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RESUMO ABSTRACT

Desastres naturais caracterizam-se como o resultado da incidência 
de um fenômeno natural intenso sobre um sistema social, 

excedendo a capacidade dos afetados em conviver com o impacto. 
O cenário brasileiro exibe uma série de catalisadores para essas 
ocorrências: a vulnerabilidade social, econômica, política, tecnológica 
e ambiental. Apesar do alto grau de ocorrência de desastres e dos 
grandes valores investidos nessas situações, as políticas públicas 
voltadas a esse cenário são falhas e ineficientes. Diante da conjuntura 
em que se encontram refugiados e vítimas de desastres naturais ao 
redor do mundo, é papel do arquiteto projetar de maneira sustentável, 
visando à elaboração de uma habitação emergencial resistente e 
confortável. Com isso, propõe-se um projeto de habitação temporária 
em madeira, como auxílio aos desabrigados por desastres naturais 
no cenário do estado de São Paulo. A proposta englobou três frentes 
principais: a dignidade, a materialidade e a montagem. Sobre os 
aspectos de direitos humanos, a habitação foi pensada com módulos 
diversos que pudessem ser empregados conforme as necessidades 
dos habitantes, conferindo uma atenção e cuidado que evitaria a 
indiferença geralmente atribuída nessas situações emergenciais. O 
material empregado foi a madeira, na forma serrada para a estrutura e 
na forma de painéis para a vedação. Já a montagem, teve ligação com 
os encaixes em madeira e a possibilidade de multiplicação modular 
em um assentamento em meio urbano.  Por conseguinte, o abrigo 
possui uma formulação básica, denominada “Configuração Simples”, 
com dois tipos de unidades habitacionais, destinadas à dois tipos de 
famílias distintas: uma “Unidade Menor”, com capacidade para quatro 
pessoas e área de 25,92m² e uma “Unidade Maior”, com capacidade 
para seis pessoas e área de 34,50 m². A questão da verticalização foi 
considerada, pois, como já explicitado nesse capítulo, a implantação   

Natural disasters are characterized as the result of an intense 
natural phenomenon incidence on a social system, exceeding 

the ability of those affected to live with the impact. The Brazilian 
scenario shows a series of catalysts for these occurrences: social, 
economic, political, technological and environmental vulnerability. 
Despite the high degree of disaster occurrence and the large quantity 
of capital invested in these situations, the public policies aimed at 
this scenario are flawed and inefficient. Faced with the situation 
of refugees and victims of natural disasters around the world, it is 
the role of the architect to design in a sustainable way, aiming at 
the elaboration of a resistant and comfortable emergency housing. 
Accordingly, a temporary housing project in wood is proposed, as an 
aid to the homeless by natural disasters in the scenario of the state 
of São Paulo. The proposal encompassed three main fronts: dignity, 
materiality and assembly. Regarding the human rights aspects, 
the shelter was designed with several modules that could be used 
according to the needs of the inhabitants, providing the attention 
and care that would avoid the indifference usually attributed in these 
emergency situations. The material used was wood, in sawed form 
for the structure and in the form of panels for sealing. Therefore, 
the housing has a basic formulation, called “Simple Configuration”, 
with two types of housing units, destined to the two types of distinct 
families: a “Smaller Unit”, with capacity for four people and area of 
25,92 m² and one “Largest Unit”, with capacity for six people and area 
of 34,50 m². The question of verticalization was considered, since the 
implantation of these dwellings would occur in an urban environment. 
In this way, the settlement could not have very large dimensions and 
the verticalization of the “Units” facilitates this accommodation. The 
“Simple Configuration”, in turn, can be multiplied by three, forming

Desta forma, o assentamento não poderia ter dimensões muito 
extensas e a verticalização das “Unidades” facilita essa acomodação. 
A “Configuração Simples”, por sua vez, pode ser multiplicada por 
três, formando a “Configuração x3”. Nessa disposição maior do 
Abrigo Emergencial em Madeira, são colocadas seis “Unidades 
Menores” e seis “Unidades Maiores”. A partir da disposição de uma 
“Configuração x3”, a sua estrutura e área pode ser utilizada para outros 
usos necessários em um assentamento emergencial. Portanto foram 
elaboradas três “Configurações de Serviços” com serviços distintos: 
uma “Unidade Restaurante e Lavanderia”, com dois pavimentos; 
uma “Unidade Ambulatórios e Consultórios”, térrea; e uma “Unidade 
Sala de Aula e Reuniões”, igualmente térrea. Com as “Configurações 
Serviços”, é possível atender dignamente os moradores que se 
estabelecerão no conjunto de Habitações Emergenciais em Madeira. 
A partir das unidades projetadas, tem-se a necessidade de dispô-las 
em uma implantação para inserção em meio urbano. Por conta dos 
diversos cenários onde catástrofes naturais podem ocorrer, foram 
pensados três tipos de implantação: a Implantação sem inclinação, a 
implantação em inclinação 5% e a implantação 20%.

“Configuration x3”. In this greater provision of the Emergency Shelter 
in Madeira, six “smaller units” and six “larger units” are placed. 
From the layout of a “Configuration x3”, its structure and area can 
be used for other uses needed in an emergency nesting. Therefore, 
three “Service Settings” with different services were elaborated: a 
“Restaurant and Laundry Unit”, with two floors; a “Unit Outpatient 
and Offices”, ground; and a “Room Classroom and Meetings Unit”, 
also ground. With the “Services Settings”, it is possible to give 
dignified service to the residents who will be established in the set 
of Emergency Residences in Madeira. From the projected units, it is 
necessary to dispose them in a deployment for insertion in an urban 
environment. Due to the different scenarios where natural disasters 
can occur, three types of deployment were planned: the Deployment 
without slope, the deployment in slope 5% and the deployment 20%.

Palavras Chave: Habitação Emergencial, Desastres Naturais, 
Madeira, Pré-Fabricação.

Keywords: Emergency Housing, Natural Disasters, Timber, Pre-
Fabrication.
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sustentável da madeira é imprescindível para uma moradia ecológica.

O objetivo principal do presente trabalho foi desenvolver o 
projeto de uma habitação emergencial digna, modular e com materiais 
de caráter sustentável. Outro objetivo foi a elaboração de um abrigo 
adequado à realidade social, cultural e econômica de comunidades 
vulneráveis e, com isso, discutir o uso da madeira em face ao que 
hoje se estabelece como arquitetura sustentável, de baixo-custo e 
socialmente responsável. Ademais, foi estabelecida como meta a 
produção de um projeto de abrigo emergencial em madeira, que 
atenda às exigências motivadas pela conjuntura brasileira, no estado 
de São Paulo.

Categoricamente, o projeto final englobou três frentes 
principais: a dignidade, a materialidade e a montagem. Sobre os 
aspectos de direitos humanos, a habitação foi pensada com módulos 
diversos que pudessem ser empregados conforme as necessidades 
dos habitantes, conferindo uma atenção e cuidado que evitaria a 
indiferença geralmente atribuída nessas situações emergenciais. O 
material escolhido foi a madeira, na forma serrada para a estrutura 
e na forma de painéis para a vedação. Já a montagem, teve ligação 
com os encaixes em madeira e a possibilidade de multiplicação 
modular em um assentamento urbano. 

Para justificar a forma final do Abrigo Emergencial em 
Madeira, a seguinte pesquisa foi dividida da seguinte maneira: 
inicialmente foi estabelecido o cenário dos desastres naturais 
globalmente e no cenário Brasileiro. Após essa contextualização, 
a fundamentação teórica segue para a análise do uso da madeira 
no Brasil e os produtos fabricados a partir desse material. O quadro 
das habitações emergenciais e sua história são apresentados em

seguida, com estudos de caso para exemplificar essa tipologia  
arquitetônica – Casa Teto, Prototipo Puertas e o Protótipo de Escola 
Temporária. Conclusivamente, a pesquisa segue apresentando 
o projeto final, com o processo que ocorreu para a elaboração do 
mesmo, suas implicações, finalidades e formas de implantação à luz 
das informações coletadas ao longo da presente pesquisa.

desastre, visto que a relocação das famílias prejudicadas podem 
durar anos. O potencial de estruturas desmontáveis e portáteis para 
o uso em situações de pós-desastre – como abrigos emergenciais 
– é percebido como um grande caminho a ser seguido por aqueles 
envolvidos com o design sustentável e acessível. 

Para buscar uma solução adequada, devem-se levar em 
consideração os aspectos econômicos (do ponto de vista da produção 
do abrigo), logísticos (sua forma de armazenamento e transporte), 
sociais, e culturais da comunidade à qual se pretende fornecer o 
abrigo. A madeira se classifica como um material que atende grande 
parte das exigências relacionadas à dignidade dos indivíduos em 
situação vulnerável: é reciclável, leve, de fácil manuseio e pode ser 
usada tanto como estrutura quanto como vedação. 

A Cúpula da Terra do Rio de Janeiro realizada em 1992 
(Eco-92) estabeleceu a Agenda 21 que determina diretrizes para 
o desenvolvimento sustentável e aponta a utilização da madeira 
como uma alternativa natural e renovável (Organização das Nações 
Unidas, 1992). De acordo com Gauzin-Muller (2011), o efeito estufa 
pode ser postergado por meio do uso da madeira na construção 
na construção civil. A principal causa desse fenômeno é o aumento 
da taxa de CO² na atmosfera. Durante o crescimento das árvores, 
o Dióxido de Carbono é incorporado para a formação da celulose 
e da lignina e, portanto, há seu aprisionamento. Com o uso da 
madeira em edificações, o lançamento de CO² para a atmosfera 
é prorrogado. A madeira utilizada na construção civil deve ser 
proveniente de reservas de reflorestamento, já que a solução para a 
preservação desse recurso natural está no equilíbrio entre o uso que 
fazemos dele e sua capacidade de regeneração. Portanto, a gestão

Figura 2: Foto da maquete (elaborada por Fred&Carol Maquetaria).

Fonte: Foto da autora, 2018.
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Desta maneira, além de causar imensuráveis prejuízos, 
globalização e a intervenção humana têm grande participação na 
causa desses desastres naturais. Segundo a Université Catholique 
de Louvain (UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN, 2018), entre 
1970 a 2012, 8.835 desastres, 1,94 milhões de mortes e 2,4 trilhões de 
dólares em perdas econômicas foram reportados globalmente como 
resultado de secas, inundações, tempestades de vento, ciclones 
tropicais, tempestades, temperaturas extremas, deslizamentos de 
terra e incêndios florestais, ou por epidemias de saúde e infestações 
por insetos diretamente ligadas a condições hidrológicas. Em 2017, 
a Université Catholique de Louvain (UNIVERSITÉ CATHOLIQUE 
DE LOUVAIN, 2018) afirma que ocorreram 318 desastres naturais, 
afetando 122 países. O impacto disso resultou em 9.503 mortes, 
96 milhões de pessoas afetadas e US $ 314 bilhões em danos 
econômicos. No mesmo ano, os desastres naturais ao lado (Figura 3) 
foram os mais recorrentes :

“o homem se torna fator geológico, 
geomorfológico, climático e a grande mudança 
vem do fato de que os cataclismos naturais 

são um incidente, um momento, enquanto hoje 
a ação antrópica tem efeitos continuados, e 
cumulativos, graças ao modelo de vida adotado 
pela Humanidade. Daí vem os graves problemas 
de relacionamento entre a atual civilização 
material e a natureza.” (SANTOS, 2008, p. 17).

Figura 3: Quantidade de desastres naturais ocorridos em 2017, e 
sua porcentagem por tipo. 

Fonte: UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN, 2018.

Figura 4: Ocorrência anual de desastres naturais e seus danos 
econômicos, 1990-2017. 

Fonte: UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN, 2018.

Milton Santos (2008) afirma que:
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Fonte: UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN, 2018.

Fonte: UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN, 2018.

Tabela 1: Classificação de desastres naturais. Tabela 2: Impacto Humano em 2017, os 10 países mais afetados 
por desastres naturais. 

Figura 5: Classificação de desastres naturais. 

Fonte: SAITO, 2007.

Segundo Lavell (2000), o risco natural à uma comunidade, 
pressupõe a existência de dois fatores: ameaças e vulnerabilidades. 
A ameaça refere-se à probabilidade da ocorrência de um evento 
físico prejudicial à sociedade; vulnerabilidade consiste em elementos 
dessa sociedade que podem torná-la propensa a se prejudicar por 
conta dessas ameaças. Maskrey (1993) aponta dois fatores que 
agravam a vulnerabilidade de uma população: aspectos físicos e 
aspectos sócio econômicos e políticos. Anders (2007) define que:

A Defesa Civil do Município de São Paulo (2014) define 
vulnerabilidade como a “probabilidade de uma determinada 
comunidade ou área geográfica ser afetada por uma ameaça ou risco 
potencial de desastre, estabelecida a partir de estudos técnicos” 
(SÃO PAULO, 2014) . Ainda de acordo com o mesmo órgão, a 
vulnerabilidade corresponde à insegurança ocasionada pelo cenário 
de desastre frente a um evento inesperado, caracterizando-se como 
o oposto de um estado de segurança (SÃO PAULO, 2014).

Segundo relatório emitido sobre os desastres naturais ocorridos 
ao redor do mundo em 2017, a Université Catholique de Louvain 
(UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN, 2018) constatou que os 
países mais afetados por fenômenos naturais são regiões com maior 
instabilidade econômica ou política, como é possível ver na Tabela 2.

“Em países em desenvolvimento, nos últimos 
anos, o aumento de perdas humanas 
e materiais, decorrente de ‘desastres 

naturais’, bem como o aumento da frequência 
e da intensidade dessas ocorrências, devem-
se à crescente vulnerabilidade física e 
socioeconômica dessas sociedades.” (ANDERS, 
2007, p. 35).

Epidemias 

Infestações por insetos

Ataques animais

Terremotos

Vulcões

Mov. de massa (sem água)

Inundações

Mov. de massa (com água)

Secas

Temperaturas extremas

Incêndios

Tempestades

Diferentes autores classificam os desastres naturais de 
diferentes formas: o parâmetro utilizado pela Université Catholique 
de Louvain (UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN, 2018) para 
nomear os desastres naturais segue a tabela ao lado (Tabela 01). Já 
Saito (2007), classifica de acordo com o esquema abaixo (Figura 5).

DESASTRES NATURAIS

CLIMATOLÓGICOS

GEOFÍSICOS

BIOLÓGICOS METEREOLÓGICOS

HIDROLÓGICOS
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2.1. panorama no brasil

Como demonstra a Tabela 3 ao lado, entre os anos de 
1991 e 2012, mais de 126 milhões de pessoas foram 

afetadas por um total de 38.996 desastres ocorridos no Brasil.

Ainda de acordo com o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 
(CEPED, UFSC, 2013, p. 117), é possível identificar desastres mais 
recorrentes por região, segundo mapa elaborado pela mesma 
instituição (Figura 7):

•	Região	 Norte:	 registra	 maior	 ocorrência	 de	 desastres	
relacionados ao regime pluviométrico, apresentando as maiores 
porcentagens relacionadas à inundações e enxurradas, com 66,4%; 

•	Região	Nordeste:	região	onde	a	estiagem	é	mais	recorrente,	
correspondendo à 78,4% do total;

•	Região	 Centro-Oeste:	 os	 desastres	 naturais	 relacionados	 à	
enxurradas e inundações predominam nessa região, com 38% e 30% 
dos casos no cenário nacional, respectivamente;

•	Região	 Sudeste:	 apresenta	 grande	 parte	 das	 ocorrências	
relacionadas a estiagens e secas, com 31%, enxurradas, com 
30%, e inundações, com 20% dos totais registrados. Episódios de 
movimentos de massa e vendavais representam, respectivamente, 
6,8 e 6,4% dos registros;

•	Região	Sul:	as	estiagens	e	secas	são	responsáveis	por	38,7%	
do total de incidências registradas, seguidas de enxurradas, com 
23,7%.

Sinteticamente, percebe-se a incidência de duas categorias 
fundamentais de desastres no cenário brasileiro: os desastres 
associados ao excesso de água e os ligados à falta da mesma 
(CEPED, UFSC, 2013). É possível apontar de acordo com os dados 
emitidos pelo CEPED e pela UFSC que boa parte dos desastres que 
ocorrem no Brasil são resultado da relação entre fenômenos naturais 
e a presença de desequilíbrios nos ecossistemas, influenciados 
principalmente pelas atividades humanas. As consequências desses 
eventos extremos são potencializadas pela vulnerabilidade humana, 
resultante da pobreza e da desigualdade social. 

Essa instabilidade, que varia conforme a região brasileira, está 
relacionada à capacidade da comunidade de suportar e responder 
adequadamente a determinado evento. 

Ou seja:
Fonte: CEPED, UFSC, 2013.

Tabela 3: Total de registros de desastres e de danos humanos 
registrados no Brasil e regiões no período de 1991 a 2012.

“a magnitude do evento desencadeador 
representa um fator importante na ocorrência 
do desastre, mas o grau de vulnerabilidade da 

área geográfica e/ou da população afetada é um 
dos fatores preponderantes para a intensificação 
de suas consequências. Logo, os danos 
humanos gerados em um desastre, de maneira 
geral, refletem a vulnerabilidade da população 
diante de um fenômeno perigoso.” (CEPED 
UFSC, 2013).  

Figura 7: Distribuição dos desastres naturais por regiões brasileiras. 

Fonte: CEPED, UFSC, 2013.
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2.2. panorama EM SÃO PAULO

De acordo com o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (CEPED, 
UFSC, 2013): 

“O Sudeste brasileiro apresenta grande parte 
das ocorrências relacionadas a estiagens e 
secas, com 31%, enxurradas, com 30%, e 

inundações, com 20% dos totais registrados. 
Episódios de movimentos de massa e vendavais 
representam, respectivamente, 6,8 e 6,4% dos 
registros. A variabilidade latitudinal e de relevo, 
a maritimidade/continentalidade e a atuação de 
sistemas tropicais e extratropicais de latitudes 
médias conferem à região Sudeste uma 
diversidade de regimes climáticos maior do que 
qualquer outra região do País. Regionalmente, 
corresponde à transição entre os regimes 
permanentemente úmidos do Brasil Meridional 
e alternadamente secos e úmidos do Brasil 
Central. Tais características influenciam nas 
variações temporais e espaciais de temperatura, 
precipitação e vento.” (CEPED UFSC, 2013).  

Entre os anos de 1995-2014, 545.971 unidades habitacionais 
foram danificadas por conta de desastres naturais ocorridos na 
Região Sudeste, sendo que aproximadamente 99.180 habitações 
localizavam-se no estado de São Paulo. (CEPED UFSC, 2016, p. 
35). Ainda de acordo com o levantamento realizado pelo CEPEDE 
UFSC em 2016, a maioria das ocorrências e registros de unidades 
habitacionais danificadas ocorre nos meses de Janeiro e Dezembro 
devido à desastres como enxurradas, inundações, alagamentos e 
movimentações de terra.  

Segundo reportagem do G1 (2017), 32 cidades do estado de São 
Paulo estão sujeitas a desastres naturais, principalmente provocados 
pelas chuvas. Até 2020, 174 municípios devem estar mapeados. O 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) 
em parceria com o serviço geológico do Brasil concluíram a primeira 
etapa do levantamento que apontou três níveis de suscetibilidade: 
baixa, média e alta. No caso dos deslizamentos, a indicação é áreas 
de alta suscetibilidade média e baixa. A mesma coisa para inundações 
e alagamentos. E para corridas e enxurradas a gente identificou 
as bacias suscetíveis a esses fenômenos. As cidades que fizeram 
parte do levantamento estão localizadas na Região Metropolitana 
de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba e litoral Norte. Dois 
municípios estão próximos da capital: Cotia e Embu das Artes. 

A Defesa Civil do Município de São Paulo (2014) apresenta 
algumas precauções que podem ser tomadas para minimizar as 
consequências geradas pelos desastres de cunho natural: evitar o 
contato com água contaminada e executar a limpeza do domicílio e 
do entorno.

Desta maneira, é perceptível a relação direta entre as ocupações 
irregulares no Estado de São Paulo afetam diretamente na ocorrência 
de desastres naturais, agravando o cenário para os cidadãos nas 
situações após a ocorrência das mesmas. Além disso, as políticas 
públicas do estado não relacionam-se com a questão da habitação 
imediata após o desastres, apenas com a questão de cuidados com 
a água em antecedência às ocorrências.  

Figura 8: Ilustração Habitação Emergencial em Madeira. 

Fonte: Da autora.
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2.3. O Pós  Desastre: Recomendações

Os desastres são normalmente súbitos e inesperados, de uma 
gravidade e magnitude capaz de produzir danos e prejuízos 

diversos, resultando em mortos e feridos. Portanto, exigem 
ações preventivas e restituidoras, que envolvem diversos setores 
governamentais e privados, visando uma recuperação que não pode 
ser alcançada por meio de procedimentos rotineiros (KOBIYAMA et 
al., 2004). 

A Defesa Civil da Cidade de São Paulo (2014)  recomenda as 
seguintes variáveis para minimizar os efeitos eventuais ocasionados 
por um desastre: 

•	Avaliação	da	ameaça	de	desastre;

•	Avaliação	da	vulnerabilidade	do	desastre;

•	Avaliação	de	risco;

•	Previsão	de	danos;

•	Avaliação	dos	meios	disponíveis;

•	Estudo	da	variável	tempo;

•	Estabelecimento	 de	 uma	 “hipótese	 de	 planejamento”,	 após	
conclusão do estudo de situação;

•	Estabelecimentos	da	necessidade	de	recursos	externos,	após	
comparação das necessidades com as possibilidades (recursos 
disponíveis);

•	Levantamento,	 comparação	 e	 definição	 da	melhor	 linha	 de	
ação para a solução do problema; aperfeiçoamento e, em seguida, 
a implantação do programa de preparação para o enfrentamento do 
desastre;

•	Definição	das	missões	das	instituições	e	equipes	de	atuação	
e programação de “exercícios simulados”, que servirão para testar o 
desempenho das equipes e aperfeiçoar o planejamento.

Figura 9: Ilustração Habitação Emergencial em Madeira. 

Fonte: Da autora.
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Originalmente, a maior parte da extensão territorial do que 
reconhecemos hoje como Brasil era configurada por uma cobertura 
de florestas. Logo, a madeira foi naturalmente usada como matéria-
prima entre as diversas tribos indígenas espalhadas pelo território 
(ALMEIDA; YAMASHITA, 2013). Devido à diversidade de tribos 
indígenas, foram desenvolvidas inúmeras tipologias construtivas 
para diferentes usos. Como demonstram as ilustrações de Almeida 
e Yamashita (2013), nota-se a pluralidade de formas e de tamanhos 
das construções, tendo como um dos principais pontos em comum o 
uso da madeira como estrutura. 

Espindola (2017) ainda afirma que os indígenas brasileiros 
levantavam suas edificações utilizando materiais disponíveis 
localmente com técnicas manuais, entrelaçando madeira com palha e 
terra. Nas construções primordiais brasileiras, a madeira era utilizada

em pedra, paredes de alvenaria e vedação da cobertura em telhas 
cerâmicas. O emprego de determinados materiais diferenciava 
as classes sociais que habitariam as respectivas construções.

Apesar da notoriedade atribuída às composições com fundação 
de pedras e paredes de tijolos e argamassa, em meados do século 
XVIII, algumas construções da região sudeste brasileira utilizavam 
um sistema construtivo que aplicava a madeira na sua estrutura 
principal. O vazio entre o arcabouço em toras era preenchido com 
tijolos e argamassa, com a estrutura em madeira coberta com estuque 
(ESPINDOLA, 2017).

Dadas as exceções apresentadas acima, as técnicas 
construtivas com argamassa e pedra dominaram o cenário da 
construção civil até meados do século XIX, quando significativas 
mudanças sócio-econômicas ocorreram no cenário nacional. Por 
conta da produção de café, houve o início da implantação das linhas 
ferroviárias e também a importação de equipamentos pesados como 
máquinas a vapor e serrarias. Essas tecnologias propiciaram a 
fabricação de componentes até então importados além do aumento 
na produtividade (SHIGUE, 2018).

A madeira qualificava-se como material predominante nas 
construções indígenas até a chegada dos portugueses: com o início 
do processo de colonização, houve a implantação de novas maneiras 
de construir que não incluíam o uso intensivo da madeira. Shigue 
(2018) destaca que as construções eram compostas de fundações 

Figura 11: Tipologias construtivas de edificações indígenas. 

Fonte: Almeida; Yamashita (2013).

Figura 12: Construções estruturadas em madeira no período de 
colonização portuguesa.

Fonte: CRUZ, 2008.“(...) na condição natural de troncos e galhos, 
(...) selecionada e transformada de forma 
rudimentar, compondo sistemas de estrutura 

e de vedação para paredes e coberturas, sendo 
combinada com outros materiais elementares 
como terra, palha e pedra. Com o decorrer 
do tempo, os componentes e as técnicas das 
construções em madeira, assim como seus 
instrumentos de trabalho, foram gradualmente 
aprimorados (...)” (ESPINDOLA, 2017).

“Edificações em terra e adobe eram destinadas 
à população pobre, enquanto as construções 
em pedra, técnica de tradição portuguesa, 

eram reservadas para os grupos mais 
destacados. Madeira também era material de 
uma população desprivilegiada, executada com 
técnicas precárias que consentiram uma imagem 
negativa do material mantida até o presente” 
(ESPINDOLA, 2017). 



23 24

Ao final do século XIX, chegam ao Brasil os primeiros imigrantes 
que substituiriam a mão de obra escrava utilizada na construção 
civil até então. Os grupos de estrangeiros estabelecidos na região 
sul do país e no estado de São Paulo trouxeram consigo suas 
respectivas tradições de construção em madeira, “(...) transformando 
suas técnicas construtivas conforme a percepção concernente ao 
comportamento da madeira no Brasil e a necessidade de ocupação 
dos moradores” (ESPINDOLA, 2017).

Os imigrantes alemães aplicavam a técnica popularmente 
conhecida como enxaimel. As paredes eram compostas por peças em 
madeira cortada em seções retangulares, entalhadas e encaixadas 
entre si. Os montantes encaixavam-se sobre as fundações de 
pedra e peças diagonais conferiam rigidez à trama estrutural. No 
que concerne os imigrantes italianos, suas edificações possuíam 
fundações em pedra, paredes autoportantes com pilares e vigas de 
madeira, vedadas e contraventadas com tábuas fixas verticalmente 
(ESPINDOLA, 2017).

Ainda de acordo com Espindola (2017), os imigrantes 
poloneses e ucranianos, inicialmente, erguiam suas construções com 
troncos de madeira “falquejados” de forma redonda ou retangular, 
sobrepostos horizontalmente e encaixados por meio de entalhes. 
Com o estabelecimento das serrarias, houve a padronização dos 
componentes construtivos em madeira, sendo este um dos fatores 
que permitiu a difusão do material na arquitetura popular na região 
Sul, além da disponibilidade de matéria-prima e mão de obra 
qualificada (ZANI, 2005). Desta forma, as construções polonesas 
passam a apresentar paredes com estruturas de pilares e vigas 
de seção reduzida, com tábuas de vedação serradas e pregadas 
verticalmente.

Figura 13: Construções estruturadas em madeira dos imigrantes 
alemães (à esquerda) e italianos (à direita). 

Fonte: ESPINDOLA, (2017).

Figura 14: Primeiro momento da construção polonesa no sul, com 
trocos de seção retangular ou redonda, sobrepostos ou encaixados. 

Fonte: ESPINDOLA, 2017.

Figura 15: Segundo momento da construção polonesa no sul, 
paredes com estrutura em madeira e tábuas para a vedação.

 Fonte: ESPINDOLA, 2017.
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Figura 19: Habitação Ribeirinha na comunidade de Canabuoca 01.

 Foto: BRUGNERA, 2015.

Figura 20: Construções em tábua e mata-junta em meados de 2010 
nas regiões sul e norte. 

Fonte: ESPÍNDOLA, 2017.

No cenário atual das habitações populares de menor custo, o 
sistema comercializado - constituído por kits de componentes pré-
fabricados em madeira incluindo tábuas com entalhes macho-fêmea 
sobrepostas horizontalmente e encaixadas em montantes recortados 
– populariza-se principalmente na região sul do país como alternativa 
acessível de construção em madeira (SHINGUE, 2018). Todo o 
sistema é projetado preliminarmente e as peças para a habitação 
são usinadas em fábrica. Na sequência, são levadas ao canteiro para 
serem montadas (ESPÍNDOLA, 2017).

Conforme Luciana da Rosa Espíndola,

Porém, esses casos de prática construtiva em madeira são 
muito pontuais e apenas ocorrem em casos específicos, pois não são 
acessíveis aos construtores ou à população geral.

Apesar do pouco conhecimento por parte do público maior, 
pesquisas visando a transformação e o desenvolvimento tecnológico 
da indústria madeireira no Brasil se intensificaram nas últimas três 
décadas. Escritórios brasileiros responsáveis pela produção de 
habitações de alto padrão vêm, desde o final da década de 1980, 
investindo em novas técnicas construtivas em madeira, aliados à 
fornecedores e construtoras especializados. Segundo Wisnik (2005), 

o recente interesse pela construção em madeira industrializada no 
Brasil inicia-se com a referência da residência Hélio Olga no ano 
1987, projetada por Marcos Acayaba. A edificação foi uma parceria 
entre o arquiteto e a construtora ITA e, por conta de sua repercussão 
nacional e internacional, a casa abriu um rol de possibilidades ligadas 
a sistemas construtivos industrializados.

A partir daí, a madeira passou a ser progressivamente aceita 
como opção construtiva no Brasil, processo que acompanhou uma 
discussão crescente acerca do uso de materiais renováveis na 
construção civil, refletindo um momento de particular conscientização 
ecológica sobre o impacto de desmatamentos e o desenvolvimento de 
novas técnicas de manejo de florestas. Segundo Wisnik (2005, p. 43),“(...) alguns escritórios de arquitetura e de 

engenharia especializados em projetos com 
madeira vêm aplicando outras tecnologias 

com este material, como por exemplo: sistema 
estrutural pilar-viga em madeira vedado com 
diversos materiais, sistema de vedação com 
painéis constituídos por peças em madeira 
e sistema estrutural composto por peças em 
madeira laminada colada.” (ESPÍNDOLA, 2017).

“(...) a possibilidade de uso da madeira, dentro 
de um sistema industrializado, porém flexível, 
certamente surgiu como uma alternativa de 

racionalização, por um lado, e de liberdade 
criativa, por outro, amparando uma abertura de 
perspectivas no campo das experimentações 
arquitetônicas” (WISNIK, 2005, p.43).
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Atualmente, iniciativas brasileiras buscam regularizar e 
incentivar o uso da madeira. Destaca-se o “Programa Madeira Legal”, 

Ainda segundo Shigue (2018),

“(...) fruto de parcerias entre diversas 
instituições e órgãos com representantes do 
governo, do setor florestal, da construção 

civil e da sociedade civil. Criado em 2009 para 
combater a exploração predatória e ilegal 
da madeira oriunda da floresta Amazônica 
através da promoção do uso de madeira legal e 
certificada, o Programa possui um significativo 
acervo de publicações, abordando temas como 
manejo florestal e uso sustentável de madeira na 
construção civil.” (SHIGUE, 2018).

“(...) verifica-se que há iniciativas nos âmbitos 
tecnológico, econômico e político em 
andamento visando o aumento do uso da 

madeira na construção civil. Por um lado, há o 
avanço de tecnologias em componentes de 
sistemas construtivos, e por outro há a articulação 
entre diversos atores, principalmente do setor 
florestal e da construção civil nas diversas etapas 
da cadeia produtiva da construção civil em 
madeira, por meio de iniciativas de promoção ao 
us do material, por meio de eventos, publicações 
e pesquisas que promovam a discussão das 
possibilidades de uso e produção do material 
e demonstrem as qualidades das tecnologias 
disponíveis.” (SHIGUE, 2018).  

Figura 21: Casa Hélio Olga Jr em construção. 

Fonte: Divulgação ITA construtora.

Figura 22: Ilustração. 

Fonte: Da autora.



31 32

3. 2. Vantagens do uso da madeira 
na construção civil

O relatório do International Panel for Climate Change (IPCC, 2014), 
elaborado com dados registrados desde o ano de 1850, indica 

um aumento alarmante da temperatura da superfície terrestre e dos 
oceanos, da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera 
e do nível dos oceanos. Segundo Shigue (2018), tais aumentos 
foram causados por eventos climáticos externos por todo o globo, 
decorrentes das mudanças climáticas que vem ocorrendo há 
décadas e se intensificando a medida que a economia e os padrões 
de consumo globais continuam a se desenvolver. 

Tendo em vista esse cenário, a economia de baixo carbono é 
um tema de grande relevância e destaque, dada a importância da 
redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) para uma 
consequente interrupção da crescente temperatura terrestre. O 
relatório do Ministry of Foreign Affairs (2010) da Finlândia aponta que 
a exploração das florestas de maneira adequada permite que mais 
carbono seja estocado, e o processamento da matéria-prima em 
outros elementos industriais permite que o carbono acompanhe todo 
o ciclo de vida desses produtos. 

No entanto Shigue (2018) aponta conflitos relacionados à 
utilização de madeira e de produtos derivados, sendo o principal 
deles decorrente da relação com o processo de desmatamento das 
florestas naturais. Entretanto, existem práticas para a extração de 
recursos florestais que permitem a sua exploração de forma planejada 
e sustentável, dando condições para que a floresta se recupere, seja 
através de regeneração natural ou de plantios florestais. 

De acordo com Oliver (2014), a utilização da madeira, desde 
que o material seja extraído de forma sustentável, é mais eficiente no 
processo de redução das emissões de Gases do Efeito Estufa do que 

apenas a preservação das áreas florestais. Isso ocorre tendo em vista 
situações onde a madeira pode ser utilizada em grandes quantidades  
e em substituição à materiais não renováveis e que produzem 
maiores quantidades de Gases do Efeito Estufa, como na área da 
construção civil. Portanto, principalmente em países como o Brasil, é 
necessário tomar as devidas precauções referentes à proveniência da 
madeira, enfatizando sempre o uso de madeiras de reflorestamento.

Borgesson e Gustavsson (2000) afirmam que

Outra contribuição significativa no uso da madeira é decorrente 
de sua baixa densidade, resultando em produtos significativamente 
mais leves, que por sua vez, pode reduzir custos com transporte. 

Além dos benefícios ligados às questões sustentáveis, a madeira 
apresenta outros benefícios estruturais, por exemplo. Segundo Vilela 
(2013), a madeira é um material estrutural de origem, pois pode ser 
utilizada como estrutura construtiva in natura, diferentemente do 
aço ou do concreto, que necessitam de inúmeros processamentos 
até chegarem a suas formas finais. As estruturas de madeira 
apresentam vantagens desde seu peso leve, à sua capacidade de 
carga e seu bom comportamento frente à flexão, tendo uma favorável 
relação peso-resistência. Vilela (2013) afirma que a madeira ainda 
tem a capacidade de transmitir esforços de tração e compressão, 
adequadas para ser utilizado em elementos sujeitos a esforços de

Dessa forma, 

“a redução de emissões de GEE através 
da substituição de materiais normalmente 
utilizados na construção civil pela madeira 

é superior se ao final da etapa de uso da 
edificação a madeira empregada é usada 
para a geração de energia. Tais ganhos na 
redução são ainda maiores caso a madeira seja 
reutilizada, prolongando sua vida útil, antes de 
ser transformada em energia.” (BORGESSON; 
GUSTAVSSON, 2000).

“O primeiro passo para se conseguir uma 
arquitetura ecológica prende-se com a escolha 
do material a ser utilizado. Substituir outros 

materiais de construção por madeira resulta numa 
diminuição das emissões de dióxido de carbono 
para a atmosfera. A construção em betão, por 
exemplo, é responsável por 5 % das emissões de 
dióxido de carbono para a atmosfera. O betão e o 
metal incorporam mais 57% e 26% de energia em 
comparação com a madeira, emitem mais 81% e 
34% de gases com efeito de estufa, libertam mais 
47% e 24% de poluentes no ar, provocam mais 
350% e 400% de poluição da água, produzem 
mais 23% e 8% de resíduos sólidos, e usam 
mais 81% e 11% de recursos (Gráfico 6). “Uma 
típica casa de madeira norte-americana captura 
cerca de 28 toneladas de dióxido de carbono, 
o equivalente a conduzir um carro de tamanho 
médio durante sete anos ou a cerca de 12.500 
litros de gasolina”. (GREEN, 2012).

flexão. Apesar dos benefícios estruturais, as construções em madeira 
apresentam-se vulneráveis nas zonas de ligações entre peças. 
Portanto, os encaixes e detalhes de uniões entre peças devem ser 
pensados com cautela.

Ademais,

“A ação do vento torna-se de maior relevância 
nas estruturas de madeira uma vez que estas 
apresentam um menor peso próprio, em 

comparação com outros materiais. Por forma a 
precaver esta ação torna-se necessário articular 
as uniões de forma a melhorar a estabilidade da 
estrutura, de forma idêntica ao que acontece nas 
estruturas metálicas, que consiste na introdução 
de contraventamentos na cobertura e nas 
fachadas, com o intuito de transferir as cargas 
horizontais até ao solo” (MARTITEGUI, 2002).
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As pesquisas tecnológicas e avanços relacionados às técnicas 
construtivas em madeira estão entre os principais motivadores 

para o aumento do uso desse material. A industrialização aliada à 
pré-fabricação da construção civil sobrepõe diversas barreiras da 
madeira enquanto matéria-prima como durabilidade, resistência ao 
fogo, desempenho térmico e resistência (Shigue, 2018). A variedade 
das técnicas construtivas disponíveis no mercado atual permite um 
grande rol de possibilidades arquitetônicas. Kolb (2008) apresenta 
em seu livro uma descrição detalhada das tipologias construtivas de 
edificações em madeira:

•	Construção	em	troncos	sobrepostos	(log	construction):	é	um	
tipo de construção tradicional em diversos países, principalmente 
com clima frio e grande disponibilidade de florestas. A madeira é 
utilizada na forma de troncos, que podem ser roliços ou serrados, e, 
quando unidos conformam paredes autoportantes.

•	Construção	 com	 quadros	 de	 madeira	 (timber-frame	
construction): é a construção do tipo pilar-viga com sistema de 
vedação independente da estrutura. Tradicional e encontrada em 
diversos países da Europa, tendo como exemplo as construções tipo 
enxaimel. Nessa tipologia, a estrutura de madeira é normalmente 
aparente.  

•	Construção	balão	ou	plataforma	(balloon	ou	platform-frame):	as	
construções do tipo balão, plataforma e painel são diferentes etapas 
de desenvolvimento da mesma tipologia construtiva do tipo leve, 
que tem como característica principal a utilização de componentes 
delgados de madeira serrada com dimensão padronizada dispostas 
na vertical com pequenos intervalos regulares entre si, formando 
quadros estruturais. São utilizados painéis para a vedação, que 

também desempenham função estrutural ao conferir estabilidade ao 
conjunto. A construção do tipo balão consiste em quadros estruturais 
compostos por peças verticais longas que se estendem pela 
construção inteira. A construção do tipo plataforma contém quadros 
que compõe um pavimento por vez, o que permite certo grau de pré-
fabricação.

•	Construção	com	painéis	(panel	construction):	as	construções	
do tipo painel são posteriores às do tipo plataforma, segundo Kolb 
(2008), diferenciando-se apenas pelo alto grau de pré-fabricação, 
onde a combinação do quadro estrutural conformado por peças 
delgadas com os painéis de vedação resultam em painéis completos 
com acabamento superficial, aberturas e instalações hidráulicas 
e elétricas já instaladas em fábrica, sendo necessário apenas a 
montagem dos painéis no local da obra. 

•	Construção	 tipo	 quadro	 (frame	 construction):	 seria	 a	
estrutura do tipo pilar-viga com sistema de vedação independente, 
configurando-se, porém como um modelo contemporâneo de 
construção, que se diferencia das construções timber-frame. Aqui se 
enquadram estruturas que fazem uso de produtos industrializados 
em madeira, tais como vigas e pilares de Madeira Laminada Colada 
(MLC).

•	Construção	 em	 madeira	 sólida	 (solid	 timber	 construction):	
utilizam-se de paredes autoportantes com materiais do tipo Cross 
Laminated Timber (CLT). As edificações podem ser compostas pela 
combinação de painéis, ou por elementos tipo caixa, totalmente pré-
fabricados onde é necessário apenas o empilhamento das caixas no 
local de obra.

3. 3. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

Figura 23: Da esquerda para direita - construção em troncos 
sobrepostos (log construction); construção com quadros de madeira 
(timber-frame construction); construção balão (ballon frame); 
construção plataforma (platform frame). 

Fonte: KOLB, 2008.

Figura 24: Da esquerda para a direita – construção com painéis 
(panel construction); Construção tipo quadro (frame construction); 
construção em madeira sólida (solid timber construction). 

Fonte: KOLB, 2008.
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3. 4. PRODUTOS NO MERCADO 
BRASILEIRO

De acordo com o manual “Madeira: Uso Sustentável na Construção 
Civil” (IPT, 2009), os produtos derivados de madeira utilizados 

na construção civil brasileira atualmente podem ser divididos em:

•	Madeira	 roliça:	 é	 o	 produto	 com	 menor	 grau	 de	
processamento da madeira - na maior parte dos casos, sequer a 
casca do fuste da árvore é retirada. Tais produtos são empregados, 
de forma temporária, em escoramentos de lajes (pontaletes) e 
na construção de andaimes. No centro-sul brasileiro, a madeira 
roliça é proveniente de reflorestamentos, principalmente daqueles 
realizados com as diversas espécies de eucalipto (Eucalyptus spp.). 

•	Madeira	 serrada:	 a	 madeira	 serrada	 tem	 baixo	 grau	 de	
processamento, porém diferente da madeira roliça, é produzida 
em unidades industriais (serrarias), onde as toras são processadas 
mecanicamente, transformando a peça originalmente cilíndrica em 
peças quadrangulares ou retangulares, de menor dimensão. As 
diversas operações pelas quais a tora passa são determinadas pelos 
produtos que serão fabricados. Na maioria das serrarias, as principais 
operações realizadas incluem o desdobro, o esquadrejamento, o 
destopo das peças e o pré-tratamento. A última etapa mencionada 
possui caráter profilático e tem por objetivo proteger a madeira recém-
serrada contra fungos e insetos xilófagos, apenas durante o período 
de secagem natural. As serrarias produzem a maior diversidade de 
produtos: pranchas, pranchões, blocos, tábuas, caibros, vigas, vigotas, 
sarrafos, pontaletes, ripas e outros. A tabela ao lado aponta os principais 
produtos obtidos nas serrarias, bem como as dimensões dos mesmos.

•	Madeira	 beneficiada:	 é	 obtida	 pela	 usinagem	 das	
peças serradas por equipamentos com cabeças rotatórias que 
usinam a madeira dando a espessura, largura e comprimento 
definitivos. Os principais produtos obtidos através da usinagem 
da madeira são assoalhos, batentes, rodapés e tacos.

•	Madeira	 em	 Lâminas:	 são	 elaboradas	 pelo	 processo	 de	
fabricação que se inicia com o cozimento das toras de madeira 
e seu posterior corte em lâminas. Existem dois métodos para a 
produção de lâminas: o torneamento e o faqueamento. No primeiro, 
a tora já descascada e cozida é colocada em torno rotativo para 
a produção de compensados (ver próximo item). Já a lâmina 
faqueada é obtida a partir de uma tora inteira, da metade ou de um 
quarto da tora, presa pelas laterais, para que uma faca do mesmo 
comprimento seja aplicada sob pressão, produzindo fatias únicas. 

•	Painéis:	surgiram	da	necessidade	de	amenizar	as	variações	
dimensionais da madeira maciça, diminuir seu peso e custo e 
manter as propriedades isolantes, térmicas e acústicas. Ademais, 
suprem uma necessidade no uso de madeira serrada e ampliam sua 
superfície útil, por meio da expansão de uma de suas dimensões 
para otimizar sua aplicação. Dentre os principais tipos de painéis 
disponíveis no mercado brasileiro, destacam-se os seguintes:

a) Compensado: surge no século XX como um avanço, pois 
transformava toras em painéis de grandes dimensões, possibilitando 
um melhor aproveitamento e uma grande redução de custos. 
Esse tipo de painel é composto por lâminas desenroladas, unidas 
cada uma, perpendicularmente à outra, através de adesivo ou 
cola, sempre em número ímpar, de forma que uma compense a 
outra, fornecendo maior estabilidade e possibilitando que suas

propriedades físicas e mecânicas sejam superiores à madeira 
original. A espessura dos compensados pode variar de 3 a 35mm, 
com dimensões planas comunmente empregadas de 2,4m por 1,2m.

b) Chapa de fibra MDF (Chapa de densidade média): as 
chapas de densidade 500 e 800 kg/m3 são produzidas com fibras 
de madeira aglutinadas com resina sintética termofixa, que se 
consolidam sob a ação conjunta de temperatura e pressão resultando 
numa chapa maciça de composição homogênea, de alta qualidade. 

c) Chapas de partículas Aglomerado: consistem em chapas de 
partículas de madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto, provenientes 
de reflorestamento. Essas partículas aglutinadas com resina sintética 
termofixa se consolidam sob a ação de altas temperaturas e pressão. 
São chapas estáveis, podendo ser cortadas em qualquer direção, 
o que permite o seu maior aproveitamento. O aglomerado deve ser 
revestido, sendo indicado na aplicação de lâminas de madeira natural 
e laminados plásticos. Por não apresentar resistência à umidade 
ou à água, o aglomerado deve ser utilizado em ambientes internos 
e secos, para que suas propriedades originais não se alterem.

d) Chapas de partículas OSB: os painéis de partículas 
orientadas, ou OSB (oriented strand boards), foram produzidos e 
dimensionados com a finalidade de suprir a resistência mecânica 
exigida para fins estruturais que não era encontrada na madeira 
aglomerada tradicional ou nas chapas MDF. Os painéis são 
formados por camadas de partículas com resinas fenólicas, 
que são orientados em uma mesma direção e então, prensados 
para sua consolidação. Cada painel consiste de três a cinco 
camadas, orientadas em ângulo de 90 graus umas com as outras. 

Fonte: IPT, 2009.

Tabela 5: Dimensões dos principais produtos de madeira serrada.



4. O ABRIGO

04

Não há o direito ao abrigo manifesto explicitamente na Declaração 
dos Direitos Humanos da ONU (1948): essa garantia pode ser 

subentendida por meio de trechos como “todo ser humano tem direito 
à vida, à liberdade e à segurança pessoal”, ou “todo ser humano tem 
direito à propriedade, só ou em sociedade com outros” (DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948). Apesar de implícita, 
a concessão à moradia digna em qualquer situação é essencial. 
Em cenários emergenciais, um abrigo pode ser uma das chaves 
para a sobrevivência e prolongamento da vida dos afetados.  

O Handbook for Emergencies, emitido em 2007 pela UN Refugee 
Agency, consiste em um guia que explica quais são as necessidades 
básicas de refugiados ou pessoas afetadas por desastres naturais 
e como saná-las. Na sessão Site selection, planning and Shelter, o 
manual reforça que as habitações fornecidas em casos emergenciais 
devem promover um ambiente confortável e amigável, pois a forma 
como o abrigo é projetado tem um impacto direto sobre a segurança 
e bem-estar dos desabrigados. (UNHCR, 2007, p. 207). Além disso, 
a UN Refugee Agency declara que uma habitação emergencial digna 
deve promover proteção de elementos externos, espaço para viver 
e manter propriamente seus pertences, privacidade e segurança 
emocional. 

A autora portuguesa Raquel Alexandra Gomes Souza (2015), 
em sua Dissertação de Mestrado, diferencia arquitetura emergente e 
Arquitetura emergencial:
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Sobre a rápida provisão de habitação, Anders (2007, 
p. 60) pontua que a montagem deve ser de fácil execução 
para acelerar o processo de construção, evitando-se o uso de 
equipamentos e maquinários, pois a disponibilidade pode ser 
escassa no local bem como a dificuldade de acessar a área. Isso 
implica em soluções pré-fabricadas, com construção a seco.

A proposta de Regulamento para las Viviendas de 
Emergencia, emitido pelo Proyecto FONDEF no livro Reflexiones 
sobre la emergencia (FUNDACION VIVIENDA, 2016), apresenta 
propostas de normas para habitações de emergência no Chile. 
Sobre o rápido provimento de habitação, esse regulamento define 
algumas etapas de montagem para a habitação emergencial:

•	ETAPA	01	-	INSTALAÇÃO:	Esta	é	a	primeira	e	mais	imediata	
etapa, pois ocorre em imediato após a ocorrência do desastre natural. 
Portanto, consiste no fornecimento rápido de necessidades humanas 
básicas, como a habitação emergencial, água potável e provisão de 
banheiros.

•	ETAPA	 02	 –	 HABILITAÇÃO:	 Compreende	 as	 instalações	
elétricas e no desenho de espaço público como acessos, ruas 
internas e praças.

•	ETAPA	03	–	CONSOLIDAÇÃO:	Representa	a	construção	de	
equipamento complementar como salas de reuniões, lavanderias, 
entre outros.

•	ETAPA	 04	 –	 DESMOBILIZAÇÃO:	 Seria	 a	 transição	 para	
moradias permanentes e o desmonte das habitações emeregenciais. 

Sobre o baixo custo dos abrigos, a proposta de Regulamento 
para las Viviendas de Emergencia (FUNDACION VIVIENDA, 2016) 
define no “ART. 3.3. Materiais e Durabilidade”, em tradução livre, que 
a “habitação emergencial pode ser executada em qualquer material 
de construção sempre quando se assegure o cumprimento das 
disposições de resistência e habitabilidade”. 

Ainda dissertando sobre a materialidade e o baixo custo, Anders 
(2007, p.58) estabelece que o uso de materiais locais e acessíveis 
é cada vez mais usual em situações emergenciais: “desta maneira, 
há redução no custo e no tempo de fornecimento, além de serem 
familiares aos indivíduos e à mão-de-obra local”. 

 A construtibilidade e adaptabilidade dessas habitações 
também são de extrema importância. A flexibilidade relaciona-se 
com a questão da portabilidade: segundo Robert Kronenburg (2008, 
p.08), edifícios portáveis têm sido usados pela humanidade desde o 
início da construção de habitações, porém, por conta de seu caráter 
impermanente, essas tipologias apenas foram reconhecidas como 
arquitetura recentemente. A arquitetura tradicional foi reavaliada 
e construções antes rotuladas como “primitivas” agora são 
reconhecidas por sua afinidade com questões ambientais, sociais e 
culturais (KRONENBURG, 2008, p.08). Além do mais, esse tipo de 
construção consiste em estruturas que supõe uma montagem fácil, 
já que se localizam afastadas de seu local de manufatura: ou seja, 
precisam ser altamente adaptáveis. 

Ainda de acordo com Kronenburg (2008, p.08), formas 
tradicionais de construções transportáveis como tendas, tipi e yurt 
utilizam técnicas construtivas altamente sofisticadas que mantiveram 
sua relevância por milhares de anos e mantém uma ligação direta

Figura 25: Tendas tipi. 

Fonte: KRONENBURG, 2008.



43 44

com o desenvolvimento de tecnologias arquitetônicas do presente.

A evolução das habitações transportáveis inicia-se com 
referências pré-históricas e vernaculares. Como citado anteriormente, 
a tenda tipi consistia em um abrigo cônico, construído com peles 
e estrutura em varas de madeira, desenvolvida pelos índios norte-
americanos (Anders, 2007, p.44).

Outro exemplo de habitação transitória são as tendas nômades 
dos povos do Norte da África. Por conta de suas atividades pastorais, 
as culturas nômades transportavam suas cabras e camelos de acordo 
com a sazonalidade por longas distâncias. Essas incumbências 
exigem abrigos transportáveis que supram suas necessidades de 
mudança constante. Apesar de haver um grande nùmero de povos 
habitantes do Norte da África, alguns aspectos gerais dessas 
tipologias de habitação são perceptíveis: segundo Kronenburg (1995, 
p.10), as tendas beduínas são compostas por tecidos de tiras de 60cm 
a 70cm, costuradas formando uma cobertura resistente. O tecido é 
colocado de pé por meio de varas e toda a tenda é tensionada com 
pinos cravados no terreno.

Já as habitações Yurt são provenientes da Ásia, utilizadas por 
pastores do Irã até a Mongólia. Esse abrigo portátil consiste em uma 
cabana circular com estrutura interna treliçada de madeira, com 
juntas articuladas (ANDERS, 2007, p. 47). Aramada de forma circular, 
essa estrutura recebe uma cobertura com estrutura de varas cobertas 
por feltro ou lã. Geralmente, é transportada por cavalos em carroças, 
obedecendo às dimensões exequíveis para transporte da mesma.

com o desenvolvimento de tecnologias arquitetônicas do presente.

A evolução das habitações transportáveis inicia-se com 
referências pré-históricas e vernaculares. Como citado anteriormente, 
a tenda tipi consistia em um abrigo cônico, construído com peles 
e estrutura em varas de madeira, desenvolvida pelos índios norte-
americanos (Anders, 2007, p.44).

Outro exemplo de habitação transitória são as tendas nômades 
dos povos do Norte da África. Por conta de suas atividades pastorais, 
as culturas nômades transportavam suas cabras e camelos de acordo 
com a sazonalidade por longas distâncias. Essas incumbências 
exigem abrigos transportáveis que supram suas necessidades de 
mudança constante. Apesar de haver um grande nùmero de povos 
habitantes do Norte da África, alguns aspectos gerais dessas 
tipologias de habitação são perceptíveis: segundo Kronenburg (1995, 
p.10), as tendas beduínas são compostas por tecidos de tiras de 60cm 
a 70cm, costuradas formando uma cobertura resistente. O tecido é 
colocado de pé por meio de varas e toda a tenda é tensionada com 
pinos cravados no terreno.

Já as habitações Yurt são provenientes da Ásia, utilizadas por 
pastores do Irã até a Mongólia. Esse abrigo portátil consiste em uma 
cabana circular com estrutura interna treliçada de madeira, com 
juntas articuladas (ANDERS, 2007, p. 47). Aramada de forma circular, 
essa estrutura recebe uma cobertura com estrutura de varas cobertas 
por feltro ou lã. Geralmente, é transportada por cavalos em carroças, 
obedecendo às dimensões exequíveis para transporte da mesma.

Figura 26: Tendas nômades no Marrocos. 

Fonte: ANDERS, 2007.

Figura 27: Tenda Yurt na Mongólia. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Yurt#/media/
File:Yurt-construction-4.JPG.
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4.1. Assistência e habitação 
pós desastres no Brasil 

Sobre as políticas de assistência social aos afetados por desastres 
naturais no Brasil, Reshad Tawfeiq (2014) escreve que no Brasil, 

houve a regulamentação dos direitos aos desabrigados por meio da 
lei n 12.608, de 10 de Abril de 2012, que institui a Política Nacional de 
Proteção e Defesa Civil. Essa política autoriza a criação de sistema 
de informações e monitoramento de desastres e fornece às vítimas 
de desastres naturais alguns benefícios como os descritos a seguir: 

•	Aluguel	 social:	 benefício	 assistencial	 temporário,	 pago	
também pelo Ministério da Integração Nacional, através de repasse 
aos Estados, municípios ou Distrito Federal, e que tem por objetivo 
atender necessidades advindas da remoção de famílias domiciliadas 
em áreas de risco ou desabrigadas em razão de vulnerabilidade e/
ou calamidade pública. Para acessar o benefício, o beneficiário em 
situação de vulnerabilidade precisa estar cadastrado no Cadastro 
Único (CadÚnico), ferramenta do Governo Federal, que mapeia e 
identifica as famílias de baixa renda, cuja inclusão deve ser feita pelo 
município, para subsidiar a formulação e implantação de políticas 
públicas que atendam a essa parcela da população. Para as pessoas 
que tem direito a receber benefício do programa Bolsa Família, o 
pagamento é feito de acordo com calendário deste programa. Já 
o pagamento, para quem não é beneficiário do programa Bolsa 
Família, é feito através de conta corrente da Caixa Econômica. 
Para a concessão do aluguel social, a renda familiar total não 
pode ultrapassar o valor correspondente a cinco salários mínimos 
e é preciso apresentar laudo emitido pela Defesa Civil Municipal, 
que demonstre que o imóvel em que o beneficiário reside está nas 
chamadas áreas de risco, aquelas nas quais há possibilidade de 
ocorrência de perigos, e, possivelmente, de danos (TAWFEIQ, 2014);

•	Obras	 de	 reconstrução:	 custeadas	 pelo	 Ministério	 da	
Integração Nacional (Governo Federal) que realiza a liberação de 
valores aos municípios que notadamente sofreram graves impactos 
socioambientais. A escolha dos municípios beneficiados e a 
concessão e liberação dos valores passa pelos critérios de seleção 
do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. A 
reparação das estruturas municipais afetadas representa importante 
fator de elevação do nível de adaptação dos sujeitos que no município 
afetado residem (TAWFEIQ, 2014);

•	Antecipação	 de	 Recursos	 do	 Programa	 Bolsa	 Família:	 da	
mesma forma que o BPC, a antecipação dos recursos do Programa 
Bolsa Família é medida relevante para acautelar os danos imediatos 
do impacto e satisfazer as necessidades básicas dos afetados, 
não obstante ser um programa de Governo e não Política Pública 
(TAWFEIQ, 2014).

Além dos benefícios citados acima, existem outras medidas 
que podem ser interpretadas como favoráveis em casos de desastres 
de cunho natural. Porém essas são as mais empregadas por entes 
públicos e pelo Estado. 

Apesar de serem as medidas mais usuais, os benefícios descritos 
nem sempre são os mais eficientes: segundo reportagem do portal 
G1 (G1, 2018), em pesquisa feita no período após o desabamento 
da ocupação no Largo Paissandu em Maio de 2018, o valor gasto 
pela Secretaria Municipal de Habitação com auxílio-aluguel passou 
de R$28,3 milhões em 2007, para R$133,4 milhões em 2017 e ainda 
assim a população do largo continua desabrigada.

Segundo Marina Rodriguez “a assistência à moradia num 

cenário pós-desastre no Brasil fica a cargo, respectivamente, dos 
órgãos de Defesa Civil municipal, estadual e federal, envolvendo  
mais de uma esfera dependendo da necessida¬de” (RODRIGUEZ, 
2017 p. 34). Porém, Rúbia dos Santos (2012, p. 36) afirma que a 
Defesa Civil deve agir juntamente com outras entidades públicas 
para dimensionar Políticas de Assistência Sociais no atendimento à 
famílias e aos indivíduos em situação de risco.

Santos (2012, p. 36) ainda descreve uma série de ações que 
devem ser tomadas, relacionadas aos desastres socioambientais. 
Diferentemente das medidas usualmente tomadas pelas entidades 
públicas, Rúbia dos Santos destaca sempre a importância do abrigo 
transitório nos cenários pós-desastre natural: 

•	a	 preparação,	 ou	 pré-impacto,	 refere	 se	 à	 atuação	 direta	
junto a indivíduos e famílias em situação de risco e vulnerabilidade 
social, que habitam áreas de risco, vivenciam situações de pobreza 
e exclusão socioeconômica e socioespacial, sendo este o público em 
potencial dos desastres;

•	ruptura/emergência	 ocorre	 durante	 o	 impacto,	 trata-se	 da	
responsabilização pelo acolhimento dos afetados, por sua inserção 
nos abrigos, da gestão do abrigo, do gerenciamento e da distribuição 
de benefícios, entre outras ações; 

•	recuperação,	 ou	 pós-impacto,	 relaciona-se	 à	 garantia	 dos	
meios de manutenção dos afetados nos abrigos ou do retorno às 
moradias que ainda estiverem em condições de habitabilidade, 
acompanha o encaminhamento às moradias populares, defende 
a participação da população no processo decisório sobre a 
reconstrução das cidades, orienta sobre o acesso aos benefícios 
contínuos, entre outras.

No entanto, 

Desta forma, percebe-se que o Estado Brasileiro é ineficiente 
na prevenção e na ação posterior aos desastres socioambientais. 
Portanto, é necessário a implementação de novas políticas como 
a habitação temporária digna, para assegurar o bem-estar dos 
desabrigados. 

“observa-se que essas ações restringem-se ao 
momento do desastre e ao pós-impacto. Muito 
pouco vem sendo realizado de forma pró-ativa 

na gestão de risco, porque não há entendimento 
do papel desta política nesse contexto. Mesmo 
com a reformulação, aprovada em 2004, 
percebe-se que as ações desenvolvidas têm 
sido meramente assistenciais e paliativas, 
não havendo uma integração com a rede de 
atendimento” (SANTOS, 2012, p. 36).
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4.2. Como projetar uma 
habitação de emergência?

Como demonstrado anteriormente, o caso brasileiro mostra que há 
a necessidade de abrigos em cenários pós-desastres naturais. 

Entretanto, qual é a maneira correta de projetar uma unidade 
emergencial?

O Chile é um país que possui uma grande incidência de 
catástrofes naturais por conta de sua geografia. O escritório Chileno 
Elemental elaborou em 2010 um manual intitulado Recomendaciones 
para Instalacion de Viviendas de Emergencia em Campamentos 
Provisorios, após a experiência que os arquitetos tiveram na cidade 
chilena de Tocopilla. O manual tem seu foco maior no posicionamento 
das habitações emergenciais, já que no Chile é muito comum a 
aquisição de unidades pré-fabricadas em madeira, denominadas 
mediagua.

Inicialmente, é recomendado que os acessos às habitações 
emergenciais (ou mediaguas, como descrito no texto da cartilha) 
voltem-se à fachada cega do abrigo ao seu lado. Desta maneira, 
cada espaço lateral pertence claramente à uma família. Esse espaço 
mostra-se muito importante e necessário, já que muitas vezes as 
famílias necessitam guardar pertences que conseguiram resgatar.

O manual recomenda que haja uma distância de três metros 
entre as unidades habitacionais, possibilitando a expansão das 
mesmas. Isso pode significar uma grande diferença na qualidade 
de vida porque permite um espaço individual externo para a família 
abrigada. 

 Sobre o agrupamento das habitações em um campo: a proposta 
do manual é agrupar os abrigos em 10 ou 12 famílias em torno de um 
pátio aberto, formando uma letra “U”. Agrupar as famílias em torno de

uma unidade urbana maior permite que as mesmas tenham espaço 
para convívio, troca de experiências e solidariedade em momentos 
de crise pós-desastre. Além disso, se melhora a segurança e cuidado 
mútuo entre as famílias.

A proposta de Regulamento para las Viviendas de Emergencia 
(FUNDACION VIVIENDA, 2016) define no “ART. 3.3. Materiais e 
Durabilidade” define alguns serviços que os conjuntos de habitação 
de emergência devem possuir. 

a) Recintos Básicos

- Serviços Higiênicos 

•	WC	–	1	a	cada	2	casas

•	Lavatórios	–	1	a	cada	2	casas

•	Chuveiros	–	1	a	cada	2	casas	

-Lavanderias Comuns

b) Outros Recintos

-Área de cozinha

-Área

Figura 33: Ilustração demonstrando projeto 
proposto pelo escritório Elemental. 

Fonte: ELEMENTAL, 2010.
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4.3. ESTUDOS DE CASO
CASA TETO

Segundo o Briefing Institucional da ONG, “TETO é uma 
organização não governamental atuante na América Latina 

e Caribe que busca a garantia de moradia e direitos civis de 
populações que vivem em situações precárias” (TETO, 2016). Sua 
formação ocorreu no ano de 1997 no Chile, com o intuito de auxiliar 
desabrigados de desastres naturais. Em paralelo, a ONG desenvolve 
Programas Sociais que amparam os moradores e auxiliam-nos 
na adaptação às moradias. A ONG foi introduzida no Brasil em 
2006, mais especificamente na cidade de São Paulo (TETO, 2016). 

A técnica empregada na construção das habitações emergenciais 
do TETO tem como base o conceito de construção a seco. Portanto, 
grande parte dos elementos constituintes das casas é pré-fabricado 
antecipadamente em indústria e montado no local da obra, o que 
simplifica e agiliza a construção. O processo construtivo empregado é 
um sistema leve em madeira e tem como base o sistema Wood frame.

Existem dois tipos de habitações montadas pela ONG: “a 
casa menor tem dimensões de 3 metros por 4 metros com área 
de 12 m² e a maior de 3 metros por 6 metros com área de 18 m²” 
(TETO, 2017). Todos os materiais necessários para a construção das 
casas são fornecidos pelo TETO e transportados antecipadamente 
para o local de construção (TETO, 2017). Para iniciar a atuação nas 
comunidades carentes, a organização TETO elabora um diagnóstico 
socioeconômico e demográfico e aplica dinâmicas de grupo 
participativas, para que os moradores identifiquem as deficiências 
do local onde residem. Nessa etapa, a comunidade é estudada a fim 
de determinar a viabilidade da construção das casas (TETO, 2016).

Segundo Manual de Construção das casas produzidas pelo TETO 
(TETO, 2017), a montagem é iniciada pelo posicionamento dos pilotis. 
Conforme observado em visitação in loco , os pilotis ou pilares, consistem 
em toras de eucalipto.  A fixação dos mesmos deve ser executada com 
precisão, já que esses elementos não são industrializados e podem 
acarretar em desnivelamentos em etapas posteriores. De acordo com 
entrevista aplicada a uma das colaboradoras da ONG , esse é um fator 
a ser aprimorado pela Equipe de Projetos e Moradia de Emergência. 

Após a fixação dos pilotis, as vigas de piso são 
posicionadas e pregadas. As bordas desses elementos são 
chanfradas, possibilitando um encaixe mais apurado. As vigas 
são posicionadas em três linhas, seguindo as fileiras de pilotis 
(TETO, 2017). Depois dessa etapa, os painéis de piso “são 
posicionados e alinhados sobre as vigas do embasamento”, 
estes são fixos nas vigas por meio de pregos (TETO, 2017, p. 10).

Depois de travada, toda a estrutura do piso, os painéis de 
parede são alocados e pregados na estrutura do piso e entre os 
mesmos. Os painéis tanto de piso quanto de parede são em madeira 
Pinus e industrializados pela empresa “Mart Madeira”. É montado 
um quadro de pinus estrutural com montantes na vertical, sobre o 
qual são fixadas as réguas de vedação e revestimento na horizontal. 
Essa forma de posicionamento das tábuas permite a manutenção e, 
portanto, maior durabilidade da casa, diferentemente se as réguas de 
vedação fossem posicionadas na vertical.

Após a fixação dos elementos verticais, a viga mestra da 
cobertura é posicionada e travada no ponto mais alto e central da 
casa. Depois, é montada a cobertura onde são posicionadas vigas 
secundárias levemente inclinadas para permitir a queda das águas

Figura 34: Casas do TETO construídas em 
comunidade carente. Fonte: TETO, 2016.

Figura 35: Descarregamento de peças na comunidade Gênesis, 
Campinas, São Paulo. Fonte: Fotos da autora.

Figura 36: Fixação dos pilotis. Fonte: TETO, 2017.

Figura 37: Fixação de vigas de piso e painéis de piso. 

Fonte: TETO, 2017.

Figura 38: Fixação de painéis de piso. 

Fonte: TETO, 2016.
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pluviais, sobre estas são presos os caibros. A manta térmica é alocada 
por cima desses elementos. Por fim, a telha em zinco é fixada.

Toda a montagem das casas é feita com o auxílio de voluntários 
treinados e membros da comunidade a partir de um manual elaborado 
pela própria instituição. Não há o uso de gruas ou de qualquer outra 
máquina para a construção das casas. A construção das casas leva 
em média dois dias. No primeiro dia, são instalados os pilotis, vigas 
de piso e painéis de piso; no segundo dia, a construção é finalizada. 
O custo total da casa é de “R$6.500,00”, porém é cobrado um “valor 
simbólico” das famílias, equivalente a “R$200,00” (TETO, 2017).

De acordo com entrevista realizada com uma das colaboradoras 
da ONG³, diferentes tipologias de casas podem ser escolhidas pela 
família para qual a residência é montada. Por exemplo, a casa grande 
pode ter duas variantes: Tipo 6, com porta na lateral da casa; e Tipo 
3, com porta na frente da casa. Ainda segundo entrevista , essas 
exigências são detectadas em um questionário preliminar aplicado 
pelos voluntários aos habitantes das comunidades. Hoje a ONG 
possui quatro tipos de estruturas entre as quais as famílias podem 
optar. Consequentemente, as peças encomendadas à indústria “Mart 
Madeira” dependem do pedido das famílias.

Segundo Grohe (2002, p.28), os sistemas abertos são mais 
difundidos atualmente na industrialização da madeira, pois “oferecem 
uma grande flexibilidade no que se refere ao uso individualizado ou 
em combinação com outros sistemas”. Esse arranjo é visível nas 
casas do TETO, pois apesar de se constituírem como um sistema 
de pré-fabricação aberto, não são totalmente industrializadas e são 
produzidos a partir de uma modulação.

Figura 39: Perspectiva isométrica explodida da Casa Grande. 

Fonte: Redesenho pela autora.

Figura 40: Viga mestra inserida nos painéis de parede e 
posicionamento dos caibros. 

Fonte: TETO, 2017.

Figura 41: Dois tipos de Casa Grande. 

Fonte: TETO, 2017.
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PROTOTIPO PUERTAS

O Prototipo Puertas é um abrigo emergencial projetado pelo escritório 
Cubo Arquitectos, no ano de 2005. Assim como a Casa Teto, o 

projeto é proveniente do Chile, país que possui tradição em projetos 
de habitações emergenciais por conta da grande incidência de abalos 
sismicos em seu território. Sua construção foi testada incialmente na 
Facultad de Arquitectura Universidad Central de Chile (GARCÍA, 2010). 

O principal objetivo dos arquitetos foi a construtibilidade do 
abrigo: a habitação é construída apenas com produtos padronizados 
presentes nos principais distribuidores de materiais de construção 
do Chile. Os materiais selecionados para construção do abrigo 
são: pallets de madeira, placa OSB, plás¬tico bolha, perfil de aço, 
lona de polietileno, porta e marco (RODRIGUEZ, 2017). Assim, 
o sistema dispensa uma empresa pré-fabricada e resulta em um 
trabalho de baixo custo e montagem rápida. Além da grande 
acessibilidade dos materiais empregados, o tempo de montagem 
da habitação é de 8 horas com uma equipe de 7 pessoas e 
o desmonte pode ser feito em 45 minutos. (GARCÍA, 2010). 

A habitação consiste em um módulo de 14,2 metros quadrados 
e sua disposição em planta separa a área íntima da área social, com 
os quartos e o estar em módulos dis¬tintos. Entre eles, há um espaço 
intermediário que ajuda a contextualizar o projeto com o entorno, 
oferecendo um espaço de área comum. Uma sobrecobertura permite 
o sombreamento e ventilação por convecção do abrigo, promovendo 
temperaturas mais agradáveis no interior. As placas que formam a 
cobertura são afastadas sutilmente para que a luz solar clareia o ambiente 
interno. Percebe-se o apreço em adaptar o abrigo às necessidades 
climáticas por meio de medidas simples que não acarretam em 
maiores custos nem exigem grandes tecnologias (RODRIGUEZ, 2017).

O Prototipo Puertas é um abrigo emergencial projetado pelo escritório 
Cubo Arquitectos, no ano de 2005. Assim como a Casa Teto, o 

projeto é proveniente do Chile, país que possui tradição em projetos 
de habitações emergenciais por conta da grande incidência de abalos 
sismicos em seu território. Sua construção foi testada incialmente na 
Facultad de Arquitectura Universidad Central de Chile (GARCÍA, 2010). 

O principal objetivo dos arquitetos foi a construtibilidade do 
abrigo: a habitação é construída apenas com produtos padronizados 
presentes nos principais distribuidores de materiais de construção 
do Chile. Os materiais selecionados para construção do abrigo 
são: pallets de madeira, placa OSB, plás¬tico bolha, perfil de aço, 
lona de polietileno, porta e marco (RODRIGUEZ, 2017). Assim, 
o sistema dispensa uma empresa pré-fabricada e resulta em um 
trabalho de baixo custo e montagem rápida. Além da grande 
acessibilidade dos materiais empregados, o tempo de montagem 
da habitação é de 8 horas com uma equipe de 7 pessoas e 
o desmonte pode ser feito em 45 minutos. (GARCÍA, 2010). 

A habitação consiste em um módulo de 14,2 metros quadrados 
e sua disposição em planta separa a área íntima da área social, com 
os quartos e o estar em módulos dis¬tintos. Entre eles, há um espaço 
intermediário que ajuda a contextualizar o projeto com o entorno, 
oferecendo um espaço de área comum. Uma sobrecobertura permite 
o sombreamento e ventilação por convecção do abrigo, promovendo 
temperaturas mais agradáveis no interior. As placas que formam a 
cobertura são afastadas sutilmente para que a luz solar clareia o ambiente 
interno. Percebe-se o apreço em adaptar o abrigo às necessidades 
climáticas por meio de medidas simples que não acarretam em 
maiores custos nem exigem grandes tecnologias (RODRIGUEZ, 2017).

Figura 42: Prototipo Puertas, demonstração do espaço vazio interno 
para convivência. 

Fonte: GARCÍA, 2010.

Figura 43: Isométrica explodida demonstrando as principais 
técnicas construtivas do projeto. 

Fonte: GARCIA, 2010.







61 62

Também crucial para este projeto foi o processo em que os 
estudantes do Science and Technology Training Centre (STTC) 
ganharam novas habilidades de projeto e construção, permitindo-
lhes garantir melhores oportunidades de emprego.

Um dos principais tópicos abordados durante os workshops 
no Science and Technology Training Centre (STTC) foi selecionar os 
materiais de construção adequados para o trabalho. As salas de aula 
têm sua estrutura composta de três materiais principais: aço (que 
configura o material principal da estrutura), eucalipto (subestrutura da 
cobertura) e palha (para a finalização da cobertura). Os materiais são 
acessíveis e podem ser facilmente comprados na área. Além disso, a 
maioria da população local sabe as técnicas construtivas que envolvem 
esses materiais, tornando o projeto muito mais acessível. Há muitos 
carpinteiros na região, que sabem lidar com as partes de eucalipto, 
por exemplo. As partes de metal eram transportadas ou de carro, ou 
de pickup truck, as peças não passam de 6m de comprimento. Todas 
as peças são reutilizáveis e facilmente transportáveis. As estruturas 
são destinadas a serem usadas por 2 anos . 

Além de leve, a estrutura é inteira dobrável: um único parafuso 
colocado na borda conecta ambos os quadros, permitindo que o 
sistema seja levantado facilmente  (MARTINO, 2018).

A sala de aula temporária responde efetivamente ao clima 
tropical da região. O telhado é projetado rebaixado, com duas águas. 
Isso impede que a chuva entre no prédio e também fornece luz natural 
e ventilação. O sistema de construção inventivo e o material de aço 
não comprometem a estética tradicional do edifício. Embora este 
edifício tenha sido usado para fins educacionais, ele também pode 
ser usado para muitas funções diferentes, onde o contexto requer 
uma resposta digna de construção temporária (MARTINO, 2018).

Figura 51: Estrutura dobrável da escola. 

Fonte: MARTINO, 2018.

Figura 52: Elevação e Corte. 

Fonte: MARTINO, 2018.



5. O PROJETO
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Diante da situação em que se encontram refugiados e vítimas 
de desastres naturais ao redor do mundo, é papel do arquiteto 

projetar de maneira sustentável, visando à elaboração de uma 
habitação emergencial resistente e confortável. Com isso, propõe-se 
um projeto de habitação temporária em madeira, como auxílio aos 
desabrigados por desastres naturais no cenário do estado de São 
Paulo.
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5.1. Conceito do Projeto: 
Partido

A motivação para realizar o projeto do abrigo emergencial surgiu 
com o artigo, elaborado pela autora e publicado na “XIII Jornada de 
Iniciação Científica e VII Mostra de Iniciação Tecnológica” (2017), 
de título “O potencial das técnicas construtivas industrializadas em 
madeira na habitação mínima e sua viabilidade em construções 
emergenciais”. A pesquisa discutiu o uso da madeira industrializada 
em projetos de habitação mínima e sua aplicabilidade em construções 
emergenciais no Brasil e em diversos países. O estudo também tinha 
como objetivo avaliar diferentes técnicas construtivas industrializadas 
em madeira, comparando-as e apresentando suas respectivas 
vantagens e desvantagens.

Além disso, o contato com técnicas construtivas vernaculares em 
madeira influenciou diretamente na elaboração do abrigo emergencial. 
Por conta da participação da autora no grupo de pesquisa “Processo 
construtivo de habitação em madeira: Interfaces e rebatimentos nas 
populações ribeirinhas do Amazonas”, liderado pela Prof. Dra. Célia 
Regina Moretti Meirelles, o contato com as construções ribeirinhas 
da região amazônica foi possível e, consequentemente, serviu como 
referência em termos de conforto térmico e elaboração de um projeto 
mais simples, econômico e acessível.

Desta forma, emergiu a intenção de aplicar o que foi pesquisado 
na elaboração do artigo de iniciação científica em um projeto. A 
conceituação do projeto baseou-se em três frentes principais - 
“Montagem”, “Material” e “Dignidade”. Em resumo, o partido do 
projeto estruturou-se conforme o diagrama a seguir:

Figura 53: Diagrama da conceituação projetual. 

Fonte: Da autora, 2018.
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MONTAGEM

De acordo com o referencial teórico apresentado anteriormente 
sobre habitações emergenciais, a facilidade da construção 

mostra-se indispensável em casos de despejo por catástrofes 
naturais; o modo como o abrigo é montado e transportado é de extrema 
importância. Portanto, a habitação emergencial projetada faz uso 
apenas de peças industrializadas, com o objetivo de reduzir o tempo 
no canteiro de obras e, consequentemente, os resíduos gerados pela 
construção. Em seu livro denominado “Bauhaus: Nova Arquitetura”, 
Walter Gropius (2011) destaca a importância da industrialização na 
arquitetura:

Ainda de acordo com Gropius (2011), a construção industrializada 
permite a redução de gastos por meio da “construção a seco”. Bruna 
(2002) define a industrialização como “essencialmente associada 
aos conceitos de organização e produção em série”, levando em 
consideração as relações de montagem e a mecanização dos meios 
de produção. 

Além de aperfeiçoar os processos construtivos, a pré-fabricação 
na arquitetura configura-se como ecológica. Gauzin-Müller (2011) 
foca no aspecto sustentável da industrialização ao defender que a 
padronização é favorável à baixa do consumo de energia e oferece a 
vantagem da diminuição de custos e prazos.  Na pré-fabricação, “a 
repetição facilita a otimização do material”, bem como a melhoria da 
qualidade dos elementos e detalhes construtivos (GAUZIN-MÜLLER, 

2011, p. 129). Esse método construtivo também oferece melhores 
condições aos trabalhadores envolvidos e os resíduos gerados são 
mais facilmente geridos. 

Por caracterizar-se como um projeto pré-fabricado, o abrigo 
tem todas as suas peças dimensionadas para acomodarem-se em 
um caminhão de transporte de cargas convencional, com 9m de 
comprimento. As peças da habitação não passam de 8m, facilitando 
o transporte e a logística. As técnicas construtivas e a escolha de 
materiais tiveram importância exímia no partido projetual. Dessa 
forma, grande parte da habitação possui painéis pré-fabricados que 
podem ser substituídos facilmente por componentes encontrados em 
lojas de materiais construtivos populares, tornando o abrigo ainda 
mais acessível.

“A nova meta seria a produção industrial em 
larga escala de casas de moradia, que seriam 
fabricadas, não mais no canteiro de obra, mas 

dentro de fábricas especiais em partes isoladas 
passíveis de montagem.” (GROPIUS, 2011, p. 
191).

Figura 54: Foto da maquete (elaborada por Fred&Carol Maquetaria).

Fonte: Foto da autora, 2018.
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Materiais

O material selecionado para a construção é a madeira. Segundo 
Aflalo (2011), a industrialização, aliada ao uso da madeira na 

construção civil, tem importante papel no aproveitamento integral da 
matéria-prima. Desta forma, as técnicas construtivas presentes no 
projeto com relação ao uso da madeira podem ser divididas da forma 
ao lado, de acordo com a classificação do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (2009).

As vedações do projeto constituem-se de painéis em madeira 
industrializada. Como foi explicitado no referencial teórico, o Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas apresenta os tipos mais comuns de 
painéis disponíveis no mercado: compensado, chapa de fibra MDF, 
chapas de partículas aglomeradas e chapas de partículas OSB. 
Essas placas são comumente comercializadas com as dimensões de 
1,2m por 2,4m. Essas dimensões foram essenciais na elaboração da 
modulação e dimensionamento da estrutura do projeto.

A estrutura do abrigo, por sua vez, é constituída por peças de 
madeira serrada, por se tratar de uma opção com custo menor que a 
Madeira Laminada Colada, por exemplo. É importante ressaltar que as 
peças de madeira serrada passam por processos de pré-tratamento 
com caráter profilático, com objetivo de proteger a madeira recém-
serrada contra fungos e insetos xilófagos, apenas durante o período 
de secagem natural.

A madeira também foi selecionada como material principal da 
construção por seus aspectos sustentáveis. Além disso, a estrutura 
foi planejada desde o início com madeira de reflorestamento, o que 
ratifica as leis ambientais vigentes citadas no referencial teórico.

Figura 55: Esquema dos tipos de madeira industrializada presente 
no projeto. 

Fonte: Da autora.
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Dignidade

Ao considerar a fragilidade emocional e psicológica na qual se 
encontram os vitimados, o longo tempo que perdura um abrigo 

bem como a exposição que, normalmente, são submetidos ao serem 
abriga¬dos em construções existentes sem uma infraestrutura 
adequada nem preservação da intimidade pessoal e familiar, o 
projeto parte do desenvolvimento de unidades familiares a fim de 
permitir um convívio familiar dentro da intimidade de cada casa. 
Desta forma, o módulo adapta-se conforme a necessidade do grupo 
familiar que irá habitá-lo: a flexibilidade foi considerada desde o início 
como premissa de projeto.

Do ponto de vista da redução dos gastos para a execução 
da habitação permanente bem como a dificuldade das vítimas 
em restabelecer a rotina e a integração social que propõe-se um 
as¬sentamento dos abrigos em áreas urbanas. Em regular, os 
abrigos são dispostos em grandes assentamentos para promover 
e concentrar toda a dinâmica e assessoria às vítimas num mesmo 
local, porém as grandes áreas disponíveis em cidades urbanizadas 
para efetivação desta logística encontram-se em regiões perifé¬ricas 
que são, por geral, carentes de toda a demanda de infraestrutura, 
sendo necessária sua construção. Propõe-se uma implantação em 
um terreno com as dimensões de um campo de futebol (105m x 68m) 
por ser uma constante em territórios urbanizados e ser um local de 
fácil e rápida implantação. 

Figura 55: Ilustração.

Fonte: Da autora.
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Figura 61: Corte perspectivado da 
“Configuração Simples”. 

Fonte: Da autora.

Figura 62: Perspectiva interna da 
“Configuração Simples”. 

Fonte: Da autora.
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A “Configuração Simples”, por sua vez, pode ser multiplicada 
por três, formando a “Configuração x3”. Nessa disposição maior 
do Abrigo Emergencial em Madeira, são colocadas seis “Unidades 
Menores” e seis “Unidades Maiores”.

Figura 65: Plantas da “Configuração 
x3” com dois pavimentos. As “Unidades 
Menores” apresentam-se em amarelo e as 

“Unidades Maiores”, em rosa. 

Fonte: Da autora.

configuração
X3

6x un idade 

MENOR

6x un idade 

MA IOR

Capacidade 24 Pessoas

Capacidade 36 Pessoas

Térreo 1 Pavimento
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un idade sala de aula

e reun iões
Capacidade 52 Pessoas

Área 570,24m2

Térreo 

Figura 69: Plantas da “Configuração 
Serviços”. As “Unidades Sala de Aula e 
Reuniões” apresentam-se em verde. 

Fonte: Da autora.

Figura 68: Perspectiva “Configurações x3” e 
“Configurações Serviços”

Fonte: Da autora.
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Além dos aspectos considerados anteriormente, o diferencial 
do projeto encontra-se na estrutura em madeira. Foram elaborados 
uma série de detalhes que tornassem o projeto exequível. Dentre 
eles, um dos que foi dado a maior atenção, o detalhe dos painéis 
foi desenvolvido e aperfeiçoado a partir do protótipo construído no 
desenvolvimento do projeto. 

Figura 72: Detalhes construtivos.

Fonte: Da autora.



6. CONCLUSÃO

A leitura e análise dos dados sobre desastres naturais demonstraram 
a associação entre vulnerabilidade social e as consequências 

acarretadas pelos desastres naturais. Essa condição é agravada 
pelo crescente adensamento dos centros urbanos, assim como pela 
deficiência nas medidas governamentais para prevenir tais eventos. 

A partir do estudo de situações de catástrofes naturais ocorridas 
em território brasileiro, verificou-se que uma das maiores dificuldades 
posteriores ao desastre natural é a assistência rápida às vítimas por 
parte de entidades governamentais. É primordial o fornecimento de 
moradias e proteção até a recuperação dos indivíduos afetados. 
A fragilidade na qual se encontram os so¬breviventes evidencia a 
importância de um amparo emocional e psicológico. A reintegração 
social auxilia nesse processo e um abrigo que forneça condições 
dignas torna-se primordial para a reto¬mada da vida das vítimas.

O abrigo deve se adaptar às condições locais e às diversas 
configurações de famílias que podem ser afetadas pelos desastres 
naturais. Desse modo, a análise dos estudos de caso, como a Casa 
Teto, evidencia a importância da participação dos desabrigados 
no processo de montagem e projeto, apresentando sugestões 
condizentes com suas necessidades e vivências. Evidencia-se que a 
concepção prévia de abrigos é benéfica por contemplar um produto 
de melhor qualidade, além de facilitar o processo de implantação e 
assistência no momento em que surgir o carecimento. 

O assentamento (junção de várias unidades habitacionais) 
deve, portanto, proteger os desabrigados e fornecer serviços de 
apoio. Ademais, a pesquisa acerca da materialidade demonstrou a 
relevância de características como o peso das peças, a possibilidade 
de reciclagem e a familiaridade dos usuários para com o material. O 

estudo da madeira comprovou como esse material pode ser benéfico 
em situações emergenciais, além de diminuir a poluição causada 
pela construção civil tradicional. 

De modo conclusivo, o projeto do Abrigo Emergencial em 
Madeira buscou priorizar o principal envolvido: o desabrigado. 
As três frentes principais do partido arquitetônico (Dignidade, 
Montagem, Material) foram desenvolvidas a fim de propiciar as 
melhores condições para o conforto, privacidade pessoal, facilidade 
de montagem, sustentabilidade e envolvimento dos moradores. Por 
consequência, houve a concepção de um abrigo emergencial digno, 
com material ecológico e modular.

06
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