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INTRODUÇÃO



“É chocante que os arquitetos não trabalhem para atender às necessidades
urgentes dos povos tocados por crises naturais e humanitárias. Temos de
encontrar formas para abrigar pessoas (depois de um desastre) que são
adaptadas à realidade econômica, aos terrenos, aos desastres e perigos locais e
aos materiais disponíveis. Nós temos as habilidades e competências para fazer
isso. Não devemos esquecer que a base da nossa profissão é fornecer a todas as
pessoas um lugar decente para viver”

Arquiteto Patrick Coulombel
Beyond Shelter Architecture And Human Dignity



_JUSTIFICATIVA

A cada década torna-se evidente o crescimento

no número e na intensidade dos impactos

causados pelos desastres naturais. Os dados

publicados pelo OFDA/CRED - International Disaster

Database mostram que nos últimos 10anos, mais de

850.000 pessoas morreram e cerca de 70 milhões

ficaram desabrigadas devido a desastres naturais

ocorridos pelo mundo. Identifica-se hoje mais

desabrigados em consequência de desastres

naturais do que de conflitos. (LICCO, 2015).

De acordo com Tominaga (2009), ainda que em

um primeiro momento o termo nos leve a associá-

lo com terremotos, tsunamis e furacões, os

desastres naturais também abrangem fenômenos

como deslizamentos,

Figura 01: Número de pessoas afetadas e mortas anualmente por desastres naturais pelo mundo. 

Fonte: CRED, 2014, p. 14.

inundações, secas e erosão, que podem ocorrer

naturalmente ou induzidos pelo homem.

Segundo os dados contidos no Atlas Brasileiro

de Desastres Naturais de 1991 a 2010 do Centro

Universitário de Estudos e Pesquisas sobre

Desastres (CEPED), na década de 1990

registraram-se 8.671 casos de desastres

naturais, enquanto que na década dos anos

2000 somam 23.238.

No Brasil, mais de 1,2 milhão de pessoas ficaram

desabrigadas no período de 1948-2005, sendo

que desse total, 99,5% das pessoas ficaram

desabrigadas em razão de eventos hidro

meteorológicos como enchentes, deslizamentos

e tempestades. (ANDERS, 2007)
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Mais do que pela influência das forças naturais,
os desastres são também influenciados pela
vulnerabilidade da população. Segundo
Tominaga (2009), este aumento na incidência de
desastres naturais é considerado como
consequência do intenso processo de
urbanização verificado no país nas últimas
décadas, que levou ao crescimento desordenado
das cidades em áreas impróprias à ocupação,
devido às suas características geológicas e
geomorfológicas desfavoráveis. Quando há um
adensamento destas áreas por moradias
precárias, os desastres associados aos
escorregamentos e inundações assumem
proporções catastróficas causando grandes
perdas econômicas e sociais (TOMINAGA et al.,
2009).

Na cidade de São Paulo, é comum a ocorrência
de inundações, alagamentos e deslizamentos.
Esses fenômenos naturais, agravados pelas
ações do homem sobre o ambiente, levam a
perdas materiais, humanas e/ou ambientais,
principalmente quando atingem áreas
vulneráveis, ocupadas sem o devido cuidado,
deixando milhares desabrigados da noite para o
dia.

Os efeitos estão sendo sentidos cada vez
com mais intensidade – com enchentes,
poluição, ausência de áreas verdes,
desbarrancamentos etc., mas suas origens
estão ligadas ao intenso processo de
urbanização que teve início em meados do
século, caracterizado pela falta de respostas
às necessidades de habitação da população
de baixa renda, levando-as à ocupação
desenfreada de áreas que deveriam ser
preservadas.( BONDUKI, 1998, p. 13)
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Além das perdas, o cenário pós esses desastres e
suas consequências, é agravado pela ausência de
infraestruturas pertinentes que abriguem os
afetados e pela falta de auxilio de políticas
públicas de planeamento que ajudem na
resposta a este tipo de eventos. Tendas ou
alojamentos em locais comunitários como
escolas e ginásios, são as soluções em prática
atualmente. Porém, essas soluções penam com a
falta de infraestrutura necessária para esse tipo
de demanda, perecendo em proporcionar
condições de vida digna para pessoas
desabrigadas pós desastres.

Estas situações requerem uma resposta que
não se esgota na disponibilização imediata
de abrigo temporário, como tendas, mas
numa solução ponderada e com
perspectivas futuras de integração de toda
uma comunidade afetada pelo impacto
social, econômico e de habitat provocados
pelas catástrofes, podendo estas ser
causadas por fenômenos naturais
imprevisíveis ou por conflitos políticos.
(GONÇALVES, 2015, p.27).

Ao assimilar a frequência destes eventos e suas
consequências para a população, percebe-se a
necessidade de se projetar e oferecer uma
habitação emergencial adequada, que
proporcione condições de vida digna e auxilie na
recuperação dessas pessoas, oferecendo
perspectivas futuras de integração de toda uma
comunidade afetada pelo impacto social,
econômico e de habitação, provocados por essas
fatalidades.



_OBJETIVO

O trabalho tem como objetivo estudar o uso da

arquitetura efêmera de caráter emergencial, suas

soluções arquitetônicas e técnicas construtivas,

para assim, propor um módulo habitacional

emergencial, de baixo custo, porém de alto custo

benefício, que ofereça facilidade e rapidez na

montagem. Proporcionando segurança, conforto

e privacidade às vítimas de desastres naturais,

mais especificamente, de deslizamentos

ocorridos na cidade de São Paulo, amenizando os

traumas sofridos e auxiliando na retomada da

vida desses indivíduos.
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_MÉTODO

Para a realização da pesquisa e alcance do

objetivo - de propor uma habitação emergencial

- utiliza-se de referências teóricas e projetuais,

análises e coleta de dados sobre o assunto.

Em um primeiro momento, será realizado a

leitura de referências bibliográficas, pesquisas e

teses para o aprofundamento teórico. Buscando

entender as causas e consequências dos

desastres naturais que ocorrem em São Paulo,

assim como a questão habitacional.

Em seguida, uma pesquisa e compreensão sobre

o uso da arquitetura efêmera de caráter

habitacional de emergência, com o estudo de

diferentes referências projetuais, que

apresentam técnicas de montagens, materiais e

experiência prática distintas.

Visando, entender o papel do alojamento pós-

catástrofe em situações de desastre natural,

compreender as necessidades habitacionais e

humanas de pessoas desabrigadas e identificar

usos arquitetônicos aplicados a cenários de

desastre/conflito, será estudado as estratégias

implementadas e os critérios aplicados para o

seu desenvolvimento, com a finalidade de

elaborar soluções e propostas para a elaboração

do projeto, assim como a realização de

experimentos que auxiliaram na elaboração da

proposta de habitação.
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CAPÍTULO 1



“Enquanto desastres naturais capturam manchetes e atenção
nacional a curto prazo, o trabalho de recuperação e
reconstrução é de longo prazo.”

Sylvia Mathews Burwell
Ex-Secretária de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos



1.DESASTRES NATURAIS

Responsáveis por significativos danos e perdas de
caráter social, ambiental e econômico, os
chamados desastres naturais – tanto geofísico
como climáticos – tem apresentado uma
ocorrência e impactos cada vez mais intensos no
cotidiano de muitas pessoas.
O intenso processo de urbanização, que vem
ocorrendo nas últimas décadas, no Brasil e em
várias partes do mundo, que acarreta na
ocupação de áreas classificadas como impróprias
para ocupação e as mudanças climáticas
causadas pelo homem - resultando no
aquecimento global- contribuem para uma maior
ocorrência destes fenômenos.

Os estudos científicos acerca dos desastres
naturais têm início nas primeiras décadas
do século XX, mas é principalmente a
partir de 1970, que se problematiza sua
natureza, compreendendo-os como
resultado das relações sociais. Ou seja,
considera-se que para a configuração de
um desastre não depende somente de
uma ameaça natural, mas sim de uma
dada organização social. (MARCHEZINI,
2014, n. p.)

1.1. DEFINIÇÃO

A conceituação de desastre natural é adotada de
diferentes formas por diferentes instituições. A
United Nations International Strategy for Disaster
Reduction/ Estratégia Internacional das Nações
Unidas para a Redução de Desastres (UNISDR), -
secretari ado dedicado a facilitar a
implementação da estratégias Internacionais para
a redução de desastres- considera desastre,
quando há
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“uma interrupção grave do funcionamento de
uma comunidade ou sociedade envolvendo
generalizadas perdas humanas, materiais,
econômicas e ambientais, cujos impactos
excedem a capacidade da comunidade ou
sociedade afetada de lidar com seus próprios
recursos.”(UNISDR, 2009, n.p.)

Já o Banco Global de Dados EM-DAT
administrado pelo Centre for Research on the
Epidemiology of Disaster/ Centro de Pesquisa
sobre a Epidemiologia do Desastre (CRED) da
Universidade de Louvain-Bélgica, define como
“uma situação ou evento que sobrecarrega a
capacidade local, necessitando de um pedido a
nível nacional ou internacional para assistência
externa; um acontecimento imprevisto e muitas
vezes súbito que causa grande dano, destruição e
sofrimento humano.” (CRED, 2015, p.06)

Englobando, desastres geofísico, meteorológico,
hidrológico e climatológico, somente são
considerados no banco de dados do CRED,
desastres que geraram pelo menos uma das
seguintes consequências: 10 ou mais óbitos; 100
ou mais pessoas afetadas; declaração de estado
de emergência; e/ou pedido de auxilio
internacional.

Por fim, o glossário da Secretaria Nacional de
defesa civil (SEDEC), trata desastre como
“resultado de eventos adversos, naturais ou
provocados pelo homem, sobre um ecossistema
(vulnerável), causando danos humanos, materiais
e/ou ambientais e consequentes prejuízos
econômicos e sociais.” (Castro, 1998, p.02).
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1.2. CLASSIFICAÇÃO DOS 
DESASTRES

Segundo Marcelino (2008), os desastres são
classificados, mais comumente, quanto sua
origem e intensidade.

Quanto a sua origem, podem ser separados entre
naturais ou derivados de atividades humanas. Os
desastres naturais são definidos por aqueles que
são causados por fenômenos e desequilíbrio da
natureza - que podem ou não serem agravados
pela atividade humana – como chuvas intensas,
que podem causar inundações e
escorregamentos; ventos fortes formando
tornados e vendavais; etc.

Os desastres naturais podem ser ainda originados
pela dinâmica da terra, podendo ser interno –
terremotos, maremotos, vulcanismo e tsunamis
– ou externo - tempestades, tornados,
inundações, escorregamentos, entre outros.

No que se refere à intensidade, são classificados
em quatro níveis. O nível 1 abrange desastres de
pequeno porte, onde os impactos causados são
pouco importantes e os prejuízos mínimos. O
nível 2, apresenta desastres de média
intensidade, onde os impactos são de alguma
importância e os prejuízos são significativos. Já o
nível 3, de grande intensidade, com danos
importantes e prejuízos vultosos (Situação de
Emergência - SE). E por fim, o nível 4, desastres
de grande porte com prejuízos importantes não
recuperáveis e suportáveis à comunidade,
necessitando de auxílio externo (Estado de
Calamidade Pública, ECP). (KOBIYAMA et al,
2006)



Essa avaliação da intensidade dos desastres, tem
sua importância na facilitação do planejamento
de resposta e da recuperação do local atingido,
visto que as ações e os recursos necessários para
assistência às vítimas baseiam-se na intensidade
dos danos e prejuízos provocados, por estes.

Ademais, o CRED define os desastres em cinco
subgrupos conforme seu tipo, sendo eles:

• Desastre geofísico: originados a partir do solo,
como terremotos, vulcões, deslizamentos,
avalanches, rebaixamentos, etc.;

• Desastre meteorológico: ações de processos
atmosféricos de curta a média duração, como
tempestades locais e ciclones tropicais;

• Desastre hidrológico: causados por variações
no ciclo da água e/ou por inundações dos
corpos de água originadas a partir da
configuração dos ventos, como enchentes e
deslizamentos;

• Desastre climatológico: eventos causados por
temperaturas extremas, secas e queimadas
espontâneas;

• Desastre biológico: eventos causados pela
exposição a organismos nocivos e/ou
substâncias tóxicas, como epidemias virais,
bacterianas e fúngicas, infestação por insetos,
etc.
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1.3. DESASTRES NATURAIS NO
MUNDO - PANORAMA GERAL

Em âmbito mundial, constata-se nas últimas
décadas, um aumento das ocorrências de
desastres naturais e de seus prejuízos
decorrentes sobre a sociedade. Tornando-se
progressivamente mais frequentes no final dos
anos 90, o alto nível de eventos relacionados ao
clima elevou o número médio de desastres por
ano de 165 eventos entre 1978-1997 para 329
nos últimos 20 anos, conforme dados do EM-
DAT.

O relatório do The Human Cost of Natural
Disasters de 2016/ O Custo Humano dos
Desastres Naturais de 2015 do CRED, retratam
essa situação. Entre 2000-2015 houve uma
média de 341 desastres naturais de origem
climática por ano, um aumento de 44% em
comparação ao período de 1994-2013 e mais do
que o dobro em relação à faixa de 1980-1989.
(CRED, 2016).

Segundo Pisani (2019), apenas durante o ano de
2015, o número total de ocorrências aumentou
mais do que a somatória histórica, sendo 94,27%
do total acumulado em acidentes durante a
década anterior – 2004 a 2014.

Em 2017, 335 desastres naturais afetaram mais
de 95,6 milhões de pessoas, matando um
adicional de 9.697 e custando um total de US $
334 bilhões. (CRED, 2018)



A Ásia é o continente mais afetados por esses
desastres, vulnerável a inundações e
tempestades, abrange 42% de todos os casos
registrados (Figura 03), 58% do total de mortes e
70% do total de pessoas afetadas. Apesar disso, a
América registra as maiores perdas econômicas,
representando 88% do custo total de 93
desastres.

Entre os 5 países mais frequentemente atingidos
por desastres naturais em 2017 estão China,
Estados Unidos, Índia, Filipinas e Indonésia,
respectivamente. (Figura 03)

Em termos de ocorrências, os desastres
relacionados ao clima representam 91% de todos
os 7.255 eventos registrados entre 1998 e 2017
(Figura 04).
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Dentro deste total, quase a metade dos

desastres naturais notificados pela EM-DAT

(2018) dizem respeito a inundações com 43% de

todos os eventos registrados, afetando cerca de

2.0 bilhões de pessoas, gerando 142.088 mortes.

As tempestades aparecem em segundo lugar, em

critério de ocorrências, representando 28% dos

eventos registrados, afetando 660 milhões de

pessoas. (Figura 05)

Figura 02: Impacto humano por tipos de desastres (2015 x 2005-2014). Fonte: CRED, 2016, n.p.
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Figura 03: Número de desastres por continente. Fonte: CRED, 2017, p.03.

Figura 04: Número de desastres por categoria por ano 1998-2017. Fonte: CRED, 2018, p.07.



Os dados apresentados mostram o número
alarmante de pessoas afetadas e deslocadas
todos os anos por desastres, muitas vezes
perdendo suas casas e seus meios de
subsistência. Assim como sua frequência, a
inundação também é o tipo que mais afeta as
pessoas, atingindo cerca de 2.0 bilhões, seguido
por secas que chegam a afetar 1.5 bilhões de
pessoas. (Figura 06)
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Figura 05: Número de desastres por tipo 1998-2017. 

Fonte: CRED, 2018, p.07.

Figura 06: Número de pessoas afetadas por tipo de 

desastre 1998-2017. Fonte: CRED, 2018, p.08.



O número de pessoas afetadas por desastres
também está ligado diretamente a capacidade
das populações de se prevenirem contra tais
eventos. Sendo assim, populações menos
favorecidas economicamente acabam sendo mais
afetadas (Figura 07), por residirem em áreas
consideradas de risco, considerando que grande
parte dos países afetados por desastres naturais
são países subdesenvolvidos ou em
desenvolvimento. (Figura 03)

rapidamente por vários estados atingindo as
Américas Central e do Norte.

Somente as tempestades custaram mais de 60%
de todas as perdas por desastres registradas em
sete dos últimos 20 anos, e representaram 59%,
em média, do total de perdas relatadas pelo
clima ao longo desse período. (CRED, 2018)
(Figura 08).

Devido a uma conjunção de fatores,
proporcionalmente, os desastres naturais
atingem as populações mais
desfavorecidas, visto que há um número
muito maior de população de baixa renda,
vivendo em moradias inadequadas, em
áreas mais densamente povoadas e em
áreas de risco. (ALCANTARA-AYALA, 2002,
p. 15)

Além dos danos humanos, o impacto de grandes
desastres também é aparente a partir de dados
sobre os custos econômicos no período de 1998
a 2017.

Em 2011 o terremoto e Tsunami que atingiram o
leste do Japão, causaram um impacto de US$ 228
bilhões e em 2008, o terremoto em Sichuan, na
China, custou US$ 96 bilhões e afetou 46 milhões
de pessoas. (CRED, 2018)

A temporada de furacões em 2017 foi marcante
em termos do número de ciclones tropicais que
se espalharam

Figura 07: Total de pessoas afetadas por desastres separadas por classes econômicas. Fonte: CRED, 2018, p.22.

15



Figura 08: Perdas econômicas por ano e maiores desastres ocorridos. Fonte: CRED, 2018, p.13.

Atualmente, há um crescente reconhecimento
que a avaliação e a mitigação dos riscos e das
vulnerabilidades são fatores fundamentais a
serem considerados na redução dos impactos
negativos gerados por estes. (UN-ISDR, 2004).
Desse modo, novas políticas dedicadas às
estratégias de prevenção e redução de acidentes
naturais, ganharam foco.
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1.4. DESASTRES NATURAIS NO 
BRASIL

Seguindo a tendência mundial, o Brasil vem
registrando um aumento notável de desastres
naturais. Conforme dados do CRED (Figura 09), o
Brasil esteve em sétimo lugar entre os dez países
que reportaram uma maior quantidade de
eventos em 2011. Sendo esses eventos,
especificamente de caráter hidrológico, como
enchente e inundações.

De acordo com EM-DAT, o Brasil encontra-
se entre os países do mundo mais
atingidos por inundações e enchentes,
tendo registrado 94 desastres cadastrados
no período de 1960 a 2008, com 5.720
mortes e mais de 15 milhões de pessoas
afetadas (desabrigados/desalojados).

Figura 09: Top 10 países em número de eventos relatados em 2011. Fonte: CRED, 2012, p.14.

Considerando somente os desastres
hidrológicos que englobam inundações,
enchentes e movimentos de massa, em
2008 o Brasil esteve em 10º lugar entre os
países do mundo em número de vítimas
de desastres naturais, com 1,8 milhões de
pessoas afetadas. (TOMINAGA, 2009, p.
18).

Destaca-se o aumento do numero de registros de
desastres na década de 2000, principalmente nos
anos de 2009 e 2012 (Figura 10). Do total de
38.996 registros, 8.515 (22%) ocorreram na
década de 1990; 21.741 (56%) ocorreram na
década de 2000. (CEPED, 2013)

Podemos perceber, que entre as décadas de
1990 e 2000, fenômenos como movimento de
massa e erosão foram os que tiveram uma maior
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variação de ocorrências, seguidos por geadas e
inundações (Figura 11), com um aumento de
21.7; 9.6; 6.0 e 3.9 respectivamente. (Figura 12).

Figura 10: Desastres naturais no Brasil 1991 – 2012. Fonte: CEPED, 2013, p.34.

Figura 11: Comparativo de ocorrências entre décadas. Fonte: CEPED 2013, p.34.
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Figura 12: Aumento de registros de ocorrências entre as décadas de 1990 e 2000. Fonte: CEPED 2013, p.35.

Figura 13: Afetados por tipo de desastres. Fonte: CEPED 2013, p.35.

Entre 1991-2012, a seca e estiagem foram os
desastres que mais afetaram o território
brasileiro, com mais do que metade dos registros
(51,31%), seguido de enxurradas (20,66%) e
inundações (12,04%). (Figura 13).

Diferentes tipos de desastres afetam as variadas
regiões do Brasil. Principalmente nas regiões Sul

e Sudeste, frequentemente ambas afetadas por
inundações, e casos de vendavais e granizo, e
deslizamentos, respectivamente. Segundo a
Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC), os
desastres mais comumente atendidos são de
caráter hidrológico, seguido por fenômenos
meteorológico. (Figura 14)
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Figura 14: Comparativo entre região e tipo de desastre. Fonte: SEDEC, 2009, p.34.

No Norte, inundações e incêndios florestais são o
que mais afetam a região; no Nordeste, secas e
inundações; e no Centro Oeste, incêndios
florestais. (SEDEC, 2009)

Outro aspecto importante a ser observado é a
distribuição dos danos humanos. Os danos e
perdas relativas à habitação em decorrência de
desastres naturais, segundo o “Relatório de
danos materiais e prejuízos decorrentes de
desastres naturais no Brasil 1995-2014”
elaborado pelo Centro Universitário de Estudos e
Pesquisas Sobre Desastres (CEPED), somaram um
prejuízo monetário de R$16 bilhões entre 1995 e
2014 e registraram 1.843.567 habitações
danificadas e 185.547 habitações destruídas
(Figura 15).

A partir dos dados do CEPED (2016), é possível
perceber que as regiões Sul, Sudeste e Nordeste
são as mais afetadas. A porção Sul apresenta
maior número de casas com danos (43%), porém
é o terceiro em quantidade de habitações
destruídas (10,2%), sendo o segundo maior em
prejuízo financeiro (23,2%). O Sudeste é a região
que apresenta maior prejuízo monetário, sendo
quase metade do total (45,6%), posicionando-se
em segundo, tanto em danos (29,6%) quanto
perdas habitacionais (31,3%). Já o Nordeste,
ostenta o maior percentual de casas destruídas
(49,8%), constituindo quase a metade da
quantidade total, e colocando-se em terceiro
lugar tanto no aspecto financeiro (21,6%), quanto
às habitações danificadas (13,5%).
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Entre os anos de 1995 a 2014, o Brasil registrou
um prejuízo, devido a desastres naturais, por
volta de R$180 bilhões, entre danos públicos,
privados e materiais. Enquanto os danos públicos
representam 14% do total de R$137,3 bilhões, os
privados registram 86%, sendo a agricultura o
setor mais afetado (70%), seguida da pecuária
(20%), serviços (6%) e indústria (4%). (CEPED,
2016)

Segundo os dados do CEPED (2016), os danos
materiais de maior relevância que foram
reportados são os relacionados à infraestrutura,
representando mais do que a metade do total
(59%), seguido de habitações (36%) e por último,
danos referentes a instalações de saúde, de
ensino, comunitárias, entre outras (5%).

Quanto a danos e prejuízos por tipologia do
desastre, eventos climatológicos representam
54% (R$ 99 milhões) do valor total, hidrológicos
40% (R$ 72 milhões), meteorológico 5% (R$ 8
milhões) e outros 1%. (CEPED, 2016)

Figura 15: Percentual de habitações danificadas, destruídas e danos econômicos no Brasil 1995 – 2014. 

Fonte: elaborado a partir dos dados no CEPED, 2016, p. 27, 39 e 51

HABITAÇÕES DANIFICADAS
TOTAL: 1.843.567

HABITAÇÕES DESTRUÍDAS 
TOTAL: 185.547

DANOS ECONÔMICOS
TOTAL: 16 BILHÕES
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1.5. ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E 
REDUÇÃO DE ACIDENTES 
NATURAIS

A década de 1990, declarada pelas Nações
Unidas, como a Década Internacional para
Redução de Desastres Naturais (International
Decade for Natural Disaster Reduction – IDNDR)
teve como objetivo, promover soluções para a
redução da possibilidade de desastres naturais,
incentivando e fortalecendo programas de
prevenção e redução de acidentes naturais.
(TOMINAGA, 2009)

Uma das soluções da IDNDR foi a implantação da
Estratégia Internacional para Redução de
Desastres (International Strategy for Disaster
Reduction – ISDR), com o intuito de promove um
maior comprometimento e envolvimento público,
disseminação de conhecimentos sobre desastres
e implementar medidas de redução de riscos em
parceria com outros governos.

Hoje, há um crescente reconhecimento que
enquanto esforços humanitários ainda são
importantes e necessitam de atenção continua, a
avaliação e a mitigação dos riscos e das
vulnerabilidades são fatores fundamentais a
serem considerados na redução dos impactos
negativos dos perigos e desta maneira são
essenciais para a implantação do
desenvolvimento sustentável. (TOMINAGA et al.,
2009, p. 17).

Em 2005, o Marco de Ação de Hyogo 2005-2015
(MAH) foi um comprometimento dos governos
dos membros das nações unidas para reduzir a
vulnerabilidade devido ao indício de aumento
dos desastres naturais.

Seu foco principal foi o de melhorar a
resiliência das comunidades e a redução das
perdas sociais e econômicas ocasionadas pelos
desastres. (PISANI, 2019).

O MAH adotou cinco pontos principais a serem
tratados na tomada de decisões para alcançar
seu objetivo, sendo eles:

• Garantir prioridade, nacional e local, a
redução de risco de desastres;

• Identificar e avaliar os riscos dos desastres
e aprimorar os alertas;

• Incentivar a criação de uma cultura de
segurança e resiliência;

• Reduzir fatores fundamentais dos riscos; e
• Fortalecer a preparação em desastres para

uma resposta eficaz.

Contudo, durante seus anos de atuação (2005-
2015), apesar dos progressos no incentivo de
pesquisas e divulgação de dados para auxiliar
na redução ao risco de desastres, não conteve
o aumento do número de ocorrências e perdas
sociais e econômicas.

Nessa década, mais de 700 mil pessoas
perderam a vida, mais de 1,4 milhões de
pessoas ficaram feridas e cerca de 23
milhões ficaram desabrigadas em
consequência de desastres. No total, mais
de 1,5 bilhões de pessoas foram afetadas de
várias formas por desastres. Além desses
impactos, entre 2008 e 2012, 144 milhões de
pessoas foram deslocadas por catástrofes.
(PISANI, 2019, p.184)
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Em 2015, o Marco de Sendai (2015-2030),
estipulou as ações a serem adotadas a partir
desse ano, com o objetivo de analisar a
experiência adquirida com o MAH e determinar
novas formas para redução do risco de desastres,
dispondo como prioridades as seguintes ações:

• Compreensão do risco de desastre e suas
dimensões de vulnerabilidade, capacidade,
exposição de pessoas e bens, características
dos perigos e do meio ambiente;

• Fortalecimento da governança do risco de
desastres;

• Investimento na redução do risco de
desastres para resiliência; e

• Melhoria na preparação para os desastres e
para as respostas eficazes na reconstrução e
reabilitação das cidades.

As experiências adquiridas pelas ações do Marco
de Sendai, devem aprimorar os atuais
instrumentos da gestão de risco e fornecer
subsídios para os próximos anos. (PISANI, 2019).
Tornando-se uma importante ferramenta para
uma maior conscientização pública e institucional
e gerar um compromisso político acerca desse
tema.

No Brasil, na década de 1980 foi criado o Sistema
Nacional de Defesa Civil, com o intuito de reduzir
os riscos, com a criação do plano nacional de
redução de desastres, que estabelecia metas a
serem atingidas até o ano 2000. (PISANI, 2019).

Como resultado, no século XXI, devido a
divulgação das pesquisas técnicas e científicas,
foram implantados novas ações e projetos,
como o Planejamento Nacional para Gestão de
Riscos (PNGR); o Banco de dados de registros

de desastres e o atlas brasileiro de
desastres naturais; a política nacional de
proteção e defesa civil (PNPDED) e o
sistema nacional de proteção e defesa civil
(SINPDEC).

No âmbito federal foi criado em 2011,
o centro nacional de monitoramento e
alertas de desastres naturais
(CEMADEN), que tem como missão
desenvolver, testar e implantar um
sistema de previsão de ocorrência de
desastres em áreas suscetíveis de
todo Brasil. O Cemaden monitora 957
municípios em todas as regiões
brasileiras. (PISANI, 2019, p.183)
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1.6. VULNERABILIDADES FRENTE A
FENÔMENOS NATURAIS

Nem todo fenômeno natural é perigoso ao
homem, uma chuva forte, o deslizamento
de uma encosta ou a cheia de um rio, só
tornam-se uma ameaça quando afetam o
funcionamento de uma comunidade,
causando perdas de vidas, prejuízos e
danos materiais. E se esses fenômenos
naturais tornaram-se um desastre, é
porque havia uma situação vulnerável
induzida ou produzida por algum tipo de
intervenção humana sobre a natureza.
(FERNÁNDEZ, 1996, n.p apud ANDERS,
2007, p.33).

O Brasil, assim como uma grande parte dos
países em desenvolvimento e subdesenvolvidos,
sofre continuamente com fenômenos naturais
que afetam severamente suas cidades e
assentamentos. Os efeitos, muitas vezes
catastrófico, não são simplesmente resultados
desses fenômenos, mas sim da precariedade dos
assentamentos e sua localização, consequência
direta de um crescimento urbano desordenado e
de desigualdades socioeconômicas.

A urbanização das cidades cresce gradualmente,
pessoas se mudam para as cidades em busca de
melhores condições de vida. Porém, o
crescimento populacional nas grandes
metrópoles, a distribuição desigual de terra,
aliadas à falta de espaço e/ou condições
financeiras promovem uma ocupação de áreas
irregulares, que futuramente pode oferecer risco
à vida humana.

Mais do que pela influência das forças naturais,
os desastres são também agravados pela cres-

cente vulnerabilidade física e socioeconômica
dessas sociedades.

Lavell (2000) aponta que o risco, ou seja, a
probabilidade de perdas ou danos, é um conceito
que pressupõe a existência de dois fatores:
ameaça e vulnerabilidade. Ameaça se refere a
possibilidade de ocorrer um fenômeno físico que
possa ser prejudicial à sociedade e a
vulnerabilidade, a uma sociedade que está
propensa a sofrer danos.

A vulnerabilidade pode ser entendida
como a incapacidade de uma comunidade
em "absorver" ou se auto ajustar aos
efeitos das mudanças no meio ambiente.
E, quanto maior for essa incapacidade,
maior será a vulnerabilidade e
consequentemente, maior será o risco
sobre a comunidade. (ANDERS, 2007,
p.33)

Desse modo, segundo Feres (2014) o risco da
ocorrência de desastres naturais está muito mais
relacionado ao nível de desenvolvimento da
sociedade, gestão dos riscos de desastres e
adaptação às mudanças climáticas do que
necessariamente as variabilidades naturais: a
vulnerabilidade, somada à exposição e a
variações do clima é que resultam nos riscos e
possivelmente ao desastre propriamente dito.
(Figura 16)
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Figura 16: Fatores: Risco de desastre. Fonte: CDKN – Climate & Development Knowledge network, 2012, n.p.

Pisani (2019) afirma que as causas e os efeitos
dos problemas sociais, que geram essa
vulnerabilidade, criam um ciclo (Figura 17). No
qual os assentamentos precários em áreas
ambientalmente frágeis são construídos devido
as pressões socioeconômicas, como
consequência os riscos e acidentes ocorrem, e
devido a pressões sociais, os gestores promovem
a urbanização que gera uma minimização da
situação, gerando espaços públicos e obras de
infraestruturas, porém os problemas sociais
continuam e novas populações se instalam nessas
áreas, e novos riscos e acidentes ocorrem,
recomeçando o ciclo com a formação de outras
invasões de populações em busca de melhores
condições de vida. (PISANI, 2019)

Para que seja possível a quebra do ciclo, é
necessário compreender e combater os
processos que geram essa precariedade das habi-

tações de grupos de baixa renda, que são os
mais vulneráveis a esse cenário vicioso. (Pisani,
2019)

Pode-se até mesmo afirmar que, por mais
que a sociedade se desenvolva, os
desastres naturais sempre irão ocorrer.
Os fenômenos naturais extremos fazem
parte da geodinâmica terrestre e são
imprescindíveis para a existência humana,
sendo diretamente responsáveis pela
formação do relevo, manutenção de
ecossistemas, abastecimento das fontes
hídricas, entre outros. Os esforços
humanos devem ser direcionados para a
elaboração e adoção de medidas
preventivas e mitigadoras que possam
amenizar o impacto causado pelos
desastres naturais (MARCELINO, 2008, p.
9).



26

Figura 17: O Ciclo dos acidentes urbanos. Fonte: elaborado a partir de Pisani, 2019, p.190.



CAPÍTULO 2



“Fazer face a uma emergência significa lidar com problemas de uma
natureza diferente, alguns que requerem uma ação imediata enquanto
outros carecem de longos períodos de subsidência. Por vezes é uma
questão de providenciar casa àqueles que a perderam, outras vezes é
uma questão de salvaguardar a dignidade humana sem esquecer a
importância da memória dos lugares”

Ricardo Vanucci apud Tiago Sá Gomes
Arquitetos
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2. O CENÁRIO PÓS DESASTRE

No cenário pós-desastre, parte fundamental
para a recuperação das vítimas que vieram a
ficar desabrigadas, é fornecer meios para que
esses indivíduos possam retomar suas
atividades diárias. Segundo a Urban Land
Institute (ULI) (2006), uma das maneiras de
fomentar essa ação, é a qualidade do abrigo ou
moradia fornecida, as características internas
do espaço e o entorno no qual está inserido.

Os esforços devem focar primordialmente, no
socorro às vítimas, realocando a população em
áreas seguras, que forneçam assistência, tanto
medica e psicológica, como infraestrutura
adequada.

Em um momento de crise imediata,
quando muitas pessoas foram expulsas de
suas casas e não têm para onde ir, é
importante focar nas necessidades mais
importantes: comida, abrigo, água,
saneamento e cuidados de saúde. (URBAN
LAND INSTITUTE, 2006, p.6)

Posteriormente, iniciam-se as medidas para
reconstrução local, para possibilitar a
reconstituição da vida social, econômica, moral
e institucional da área bem como da
comunidade. Planejar e promover
implantações e abrigos que favoreçam a
independência do desabrigado para que ele
retome sua vida, desvinculando-se,
gradualmente, do auxílio prestado e, assim,
não corroborando para o prolongamento do
prazo do abrigo. (ANDERS, 2007).

As famílias que vivem em comunidades
temporárias estão se recuperando de
grandes choques: perderam casas,
empregos e, em alguns casos, entes
queridos, e precisam de uma ampla gama
de serviços de apoio para recuperar seus
problemas, tanto emocional quanto
financeiramente. (URBAN LAND
INSTITUTE, 2006, p.7)

As habitações, podem ser distinguidas entre as
que requerem uma nova construção e as que
não necessitam. (LIZARRALDE; JOHNSON;
DAVIDSON, 2010). Logo, os tipos de habitação
emergencial e temporária que não requerem
nova construção são:

• Estadia em casas de familiares e amigos:
adequada para curtos períodos, os quais
variam em diferentes contextos, como em
situações em que há possibilidade de
retorno às casas apenas reparando os
danos;

• Estadia em apartamentos alugados:
geralmente subsidiada pelo governo, sendo
adequada para desastres em menor escala;

• Estadia em edificações públicas:
recomendada apenas quando
absolutamente necessário e para curtos
períodos, de semanas a poucos meses, já
que a qualidade de vida que esses espaços
oferecem é comprometida pela falta de
privacidade dos núcleos familiares.
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E os que requerem novas construções:

• Autoconstrução de abrigos: Construção de
casas a partir de materiais disponíveis
oriundos do desastre ou disponibilizados por
terceiros, envolve demasiada complexidade
quanto à propriedade da terra a ser utilizada
e pode resultar em ocupações ilegais pela
urgência dos procedimentos;

• Instalação de tendas: podem não ser muito
durável e não oferece o conforto necessário;

• Unidades pré-fabricadas: como contêineres
ou habitações móveis, que podem ser
reutilizáveis em outros eventos;

• Unidades habitacionais temporárias: providas
pelo governo, ONGs e outras organizações.

Anders (2007) também aponta quatro maneiras
mais comuns de abrigo em situações
emergências, sendo elas:

• Reparo e reabilitação das casas: Em casos
menos graves, trata da reparação e/ou
reconstrução das casas afetadas;

• Auto abrigo: Quando as vítimas possuem
alternativas de abrigo, como casa de
familiares e amigos ou hotéis -
enquadrando-se como desalojado – ou a
construção de casas improvisadas com
materiais disponíveis nos escombros e
tendas fornecidas por terceiros;

• Adaptação de edifícios: Abrigos em edifícios
como ginásios, igrejas e escolas;

• Acampamento de desabrigados: Construção
de abrigos em terrenos disponíveis.

É conveniente distinguir as vítimas dos
desastres em termos de habitação entre
desabrigados e desalojados. De acordo com
Castro (1998), os desabrigados são as pessoas
cujas habitações foram afetadas e que, na
ausência de relações de parentesco, compadrio
e afins que lhe permitam acolhimento
provisório, necessitam obrigatoriamente de um
abrigo provido pelo governo.

Enquanto o segundo, por sua vez, define
pessoas que foram obrigadas a abandonar
temporária ou definitivamente sua habitação,
em função de evacuações preventivas ou
destruição decorrentes do desastre, que não
necessariamente carecem de abrigo provido
pelo Sistema por haver possibilidade de se
abrigar em casas de amigos, parentes ou
conhecidos. (CASTRO, 1998).

Segundo Feres (2014), o abrigo efetivo após o
desastre é complexo e muitas vezes se dá de
forma errada, abrigos emergenciais mal
planejados e que excedem o tempo da
emergência, tornam-se abrigos temporários,
como acomodações em ginásios, escolas e
igrejas. Segundo Valencio (2009), tais situações
colocam as famílias, limitadas por regras
formais e informais impostas, sem condições
de descanso e ausência de espaço físico priva-
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do, que impede as atividades diárias,
representando mais que a destruição material,
mas também a decomposição do território, da
vida familiar, da atividade cotidiana e da vida
comunitária. (FERES, 2014)

Desse modo, os abrigos temporários atuam,
em determinados casos, como um serviço
essencial aos vitimados por permitir um espaço
que gere privacidade, no qual poderão
começar a reconstituir suas rotinas, mesmo
que através de soluções temporárias. (FERES,
2014).

Davis (2011), em seu livro What Have We
Learned from 40 years’experience of Disaster
Shelter? (O que aprendemos com a experiência
de 40 anos do Abrigo de Desastres?), aponta
questões fundamentais acerca das formas de
habitar pós desastre. Apresentando dez
preceitos, que deverão guiar qualquer
intervenção nesses contextos, sendo eles:

• 1º Enfatizar os beneficiários: devem estar
sempre ao centro das decisões, participando
ativamente delas;

• 2º Considerar o processo e não apenas o
produto: questões fundamentais no
processo do ‘habitar’- proteção contra as
intempéries, segurança emocional e
privacidade, prover serviços como socorros,
distribuição de comida e medicamentos etc.;

• 3º Capacitar: treinando e educando grupos
de construtores e estimulando a criação de
instituições de reconstrução, que podem

configurar papel importante junto ao governo
em momento de necessidade, e promovendo
mobilização social junto à comunidade ou
fortalecendo os meios de subsistência para a
auto recuperação;

• 4º Dispor o abrigo em contexto amplo e não
o isolar das comunidades pré-existentes;

• 5º Adotar uma resposta guiada pela demanda
dos abrigos, dos sobreviventes e da
reconstrução;

• 6º Considerar abrigos como “lares” e não
simplesmente “casas”: buscar a criação de
lugares com sentido, identidade e
pertencimento, e não meramente espaços;

• 7º Garantir segurança;

• 8º Evitar desperdícios e sublevação social
através da minimização do uso de abrigos
provisórios;

• 9º Considerar abrigos e reconstrução das
habitações como uma questão de
desenvolvimento em vez de alívio ou bem-
estar;

• 10º Construir evidências baseadas no
conhecimento já que evidências precisas são
frequentemente não existentes.
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Em vista disso, o desenvolvimento e
assentamento dos abrigos emergenciais, deve
sempre levar em conta o usuário, as relações
humanas necessárias e o seu entorno.
“Quando colocados no centro do processo,
garantem o estabelecimento de edificações
mais adequadas e seguras, com maior
resiliência, adaptação e conscientização dos
riscos.” (FERES, 2014, p.40)

Dessa forma, o habitar pós desastre é uma
questão contemporânea que deve ser
discutida. Sua formação, construção,
instalação, permanência, recorrência e, acima
de tudo, suas consequências, são aspectos que
devem ser estudados, com o de responder á
essa necessidade de forma satisfatória,
oferecendo o abrigo necessário as pessoas.
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2.1 RESPOSTA AO DESASTRE: 
ABRIGOS TEMPORÁRIOS NO 
BRASIL

No Brasil, a responsabilidade de organizar um
abrigo ou acampamento de desabrigados é da
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa
Civil (COMDEC), seguido dos órgãos estaduais
e/ou federais quando necessário, como
também por entidades públicas ou privadas.

Segundo Feres (2014, p. 42 apud SIMÕES,
2006, n.p.), conforme recomendação do
manual da Defesa Civil, devem ser planejados e
especificados os detalhamentos quanto a
montagem, estruturação, local de inserção,
equipes de trabalho e outras atribuições para a
implementação de abrigos, os quais devem,
ainda, ser planejados e reorganizados em
recursos e auxílios a cada 7 dias, com duração
prevista a cada contexto.

No entanto, a forma que os abrigos
temporários são implantados atualmente no
Brasil, “dificilmente são destinados a uma
consolidação progressiva e segura dos
beneficiários”, os quais podem morar por anos
em um ambiente vulnerável, “além de
consumirem recursos importantes que não
contribuem à reativação da economia local”
(ONU-HABITAT, 2012).

Os abrigos temporários tal como são
administrados hoje no Brasil revelam-se
como um misto de campo de concentração
e campo de refugiado, um lugar que, numa
perspectiva higienista, é criado para confi-

nar os losers, ali privados do último fio de
sua privacidade e dignidade como pessoa
humana. Em seguida, brutalizando os que
ali vivem em desesperança, os abrigos
sofrem abandono pelo ente público –
revelado pela diminuição das providências
de atendimento imediato e também pelas
providências de soluções habitacionais
duradouras – culminando em
estigmatização do grupo pela vizinhança
que exige sua expulsão, a morte social
levada ao paroxismo. (VALENCIO et al.,
2009, p. 43)

O Manual de Administração para Abrigos
Temporários, desenvolvido pela Secretaria de
Estado da Defesa Civil do Rio de Janeiro (2006),
classifica os tipos de instalações utilizadas
como abrigo temporário entre fixas ou móveis.

Sendo que as fixas compreendem “edificações
públicas ou privadas adaptadas para a
habitação temporária”, como ginásios, escolas
públicas, centro comunitários, entre outros, e
as móveis “barracas de campanha para
habitação temporária, em área
predeterminada”, como por exemplo, campos
de futebol, quadras poliesportivas sem
cobertura fixa, descampados horizontais, etc.
(SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL DO
RIO DE JANEIRO, 2006, p.22).

Os órgãos de defesa civil têm estruturado
abrigos temporários em sua maioria em
instalações fixas. Assim sendo, tem-se utilizado
ginásios, creches, igrejas, mas, principalmente,
escolas públicas, interrompendo o seu
funcionamento usual e utilidade a comunidade.
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A utilização desses espaços físicos
comprometera a dinâmica social
precedente, ao se criar outra
territorialidade sob um território em que
havia outra funcionalidade, como a de
servir à educação formal, por exemplo.
Ademais, a ocupação desses espaços,
também com o passar do tempo, é
reivindicada pela comunidade não
impactada no intuito de refazimento das
funções precedentes. Há dessa forma,
uma disputa de poder sobre uma área
entre diferentes agentes, quais sejam, as
famílias abrigadas, os citadinos não
impactados e os órgãos de proteção civil.
(MARCHEZINI, 2014, p. 50)

Figura 18: Definição de abrigos conforme Defesa Civil do Rio de Janeiro. Fonte: Feres, 2014, p. 36.

Segundo Barbosa (2011), uma das
possiblidades de abrigo emergencial, que vem
sendo adotada no Brasil, é a utilização de um
kit emergencial, o ShelterBox.

Criado por uma organização beneficente
internacional, com o objetivo prestar auxílio
aos desabrigados e desalojados em qualquer
parte do mundo por meio do envio de kits de
abrigo temporário e voluntários preparados
para uma situação

de desastre, o kit é composto por uma tenda –
com capacidade de até 10 pessoas e
resistência às tempestades e temperaturas
extremas - utensílios de cozinha, material de
desenho para crianças, ferramentas e
acessórios de sobrevivência (Figura 19).

Seu conteúdo pode ser variável conforme o
país que será destinado a fim de condizer com
natureza, clima e características locais.
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Em locais de baixas temperaturas, provê
cobertores térmicos e lençóis infláveis, e em
locais de altas temperaturas, telas para
mosquitos e meios de purificação de água,
especialmente onde há incidência de malária e
epidemias tropicais. (BARBOSA, 2011)

No Brasil, o kit já foi utilizado em eventos para
abrigar as vítimas de enchentes que ocorreram
nos Estados de Santa Catarina, Pernambuco e
Alagoas e em Nova Friburgo, Petrópolis,
Teresópolis e São José do Vale do Rio Preto
(Figura 20). (BARBOSA, 2011)

Figura 19: Componentes do kit ShelterBox. Fonte: ShelterBox, 2018, n.p.

Figura 20: Implantação dos kits em São José do Vale do Rio Preto. Fonte: Rotary Club, 2011, n.p.
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2.1.1 EXEMPLOS DE ABRIGOS NO
BRASIL

SANTA CATARINA
Em 2008, no estado de Santa Catarina as fortes
chuvas que ocorreram no mês de novembro
acarretou em numerosas enchentes. Afetando
em torno de sessenta cidades e mais de 1,5
milhões de pessoas, dentre eles 135 mortes,
9.390 desalojados e 5.617 desabrigados.
(ROSSETTO, 2009)

As famílias desabrigadas alojadas em ginásios
escolares, foram, posteriormente, alojadas em
módulos provisórios de madeira construídos
dentro de galpões industriais alugados, devido
ao começo do ano letivo.

A intenção era de que as famílias
permanecessem nos módulos por 12 meses,
tempo necessário para a construção de
habitações populares definitivas.

O módulo padrão de 25 m² deveria abrigar
entre três e seis pessoas. Famílias com mais de
sete membros deveriam ser alojadas em
módulos com 37 m², divididos em quatro
cômodos. Casais com um filho pequeno seriam
acomodados em um único cômodo de 12,5 m².
Banheiros e cozinhas eram do uso coletivo.
(ROSSETTO, 2009)

Figura 21: Módulos de madeira. Fonte: G1/ Jandyr Nascimento, 2009, n.p.
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RONDÔNIA
Em 2014, em sua época de cheia, o Rio
Madeira chegou à marca de 19,74 metros. A
enchente atingiu em Rondônia, principalmente,
os municípios do Porto Velho, Nova Mamoré e
Guajará-Mirim. Afetando cerca de 97 mil
pessoas, sendo que 35 mil ficaram
desabrigadas ou desalojadas. (FABRE, 2014)

Os desabrigados foram acolhidos em abrigos
espalhados pela capital, em instalações
improvisadas em escolas, ginásio, associações,
igrejas e outros espaços cedidos pelas
comunidades. Posteriormente, foram
entregues kits de barracas, do Governo
Federal, implantadas em terrenos vazios da
região.

Figura 22: Barracas implantadas em terrenos vazios. Fonte: Defesa Civil, 2015, n.p.

ACRE
As fortes chuvas que atingem a região do Acre
em 2015, afetaram moradores de nove dos 22
municípios acreanos. Deixando 11.682 pessoas
desabrigadas e 105.674 desalojadas.
(RODRIGUES, 2015)

As famílias desabrigadas foram alojadas em
barracas improvisadas implantadas em

áreas abertas do Parque de Exposições de Rio
Branco, e em ginásios esportivos, no quais
foram feitas divisórias de madeira e lonas. Em
ambos os banheiros e cozinhas eram do uso
comunitário.
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Figura 23: Divisórias de madeira e lona. Fonte: SECOM, 2015, n.p.

Figura 24: Barracas implantadas no Parque de Exposições Rio Branco. Fonte: Iryá Rodrigues/G1, 2015, 

n.p.
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MINAS GERAIS
Em novembro de 2015, o rompimento da
Barragem de Fundão, da Samarco, empresa
controlada pela Vale e pela BHP Billinton,
liberou 62 milhões de m³ de lama e dejetos,
causando um grande impacto ambiental, social
e econômico em Minas Gerais. Das milhares de
pessoas afetadas, 19 foram mortas, 630
tiveram que ser desalojadas e cerca de 1.500
pessoas ficaram desabrigadas. (D'AGOSTINO,
2015)

Em um primeiro momento, as vítimas do
desastre foram alojadas no complexo esportivo
Arena Mariana, sem a presença de divisórias ou
privacidade, porém, posteriormente, a
empresa Samarco – responsável pela
barragem- ofereceu transferências a hotéis
provisoriamente e casas de aluguel por um
período permanente.

Figura 25: Alojados na Arena Mariana. Fonte: Márcio Fernandes/Estadão conteúdo, 2015, n.p.

A partir dos exemplos é possível perceber que
as soluções de abrigos temporários atualmente
presentes no território brasileiro,
normalmente, não contam com infraestrutura
adequada para garantir certo conforto e
privacidade aos indivíduos, não conseguindo
atender às necessidades básicas humanas do
dia-a-dia além dos espaços inapropriados.
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CAPÍTULO 3



“Projetar uma arquitetura efêmera não é apenas projetar algo
temporário. Significa contar uma história, levar adiante um conceito
abstrato, criar experiências através de aspectos construtivos e de
comunicação. E os projetos devem ser muito bem pensados para
impactar no pouco tempo que eles permanecerão disponíveis.”

Bárbara Cassou
Archtrends Portobello
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3. HABITAÇÃO EMERGENCIAL

3.1 ARQUITETURA EFÊMERA DE

CARÁTER EMERGENCIAL

Segundo o professor Cianciardi (2012, n.p.), apud

Rêgo (2013, p.03), “O critério definidor da

arquitetura efêmera não é a durabilidade

potencial do objeto arquitetônico, mas sim o

tempo que este se desfaz de um dado lugar”.

A condição de efemeridade pode ser

exemplificada por quatro critérios básicos, sendo

eles: ser uma arquitetura de montagem rápida,

compara a arquitetura convencional, porém

mantendo seu conforto e aplicação; existir no

espaço em um determinado tempo, “acabando”

quando perde-se sua necessidade sem deixar

restos ou construções vazias; existir

independente da paisagem ou local inserida; e

ser transportável ou não.

A trajetória dessa classe da arquitetura

confunde-se com a dinâmica história do

homem. No início, em busca das

descobertas que lhe garantissem a

sobrevivência, até os dias atuais de uma

sociedade pós-moderna em que a

flexibilidade, a praticidade e a busca pelo

desenvolvimento sustentável do planeta é

de substancial importância, não deixando

de ser ainda uma questão de

sobrevivência, mais também quando se

trata de casos urgentes, onde um dos

maiores desafios é o necessário

imediatismo nas respostas. (RÊGO, 2013,

p.04)

Segundo Rêgo (2013), o abrigo temporário teve

sua origem no estilo de vida nômade, quando o

clima passou a ser o grande responsável pela

busca de proteção e conforto.

Devido a frequente mudança de local, estrutura

do abrigo passou a ser aspecto fundamental,

visando o processo de montagem e

desmontagem. “Mesmo havendo disparidades

regionais de culturas, as necessidades eram

comuns e ainda continuam atualmente,

importando a durabilidade dos materiais, a

flexibilidade e a simplificação no transporte.”

(RÊGO, 2013, p. 04)

Na última década, os fenômenos naturais e suas

consequências catastróficas se intensificaram,

dando forma ao contexto que chamamos de

emergencial. Essa necessidade emergencial de

imediatismo nas respostas frente as

consequências dessas catástrofes são inseridas à

arquitetura efêmera e novos critérios são

acrescentados para a construção de abrigos,

como: a rapidez no fornecimento, baixo custo,

adaptação ao terreno, flexibilidade, facilidade no

transporte e uma montagem rápida e fácil.

Desse modo, a arquitetura de caráter

emergencial pode ser definida como uma prática

arquitetônica que procura oferecer uma

resposta rápida de suporte, proteção e

habitação em situações de crise em diferentes

escalas de emergência, tanto de catástrofes

naturais como de conflitos sociais e políticos.
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Segundo, Gomes (2016, p.25), “Do ponto de vista

da sua tipologia, estas emergências podem ser,

tanto de carácter ocasional, normalmente

causadas por catástrofes naturais ou provocadas

pelo homem, como de origem crónica na qual se

enquadram as situações de precariedade e

pobreza extrema permanente.”

A finalidade do refúgio de emergência é

prestar proteção a uma família vulnerável.

Pode tomar a forma de um produto, ou

pode ser um processo. Pode começar por

uma lâmina de ferro ondulada, que

eventualmente pode converter-se na

cobertura de uma casa. (DAVIS, 1980, p.

58)

Os primeiros registros de utilização desses

abrigos denominados de emergencial foram

registrados durante grandes catástrofes, como o

grande incêndio de Londres (1666), o terremoto

de Lisboa (1755) e o terremoto de São Francisco

(1906), entre muitas outras. (GOMES, 2016)

Porém, somente no século XX que avanços

relevantes foram feitos nessa área de estudo. A

necessidade de refúgio a milhares de pessoas

afetadas pelas duas Grandes Guerras Mundiais

(1914-1918 e 1939-1945), permitiu o avanço

técnico e de informações comportamentais

quanto a conduta social em situações de crise.

(GOMES, 2016)

Ao mesmo tempo, o Movimento Moderno

trouxe alguns dos estudos mais relevantes na

abordagem das temáticas sociais e em alguns

casos, direta ou indiretamente, à própria prática

arquitetônica de emergência.

Nomes como Le Corbusier, Jean Prové, Ralph

Erskine e Walter Gropius, ganharam grande

visibilidade por abordarem, cada um no seu

contexto, soluções arquitetônicas que levavam

em conta diferentes aspectos presentes na

arquitetura emergencial, como: longevidade da

edificação, flexibilidade funcional, desenho

eficiente, economia de recursos e

autoconstrução. (MINGEZ, 2015 apud GOMES,

2016).

Apesar de novas inquietações e estudos que

produziram avanços específicos nessa área, Neto

(s.d.) e Marum (s.d) afirmam que:

Apesar das várias tentativas em contribuir

e investigar para melhorar a habitação pós-

catástrofe, continua a ser a tenda de

campanha, o abrigo de emergência mais

utilizado pelas organizações intervenientes.

Em parte, a justificação para o modelo de

habitação-refúgio em situações pós-

catástrofe se manter quase inalterada ao

longo dos anos (apesar de várias tentativas

de melhoramento), é, talvez, pelo fato de

serem consideradas manifestações

deslocadas e desvalorizadas pela crítica

teórica da arquitetura, impedindo a

continuidade das investigações. Contudo

estes projetos dão-nos coordenadas

valiosas que permitem recuperar e

repensar a ideia de habitação pós-

catástrofe. (NETO; MARUM, s.d, n.p, apud

RÊGO, 2013, p.05)
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3.2 SOLUÇÕES ESTRUTURAIS DE

ABRIGOS EMERGENCIAIS

O tipo de estrutura utilizada tem grande

importância nas habitações de caráter

emergencial, uma vez que a rapidez e a eficácia

da resposta são fatores essenciais para uma

proposta de habitação viável.

Essas estruturas comumente utilizadas, podem

ser classificadas segundo dois pensamentos

distintos, conforme explicitado por Anders

(2007), o primeiro sugere uma intervenção

mínima, oferecendo somente o auxílio essencial

de suporte à vida, sem gerar dependência

externa. Esses tipos de abrigos, são geralmente

construídos in loco com materiais e técnicas

locais, baixo custo e podendo ser reutilizado ou

reciclados os materiais nele utilizados.

O segundo, sugere uma intervenção maior,

muitas vezes de longo termo e planejada, devido

a isso, invariavelmente as soluções para esse tipo

de abrigo possuem um custo elevado e

desenvolvimento de tecnologias. Esse último tipo

de abrigo é geralmente pré-fabricado, também

dividido entre duas vertentes, estruturas de

implantação imediata, ou seja, que já chegam ao

local montadas e só necessitam ser implantadas

ou estruturas em formato de kits de montagem,

construídas in loco a partir de peças e partes pré-

fabricadas e de fácil transportabilidade.

Ainda segundo Kronenburg (1995) apud Anders

(2007), esse tipo de estrutura ainda pode ser

dividida entre quatro categorias: Modular, Flat-

pack, Tênsil e Pneumática. (Figura 26)

ESTRUTURA

CONSTRUÍDO IN LOCO PRÉ-FABRICADO

DESMONTÁVEL MODULAR

FLAT-PACK TÊNSIL PNEUMÁTICA

Figura 26: Classificação das Estruturas. Fonte: Elaborado a partir de Kronenbrug (1995) apud Anders (2007), 2019, n.p.
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MODULAR: São unidades entregues praticamente

prontas, sem necessidade de montagem, sendo

somente necessário conecta-las às redes de

esgoto, água e eletricidade. (Figura 27) Havendo

necessidade, essas unidades modulares podem

ser conectadas umas às outras, aumentando sua

área útil.

Os materiais mais comumente utilizados nesse

tipo de abrigo são o aço e a madeira, e mais

recentemente, fibras, plásticos e alumínio. São

geralmente, transportados por caminhões, ou se

necessário helicóptero e aviões.

FLAT-PACK: São unidades entregues

desmontadas, em forma de kits (Figura 28) que

são montados quando chegam ao local que serão

implantados. Uma vantagem desse tipo de

estrutura é a maior facilidade no transporte por

ocuparem espaços menores, desse modo, em

casos onde há limitações de acesso, o tamanho

reduzido, o peso e volume do abrigo desmontado

facilita o transporte dos mesmos.

Os materiais utilizados são semelhantes às

unidades modulares, no entanto sua qualidade e

eficiência dependem do sistema de montagem.

TÊNSIL: São unidades montadas a partir de uma

armação rígida, geralmente aço ou alumínio, que

sustenta uma fina membrana tensionada,

normalmente uma lona ou um composto de

poliéster coberto com PVC, presa à armação,

muito similares às utilizadas em acampamentos.

(Figura 29)

PNEUMÁTICA: São unidades infláveis, seu

funcionamento é semelhante as estruturas

tensionadas, porém a tensão sobre a membrana

é exercida pelo ar (Figura 30). Esse sistema

permite a construção de estruturas leves e de

grande porte, sendo fáceis de transportar e

montar. Todavia, podem ocorrer problemas

relacionados a sua resistência ao vento, ou

eventuais furos ou problemas com o

fornecimento de ar.
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Figura 28: Projeto de habitação emergencial do escritório Design Nobis no estilo Flat-Pack. 

Fonte: Design Nobis, 2015, n.p.

Figura 27: Abrigos de Emergência Transportáveis ECLIPS. Fonte: ECLIPS, 2019, n.p.
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Figura 30: Abrigo inflável para abrigo ou uso militar. Fonte: Toro Shelters, 2019, n.p.

.

Figura 29: Abrigos de emergência e alívio de desastres HTS-RDS. Fonte: HTS-RDS, 2019, n.p.

.
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3.3 DIRETRIZES E CONDICIONANTES DE

PROJETO

Para a montagem de abrigos emergenciais, seja

ele uma adaptação em uma edificação ou

habitações montadas em um local, alguns pré-

requisitos são necessários para a segurança e

bem-estar das pessoas que ali iram viver por um

determinado tempo. De acordo com a

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (2001),

recomenda-se que o local escolhido para a o

abrigo seja seguro, em alguns casos, longe da

área do desastre, possuindo fácil acessibilidade e

que ofereça condições de higiene básica, água

potável, gás, luz e meios de comunicação e

transporte.

Além dessas condições básicas, algumas

dependências são necessárias nos abrigos,

como:

• Dormitórios – distribuição por famílias

ou por sexo;

• Sanitários masculinos e femininos;

• Cozinha;

• Refeitório;

• Almoxarifado;

• Administração;

• Lavanderia;

• Área para recreação; e

• Enfermaria.

Quanto a questão sanitária, um número mínimo

de instalações são necessárias para suprir a

necessidade de um certo grupo, segundo

recomendações de Santos (1999) é necessário:

• 1 vaso sanitário para 10 residentes
(mictórios podem substituir até a metade
dos vasos sanitários para os banheiros
destinados aos homens);

• 1 lavatório para 10 residentes;
• 1 chuveiro para cada 30 residentes (locais

de clima quente), e 1 chuveiro para cada 50
residentes (locais de climas temperados);

• 1 bebedor e 1 pia de serviço para 100
residentes; e,

• O volume total de água requerido pode ser
estimado com uma dotação de 40
litros/pessoa/dia.

Skeet (1977) apud Anders (2007) aponta uma

lista de considerações fundamentais para o

desenvolvimento de abrigos emergenciais:

1. Custos e facilidade de transporte: Evitando

abrigos de alto custo ou baixo custo benefício. Os

materiais utilizados devem ser sempre que

possível locais e se necessário importar, devem

ser baratos, leve e compacto. Os abrigos também

devem ser fáceis de serem transportados, sejam

eles feitos para serem entregues prontos ou para

montagem.

2. Facilidade de construção: Os abrigos deverão

ser fáceis de montar. Devem necessitar o mínimo

de mão de obra especializada ou equipamentos

específicos.

3. Aceitabilidade cultural: O abrigo deve ser o

mais similar possível às edificações tradicionais

da região, seja em sua estrutura, técnicas ou

materiais. O seu tamanho deve ser apropriado ao

tipo de sociedade no qual
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será implantado, sendo possível abrigar famílias e

grupos de diferentes tamanhos.

4. Adequação ao clima: O isolamento térmico do

abrigo deve ser adequado ao clima local, assim

como a resistência ao vento e a proteção solar.

Os usuários devem ser instruídos a adaptar o

abrigo às mudanças climáticas.

5. Local e disposição dos abrigos: O local de

implantação dos abrigos é de extrema

importância, deve oferecer drenagem adequada,

espaço abundante, e suprimento de água; deve

ser adequado em todas as estações do ano, e

isolada de insetos e outras pragas.

6. Efeito de grandes períodos de permanência: É

importante que os abrigos temporários não

virem algo permanente para que não haja perigo

de se tornarem favelas. Eles precisam ser

facilmente desmontados e guardados ou

convertidos para outro uso.

Quanto a implantação, esta deve ser organizada

de forma que agrupe pequenos grupos familiares

ao redor de serviços públicos, como sanitários,

refeitórios, etc. A ampliação do acampamento,

não pode causar a diminuição da qualidade dos

serviços, sendo necessário ser proporcional o

número de habitações e o de serviços. Devem ser

criadas áreas para a administração, recepção e

distribuição dos residentes do acampamento,

serviços de armazenamento, locais de

distribuição de provisões e áreas recreativas.

Desse modo, Castro (1999) recomenda alguns

pontos que devem ser observados quando forem

implantados esses acampamentos para abrigos:

• A topografia do terreno deve permitir uma
drenagem adequada. Recomenda-se terrenos
cobertos com grama, o que previne a
formação de lama ou poeira, no entanto,
terrenos cheios de arbustos e vegetação
excessiva podem servir de toca para insetos e
roedores e devem ser evitados;

• Devem ser implantados em áreas seguras e
afastadas das áreas de riscos;

• Deve-se evitar áreas próximas às zonas
comerciais e industriais, expostas à níveis de
ruído excessivo, odores e poluição;

• Os acampamentos devem ser espaçosos,
prevendo uma área de 30 a 40m² por pessoa
ou de 3 a 4 hectares para cada mil
desabrigados;

• O local deve oferecer fácil acesso as vias e
estradas e estar longe de focos de moscas,
mosquitos e depósitos de lixos;

• Necessário um espaço amplo para as
habitações e para as instalações de uso
público;

• O acampamento deve ser dividido em duas
áreas distintas: uma residencial e outra
comunitária;

• Dentro dos abrigos o espaço mínimo por
pessoa deve ser de 3m²;
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• É necessário que os abrigos ofereçam
dimensões variáveis, para cada tamanhos de
famílias ou grupos de pessoas;

• Devem ser previstos no mínimo um banheiro
para cada 4 famílias e um tanque de lavar
roupa para cada 8 famílias;

• É necessário que haja ventilação natural nos 
abrigos
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3.4. PROJETOS DE CARÁTER 

EMERGENCIAL - ESTUDO DE CASO

Para o estudo de referências projetuais foram

escolhidos três projetos de habitação para

situações de caráter emergencial. Os três casos

selecionados possuem diferentes técnicas de

montagens e experiência prática. Um que chega

ao local já montado, um projeto realizado por

alunos e uma habitação já utilizada em diversos

países.

Foi feito uma descrição do projeto e uma análise

comparativa, levando-se em conta facilidade de

montagem; acessibilidade dos materiais utilizados;

sustentabilidade; transporte; adaptação ao clima,

terreno e condições locais; metragem quadrada; e

quantidade de pessoas abrigadas.
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3.4.1. PAPER LOG HOUSE – SHIGERU

BAN

O projeto foi pensado para abrigar as vítimas do

terremoto em Kobe, em 1995 que deixou 300 mil

pessoas desabrigadas. O arquiteto Shigeru Ban,

projetou uma casa a partir de tubos de papéis e

diversos materiais reciclados, que pudessem ser

encontrados localmente. A escolha destes

materiais permite uma alta qualidade dos abrigos

com um valor de custo baixo. (QUINTAL, 2014).

As unidades são fáceis de montar e desmontar,

sem precisar de mão de obra especializada, além

disso, os materiais podem ser facilmente

descartados ou reciclados depois de utilizados.

Uma unidade habitacional contempla 16m² num

custo de cerca de U$2.000.

A fundação é constituída por caixas de cerveja

que foram doadas e preenchidas com sacos de

areia. Em cima, duas camadas de madeira

compensada com tubos de cartão de 108mm de

diâmetro entre estas para formarem o piso.

(Figura 33)

Um sistema de travas é instalado no piso para

fixação da vedação. As paredes são feitas de

tubos de papel numa espessura de 4mm,

conferindo maior resistência, e diâmetro de

106mm. Para conferir maior isolamento do

abrigo, uma fita de esponja impermeável pode

ser colada com adesivo entre os tubos. Vigas de

borda de madeira compensada são utilizadas

para ligar vedação com cobertura bem como

sustentação desta. (Figura 33)

A estrutura da cobertura também conta com

tubos de papelão de 108mm além de uma lona

plástica de mesmo material que o utilizado em

barracas. A cobertura plástica, no verão, é

instalada separado do forro de modo a permitir a

circulação do ar enquanto que no inverno

poderia ser fechada para uma menor perda de

calor interno. (BAN, 2016).

Kobe, Japão

1995

Tubos de papel/ Madeira

≅ U$ 2.000,00

15 h

16 m² - até 4 pessoas

Material Reciclável

Produzido no local
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Figura 32: Interior do abrigo. Fonte: Ban, 2016, n.p.

Figura 31: Paper log house. Fonte: Boardman, 2014. n.p.
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As extremidades do telhado, assim como as

janelas, são móveis, o que permite abrir ou

fechar, dependendo da necessidade climática

local. (Figura 34) O espaço de 1,8 m entre as

casas é usado como área comum.

Apesar do abrigo encontrar-se elevado em

relação ao solo, não há acessibilidade. Outro

ponto negativo seria a impossibilidade de se

adaptar a qualquer terreno devido a rigidez das

medidas da fundação. Portanto, apenas pode-se

implantar os abrigos em terrenos sem ou com

pouca inclinação.

Figura 34: Corte e extremidades do telhado e janelas móveis. Fonte: Laohashrayotin, 2013, n.p.

Figura 33: Perspectiva explodida, montagem do telhado e construção da base e paredes. Fonte: Ban, 2016. n.p.
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O método se mostrou flexível e adaptável,

podendo adequar tanto sua planta e forma

(Figura 35) quanto materiais e técnicas

empregadas, em diferentes localizações e climas.

Permitindo assim, sua construção em diversos

países, como já observado na Turquia, Índia e

Filipinas. As únicas limitações das dimensões da

forma são a cobertura e a fundação, já a vedação

permite certas variações.

Turquia (1999) – A unidade passou a ter 3m x

6m, devido ao padrão de madeira utilizado para

a construção no país e a altura média da

população. O projeto também teve maior

atenção ao isolamento térmico, devido ao clima

local, utilizando-se de fibras de vidro colocadas

no teto, e papelão, juntamente, com folhas de

plástico desfiado dentro dos tubos de papel,

além de serem impermeabilizados e revestidos

com poliuretano transparente.

Figura 35: Possibilidades de plantas. Fonte: Laohashrayotin, 2013, n.p.
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Índia (2001) - Entulhos de construções destruídas

foram utilizados para a base ao invés de caixas

de cerveja, que não puderam ser encontradas

nesta área. Estes foram revestidos por uma

pavimentação tradicional de argila. Para o

telhado, bambus divididos foram aplicados nos

armazenamentos de nervura e peças inteiras de

bambu foram utilizados como vigas de cumeeira.

Uma esteira feita de cana local foi colocada

sobre a estrutura de bambu, seguida por uma

lona de plástico transparente para proteger

contra a chuva, em seguida, uma outra camada

de esteira de cana. A ventilação foi fornecida

através das empenas, onde pequenos buracos

nas esteiras permitem que o ar circule.

Filipinas (2014) – A fundação foi feita a partir de

um arranjo de caixas de refrigerante, que são

ancoradas por sacos de areia e forradas com

painéis de piso feitos de coco e madeira

compensada. O telhado foi construído a partir de

folhas de palmeiras locais e folhas de plástico,

enquanto as paredes, ao invés de serem de

tubos de papel, foram são feitas de esteiras de

bambu pré-fabricadas, que proporcionam

privacidade e ventilação.

A partir dessas análises, percebe a preocupação

do arquiteto com a possibilidade de uma

montagem rápida e simples, e adaptação do

abrigo, a partir de um projeto flexível com o

clima, materiais e culturas, apesar de não

permite expansões nem flexibilidade quanto ao

local de inserção.

Figura 36: Adaptação para Turquia. Fonte: Ban, 2016, n.p.
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Figura 37: Adaptação para Índia. Fonte: Ban, 2016, n.p.

Figura 38: Adaptação para Filipinas. Fonte: Ban, 2016, n.p.
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3.4.2 CASA PRATELEIRA – UFRN

A Casa Prateleira, é um projeto desenvolvido

pelos alunos - Carolina de Souza, José Altamirano

e Renata Araújo - da Universidade Federal do Rio

Grande do Norte (UFRN), sob orientação da

professora Clara Rodrigues, para o

Concurso Estudantil Íbero-Americano

de Arquitetura Bioclimática da IX Bienal José

Miguel Aroztegui que teve como tema "Abrigos

de Emergência", com o objetivo de

apresentarem propostas de habitações

temporárias para a acomodação de desabrigados

por motivo de desastres naturais e outras causas

como incêndios e desmoronamentos e

desocupações de edifícios existentes, dotadas de

condições de conforto ambiental para a

habitabilidade com qualidade, segurança e o

mínimo de consumo energético possível.

(BARATTO, 2015)

O projeto ganhou o primeiro lugar no concurso,

segundo o parecer da comissão:

O projeto se caracteriza por uma boa

resposta arquitetônica frente às

características climáticas do sítio onde está

implantado, particularmente no que se

refere à captação dos ventos locais.

Apresenta avaliação do desempenho

termo-energético e da iluminação e

ventilação natural, para respaldar a

proposta. Apresenta boa flexibilidade para

transporte e montagem de diversas

configurações dos abrigos. Aproveitou

ainda um inteligente sistema construtivo

em estrutura metálica baseada em

estantes de armazenamento de estoque

existentes em lojas de atacado. (BARATTO,

2015, n.p.)

As premissas que circundam o projeto são a

facilidade, economia e eficiência de transporte e

de montagem, visando o aproveitamento ao

máximo das condicionantes ambientais a fim de

promover maior sensação de conforto, permitir

adaptar-se à distintos terrenos e situações.

O projeto parte da concepção de um sistema

construtivo já existente: estrutura metálica

utilizada como estante de armazenamento de

estoque em lojas de atacado. Por ser resistente a

grandes cargas, esse sistema permite uma

expansão não somente na horizontal, mas

também na vertical.

Rio Grande do Norte, Brasil

2015

Aço/ Compensado naval

S/ Informação

S/ Informação

17.28 m² - até 4 pessoas

Material Reciclável

Container/Helicóptero
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Figura 39: Casa Prateleira. Fonte: Aroztegui, 2015, n.p.

Figura 40: Montagem da estrutura. Fonte: Aroztegui, 2015, n.p.

Sua montagem e desmontagem é rápida e

simples, sem necessidade de mão de obra

específica. Por suas peças virem desmontadas,

facilita o transporte, podendo ser transportados

por caminhões. “Em um container de caminhão

são possíveis acomodar oito abrigos médios, o

que atende 48 pessoas” (AROZTEGUI, 2015).

No projeto são apresentados três módulos

distintos: um menor unifamiliar de pavimento

único com 17,28m² com capacidade para 4

pessoas; um médio unifamiliar de dois

pavimentos com 25,92m² com capacidade para 6

pessoas (Figura 41); e um maior de uso público

de pavimento único com 69,12m² que fornece

infraestrutura auxiliar, como banheiros,

chuveiros, cozinha e uma sala para acomodar

atividades segundo a necessidade, como

estoque, enfermaria, etc.(Figura 42)
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Figura 41: Planta dos módulos habitacionais. Fonte: Aroztegui, 2015, n.p.

Figura 42: Planta dos módulos de serviço. Fonte: Aroztegui, 2015, n.p.

Os três módulos seguem a modulação da

estrutura, baseada em múltiplos de 0,60m. Do

mesmo modo, a escolha da placa de

compensado naval para vedação (1,20m x 2,40m)

foi pautada nesta proporção. Essa associação da

estrutura com o fechamento seguindo as

mesmas medidas evita que cortes sejam

necessários e, assim, desperdícios, o que

simplifica a montagem e diminui custos.

A cobertura de placa de compensado naval

recebe uma sobrecobertura de telha de

sanduíche a fim de que a distância entre os dois

elementos crie sombra e ventilação,

influenciando no conforto interno do abrigo. A

sobrecobertura avança além do volume das

faces, criando beirais que sombreiam as fachadas

de modo a também interferir no conforto

interno. Além disso, a inclinação do telhado

permite a condução da água da chuva, prevendo

ainda a instalação de placas solares para

abastecimento energético da habitação.

(AROZTEGUI, 2015).
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Figura 43: Corte transversal: vedação, aberturas, cobertura e sobrecobertura. Fonte: Aroztegui, 2015, n.p.

O local escolhido para inserção do projeto, foi a

quadra esportiva do SESI Clube no bairro de

Lagoa Nova em Natal, Rio Grande do Norte. A

escolha foi baseada na proximidade de áreas de

risco além de contar com infraestrutura local

existente que auxiliaria na assistência.

(AROZTEGUI, 2015).

Sua implantação é concebida em pequenos

grupos que são reunidos, conformando praças.

Cada agrupamento consiste num módulo grande

de assistência, quatro médios e um pequeno

(figura 44). Essa concepção procura evitar que

corredores de ventos sejam formados.

Quanto ao conforto ambiental, as escolhas por

cores claras, permitem menor absorção de calor

e maior conforto térmico, a utilização de janelas

com brises horizontais, controlados por meio de

manivela, permite regular a iluminação e

ventilação naturais.

A concentração das aberturas nas fachadas

Norte e Sul permite uma melhor orientação para

aproveitamento da luz do sol e dos ventos que

promovem ventilação cruzada. Enquanto a

elevação Norte conta com uma varanda que

permite sombreamento da face, as fachadas

Leste e Oeste evitam-se aberturas para que haja

menor incidência
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solar da manhã e da tarde, período em que o sol 
está mais baixo e aqueceria o interior do abrigo. 

Outro elemento adotado é a elevação do abrigo

em relação ao solo por meio de pernas

hidráulicas. Esse sistema permite que o abrigo

seja implantado em terrenos com desníveis leves

pela regulagem de cada peça ser individual,

porém em terrenos de grandes inclinações, não

seria possível sua implantação. A elevação do

abrigo permitir isolar a moradia de escombros

e/ou elementos, como insetos, bem como menor

interferência do calor emanado do solo na

temperatura interna.

Concluindo, percebe-se uma certa flexibilidade

do sistema construtivo para diferentes cenários e

necessidades. As áreas molhadas, como cozinha

e banheiro, por serem de uso comunitários,

promovem áreas coletivas e compartilhadas. A

facilidade de transporte e montagem e

desmontagem também é um ponto positivo do

projeto.

Figura 44: Esquema de implantação. 

Fonte: Aroztegui, 2015, n.p.

Figura 45: Corte Longitudinal. Fonte: Aroztegui, 2015, n.p.
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3.4.3. ECOBITAT – FELIPE 

CAMPOLINA

O ECObitat, projeto desenvolvido pelo arquiteto

Felipe Campolina, é um sistema de alojamento

modular projetado especificamente para

fornecer habitação emergencial. Facilmente

transportada e feita de materiais disponível

comercialmente, o ECObitat pode ser construído

facilmente e entregue onde for necessário.

Construído utilizando placas padrão OSB -

Oriented Strand Board (Painel de Tiras de

Madeira Orientada), tudo é dimensionado a

partir das dimensões 1,22 m x 2,44 m. O sistema

resultante modular tem dimensões de 2,44 m x

3,10 m x 12,20 – aproximadamente do tamanho

de um container padrão. O modulo pré-fabricado

chega já montado ao seu lugar de implantação.

A estrutura é composta por uma armação de

aço, enquanto que os painéis OSB com

isolamento termo acústico, são utilizados para as

paredes e piso. As janelas possuem vidro

temperado e a cobertura é constituída de telhas

metálicas tipo sanduíche.

No projeto é apresentado dois módulos, um

módulo “compacto” de 17 m², contendo apenas

um quarto e banheiro, e um módulo de 32 m²

composto por um quarto na extremidade, um

banheiro e áreas de convivência, como sala e

cozinhas (Figura 47). Podendo ser adaptado as

necessidades de cada família, acrescentando

módulos de dormitório.

As longas aberturas verticais feitas na parede

verde funcionam como janelas e as duas

extremidades abrem para baixo como um

sistema de ponte para proporcionar um espaço

aberto adicional de convívio em ambas as

extremidades da habitação. (Figura 48)

Visando a sustentabilidade, o projeto inclui um

sistema de telhado verde, assim como caixas de

plantas modulares fixadas no exterior, o que

além de proporcionar um maior isolamento,

dependendo dos tipos de plantas usadas, poderia

ser uma espécie de horta vertical e auxiliar na

produção de alimentos.

Rio Grande do Norte, Brasil

2013

Aço/ Placa OSB

S/ Informação

Módulo já chega montado

17 m² - até 4 pessoas

Estratégias sustentáveis

Container/Helicóptero
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Figura 47: Módulos. Fonte: Campolina, 2009, n.p.

Figura 46: ECObitat. Fonte: Campolina, 2009, n.p.
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Além disso, conta com um sistema de reuso de

água e o uso de energias renováveis (eólica e

solar). Painéis solares, para o aquecimento da

água, são presos ao telhado metálico, bem como

uma turbina eólica de pequena escala, que

produz energia suficiente para a pequena

habitação. (Figura 49) As estruturas feitas de

materiais reciclados e que podem ser reutilizados

garantem a sustentabilidade na construção em

relação aos materiais.

De fácil transporte, cada sistema modular pode

ser entregue em um caminhão padrão. O sistema

possui “pernas telescópicas” que asseguram uma

boa adaptação do módulo a diferentes topografia

e terrenos irregulares, sem a necessidade de

nivelar uma superfície plana, porém funcionam

apenas para peque-

nos desníveis, para grandes inclinações essa

solução não seria eficaz o suficiente para nivelar

a habitação de acordo com o terreno.

O projeto apresenta aspectos positivos quanto a

utilização de matérias de fácil acesso, e a

implantação de diversos sistemas visando a

sustentabilidade do projeto, além do modulo já

chegar totalmente montado. A presença de áreas

como banheiro e cozinhas em cada habitação

permite uma maior privacidade. Contudo sua

montagem e não permite grandes mudanças de

layout, apenas podendo ser acrescentados

módulos linearmente e não é adaptável para

terrenos de grandes declives.

Figura 48: Planta: disposição dos cômodos e elevação. Fonte: Campolina, 2009, n.p.
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Figura 49: Perspectiva explodida com materiais. Fonte: Campolina, 2009, n.p.

OSB

PERNAS TELESCÓPICAS

OSB

STEEL FRAME

PAREDE VERDE

TELHA METÁLICA

PAINÉIS SOLAR

COBERTURA VERDE

CISTERNA

ENERGIA HEÓLICA



CAPÍTULO 4



“A finalidade do refúgio de emergência é prestar proteção a uma
família vulnerável. Pode tomar a forma de um produto, ou pode ser
um processo. Pode começar por uma lâmina de ferro ondulada, que
eventualmente pode converter-se na cobertura de uma casa.”

Davis Ian
Arquitectura de Emergência
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4. PROJETO

Diante do quadro apresentado, sobre desastres

naturais e o auxílio as vítimas no Brasil, num

cenário pós-desastre, apresenta-se uma de ideia

de projeto habitacional emergencial, que procura

oferecer segurança, conforto e privacidade às

vítimas desses eventos, mais especificamente, de

deslizamentos ocorridos na cidade de São Paulo,

buscando amenizar os traumas sofridos e

auxiliando na retomada da vida desses

indivíduos.

O projeto parte do desenvolvimento de módulos

habitacionais familiares, afim de oferecer

privacidade as famílias, que podem ser

adaptados a necessidade de cada núcleo familiar.

Com a intenção de oferecer segurança e

acolhimento às essas pessoas até que possam se

recuperar pós-incidente, considerando, o estado

emocional e psicológico frágil na qual se

encontram esses indivíduos, que são submetidos

geralmente a assentamentos sem uma

infraestrutura adequada nem preservação da

intimidade pessoal.

Figura 50: Tópicos principais do projeto. Fonte: autora, 2019, n.p.
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A proposta é uma habitação que possa ter suas

peças transportadas facilmente e montadas em

um certo local no caso de um eventual desastre,

servindo de moradia para pessoas desabrigadas,

devido ao mesmo. Desse modo, alguns pontos

serviram de diretrizes para o início do projeto,

como a facilidade de montagem e desmontagem

dos módulos emergenciais, adaptabilidade a

diferentes terrenos, climas e núcleo familiares, o

uso de um sistema de modulação, conforto

térmico e sustentabilidade (Figura 50), além dos

pontos identificados nas diretrizes e

condicionantes do projeto, no capítulo 3.3.

Em vista disso, o conceito do projeto é que este

possa ser montado e desmontado de forma a

servir a diversas situações. As peças, já

previamente prontas e separadas, formariam kits

de montagem para cada módulo. Estes seriam,

por sua vez, armazenados em depósitos,

armazéns ou galpões -funcionando como um

centro de distribuições – que quando em

demanda fossem transportados para o terreno

em questão para serem utilizados.

Ainda do ponto de vista do auxílio em

restabelecer a rotina e a reintegração social das

vítimas nesse cenário pós desastre, propõe-se os

assentamentos dos abrigos em áreas urbanas.

Normalmente, os abrigos são dispostos em

grandes áreas vazias, como campos de futebol,

ou terrenos inutilizados, porém as grandes áreas

disponíveis em cidades urbanizadas encontram-

se em regiões periféricas que são, em geral,

carentes de toda a demanda de infraestrutura,

sendo necessária sua construção.

Desse modo, recomenda-se uma implantação

em áreas seguras, próximas dos locais afetados

para que a processo de recuperação dos

indivíduos, já identificados com o local, seja mais

rápido.

Além disso, a inserção em áreas urbanas torna

menor ou elimina a necessidade de construção

de uma infraestrutura adjacente aos

assentamentos, como transporte, assistência

médica, educação, trabalho e lazer.
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4.1. LOCAL

Após um desastre natural de grande dimensão é

de extrema importância a relocação das pessoas

afetadas no menor tempo o possível, além de um

abrigo digno e que satisfaça as necessidades

desses indivíduos, a localização da implantação

desses módulos de habitação emergencial possui

grande relevância.

As populações afetadas por esse acidente,

comumente, sofrem um tipo de perda de

identidade, se sente desorientado devido ao fato

de ter perdido sua residência e todos seus

pertences. A restauração dessa identidade pode

ser atingida ao se proporcionar um abrigo que

possa ser chamado de lar. (GONÇALVES, 2015)

Desse modo, a escolha do local de implantação

influencia na retomada e reconstrução da vida

dessas pessoas, uma vez que os abrigos possam

ser adaptados ao terreno, torna-se possível para

as vítimas se instalarem em um local próximo ao

atingido pelo desastre, desta forma, sem perder

sua referência no espaço urbano.

Um dos insucessos mais flagrantes é o

exemplo de Banda Aceh na Indonésia, após

o tsunami de 2004, em que a construção

de abrigos foi realizada muito distante dos

locais de trabalho da população, sem a sua

consulta nos processos de reconstrução e

sem ter atenção às questões culturais,

assim, todos as resettlement houses foram

abandonados, as pessoas voltaram para as

suas antigas moradas, tornando inútil o

esforço das equipes de ajuda e o

investimento desperdiçado. (VALE, 2016,

p.19)

Apesar do projeto visar uma adaptabilidade a

diversos tipos de terrenos e que deveria ser

implantado sobre demanda em diferentes locais

e não em um terreno fixo, por motivos de

estudo, foi escolhido um terreno real para

simular um sistema de implantação.

Segundo um mapeamento realizado pela

Prefeitura de São Paulo, a zona sul é a zona que

possui mais áreas de riscos (176 áreas), das 407

áreas de risco mapeadas. Entre elas estão os

distritos de M’Boi Mirim, Cidade Ademar e

Campo Limpo, distrito escolhido para a

implantação do projeto. (Figura 51)

Figura 51: Área de risco em São Paulo. Fonte: 
Prefeitura de São Paulo, 2011, n.p.
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O distrito de Campo Limpo apresenta uma
grande divisão socioeconômica. Com a presença
de favelas e ocupações ilegais em áreas de risco,
residências de baixo padrão e conjuntos
habitacionais populares, ao lado
de condomínios fechados de classe média e
média alta.

Mesmo com os investimentos em piscinões e

canalização de córregos na região, ainda há

situações em alguns pontos que sofrem com

enchentes e alagamentos. As chuvas muito

fortes, particularmente no verão, também

provocam o deslizamento de terra em áreas

onde famílias vivem precariamente, quase

sempre áreas invadidas e de risco já conhecido.

Desse modo, o terreno escolhido encontra-se

relativamente próximo a áreas de vulnerabilidade

e sujeitas a deslizamento (Figura 52 e 53), porém,

em uma área segura, que não oferece risco às

pessoas que ali irão habitar temporariamente,

para que na ocorrência de um desastre não seja

necessário se deslocar para uma região afastada

e sem referência urbana para esses

desabrigados.

O terreno vazio com 6.124 m², está localizado na

Rua Isidoro Larraia, Parque Flamengo. Apresenta

um espaço amplo para a implantação dos

módulos e pouca inclinação (Figura 57 e 58),

além de fácil acesso.

Figura 52: Mapeamento de favelas e lotes irregulares. Fonte: GeoSampa, 2018, n.p.
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Figura 53: Mapeamento de áreas de risco geológico. Fonte: GeoSampa, 2018, n.p.

Figura 54: Vista aérea do terreno. Fonte: Google maps, 2018, n.p.
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Figura 55: Terreno. Fonte: Google maps, 2018, n.p.

Figura 56: Terreno. Fonte: Google maps, 2018, n.p.
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Sua localização próxima os equipamentos

públicos, como hospitais, UBS, metro, ponto de

ônibus e escolas, foi pensada para

Figura 57: Perfil de elevação longitudinal. Fonte: Google Earth, 2018, n.p.

Figura 58: Perfil de elevação transversal. Fonte: Google Earth, 2018, n.p.

satisfazer as necessidades dos indivíduos, sem
que precisem se descolar por grandes distâncias
(Figura 59).

Figura 59: Mapa de equipamento próximos ao terreno. Fonte: autora, 2018, n.p.
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4.2 CONCEPÇÃO DO PROJETO

Levando em conta os pontos norteadores

apresentados anteriormente, em especial a

adaptação a diferentes necessidades, o projeto

partiu da criação de um módulo base de 3.60 m x

5.00 m, com 18.00 m² servindo de dormitório

para famílias de 4 a 6 pessoas.

A partir desse módulo base pode-se ser criado

diferentes configurações de habitações de

acordo com as necessidades de cada núcleo

familiar, podendo ser utilizados módulos

menores de 3.60 m x 2.4 m ou maiores,

conforme demanda. (Figura 60) Esses módulos

seriam montados lado a lado, e de frente um ao

outro, criando assim um pequeno agrupamento

familiar (Figura 62 e 64). A modulação do

projeto seguiu as medidas de 1.20 m por 2.40 m

para montagem dos módulos, tanto os módulos

habitacionais como os módulos de serviço.

Figura 61: Corte transversal e longitudinal do módulo habitacional. Fonte: autora, 2019, n.p.

Figura 60: Planta do módulo de habitação base. Fonte: 

autora, 2019, n.p.
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Figura 62: Planta exemplo de um agrupamento de habitação. Fonte: autora, 2019, n.p.

Figura 63: Ampliação dos detalhes 1 e 2. Fonte: autora, 2019, n.p.
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Figura 64: Planta do conjunto de habitações e corte transversal. Fonte: autora, 2019, n.p.
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Figura 65: Módulos habitacionais. Fonte: autora, 2019, n.p.
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A montagem do módulo é composta da parte

habitacional e uma área de passagem, uma

passarela (Figura 67 e 68) que serve para

conectar os módulos entre si através de uma

caminho, sem ser necessário andar pelo solo, e

uma parte coberta para abrigo em caso de

chuvas, podendo chegar na habitação, fechar o

guarda-chuva e entrar sem se molhar.

Seguindo as diretrizes citadas no capítulo

anterior, o módulo emergencial é elevado do

solo, afim de proteger a habitação de animais e

possíveis alagamentos ou lamaçais no solo, além

de facilitar o nivelamento dos abrigos e das

passarelas de circulação.

Para um maior resfriamento da habitação,

principalmente em áreas de climas quentes, a

cobertura de placa de OSB recebe uma sobre-

cobertura de telha Tetra Pak a fim de que a

distância entre os dois elementos crie sombra e

ventilação, influenciando no conforto interno do

abrigo.

A sobrecobertura avança além do volume das

faces, criando beirais que sombreiam as fachadas

de modo a também interferir no conforto

interno. Os painéis de vedação também devem

ser alocados de forma a permitir uma ventilação

cruzada na habitação.

Além disso, a inclinação do telhado permite a

condução da água da chuva, desse modo, foi

proposto o uso de cisternas externas para

captação de águas da chuva para reuso, como na

lavagem dos módulos, irrigação de pequenas

hortas, etc. Além do mais, placas solares podem

ser acopladas ao abrigo para abastecimento

energético da habitação.

Figura 66: Corte esquemático da habitação. Fonte: autora, 2019.
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Figura 67: Área de passagem coberta e passarela. Fonte: autora, 2019, n.p.

Figura 68: Área de passagem coberta e passarela. Fonte: autora, 2019, n.p.
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4.2.1 MÓDULOS DE SERVIÇOS

Os módulos de habitação não apresentam uma

área molhada. Desse modo, o mesmo módulo

base também serviria para a montagem de

equipamento de apoio e uso comunitário junto a

implantação das habitações, como banheiros,

refeitório, cozinha, administração, enfermaria e

possivelmente uma escola de pequena escala.

Incentivando a convivência e interação entre as

pessoas ali locadas.

O módulo sanitário segue o mesmo estilo de

montagem dos outros módulos, no entanto, é

criado uma espécie de shaft por onde passa a

tubulação de água. A estrutura do módulo

apresenta uma diferença na altura comparada

aos outros módulos, uma vez que é necessário

certa altura para pressão da caixa da água, ela

possui um nível a mais, a 1,5 m da cobertura de

OSB, para a colocação da caixa. (Figura 80)

Figura 69: Planta módulo de refeitório. Fonte: autora, 2019.
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Figura 70: Corte transversal do refeitório. Fonte: autora, 2019.

Figura 71: Corte longitudinal do refeitório. Fonte: autora, 2019.
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Figura 72: Planta do módulo de administração e enfermaria. Fonte: autora, 2019.

Figura 73: Corte transversal da administração e enfermaria. Fonte: autora, 2019.
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Figura 75: Planta módulo de escola. Fonte: autora, 2019.

Figura 74: Corte longitudinal administração e enfermaria. Fonte: autora, 2019.
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Figura 76: Corte transversal da escola. Fonte: autora, 2019.

Figura 77: Corte longitudinal da escola. Fonte: autora, 2019.
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Figura 78: Exemplo de formatos diferentes de módulos de serviços. Fonte: autora, 2019.
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Figura 79: Planta modelos de sanitários. Fonte: autora, 2019.
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Figura 80: Corte esquemático do módulo de sanitários. Fonte: autora, 2019.
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Figura 81: Módulos de serviço. Fonte: autora, 2019.
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4.2.2 MATERIALIDADE

Visando uma montagem rápida e peças leves

para o manuseio e construção, foi empregado o

uso de perfis de alumínio estrutural. Desse modo,

a estrutura seria montada a partir do uso de

perfis de alumínio, utilizando dos mecanismos de

encaixes que esse sistema oferece, possibilitando

uma montagem a partir de encaixes pré-

estabelecidos, e sem a necessidade de mão de

obra específica.

A escolha do uso do alumínio ao invés do aço

deve-se a diferentes pontos que foram

comparados entre ambos os materiais (Tabela 1).

O alumínio apresenta assim como o aço uma boa

resistência mecânica, além de possuir uma

resistência a oxidação sem a necessidade de um

tratamento especial e facilidade de manutenção.

Como citado anteriormente, as peças de

alumínio são mais leves, sendo assim mais fácil o

transporte e manuseio. No quesito da

sustentabilidade, o alumínio pode ser

reaproveitado e reciclado. O único ponto, talvez,

em que o uso do aço seria mais vantajoso, é em

relação ao preço, porém como é uma estrutura

emergencial que seriam reutilizadas diversas

vezes, o custo beneficio do uso do alumínio

sobressai esse ponto.

Assim como a estrutura, a calha e os perfis para a

montagem dos brises também são de alumínio.

Placas OSB são usadas para o chão e cobertura

do abrigo e, eventualmente, para os painéis de

vedação.

Tabela 1: Comparação alumínio x aço. Fonte: autora, 2019.

Para os painéis de vedação seriam usados

diferentes tipos de placas, dependendo da

disponibilidade de material local, preço e

facilidade de acesso.

As telhas de cobertura são telhas ecológicas

Tetra Pak, feita a partir de materiais reciclados.

Mais resistente que as telhas convencionais,

como as de fibrocimento, podem receber cargas

de até 150 kg/m². Produzidas com manta

térmica, possuem revestimento em alumínio na

parte superior, com intuito de expelir os raios de

sol, podem reduzir até 90% a temperatura do

local. (ECOPEX, 2019, n.p.)
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Figura 82: Perspectiva explodida dos materiais. Fonte: autora, 2019.
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Figura 83: Corte ampliado do módulo. Fonte: autora, 2019.
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4.2.3 ESTRUTURA

Para o estudo das dimensões necessárias que

atendesse o vão do projeto, foi feita uma tabela

para Experimentação analisando três projetos de

escala semelhantes com o uso de estruturas

metálicas (Tabela 2), afim de se verificar as

medidas que responderiam aos vãos. Foram

utilizados os projetos já mencionados no estudo

de caso, a Casa Prateleira e o Ecobitat, e um

projeto sem caráter emergencial, porém pré-

fabricado, o Minimod.

A partir desses estudos, foi possível perceber que

a média dos vão analisados foi de 3.20 m,

utilizando uma viga média de 0.17 m. Desse

modo, no projeto com vãos de 3.60 m e 2.40 m,

foram utilizados vigas e pilares de 0.20 m.

Ainda no quesito de estudo sobre a estrutura,

foram analisados diferentes tipos de conexões

entre perfis de alumínio. Esses tipos de

conectores são comumente utiliza-

Tabela 2: Comparativo de estrutura. Fonte: autora, 2018.

dos para montagem de estruturas de alumínio

estrutural, utilizando de encaixes e parafusos

para fixação das peças. (Figura 84)

Para o experimento, foi feita uma comparação

entre quatro tipos diferentes de conectores que

seriam utilizados no projeto (Tabela 3). Para isso

foram feitos diversos teste sobre dois perfis

conectados através desses diferentes

conectores, verificando diversos aspectos como:

a capacidade de carga, resistência a rotação,

facilidade de montagem, preço, necessidade de

serviço extra e ajustabilidade.
Tabela 3: Comparação entre conectores. 

Fonte: autora, 2019.



99

Figura 84: Exemplos de conectores. Fonte: autora, 2019.

Figura 85: Pino conector/ Placa L. 

Fonte: autora, 2019.

Figura 86: Cantoneira leve/ Cantoneira reforçada 

Fonte: autora, 2019.
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Outro experimento realizado sobre a estrutura

de alumínio foi quanto a sua resistência. Para o

experimento foi montado um módulo

experimental (Figura 88), fora de escala, para

que fosse possível aplicar sobre este uma carga e

observar o quanto a estrutura resiste e quais os

efeitos causados com esse peso aplicado.

Durante o experimento a carga máxima atingido

foi de 7 toneladas, limite no qual o módulo foi

rompido, no entanto, com uma carga de 5

toneladas já é possível perceber uma leve

flambada dos pilares. (Figura 89)

Após o rompimento da estrutura, foi possível

perceber os efeitos da carga nas peças

individualmente, os pilares que suportam as

maiores cargas sofreram uma grande

deformação, diferentes das vigas. As vigas

superiores ficaram intactas, e as inferiores

sofreram uma pequena deformação nas áreas

onde as cantoneiras às conectavas com os

pilares.

Já os conectores de placa de acetato foram

totalmente destruídos e as cantoneiras de

alumínios utilizadas nas vigas inferiores sofreram

algumas leves deformações, já as usadas nas

superiores, assim como as vigas, não sofreram

nenhuma deformação. (Figura 90)

Figura 87: Estrutura simplificada do módulo. Fonte: 
autora, 2019.

Figura 88: Módulo experimental. Fonte: autora, 2019.
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4 TONELADAS 5 TONELADAS

6 TONELADAS 7 TONELADAS

Figura 89: Aplicação de carga no módulo. Fonte: autora, 2019.

Figura 90: Resultado final das peças após a aplicação da carga. Fonte: autora, 2019.



102

A partir desses experimentos, foi possível verificar

características específicas dos diferentes tipos de

conexão e constatar o melhor conector para cada

caso.

O experimento sobre a resistência demonstra

que apesar do alumínio ser menos resistente que

o aço, ainda assim resiste uma grande carga

aplicada.

Com isso é verificado a possibilidade do uso de

perfis de alumínio para construção de habitação,

assim como a estrutura é capaz de aguentar o

peso da caixa d’água, nos módulos sanitários.
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4.2.4 ESTRUTURA DE VEDAÇÃO

Além da estrutura principal, o módulo também

possui uma estrutura secundária de vedação.

Formando uma espécie de grade metálica, essa

estrutura foi adotada para que a vedação

pudesse ser feita com diferentes materiais, assim

sendo possível utilizar materiais locais ou de fácil

acessibilidade ou baixo custo. Podendo alternar

entre painéis, janelas, vidros, porta, brises e

caixas de hortas verticais.

Essa flexibilidade permite a adaptabilidade do

projeto para diferentes locais, podendo ser

utilizados materiais locais, além de ser montado

da melhor forma para cada clima e programa.

Outro aspecto é quanto a identidade cultural dos

deslocados, podendo ser aplicada através do uso

de materiais locais que façam referência a

cultura daquela sociedade. Havendo

necessidade, a estrutura da área de passagem,

também pode ter fixada essa estrutura

secundária de gradil, servindo de auxílio

dependendo da necessidade, podendo ter brises

ou painéis.

Para as dimensões, foi feito um estudo de tipos

de painéis que poderiam ser utilizados, a partir

da tabela montada (Tabela 4), foi possível

perceber que a dimensão mais comum de

painéis é a de 1,20 m. Desse mo-

Figura 91: Exemplo de uma habitação para zona bioclimática 2. Fonte: autora, 2018.

Figura 92: Exemplo de uma habitação para zona bioclimática 8. Fonte: autora, 2018.

do, visando evitar o desperdício e corte dos
painéis, o que simplifica a montagem e diminui
custos, a grade metálica pra vedação foi
projetada nessa medida de 1,20 m, aceitando a
maioria dos painéis. (Figura 94)
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Para a utilização de painéis menores, como por

exemplo as placas Tetra Pak, de medidas 1,10 m,

uma peça de encaixe poderia ser fixação ao

painel, fechando o espaçamento entre a

estrutura e o painel. (Figura 95)

Tabela 4: Características dos painéis. 

Fonte: autora, 2018.

Figura 94: Estrutura de vedação. 

Fonte: autora, 2018.

Figura 95: Peça de encaixe. Fonte: autora, 2018.
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4.2.5. MONTAGEM DOS MÓDULOS

Para um maior entendimento da construção da

habitação, é apresentado a ordem de montagem

do módulo: fixação do pilar na base; colocação

das vigas; aplicações dos painéis OSB; fixação dos

painéis e estrutura da vedação; aplicação da

estrutura da cobertura, brises e calha; e por fim,

as telhas e a estrutura para o painel solar. (Figura

96)

A seguir são apresentados os detalhes de cada

passo da montagem do módulo, por serem

fundamentais no processo de construção da

habitação. As figuras exemplificam como se da a

montagem e encaixes entre os perfis dos pilares

e vigas; os encaixes dos painéis e placas de OSB;

estrutura da cobertura; e como é fixado as placas

solares. (Figura 97, 98, 99, 100, 101, e 102)

PROCESSO DE MONTAGEM

Figura 96: Processo de montagem do módulo. Fonte: autora, 2019.
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Figura 97: Fase 1 de montagem. Fonte: autora, 2019.
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Figura 98: Fase 2 de montagem. Fonte: autora, 2019.
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Figura 99: Fase 3 de montagem. Fonte: autora, 2019.
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Figura 100: Fase 4 de montagem. Fonte: autora, 2019.
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Figura 101: Fase 5 de montagem. Fonte: autora, 2019.
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Figura 102: Fase 6 de montagem. Fonte: autora, 2019.
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4.2.6 IMPLANTAÇÃO

O terreno escolhido para a implantação dos

módulos, apresentado no capítulo 4.1 Local, foi

utilizado para uma exemplificação de uma ideia

de implantação, uma vez que por se tratar de

uma habitação emergencial, não teria um

terreno fixo constante, e sim em áreas onde

fosse necessário.

Foram feitos três tipos de implantação, todas

seguindo as mesmas diretrizes, porém com

situações diferentes. Sendo a primeira um

terreno plano sem interferências (Figura 103),

nesse terreno também foram feitos cortes para

demonstrar a implantação em um terreno plano

e em um terreno com uma certa inclinação

(Figura 104). Uma segunda situação com o

mesmo terreno anterior, no entanto com alguns

empecilhos (Figura 105) e uma terceira em um

terreno estreito. (Figura 106).

As diretrizes aplicadas para a implantação foram:

criar grupos de habitações; módulos de serviços

com refeitório, administração e enfermaria,

próximos as laterais do terreno, para facilitar a

chegada de mercadorias, estoque, doações e

etc.; módulos escolares sempre que possível

colocados no centro do terreno, em uma área

mais segura e afastados das ruas; e blocos

sanitários nas laterais próximos dos grupos de

habitações.

Outro ponto levado em consideração foi o

balanceamento entre o número de habitações e

o de serviços comunitários e a relação da área do

terreno e a quantidade de habitações e pessoas

abrigadas.

Visando manter a estabilidade da estrutura,

quando implantada em terrenos inclinados, foi

empregado a utilização de uma viga

complementar – exemplo destacado em

vermelho na imagem (Figura 104) – para o

travamento da estrutura, devido ao aumento dos

perfis dos pilares para o nivelamento das

habitações, módulos de serviços e passarelas.



115

Figura 104: Cortes no terreno plano e com inclinação. Fonte: autora, 2019.

Figura 103: Implantação 1, terreno plano sem interferência. Fonte: autora, 2019.
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Figura 105: Terreno plano com interferência de árvores. Fonte: autora, 2019.

Figura 106: Terreno estreito. Fonte: autora, 2019.
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4.2.7 IMAGENS DO PROJETO

A seguir são apresentadas perspectivas da implantação dos conjuntos de módulos em diferentes

visões.

Figura 107: Perspectiva geral. Fonte: autora, 2019.

Figura 108: Perspectiva geral. Fonte: autora, 2019.
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Figura 109: Perspectiva geral. Fonte: autora, 2019.

Figura 110: Perspectiva geral. Fonte: autora, 2019.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O crescimento no número e na intensidade dos

impactos causados por desastres naturais são

evidentes no Brasil e no mundo. Cada vez mais

pessoas são atingidas por impactos causados

pela influência das forças naturais, como

inundações e escorregamentos, consequências

causadas por simples fenômenos naturais, como

chuvas e ventanias.

Mais do que pela influência das forças naturais,

os desastres são também influenciados pela

vulnerabilidade da população. É claro a relação

do nível de desenvolvimento de um país, com as

consequências que esses fenômenos podem

deixar, assim, um determinado fenômeno

natural pode não causar grandes impactos em

um determinado local, mas gerar inúmeros

danos materiais e humanos em outro.

Esse cenário pós-desastre, é agravado pela

ausência de infraestruturas adequadas que

sirvam de abrigo para as pessoas afetadas e pela

falta de auxilio de políticas públicas de

planejamento que ofereça uma resposta rápida e

eficaz a este tipo de eventos.

As soluções praticadas atualmente para abrigos

desses indivíduos, penam com a falta de

infraestrutura necessária para esse tipo de

demanda, perecendo em proporcionando

condições de vida digna para pessoas

desabrigadas pós-desastres.

E é ao assimilar a frequência destes eventos e

suas consequências para a população, que se

percebe a necessidade de se projetar uma

habitação emergencial adequada, que

proporcione condições de vida digna e proteção

física ao indivíduo, possibilitando perspectivas

futuras de integração de toda uma comunidade

afetada por essas fatalidades.

Dessa forma procurou-se desenvolver um

projeto de habitação emergencial que oferecesse

esses aspectos aos moradores, auxiliando na

reconstrução de suas vidas ao oferecer um

abrigo seguro e digno. Um abrigo que respeite a

privacidade do indivíduo, e proporcione uma

adaptabilidade a fim de propiciar melhores

condições para conforto, segurança e

privacidade em diferentes locais e culturas. Além

do uso de serviço comunitários para promover

espaços de interações entre as pessoas ali

vivendo temporariamente.
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