Fonte: Mércia Franca 
 
 



39 
 

preferências dos consumidores, e assim as empresas foram conduzidas a se preocuparem com as 

expectativas do consumidor, priorizando então a qualidade dos produtos e a contínua inovação. 

A preocupação com a estética pode ser também explicada através das necessidades de auto-

estima, isto é, de status, e de auto-realização. Neste cenário, tais necessidades podem ser estruturadas 

conforme a Hierarquia das Necessidades de Maslow (1954), pode-se observar na Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O móvel moderno no Brasil pode ter sua história dividida em duas fases: antes de 1930 e a 

partir dos anos 30. Antes dos anos de 1930,  junto à tradição colonial, o que prevaleceu foi a cópia dos 

velhos estilos, ou seja, eram móveis bastante ecléticos, onde misturavam-se nacionalidades, assim 

como a cama patente. Porém, a partir de 1930, com o emergir da arquitetura moderna, houve a 

configuração de importantes fatores para desenvolver o processo de modernização da mobília. Isto 

ocorreu com a vinda da modernização das artes e da literatura, o que transformou a arquitetura, na 

decoração de interiores e nos móveis. Concomitantemente, a história dos móveis e da cultura, para 

Morikawa (2007), caminha de forma paralela ao longo dos anos. 

O estilo contemporâneo, predominante presente na atualidade, caracteriza-se pela plena busca 

pelo conforto, pela volta à natureza, pelas cores claras no mobiliário e pela inteligente utilização do 

espaço, a fim de resumi-lo cada vez mais.  

 
8.1   MULTIFUNCIONALIDADE  

 

Em paralelo com o estudo acima, o projeto caminha sobre a perspectiva pela qual o mobiliário 

assume sua devida importância para o individuo, além de ter custo reduzido, volta-se para o viés do 

design aplicado onde não basta apenas ser funcional, ter que ser confortável e agadável aos olhos. 

Figura 29 - Hierarquia das Necessidades. Fonte: Adaptado com base em Sheth, Mittal e Newman (2001). 
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Sendo assim se abre mais ramificações do projeto onde a estética e a funcionalidade também 

percorreram o mesmo caminho. 

Percebendo a necessidade do desenvolvimento de outros mobiliários estudou-se a projeção de 

móveis que agreguem outras funções, com intuito de sanar outras necessidades encontradas, 

mantendo o mesmo custo do projeto e ampliando ainda mais seus benefícios.    
 

8.2   MODULARIDADE  

 

O termo de modularidade pode até parecer contemporâneo, porém teve seus primeiros indícios de 

atuação por volta de 1950. Um das grandes empresas que surgiram nesta época foi a UNILABOR, 

onde grande parte de seus móveis se baseavam em forma de módulos, traziam a preocupação em 

oferecer aos clientes formas mais cabíveis para a formatação em suas respectivas residências o que 

favorecia um maior poder criativo e ampliava  a visão cultural.  (MUSEU da casa brasileira. Acesso 

em maio 2012).  

 

7  PAPELÃO 

 

Inventado em 1890, o papelão pode se considerar um 

dos materiais mais antigos das embalagens biodegradáveis e 

renováveis, nos dias atuais é produzidos pela “química verde”. 

(Peltier, 2009). 

Como dito, o papelão ondulado é um material que pode 

ser reciclado e portanto reutilizado, e por este motivo traz 

consigo uma ideia que está sendo bastante difundida na 

contemporaneidade, sendo que os materiais não-renováveis 

são utilizados em larga escala na indústria, procedendo em 

danos ecológico.  

A fim de diminuir o impacto ocasionado pelos 

acidentes este projeto procura promover maior utilização e 

adéptos. A presença do designer torna-se essêncial para que se 

possam buscar formas de atender às necessidades dos consumidores, porém também deve-se agregar 

valor aos produtos, sobretudo pelo emprego de materiais que possam vir ser reaproveitados e 

reciclados.  

 

Figura 30  – Papelão.  
Fonte: Site Jordão 
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Este estudo justifica-se pela necessidade cada vez maior de promover a conscientização da 

importância da preservação ambiental em diversos seguimentos, inclusive combater as causas 

utilizando matéria-prima limpa. 

O papelão ondulado é um material com qualidades únicas, principalmente por suas 

características construtivas, de custo relativamente baixo, oferece grande resistência mecânica. As 

diferenças entre a rigidez e a flexão das estruturas de papelão ondulado, têm relação direta com 

diferentes níveis de resistência da estrutura. A rigidez e a flexão dependem dos módulos de 

elasticidade que há nos elementos que o constituem, ou seja, está na capa, na contra-capa, no miolo e 

em sua geometria, e isso tudo devidos ao tipos de onda. Com isto, há a necessidade da caracterização 

mecânica do papelão (de sua rigidez à sua flexão, e de sua resistência à sua tração), feita em 

laboratório, respeitando as diferentes gramaturas e assim calcular o módulo de elasticidade através de 

diferentes métodos, de forma a comparar os resultados com os valores obtidos experimentalmente. 

(Silva, 2009). 

 
9.1   NORMAS TÉCNICAS 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a norma NBR 5985/83 - 

Papelão Ondulado e Caixas de Papelão Ondulado – Terminologia, afirma que o papelão ondulado é 

definido como uma estrutura formada por um ou mais elementos ondulados (miolos), fixados a um ou 

mais elementos planos por meio de adesivo aplicado no topo das ondas. Este material é o mais usado 

para o transporte e armazenagem de mercadorias em geral, isto porque é extremamente leve, oferece 

características de absorção ao choque, é reciclável e possui um baixo custo de aquisição quando é 

comparado com outras embalagens. Além do que, é um material bastante versátil, podendo adaptar à 

situação, sendo cortado e dobrado em diversas formas e tamanhos. (NEFAB, 2009). 

9.2   CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Para que se possa melhor entender e aplicar o papelão, é importante que esteja claro, alguns 

fatores, os quais devem ser levados em consideração para qualquer projeto: design, qualidade do 

papel e tipo de onda.  

 Tipo       Espessura      

 Onda-F (Micro Ondulado)     0.8 mm                  

 Onda-E (Micro Ondulado).    1.2 mm                  

 Onda-B (Onda Baixa).    2.4 mm                  

 Onda-C (Onda Média).    3.6 mm                  

 Onda-A (Onda Alta).     4.8 mm 

 Onda-BC (Onda Baixa e Média).   5.0 mm  
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Figura 31 - Caixa ABPO 0300. Fonte: Site ABPO 

 9.2.1   CARACTERÍSTICAS DA CHAPA DE PAPELÃO DE RESISTÊNCIA 

Segundo Juarez Pereira acessor técnico da ABPO 
(Associação Brasileira de Papelão Ondulado) a resistência 
de coluna ou mais precisamente resistência à compressão é 
a especificação mais importante para definir o nível de 
qualidade da chapa de papelão. O cálculo é feito a partir da 
compressão exercida sobre um corpo de prova com 
dimensões de 63 x 100mm posicionado verticalmente em 
uma prensa específica e seguindo os procedimentos da 
NBR6737 da Associação Brasileira de NormasTécnicas 

(ABNT). 
No site da ABPO é possível encontrar diversos 

manuais que auxiliam as empresas que trabalham com o papelão, a sanar dúvidas e sobre questões as 
especificações do material. O teor das informações contidas nestes manuais são dirigidas para o 
mercado embalagens. 

Algumas características foram levadas em consideração na construção de alguns móveis, 
como por exemplo a utilização das ondas do papelão contrapostas como mostra a Figura 31.  Pereira 
diz que a trata-se de um sistema simples e que garante maior resistência ao produto. (ABPO acesso 
em maio 2012). 

Como o projeto trata de móveis emergenciais, era preciso compreender aproximadamente qual 
seria a vida útil do produto, e como ponto de partida para tal foi utilizada a tabela compreensão como 
parametro de resistencia: 

Figura 32 –Tabela de Compressão. Fonte: Site ABPO 
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10   MÓVEIS  E OBJETOS DE PAPELÃO 

 
 10.1 REFERÊNCIAS DE MÓVEIS  DE PAPELÃO 

 

Ter peças do mobiliário feitas de papel ou papelão é uma nova tendência decorativa do 

momento: além do apelo ecológico, estes móveis vêm conquistando seu espaço no mercado. Fora do 

Brasil, isto já está vem sendo divulgado há algum tempo, não sendo assim uma novidade, mas só 

agora, uns dez (10) anos para cá, que notaram sua presença, na  onda da sustentabilidade, parece ter 

realmente começado a conquistar o país. (Silva, 2009). 

A ideia do politicamente correto tem um peso cada vez maior na escolha dos consumidores, e 

isso vem levando as empresas e arquitetos a terem que buscar soluções inovadoras e ecológicas. O 

crescimento da demanda por móveis de papel reciclado ou de papelão, são um grande indício desta 

necessidade crescente de se buscar opções que não tendem a agredir tanto a natureza. 

Contudo, outro fator que se esteja a favor de um novo mobiliário é portanto a praticidade das 

peças feitas justamente com esse material. Com eles, pode-se, por exemplo, ter cadeiras extras para 

ocasiões especiais dobradas dentro do armário. Esta possibilidade de economia de espaço é super 

importante, especialmente nos ambientes atuais, que estão cada vez mais reduzidos no que se refere 

ao tamanho. Através do design, há a possibilidade de agregar valor aos produtos desenvolvidos com o 

papelão, que é, de certa forma, um aproveitamento de um material alternativo, podendo atingir assim 

um bom resultado estético e funcional. As peças, porém, precisam de cuidados especiais, pois apesar 

de serem resistentes, têm a sua durabilidade muito menor se comparadas a outros tipos de materiais, 

além de oferecer pouca resistência à umidade. (Silva, 2009). 
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11   REFERÊNCIAS PROJETUAIS COMENTADAS  

 
100T inteligencia 

 

 No Brasil o painel começa a mudar 

com o passar do anos, já exitem iniciativas 

espalhadas por aí, onde empresas como no a 

100T que produzem uma vasta série móveis de 

papelão, empresa que investe claramente no 

design, na facilidade de montagem e no baixo 

custo.  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Waybasics 

 Realizando a pesquisa na internet, observou-

se um conceito muito interessante de móveis de 

papelão, a empresa Way basics fabrica móveis com 

um tipo especifico de papelão,  este é mais 

consistente, quase maciço.  As peças são resistentes, 

impermeáveis, portanto fáceis de limpar, leves e sua 

montagem não necessita de nenhuma ferramenta para 

que possa ser concluída.(WAY, 2012) 

 

 

 
Figura 34. Waybasics –Estante. 

Fonte: WAY basics 

Figura 33 –Mòveis de papelão. Fonte: Site 100T. 

http://www.waybasics.com/shop/home.php�
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12   PAINÉIS SEMÂNTICOS 

12.1   PÚBLICO ALVO  
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12.2  ARÉA DE RISCO   
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12.3   DESMORONAMENTOS 
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12.4   ALAGAMENTOS 
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12.5  COTIDIANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.6   MÓVEIS CONVENCIONAIS  
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12.6   MÓVEIS MODULARES 
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12.7    MÓVEIS MULTIFUNCIONAIS  
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12.8   MÓVEIS DE PAPELÃO
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13   PROJETO 

O Projeto visa a elaboração de uma linha de móveis em papelão, de modo que possam auxiliar 

vítimas de desastres naturais, durante período necessário para possam adquirir móveis de maior 

durabilidade. 

 

13.1    ESTUDO ESTRUTURAL   

Foi então elaborado uma plano de atuação com o propósito de desenvolver sistemas e formas 

para melhor trabalhar com o papelão. Sendo assim, foram produzidos alguns protótipos de encaixes e 

possíveis dobraduras que pudessem estruturar o papelão e suas possíveis aplicações como, por 

exemplo, na utilização de prateleiras, assim como mostram as imagens a seguir.  

 
13.2  DESENHOS INICIAIS 

 
 

Estudo de possíveis móveis para pesquisa 
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Estudo estrutural para prateleiras 01 Estudo estrutural para prateleiras 02 

 

Estudo estrutural do pufe 
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Estudo de Estantes 
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Estudo de criado-mudo  

Estudo de Armário  
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13.3   CLÍNICAS  

As Clínicas tiveram fundamental importância no projeto, as quais foram realizadas diversas 

pesquisas a fim de se levantar o melhor desenho para a produção do projeto final.    

 
13.3.1  ESTUDOS DA ESTANTE / BIOMBO 

 

 

 

 

 

 

  

Estudo de Estante / Biombo 01 

 

Estudo de Estante / Biombo 02 
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Estudo de Estante / Biombo 03 

Estudo de Estante / Biombo 04 

 



59 
 

 

 

 

 

 

  

Estudo de Estante / Biombo 05 

 

Estudo de Estante / Biombo 06 
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Estudo de Estante / Biombo 08 

 

Estudo de Estante / Biombo 07 
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Estudo de Estante / Biombo 09 
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Estudo de sistema de fechamento -  Estrutural da Estante / Biombo 
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13.4.2   ESTUDOS DO PUFE / CAMA 

  

Estudo do pufe / cama 01 

 

Estudo do pufe / cama 02 
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Estudo do pufe / cama 03 
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Estudo do pufe / cama 04 

 

Estudo do pufe / caixa para objetos 
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Estudo do pufe / cama 05 
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13.5   DESENHOS TÉCNICOS 
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14   ERGÔNOMIA  

Para desenvolvimento da estante foi levado em consideiração as dimensões de alcance manual. 

Apresentado na (figrua 35), são medidas que segeum os normas da ABNT (associação Brasileira de 

Normas Téncinas). 

 
O Pufe, seguiu o mesmo embasamento da ABNT, no quisito sentar, apesar de não se ter uma norma 

especifica para esse tipo de produto. Segundo o Dr. Eduardo Luís Cruells Vieira, médico ortopedista 

do Centro Avançado de Ortopedia e membro da Sociedade Médica de Sorocaba, a ausência da base 

fixa (encosto) responsavél pela acomodação da coluna, torna móvel um grande inimigo da coluna 

ocasionando dores nas costas, podendo lesionar o pesçoso e a região lombar............................. 

......Uma das alternativas é se pensar em manuais para o usuário a fim de sencibilizá-lo da importancia 

da utilização segura do produto assim como propor a utilização do móvel proximo a paredes por 

exemplo. (Instituto do joelho, acesso em 07 mar 2012). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 . Alcance manual. Fonte: Portal Ministério da justicça 

Figura  36 . Ergonomia do sentarl. Fonte: Portal Ministério da justicça 
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14    METODOLOGIA  

 Do ponto de vista da sua natureza esta pesquisa tem o objetivo de criar móveis de papelão para 

vitímas de desastres naturais, por sua vez gerando maoires conhecimentos sobre o papelão e suas 

infinitas aplicações.  

 O projeto foi se configurando através de pesquisas sobre sustentabilidade e o colapso 

contemporâneo, verificou-se que alterações climáticas cada vez mais ocorrem e principalmente se 

intensificam em regiões mais desprovidas. O Brasil por exemplo não tem um plano eficaz contra 

possíveis desastres naturais, pouca preocupação por parte do governo resulta em grandes acidentes e 

ineficientes campanhas de preveção e alerta para desastres. 

Pesquisas de campo foram realizadas para se entender mais a fundo certos conceitos, notou-se que os 

sobreviventes desses episódios, acabam não recebendo o auxilio devido para retomarem suas vidas e 

quando recebem algo por parte do governo, muitas se sentem lesadas,  porque colchão, cobertor , 

água potável, não irá alterar nada na vida de quem passa por isto. Atitudes com este carácter acabam 

arrancando a única coisa que restava nestas pessoas, a dignidade. 

São tantas coisas a se pensar sobre o assunto que é dificil encontar soluções. Mas este projeto 

acreditou que se conseguisse amenizar tal problema já seria um grande triunfo,mesmo que 

emergencialmente, foi averiguado pelos questionários respondidos em pesquisa campo, que grande 

parte do mobiliário convencional é adquiridos em lojas populares e parcelados em inúmeras vezes.  

O problema principal e que estes móveis são fabricados com um material de baixa qualidade, se 

desgastam rapidamente e ao entrar em contato com a água por exemplo se desmancham.  

A idéia então começava e se estruturar e tomar forma,com a proposta de móveis emergenciais, as 

pessoas poderiam ter um tempo um puco maior para se reestabelescer. 

Alguns móveis evidênciados pelo questionário tiveram maior importância, porém por questões de 

restrição técnica do material, apenas dois foram selecionados para o desenvolvimento. Sabendo da 

grande gama de móveis que ficariam de fora da elaboração, começou-se a estudar possibilidades de 

multifuncionalidade dos mobiliário. Foi decidido que a linha teria um armário que pode ser utilizado 

frente e verso, servindo como uma possivel divisória de ambiente e o um pufe pode guardar objetos 

em sua parte interna e ultilizado em módulos se configura numa estrutura de cama.   

A parte de desenvolvimento passou por desenhos simples feitos à mão, posteriormente para a 

elaboração técnica via computador e a construção de maquetes.   

 

15    BRIEFING DO PROJETO  

 

o Movél de papelão; 
o Baixo custo produtivo; 
o Alta durabilidade; 

o Fácil montagem de desmontagem; 
o Confortável; 
o Produto 100% reciclável. 
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16  ESTUDO ESTRUTURAL DE MAQUETE 

 

Foi então elaborado uma plano de atuação, com o propósito de desenvolver sistemas e formas 

para melhor trabalhar com o papelão. Sendo assim, foram produzidos alguns protótipos de encaixes e 

possíveis dobraduras que pudessem estruturar o papelão e suas possíveis aplicaçõescomo, por 

exemplo, na utilização do mesmo como prateleiras, assim como mostram as imagens a seguir.  

 

  

O resultado desta pesquisa foi muito satisfatório oferecendo subsídios para melhor 

compreensão do material, orientando inclusive concepção de novos desenhos e na construção dos 

modelos seguintes. Tendo como análise importante a de projetar e calcular exatamente as linhas do 

miolo, procedimento parecido com que é feito na madeira, onde se há uma melhor base para organizar 

as fibras. 

Questões de formatos diferentes foram analisadas, pois intefeririam radicalmente no projeto 

para se fazer outras estruturas como a cama seria necessário muitas outras peças algo em torno de 17 

unidades, número um tanto quanto elevado. Sendo assim, realizou-se outras pesquisas de forma a 

chegar na forma simples (cúbicas), porém com cantos facetados, tornando a peça mais agradável aos 

olhos além de reforçar a estrutura interna. 

Na 3º etapa do processo houve algumas alterações no projeto, principalmente na estrutura do 

pufe. Percebeu-se que a forma deveria ser atraente além de funcional, o que entrou em divergência 

com a ideia de sustentabilidade, porque optar por diferentes formas traria ao projeto benefícios 

estéticos, porém se gastaria mais material e consequentemente teria um maior custo. 

Houve dificuldades de criação, muitos desenhos foram concebidos, porém parecia que falta 

sempre algum detalhe, quando o projeto começou a sair do papel e tornou-se pequenas estuturas 

físicas, foi realmente uma nova fase, novas formas de se pensar em encaixe e estruturas foram 

concebidas inclusive um melhor aproveitamento de material.  
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16.1   MAQUETE DO 1º ESTUDO DA ESTANTE 

 

 

 

 
16.2   MAQUETE DO ARMÁRIO / ESTANTE  
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16.3   MAQUETES ETAPA FINAL – ARMÁRIO / ESTANTE 
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16.4   MAQUETE DO 1º ESTUDO DO PUFE  

 
16.5   MAQUETE DO PUFE 
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17   MODELAGEM 3D 

17.1   Pufe  
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17.2    Armário  
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18   RENDER   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O papelão ondulado BC mostrou-se apto e viável para sua aplicação no design dos móveis 

estudados e de necessidade do público alvo, tanto por quem já passou e vem passando por tragédias 

decorrentes dos desastres naturais e do descaso do governo perante a organização geográfica da 

cidade, quanto por quem nunca tenha sofrido perdas decorrentes de tal situações. Além disso, pelo 

motivo de ter bastante utilidade em diversas situações, além de ser relativamente de baixo custo e de 

facíl descarte e reciclagem, mas depois de descartado, é facilmente reciclado e posteriormente 

reutilizado. 

A estante e o pufe precisaram passar por testes de resistência para se ter maiores informações 

sobre sua resistência física. E no decorrer do projeto se cogitou a ideia de fazer uma 

impermeabilização do papelão, mas surgiu a dúvida de que se o papelão fosse sbmetido a um 

processo quimico como este poderia impedir seu processo de reciclavem, algumas informações 

coletadas não tiveram embasamento teórico e por optou-se em não utilizar nada no projeto que 

pudesse comprometer sua característica de ser um material 100% reciclado. Por esses e outros fatores 

o projeto não finaliza aqui sua jornada, apenas inícia, se faz necessários diversos estudos de ordem 

técnica que neste momento não ocorreram. Por outro lado apresenta sua principal característica, 

mostrando sua relevância nos dias atuais, podendo ser aplicado em qualquer região de risco. 
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ANEXO -  A 

 

CARE Brasil doa móveis e utensílios domésticos para 200 famílias vítimas de enchentes 

Sexta-feira, 18 de novembro de 2011, 21h11 

Projeto “Somando Forças com a Região Serrana” da ONG atua na reconstrução da vida das vítimas 

e prevenção e redução de riscos de desastres  

 

Um total de 200 famílias de Teresópolis será beneficiado com a doação de móveis e utensílios 

domésticos, nos próximos dias 21, 22 e 23 de novembro, pela ONG CARE Brasil. Os beneficiados 

são vítimas das enchentes de janeiro e a ação é mais uma iniciativa do projeto “Somando Forças com 

a Região Serrana”. 

Com o objetivo de garantir o atendimento da necessidade específica de cada família, a CARE 

Brasil distribuirá todos os kits na forma de cupons, os quais serão trocados pelos móveis e utensílios 

na loja NovoLare, situada na Rua Duque de Caxias, 171, Centro de Teresópolis. “Dessa forma, nós 

evitamos o assistencialismo e promovemos o empoderamento das vítimas, que se sentem respeitadas 

podendo exercer seu poder de escolha de materiais e bens que ainda precisam”, explicou a 

coordenadora da organização na região serrana, Daphne de Souza Lima Sorensen. Para aumentar a 

flexibilidade do processo, cada beneficiário poderá receber até 10% de troco em dinheiro, caso não 

chegue a adquirir o valor de R$ 500,00 em materiais. 

A iniciativa faz parte da fase de reconstrução da vida das vitimas do projeto. A seleção das 

famílias beneficiadas se deu por meio de um processo participativo de seleção dos beneficiários, 

liderada pelas próprias comunidades dos bairros atingidos. Para isso, foram realizadas 7 reuniões 

envolvendo lideranças comunitárias e funcionários da CARE (com a participação de 300 pessoas) 

para explicar sobre os “Kits Lar” disponíveis e decidir, de forma consensual, como as doações seriam 

repartidas entre os bairros, de acordo com a vulnerabilidade dos beneficiários. “Isso promoveu a 

transparência e até um maior sentido de responsabilidade e apropriação do processo por parte das 

pessoas”, informou Daphne. 

O Instituto Walmart é um dos principais financiadores da CARE na região serrana e  orgulha-

se de se integrar a esta ação, conforme informou seu presidente, Paulo Mindlin. “Para o Walmart a 

solidariedade nos momentos de crises e desastres é parte de nossa missão em fazer as pessoas viverem 

melhor. A parceria com a CARE na reestruturação das famílias da região serrana através da doação de 

kits domésticos às 200 famílias de Teresópolis  é uma iniciativa da qual nos orgulhamos muito em ser 

parte.” 
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A loja NovoLare também é parceira da iniciativa e fornecerá descontos de 5% nos preços dos 

eletrodomésticos e 10% sobre os móveis nas trocas dos kits. O superintendente da rede de lojas de 

móveis e eletrodomésticos, Claudio Leal, disse que se sente muito satisfeito em ser parceiro da CARE 

Brasil na reconstrução de Teresópolis após a tragédia. “Trata-se de uma ação que efetivamente 

ajudará essas famílias e ainda manterá os recursos no próprio município”. 

As primeiras 65 famílias beneficiadas receberão os kits no dia 21 a partir das 12 horas. No dia 

seguinte, a partir das 11 horas, serão distribuídos mais 65 kits. Já no dia 23, os 70 beneficiários 

restantes trocarão os móveis e utensílios domésticos a partir das 9 horas. 

A fase de reconstrução do projeto começou nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, com a 

distribuição de 42 “Kits Reforma” (materiais de construção) para famílias de Teresópolis. E, em Nova 

Friburgo, 139 empreendedores já receberam Kits “Reposição Econômica”, com ferramentas de 

trabalho para recuperar sua capacidade produtiva. 

Primeira fase - Na fase emergencial, ou seja, nos primeiros meses após o desastre, a CARE 

Brasil distribuiu em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo 3,2 mil kits com roupas de cama e banho 

e produtos de higiene e limpeza; doou 400 itens (alimentos e roupas novas) para uma creche, 

viabilizou alimentos com alto valor de proteína, condimentos, farinha de milho e remédios para 

tratamento de piolhos em sete abrigos e forneceu mil metros de lona para a contenção de encostas e 

prevenção de novos deslizamentos. Também foram doadas cestas de alimentos e roupas para cerca de 

50 famílias e cadastradas 500 famílias em situação de vulnerabilidade. Cerca 1,9 mil pessoas 

participaram de oficinas sobre cuidados básicos com saúde e direitos humanos. Ao final da primeira 

fase, a CARE realizou ainda um seminário sobre a construção de cidades mais seguras e sensibilizou 

50 líderes comunitários no tema da Redução de Riscos de Desastres (RRD). 
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ANEXO - B 

Mais moradores serão avisados de chuva por torpedo 

 

08 de janeiro de 2011 – Nataly Costa – O Estado de S.Paulo 

Alerta deve chegar 2h antes de temporal; desde novembro, Daee já enviou 6.143 SMSs a 2 mil 

pessoas que vivem em áreas de risco. 

A partir de segunda-feira, mais moradores da Grande São Paulo vão poder receber via SMS 

alertas sobre chuvas fortes e prováveis riscos de transbordamento e deslizamento de terra. O 

Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) vai começar a cadastrar moradores de morros e 

encostas no serviço, que funciona desde novembro para cerca de 2. 

mil pessoas que vivem próximas de rios e córregos. Até ontem, 6.143 torpedos haviam sido enviados.  

O projeto ainda não atinge nem 1% dos cerca de 3 milhões de pessoas que, segundo 

estimativas da Prefeitura, vivem em áreas de risco em São Paulo. "Existe um limite de capacidade 

operacional dos agentes que fazem o cadastramento, até por conta do difícil acesso a alguns lugares", 

afirma o superintendente, Amauri Pastorello.  

Os primeiros moradores das encostas à receber os agentes foram as de Franco da Rocha, 

Caieiras, Cajamar (na Região Metropolitana) e Pirituba, na zona norte da capital. Hoje, o sistema tem 

cadastrados em áreas próximas de alguns córregos que transbordam com frequência, como do 

Oratório, Zavuvus e Ipiranga. O serviço custa para o Daee R$ 0,14 por mensagem - além dos R$ 10 

milhões que foram investidos na parte tecnológica do 

sistema. 

O monitoramento é feito a partir da Sala de Situação do Daee, um centro de controle que 

recebe informações de redes telemétricas na Região Metropolitana e combina com os dados dos 

radares e previsões do tempo. Ontem, uma hora antes da chuva que alagou a zona leste e o ABC e 

provocou o transbordamento do Rio Aricanduva, os cadastrados receberam pelo celular a previsão de 

"chuva forte com possibilidade de extravasamento de córrego". O ideal, segundo Pastorello, é que o 

torpedo chegue com duas horas de antecedência. "Mas às vezes o vento muda a direção da chuva e 

acabamos enviando a mensagem quando já está chovendo no local", diz.  

A dona de casa Neusa Maria de Campos, de 43 anos, moradora de Santo André, recebeu 

ontem um SMS uma hora antes da chuva. "Isso não impede a água de entrar na minha casa, mas pelo 

menos já fico de olho nas minhas coisas de mais valor para colocar em um lugar mais alto", diz ela, 

que mora na frente do Ribeirão dos Meninos, um afluente do Rio Tamanduateí. Em São Mateus, na 

zona leste da capital, o técnico em telefonia Carlos Alberto Francino, de 50 anos, também recebe as 

mensagens. "Se estou na rua, dá tempo de correr para fechar tudo em casa", diz. 

 

97 



19 
 

ANEXO - C 
1. QUESTIONÁRIO VIRTUAL 
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QUESTIONÁRIO VIRTUAL  
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ANEXO – D 
QUESTIONÁRIO FÍSICO 
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