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RESUMO 

 

SALVIANO, Tatiana. Abrigos emergenciais temporários: um olhar individualizado para 

as vítimas. 2020. 65 páginas. Trabalho Final de Graduação (Arquitetura e Urbanismo) – 

Unicesumar Centro Universitário, Curitiba, 2020. 

 

Baseado no atual problema de moradia pós desastre e nos modelos de abrigos 

emergenciais temporários utilizados no Brasil, que embora se destine a ocupações de curta 

duração, cerca de 75% dos abrigados possui permanência superior à anos. Este trabalho 

buscou analisar as teorias e metodologias existentes fundamentados na temática, verificando 

estudos quanto a aplicabilidade de novos conceitos no âmbito de abrigar pós desastre, a fim 

de compilar estratégias que orientem a elaboração  de uma solução arquitetônica que, subsidie  

soluções construtivas para abrigos temporários de caráter emergencial, direcionado a pessoas 

vítimas de desastres naturais e em situação de vulnerabilidade social, de modo a fomentar a 

diversidade e a integração a partir de um espaço digno, atendendo de forma temporária e 

individualizada até que vítimas possam ir para um lugar definitivo. Este trabalho foi baseado 

em publicações existentes sobre no tema, dados estatísticos, manuais e estudos de correlatos. 

 

 

Palavra-chave: Arquitetura emergencial. Arquitetura modular. Arquitetura Efêmera.
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1 INTRODUÇÃO  

 

O projeto de pesquisa fornecerá subsídios para a elaboração do projeto de abrigos 

temporários de emergência e, para tanto, utilizará dados teóricos e estudos de caso como 

referências para coletar informações sobre a aplicação de novos conceitos em projetos de 

emergência como solução dos problemas de habitação de vítimas de desastres. 

Abrigos emergenciais temporários - aplicação de novos conceitos no design emergencial 

Em função das condições econômicas, parte dos habitantes da cidade é forçada a 

buscar moradia em favelas e loteamentos irregulares. Muitas dessas moradias ficam situadas 

em encostas de rios, morros, aterros, o que aumenta sua vulnerabilidade frente as situações de 

risco. Segundo IBGE, em 2010 o Brasil tinha aproximadamente 8.3 milhões pessoas morando 

em área de risco (Geociências, 2018). 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho visa fornecer subsídios para a elaboração do projeto de Arquitetura com 

caráter emergencial para pessoas em situação de risco e desabrigados, como forma de estreitar 

laços e minimizar danos através de uma boa arquitetura. Para tanto, tem como premissa 

compreender a dinâmica e elaboração dos projetos emergenciais elaborados até o presente 

momento, entender como os abrigos emergenciais interfere na vida dessas pessoas, propor 

soluções que melhor se adequem frente à problemática buscando agregar valor e qualidade de 

vida com soluções eficientes. 

 

1.1.2 Objetivo Específico 

 

• Identificar o perfil das pessoas desabrigadas e suas causas; 

• Identificar regiões estratégicas na cidade de Curitiba-PR, para implementação dos 

abrigos emergenciais temporários. 

• Avaliar como os conceitos de ecovila podem contribuir no aumento da qualidade de 

vida dos abrigados. 

• Desenvolver projeto arquitetônico com qualidade espacial que permita que os 

moradores possam construir novos laços e suas perdas sejam minimizadas. 
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• Incorporar no projeto conceitos e técnicas de Arquitetura Modular para que o edifício 

possa ser rapidamente construído em casos emergenciais. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Segundo relatório publicado pela ONU o Brasil está em 10° lugar no ranking mundial 

com maior número em desastres naturais nos últimos 20 anos, sendo o único país das 

Américas a estar entre os dez primeiros. Embora não sofra com causas naturais tão severas 

quanto um terremoto, os deslizamentos e enchentes causadas pelas fortes chuvas são 

problema eminente no País, deixando em média 320 mil pessoas desabrigadas por ano (Folha 

de são Paulo, 2018).  

Existem duas situações principais que demandam respostas emergenciais: as 

catástrofes naturais que, em casos como o de Mariana e as guerras, que abarcam perseguições, 

conflitos, violência generalizada e violação dos direitos humanos (LOPES, 2015, p. 21). 

Inevitavelmente quando afetadas por alguma destas questões as pessoas são obrigadas a 

buscar abrigo, seja na casa de um familiar ou um abrigo temporário. Em emergências no 

Brasil são utilizadas como abrigos temporários escolas, igrejas, estádios, associações, em 

condições sub-humanas e sem infraestrutura. O Design Emergencial surge como forma de 

atender as pessoas que passam por essas condições de vulnerabilidade, embora os abrigos 

sejam para casos de emergência e tenham objetivo de ser temporário, metade deles dura mais 

de 5 anos e somente 25% dura menos de 2 anos. (ANDERS, 2007) 

Seja por desastres naturais, guerras, crises políticas, quando uma pessoa é forçada a 

sair de sua casa é extremamente difícil, ela se vê obrigada a deixar suas memórias, seus laços 

afetivos e em diversas ocasiões até parte de sua família. A declaração de direitos humanos diz 

que a moradia é direito fundamental de todo cidadão, proporcionando um local acolhedor que 

lhe traga segurança e conforto.  

O dilema com a ausência de moradia adequada em situações emergenciais, pode ser 

resolvido com a utilização dos principios de ecovila e arquitetura modular. Portanto, buscou-

se reunir dados com o propósito de responder ao seguinte problema de pesquisa: “de que 

forma a análise da aplicação de novos conceitos no design emergencial auxilia no problema 

de moradia como forma de gerar maior qualidade de vida e minimizar os danos sofridos por 

desabrigados?”. 
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1.3 CARACTERIZAÇÃO DA METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa se organizou fundamentado em um cronograma, distinguindo suas etapas 

de desenvolvimento voltadas a fundamentação teórica, diagnostico, referências e proposta, 

buscando entender os abrigos emergenciais, suas teorias e aplicações. Para isso será 

fundamental entender sobre as técnicas existentes, assim como conceitos de ecovila e 

arquitetura modular, que serão entendidas a partir da análise qualitativa e quantitativa. Gil 

(1999) e Richardson (1999), apontam que essa análise possibilita conhecer os fenômenos 

estudados, através de comparação de teorias. 

Deste modo, em primeiro momento serão realizados estudos através de pesquisa 

bibliográfica pertinente e a utilização dos materiais elaborados disponíveis até o momento: 

leis, dados estatísticos, livros, artigos científicos, revistas, documentos eletrônicos e manuais, 

que permitam a compreensão e argumentação do tema, bem como, correlacionar as diferentes 

abordagens apresentadas por outros autores. Parte importante para consolidar os conceitos de 

abrigos emergenciais de caráter temporário, assim como compreender a problemática do 

tema. 

Em segundo momento, serão levantados os dados fazendo diagnóstico da área de estudo 

analisando infraestrutura local, dados demográficos e socioeconômicos pertinentes a pesquisa. 

A terceira etapa serão analisados estudos de referências projetuais, que contribuirão para 

melhor distribuição dos ambientes e escolha de sistemas construtivos, mecanismos e materiais 

que se apliquem de melhor forma nos abrigos emergenciais temporários. A última etapa irá 

relacionar todas as informações obtidas, como forma de embasar a proposta do projeto, bem 

como criação e detalhamento dele. 

 

1.4 EMBASAMENTO TEÓRICO  

 

A Pesquisa foi orientada pelos principais livros referentes ao tema, bem como cartilhas 

disponibilizadas por diferentes instituições. Os livros de Shelter Projects, uma organização 

humanitária tida como a base para a implementação de diferentes agências para responder aos 

desastres mundiais (UN HABITAT, 2010). Não se trata de construir diretrizes, mas de um 

documento sobre o processo de apoio às vítimas, reunindo considerações importantes para o 

planejamento do abrigo. O livro Projete como você se importasse (STOHR, 2006), compila 

estudos com princípios básicos apontados pelos autores como forma de respeito e dignidade 

humanas em situações pós-desastre. 
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Também pertinentes ao tema os Manuais de Emergência (UNHCR, 2007), mantidos 

pelo ONU, conduzem e coordenam ações de acolhimento aos desabrigados e refugiados a 

nível internacional. Do mesmo modo, a cartilha de Recomendações para Instalações e abrigos 

emergenciais (BASULTO, 2010), fornecendo sugestões para melhorar a situação em campos 

de emergência. Igualmente importantes a tese de mestrado Abrigos temporários de caráter 

Emergencial (ANDERS, 2007) e o livro Reconstruindo Pós-Desastre (LIZARRALDE, 

JOHNSON e DAVIDSON , 2010) fornecem elementos e dados para análise projetual. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A estrutura do trabalho será dividida da seguinte forma: 

Avaliação dos tipos de desastre natural com maior ocorrência no Brasil e na cidade de 

Curitiba-PR. Identificação do perfil das pessoas que mais afetadas por tais desastres, e os 

principais motivos que contribuem para esses acontecimentos. 

Avaliar os principais conceitos de ecovila e identificar quais recursos podem ser 

aplicados para abrigos temporários. Avaliar métodos e procedimentos sobre arquitetura 

modular que melhor se aplicam ao tema. Analisar e comparar parâmetros e conceitos de 

abrigos de emergência nas bibliografias disponíveis. 

Estudar os modelos atuais já elaborados a nível nacional e mundial sobre arquitetura 

emergencial e apresentar estudo de caso referente ao tema, apresentando seus principais 

pontos, bem como, defeitos e qualidades. Identificar na cidade de Curitiba-PR a melhor região 

para implantação do projeto e desenvolver o Ante projeto de um acampamento emergencial 

temporário. 

 

2 DESASTRES NATURAIS 

 

Contrapondo a definição histórica acerca de desastres naturais, que são ditas como 

acontecimentos inevitáveis da natureza, hoje o tema é percebido de outra maneira, pois os 

desastres ocorrem quando um evento natural grave acontece somado ao conjunto de 

intervenções humanas e condições sociais. Como bem nos assegura (ANDERS, 2007), 

desastres são acontecimentos esporádicos que envolvem a soma de ações físicas e sociais. 

Assim, preocupa o fato de que os fenômenos naturais como furacões, tempestades, 

deslizamentos, enchentes, inundações, fazem parte como agentes desencadeadores de 
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desastres (CYTED, 2003). Isso ocorre principalmente por conta do processo de urbanização 

não planejado, com crescimento desordenado das cidades em áreas naturalmente frágeis.   

Os desastres naturais podem ser provocados por diversos fenômenos, tais como, 

inundações, escorregamentos, erosão, terremotos, tornados, furações, tempestades, 

estiagem, entre outros. Além da intensidade dos fenômenos naturais, o acelerado 

processo de urbanização verificado nas últimas décadas, em várias partes do mundo, 

inclusive no Brasil, levou o crescimento das cidades, muitas vezes em áreas 

impróprias à ocupação humana, aumentando as situações de perigo e de risco a 

desastres naturais (TOMINAGA, SANTORO e AMARAL, 2009). 

A classificação mais utilizada por autores categoriza os desastres quanto a sua origem e 

intensidade (AYALA, 2002) (MARCELINO, 2008). Pode-se observar a classificação quanto 

sua origem, mas é de suma importância avaliar um desastre quanto a sua intensidade para a 

facilitação do planejamento de resposta, alocação de recursos, socorrer as vítimas e a 

recuperação do local atingido. Esta avaliação também se faz importante para implantação do 

acampamento emergencial, a depender da dimensão dos danos e a quantidade de vítimas. 

 

Tabela 1. Classificação da intensidade de Desastres 

NÍVEL INTENSIDADE SITUAÇÃO 

I 

Desastres de pequeno porte, também chamados de 

acidente, onde os impactos causados são pouco 

importantes e os prejuízos pouco vultosos. (Prejuízo 

menor que 5% do PIB municipal) 

Facilmente superável com recursos do 

município 

II 

De média intensidade, onde os impactos são de 

alguma importância e os prejuízos são 

significativos, embora não sejam vultuosos. 

(Prejuízos entre 5% e 10% do PIB municipal) 

Superável pelo município, desde que envolva 

uma mobilização e administração especial. 

III 

De grande intensidade, com danos importantes e 

prejuízos vultosos. (Prejuízos entre 10% e 30% PIB 

municipal) 

A situação de normalidade pode ser 

restabelecida com recursos locais, desde 

que complementados com recursos 

estaduais e federais. (Situação de 

emergência - SE) 

IV 

De muito grande intensidade, com impactos muito 

significativos e prejuízos muito vultuosos. (Prejuízos 

maiores que 30% do PIB municipal) 

Não é superável pelo município, sem que 

receba ajuda externa, eventualmente 

necessita de ajuda internacional. (Estado de 

calamidade pública – ECP) 
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Fonte: Adaptado de (TOMINAGA, SANTORO e AMARAL, 2009) 

 

Para o centro de pesquisa em epidemiologia de desastres (CRED) os acontecimentos 

naturais são definidos como desastre quando em uma região, 10 ou mais pessoas tenham 

morrido, 100 ou mais pessoas tenham sido afetadas, ou ser declarado estado de emergência 

por parte das autoridades públicas (SAPIR, HOYOIS, et al., 2017). Direto ou indiretamente, 

os desastres naturais têm feito muitas vítimas ao redor do mundo. 

Pode-se observar no gráfico 1, no ano de 2019, foram registrados no Banco de Dados 

Internacional de Desastres (EM-DAT) 409 casos de desastres com cerca de 11.755 mortes e 

95 milhões pessoas afetadas a nível mundial, os eventos relacionados de desastres naturais 

vem aumentando exponencialmente e no último ano superou a média dos últimos 10 anos 

(CRED, 2020). 

Gráfico 1. Eventos de Desastres Naturais no mundo-2000 á 2019 

 

Fonte: Adaptado de (CRED, 2020). 

De acordo com Cred (2020), os episódios relacionados a fenômenos naturais nos últimos anos 

trouxeram consequências catastróficas, a Indonésia tem o maior número e mortes registrados 

no mundo causadas por tsunamis e terremotos, nos Estados Unidos no mesmo ano a maior 

parte de mortos foram por seca, incêndios e ciclones tropicais. De 2010 a 2019 os furacões 

norte-americanos foram responsáveis por 4 das 5 catástrofes naturais mais caros do mundo.  

Figura 1. Número desastres naturais por continente – 2009 á 2019 
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Fonte: (CRED, 2020). 

A Ásia, por sua vez, é o continente mais vulnerável, representando 40% da ocorrência 

mundial em desastres naturais. Contudo o evento que mais causou mortes em 2019 foram as 

ondas de calor do verão da Europa causando mais de 2.500 mortes. No mesmo ano foram 

registrados no  

Banco de dados internacional de desastres (2020) duas vezes mais inundações que 

tempestades, juntas elas afetam quase 64 milhões de pessoas por ano no mundo todo. 

É possível observar que os fenômenos meteorológicos e os hidrológicos são os que 

possuem maior incidência, representando uma média de 30 a 46% do total de catástrofes 

registrados no mundo. Conforme nos afirma Sapir et al. (2017), os desastres naturais são 

classificados em Hidrológicos, Climatológico, Meteorológico e Geofísicos, no Brasil os 

desastres de maior ocorrência são os de caráter Hidrológico, com enchentes e deslizamentos 

de terras causado pelas fortes chuvas.  

Com base nos dados registrados no EM-DAT (2019), o Brasil se encontra entre os 

países mais atingidos do mundo por enchentes e inundações e estatísticas recentes mostram 

que a seca e a estiagem têm feito ainda mais vítimas, com 5 mil mortes e mais de 15 milhões 

de afetados incluindo desabrigados e desalojados. Esses dados foram o que levaram o Brasil a 

ocupar o 6° lugar no ranking mundial dos países mais afetados por desastres naturais. 
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Gráfico 2. Afetados por Tipo de Desastre-2012 

 

Fonte: (CEPED, 2013). 

Do mesmo modo é importante observar as regiões e os períodos mais críticos de cada 

tipo de desastre, analisando os danos sociais e humanos. Dentre os grupos mais incidentes, as 

secas são o tipo de desastre que mais afeta os municípios brasileiros com 48,6% de 

ocorrência, em seguida os eventos climatológicos e hidrológicos representando um total de 

58% do total nacional.  

Portanto, é possível analisar que o número de pessoas que são diretamente e 

indiretamente afetadas por desastres naturais, o Norte registra o maior número de afetados, 

entre eles mortos, feridos, desabrigados, desalojados e desaparecidos, decorrentes 

principalmente de acontecimentos climatológicos seguido por hidrológico totalizando 72% 

dos óbitos. 

Gráfico 3. Danos Humanos por Macrorregião 

 

Fonte: (CEPED, 2013). 

Desta forma, os desastres no Brasil e no mundo não são determinados por um padrão. 

Conforme afirma Abbott (2017), os eventos naturais não seguem um padrão de distribuição 

entre diferentes regiões, elas são atingidas em função de suas características ambientais, 
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climáticas e geológicas. Ao passo que alguns fenômenos causam poucos danos como o caso 

das secas e estiagens do nordeste outros causam grandes destruições, a exemplo das 

enxurradas e movimentação de massa que acontecem na região sul e sudeste. De acordo com 

a defesa civil os desastres podem ser classificados por tipo e onde possuem maior ocorrência 

de acordo com as características regionais. 

• Região Norte: Incêndios florestais e inundações 

• Região Nordeste: Secas e Inundações 

• Região Centro-Oeste: Incêndios florestais 

• Região Sudeste: Deslizamentos e Inundações 

• Região Sul: Inundações, Vendavais e Granizo 

É possível observar no Gráfico 4, geograficamente a região sul é a segunda região 

mais atingida por todos os tipos de desastres, o Nordeste é assolado principalmente por secas 

estiagens enquanto o Sul é atingido com maior incidência por eventos climatológicos 

contabilizando 31% do total a nível nacional (GEOCIÊNCIAS, 2019). Segundo Marcelino 

(2007) os desastres acontecem predominantemente nas regiões sul e sudeste e atingem em sua 

maioria pessoas de baixa renda em áreas de ocupação irregular situadas em área de risco. 

 

Gráfico 4. Desastres por Região 

 

Fonte: (Geociências, 2019). 

Dos eventos que mais impactaram o país segundo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2019) em termos de número de afetados e óbitos registrados, estão as cheias em 

Santa Catarina, as fortes chuvas no Maranhão, Piauí, Alagoas e Pernambuco, enchentes e 

deslizamentos em São Paulo e Rio de Janeiro. As chuvas e deslizamentos na região da serra 

do Rio de Janeiro em 2011 ficaram marcadas como 3° maior desastre natural do mundo em 

termos de óbito naquele ano (SAPIR, HOYOIS, et al., 2017). 
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Segundo Tominaga, Santoro e Amaral (2009) os desastres podem ser classificados em 

vários âmbitos e dentre eles existe o desastre industrial e o de caráter humano. Dos exemplos 

mais conhecidos que aconteceram no Brasil está o desastre de Mariana - Minas Gerais (2015) 

que tem como principal agente a ação humana. O rompimento da barragem de Fundão deixou 

34 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro despejados na natureza, quase 

660 quilômetros de lama percorridos o leito do rio Doce, atingindo 38 municípios deixando 

19 mortos e 300 mil moradores atingidos de várias formas em uma das maiores tragédias 

socioambientais já registradas no Brasil (NEVES, MAHECHA, et al., 2015). 

A exemplo de Mariana, a tragédia de Brumadinho é considerada um desastre 

industrial, humanitário e ambiental, com 150 mortos e 200 desaparecidos (LEAL, 2019). 

Embora os dois casos sejam similares, mas com magnitudes diferentes, a tragédia de 

Brumadinho deixou danos humanos muito maiores que o desastre de Mariana. 

No Estado do Paraná a Defesa Civil registra em média um caso de desastre a cada 17 

horas. Somente no ano de 2019 foram quase 1.000 casos no Estado e 279 municípios 

atingidos, totalizando uma média de 350 mil pessoas afetadas e 37 mortes. As áreas de maior 

vulnerabilidade e suscetibilidade a inundações no estado do Paraná são as áreas situadas 

próximas aos leitos de rios de grande porte, como o rio Tibagi, Iguaçu, Paraná e 

Paranapanema. 

 

Gráfico 5. Figura 2. Ocorrência de Alagamentos no Estado do Paraná-2009 

 

Fonte: (Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, 2018). 

 

No gráfico 5, é possível observar o aumento do número de ocorrência nesse período. 

Para Amaral e Ribeiro (2009) os vales encaixados e vertentes em declividades altas 

possibilitam as águas a se deslocarem em grande velocidade num curto espaço de tempo, 

levando a inundações destrutivas e exacerbadas. Dessa forma as enxurradas tendem a 
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acontecer com maior frequência em áreas de declive, em locais com pouco capacidade de 

permeabilidade de solo.  

Conforme afirmado, as enxurradas podem ser atreladas ao relevo acidentado ou áreas 

de baixa permeabilidade cuja particularidades são definidas através da rápida elevação no 

nível dos rios, indicando os locais com maior suscetibilidade de ocorrência.  O Paraná 

apresenta uma média de 21 casos de enxurradas severas segundo registro oficial Atlas 

Brasileiro De Desastres Naturais (2013) nos anos de 1991 a 2012. 

No Paraná a partir de 2009, as áreas mais atingidas estão situadas na região 

metropolitana de Curitiba com 20% dos casos. A incidência desses casos nas regiões 

metropolitanas pode estar associada à sua proximidade com o litoral paranaense ou por conter 

índices altos de precipitação e possuir a maior concentração populacional no Estado (Atlas 

Brasileiro De Desastres Naturais, 2013). 

O maior número de pessoas atingidas por desastres naturais no estado do Paraná se 

encontra nos municípios com taxas de crescimento próximas a média estadual, sua maior 

ocorrência acontece nos municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Para 

Ultramari; Rezende; Firmino, (2008) estes municípios possuem ocupação adensada, amplas 

áreas com população carente, grandes concentrações de atividades políticas e econômicas que 

potencializam os impactos de fenômenos adversos.  

O Noroeste Paranaense é a segunda região mais afetada, registrando 15% dos casos, 

seguido pelo norte pioneiro (14%) e norte central (13%), sudeste, sudoeste e oeste paranaense 

com 8% e 9% do total dos casos de enxurradas no estado Atlas Brasileiro De Desastres 

Naturais (2013). É possível avaliar que que 54% dos municípios apontam ao menos um 

evento severo de enxurrada por ano, Campo Largo é o município que registra maior 

ocorrência desses eventos com 8 eventos registrados em 2012, seguido por Santo Antônio da 

Platina com 7 casos, Apucarana, Irati, Jacarezinho, Morrestes, Pinhais, Prudentópolis, São 

José dos Pinhais e Umuarama com 6 casos e a Capital Curitiba apresenta 5 casos de 

enxurradas.  

Das cidades mais impactadas, Campo Largo tem cerca de 112 mil habitantes ocupando 

a décima quinta posição de cidade mais populosa o estado, Morretes possui 16 mil habitantes 

e as demais possuem pouco mais de 35 mil habitantes, exceto são José dos Pinhais com quase 

270 mil habitantes (IBGE, 2011). A alta densidade da população são fatores antrópicos que 

contribuem para a ocorrência dos desastres, entretanto os fatores físicos são fatores a serem 

considerados. 
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Conforme dados publicados pelo Atlas Brasileiro De Desastres Naturais (2013) nos 

446 eventos que ocorreram de 1991 a 2012 mais de 1 milhão de pessoas foram afetadas, 

causando 26 mortes, deixando 22 desaparecidos, 130 doentes, 19.689 desabrigados e 41.304 

desalojados. Das pessoas atingidas por desastres naturais no Paraná cerca de 50% estão 

relacionadas as fortes enxurradas. 

Nas regiões de Almirante Tamandaré e Colombo, a probabilidade de ocorrer 

deslizamentos é alta, ao Sul do Município encontra se a bacia Sedimentar de Curitiba, 

heterogênea por formações rochosas e sedimentos fluviais no vale do rio Iguaçu. Portanto os 

riscos de inundações aumentam também nessas áreas e nas regiões dos bairros Sitio Cercado, 

Umbará e Pinheirinho. 

No centro sul do município de Curitiba estão situados os bairros mais atingidos por 

alagamentos, Boqueirão, Cajuru, Cidade Industrial, Uberaba, Sitio Cercado e Tatuquara com 

mais de 20 ocorrências por ano, todos esses bairros estão situados no curso dos rios Barigui, 

Belém e rio Iguaçu. Dados registrados pelo CONDEC e Corpo de Bombeiros (2011) apontam 

que 334 casos foram registrados em janeiro, abril e dezembro, o Bairro Alto teve o maior 

número de registros de desastres subsequente pela cidade industrial e o bairro Cajuru. 

Com base na pesquisa realizada é possível observar que os desastres naturais 

preponderantes no município de Curitiba acontecem principalmente nos meses de setembro a 

janeiro e os alagamentos são caracterizados como aspecto mais relevante a ser atacado. 

Apesar da alta periodicidade desses acontecimentos poucas investigações são realizadas sobre 

o tema no Estado do Paraná, é possível observar uma carência de dados mais precisos 

(cartográficos e parâmetros humanos) acerca dos casos de desastre a nível nacional e regional, 

também se observa a divergência de informações e estatísticas não atualizadas, fatos esses 

também apontados por Marcelino (2008) e Halmenschlager (2019). Apesar das análises não 

passarem um resultado preciso, é possível ter uma dimensão dos danos causados e da 

importância da pesquisa acerca do tema. Assim, é de particular importância que os municípios 

possuem plano de respostas a emergências e que diminua a situação de perigo em áreas de 

risco.  

Cada vez mais recorrentes, os desastres naturais levaram a ONU a um novo debate 

sobre o compromisso com a agenda 2030 e os objetivos de desenvolvimento sustentável 

(ODS), os novos debates tinham objetivo de reduzir de forma significativa os impactos 

causados pelas mudanças climáticas. 

A redução do risco de desastres, como elemento integrante da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, representa uma mudança de rumo. A integração da 
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redução de riscos de desastres nos esforços globais de apoio à Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável fornece uma ponte prática e tangível entre o 

desenvolvimento e as comunidades humanitárias, além de um importante ponto de 

encontro para as principais partes interessadas, incluindo a sociedade civil e o setor 

privado, que são participantes altamente motivados e essenciais na redução de riscos 

de desastres e clima globalmente, regionalmente, nacionalmente e localmente 

(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2019). 

Através da Estrutura dos ODS e do marco de Sendai para Redução de Riscos de 

Desastres 2015-2030 em acordo com os Objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) 

busca-se o compromisso com as políticas de redução, prevenção de risco e, acima de tudo, 

adaptação e resiliência onde os eventos já aconteceram em todos os países. Este acordo 

institui uma sucessão de importantes inovações, que incluem ênfase no gerenciamento de 

risco de desastres. A Estrutura do marco de Sendai (2015-2030), ressalta que a redução do 

risco de desastres é essencial para alcançar o desenvolvimento sustentável. 

 

3 CONCEITOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

3.1 ECOVILAS 

 

Ao final do século XVIII e início do século XIX a Revolução Industrial atraia grande 

número de pessoas para os centros urbanos. Apesar de constante progresso no crescimento 

econômico as cidades não tinham a infraestrutura necessária para comportar o elevado 

número de pessoas que vinham dos campos. Do ponto de vista quantitativo, a revolução 

industrial é quase imediatamente seguida por um impressionante crescimento demográfico 

das cidades, por uma drenagem dos campos em benefício de um desenvolvimento urbano sem 

precedentes (CHOAY, 1992, p. 3). Tal fato contribuiu para ocorrência da segregação dentro 

das cidades, que cresciam de forma desordenada e os impactos ambientais e sociais cresciam 

proporcionalmente.  

Para Choay (1992) e Siqueira (2012) ao final do século XX, a formação de cortiços, a 

falta de higiene, as áreas insalubres, a proliferação de doenças, entre outras questões 

decorrentes do processo de industrialização, já era problema eminente chamando a atenção de 

pesquisadores, e é neste momento que o urbanismo surge como necessidade aos centros 

urbanos. Segundo Siqueira (2012) em 1970 a situação piora e o poder público responde de 

maneira ineficiente obrigando a sociedade a criar um modelo de comunidade alternativa. Os 

primeiros modelos de ecovilas teriam surgido nesse período, sendo um dos vários modelos de 

comunidades que surgiriam com o período pós industrialização (CAPELLO, 2013). Deste 

modo, surgem os modelos urbanísticos definidos como modelos progressista, culturalista e o 
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modelo naturalista, que privilegiavam a tradição e reintegração da cidade ao campo (CHOAY, 

1992). 

Sobretudo, a cidade deve ser palco da vida e da sociedade e o conceito de ecovilas tem 

resgatado uma concepção de comunidade antiga, mas agora introduzida em um novo tipo de 

sociedade voltada a compartilhar o mesmo espaço e construir uma nova ética cultural. 

Consideradas modelos de sustentabilidade, as ecovilas vem sendo implementadas em vários 

países, com processos históricos e reavaliações críticas das relações existentes entre as 

sociedades civis e o meio natural. Entretanto, as ecovilas são acontecimentos pós industriais e 

pós agrícolas, e não devem ser interpretados como um retrocesso, mas sim como resposta ao 

atual cenário ambiental e social (GILMAN, 1991).  

Nas ecovilas é importante observar aspectos relacionados ao desenvolvimento local, 

que atribui um papel relevante na diminuição da desigualdade social sendo necessário sua 

interpretação de forma abrangente e não apenas um índice de crescimento econômico. Este 

modelo tem proposto soluções viáveis para erradicação da pobreza e da degradação do meio 

ambiente e combina um contexto de apoio sociocultural com um estilo de vida de baixo 

impacto (FIGUEIREDO, 2017). 

Neste contexto, as ecovilas se caracterizam como comunidades rurais ou urbanas que 

tem por objetivo a integração do ambiente social com estilo de vida sustentável. Figueiredo 

(2017) aponta que para que estes objetivos sejam atingidos, as ecovilas devem se integrar com 

práticas sociais, ecológicas, culturais, e espirituais combinadas de modo a estimular o 

desenvolvimento pessoal e comunitário. Para melhor compreensão, são consideradas ecovilas, 

entidades autônomas quando em uma área são preenchidas as principais funções de moradia, 

produção, sustento, lazer e vida social.  

Para melhor compreensão, as ecovilas são entendidas como modelos de comunidades 

sustentáveis e intencionais, e começaram a se estabelecer na década de 1960. A comunidade 

espiritual de Findhorn é um dos muitos exemplos de ecovila, fundada em 1962 e situada na 

baía de Findhorn no norte da Escócia. Essa comunidade foi fruto do contexto social da época, 

na tentativa de reconectar o ambiente urbano à natureza (DAWSON, 2015). 

 Figura 2. Comunidade Espiritual Findhorn 
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Fonte: (FUNDAÇÃO FINDHORN, 2020). 

Findhorn é considerada pioneira no conceito de ecovilas, e hoje é exemplo nas práticas 

de sustentabilidades, educação holística e economia, considerada pelas Nações Unidas o 

melhor assentamento humano do mundo (SHEPHERD, 2013). Segundo a Fundação Findhorn 

(2020) atualmente cerca de 400 membros residem nesta comunidade e recebe cerca de 14 mil 

visitantes por ano. Nela são mantidas, em média, 47 práticas culturais além de várias práticas 

ecológicas e sustentáveis, como bioconstrução, produção de energia, tratamento de água e 

esgoto através de plantas, reciclagem, compostagem, entre outros.  

Atualmente, esta comunidade possui o menor valor de pegada ecológica já registrado 

em um assentamento desde o período industrial (CUNHA, 2012). Quatro turbinas eólicas 

produzem energia para toda a ecovila e ainda é redirecionado o excedente de 40% para 

abastecimento público. Todas as suas residências possuem placas solares e produção própria 

de alimentos orgânicos através de um sistema agrícola de suporte comunitário.  

A comunidade de Findhorn se apresenta um modelo de ecovila, que fornece soluções 

para reduzir a desigualdade social e a degradação do meio ambiente, proporcionando um 

espaço de apoio comunitário (SOARES e LANGNER, 2014). Deste modo a comunidade é 

utilizada como recurso de ensino, trazendo centenas de visitantes em grupos escolares, 

universitários e até organizações profissionais. 
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Considerada pela ONU um modelo de desenvolvimento sustentável e eleita entre as 

cem melhores práticas, as ecovilas são um modelo de qualidade de vida sustentável 

(SIQUEIRA, 2012). Apesar de marcado por um caráter utópico, as ecovilas alcançam 

resultados satisfatórios e concretos, quando associados às estratégias que fortalecem o 

movimento. Essas comunidades aumentam a capacidade de motivar pessoas e modificar 

contextos, recuperando os ambientes sociais e naturais.  

As ecovilas se mostram um modelo de transformação ambiental e social, provando 

que é possível viver no meio urbano em harmonia com a natureza. Nestas são resgatados um 

modo primário de sobrevivência, sem que se renuncie à praticidade do meio urbano, tornando 

uma estratégia de convívio com a natureza, respeitando o ciclo natural das coisas. Ao redor do 

mundo é possível observar que a prática é cada vez mais comum por adotar um estilo de vida 

o mais sustentável possível, com práticas de apoio social e familiar, utilizando energias 

renováveis, economia solidaria, produção de alimentos orgânicos, bioconstrução, preservação 

do meio ambiente, entre outros. 

O modelo de vida nas ecovilas acaba por restaurar áreas degradadas, trazendo soluções 

para erradicação da pobreza e a bioconstrução tem papel fundamental nesse processo. 

Amplamente explorado dentro das ecovilas a biocontrução se constituí de técnicas simples, 

com utilização de materiais disponíveis e sustentáveis adaptados para cada local e uso. Por se 

tratar de um tema tão amplo, não é objetivo deste trabalho analisar todos os métodos 

utilizados nas ecovilas e, sim, apontar técnicas que serão descritas a seguir, possíveis de 

conduzir soluções que conectem a cidade e permitam sua implementação nos abrigos 

emergenciais de modo a proporcionar uma melhor estadia durante o pós desastre. 

 

3.1.1 Bioconstrução 

 

A bioconstrução abrange várias técnicas onde os materiais naturais são bastante 

explorados, como o bambu, a madeira, argila, pedra e até materiais industrializados, como 

materiais recicláveis, descarte da construção civil, pneus, entre outros. É levado em 

consideração a disponibilidade local, criatividade do construtor e o ciclo de vida dos materiais 

(BRAUN, 2001). Muitas das técnicas de bioconstrução são de caráter histórico e experiencial 

sendo preferível os materiais locais, que diminuem custos de fabricação, transporte e 

otimizam tempo.  
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Geralmente são técnicas simples e que qualquer pessoa é capaz de executar com 

auxílio de um profissional. Deste modo pode ser aplicada sob 3 aspectos: Do ponto de vista 

da construção e os impactos dos materiais no ambiente construído, da relação com ambiente e 

do efeito na saúde do usuário. Com objetivo de desenvolver um abrigo emergencial pautado 

nos princípios da permacultura, serão abordadas algumas das técnicas já desenvolvidas nesse 

âmbito e a seguir descritas, com a pretensão de se obter uma melhor inserção no meio urbano. 

 

3.1.2 Técnicas e Materiais. 

 

Segundo Teixeira (2013), o “bambu” é um recurso natural e altamente renovável 

possuindo alta resistência e flexibilidade, pode ser utilizado de diversas formas inclusive 

como recurso estrutural e cobertura. Com o correto tratamento para construção o bambu pode 

ser utilizado em construções de vários andares, entretanto não deve ser utilizado em contato 

com o solo para uma maior durabilidade da construção. As Treliças e vigas feitas de bambu 

são peças tidas como demasiadamente resistentes e devem ser compostas por varas de 3 

metros cada para evitar deflexões em relação a sua altura. 

A “madeira laminada colada” é um material composto pela união de lâminas de 

madeira e adesivo estrutural. Suas peças resistem a alta umidade e oferecem muita 

durabilidade e resistência (CHING, 2016). Suas aplicações são indicadas tanto para estruturas 

(vigas e pilares), como para pergolados, coberturas, painéis, escadas etc. Suas vantagens estão 

nas diversas possibilidades de utilização, sendo possível formatos arqueados e curvos, além 

de ser composto de material sustentável oriundo de madeira de reflorestamento. Por se tratar 

de um material pré-fabricado o tempo de entrega e montagem da obra são extremamente 

rápidos, sua leveza oferece fácil montagem, desmontagem e ampliação de projetos. 

O “telhado verde” composto por camadas de lona plástica grossa, manta para segurar 

as raízes das plantas, uma camada de terra adubada e plantas adequadas ao clima da região de 

implantação. Apresenta vantagens por ter excelente conforto térmico e acústico, atraindo a 

fauna e ajudando no combate de ilhas de calor nas cidades, melhora a qualidade do ar e 

facilitando a captação de água da chuva. (CAPELLO, 2013). 

Outra técnica a ser considerada a “living Machine” uma estação de tratamento 

ecológico de esgoto que possui como premissa o tratamento de água através de um micro 

ecossistema com algas, peixes e microbiota que funcionam como filtros que purificam a água 

que pode ser reutilizada ou descartada sem que haja riscos ao meio ambiente ou pessoas. É 
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uma técnica que tem baixo custo de instalação e manutenção e não necessita de produtos 

químicos no seu manejo (CAPELLO, 2013). 

Já o sistema “Wetland”, consiste em pequenos lagos ou canais rasos com plantas 

aquáticas simulando um ecossistema natural pantanoso, utilizado para tratamento de águas 

cinzas ou águas pluviais. É extremamente eficiente na purificação de água e tem baixo custo 

de implementação (REIS, BRITTO e ANTUNES, 2018). 

A água da chuva pode ser coletada através de calhas ou canais de infiltração, sendo 

filtradas e direcionadas para um reservatório onde podem servir para uso em descargas, 

torneira de jardim etc. (PROMPT, 2008).  Considerado um sistema simples, pois a água que é 

coletada tem poucas sujidades demandando poucos esforços no seu processo de tratamento. 

Vale mencionar também o aproveitamento de energia renovável por sistema 

fotovoltaico. Para Capello (2013), este termo refere-se a geração de energia oriunda de luz 

solar, podendo ser geradas a partir da radiação solar incidentes em placas fotovoltaicas que 

são geradas e podem ser armazenadas em baterias, utilizadas para abastecimento de uma 

edificação ou até mesmo ser enviada para rede de abastecimento pública. 

A bioconstrução é um importante instrumento de integração do meio construído com 

seu ambiente, buscando planejamento, execução e utilização com máximo aproveitamento de 

recursos disponíveis causando impactos mínimos. 

3.2 ARQUITETURA MODULAR 

 

A modulação na arquitetura teria surgido na Grécia antiga, também utilizada por 

Egípcios e Romanos. A partir da revolução industrial essa técnica foi aprimorada e 

amplamente impulsionada com o domínio do ferro, aço e a evolução da humanidade. A 

principal ideia era de construir mais, com o mínimo de tempo possível, otimizando de 

maneira eficiente as construções (GREVEN e BAUDAUF, 2007). A arquitetura modular 

serviu de ferramenta de compatibilização de medidas no período pós 1ª guerra mundial, com 

rápidas providências de reconstrução nos locais devastados pela guerra. Dali em diante, 

ficaram comprovadas as vantagens relacionadas à racionalização e rapidez nas construções 

(CIRQUEIRA, 2015). Neste período se criou uma normativa que coordenasse e 

regulamentasse a prática na Europa (AEP, Agência Europeia para a Produtividade) e, mais 

tarde, muitos países viriam a seguir e ter por base a norma europeia para criação de suas 

próprias diretrizes. 
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Conforme Follmann e Greven (2007), o primeiro projeto desenvolvido em módulos foi 

o Palácio de Cristal em Londres,1851 construído em ferro e vidro em um padrão de 24 

módulos, em apenas 9 meses, tornando-se uma das construções mais importantes da época 

com uma técnica quase que improvável para o período. O sistema de modulação é 

compreendido como uma medida padronizada e pré-estabelecida podendo ser repetidas e 

compostas de diferentes formas. Bologna e Deboni (2018), apontam que a arquitetura 

modular é composta de elementos que possibilitam estarem juntos ou separados sem que um 

não interfira no outro, possibilitando modificações sem alterar o funcionamento do todo. 

Figura 3. Configurações Modulares 

 

Fonte: http://eco4all.com.br/arquitetura-modular/ 

Essas formas podem se integrar a uma malha, estrutura global, ou outro tipo de 

convenção, de forma a permitir a coordenação de informações do projeto (ABNT, 2010). 

Capaz de organizar e racionalizar a criação de qualquer obra, do início de um projeto até a 

entrega final. Por definição um modulo é um elemento com medidas padronizadas, podendo 

ser de diferentes tipos e diferentes materiais como containers, tijolos, painéis pré-fabricados 

etc. Segundo a NBR 15873;2010, a técnica permite associar medidas de projeto com as 

medidas modulares por meio de um retículo espacial de referência. (ABNT, 2010). 

A adoção de uma medida como base de referência legitima a racionalização e 

ordenação dos módulos, considerado como base dos elementos constituintes da obra a ser 

projetada. No campo de arquitetura é bastante utilizado em obras pré-fabricadas que 

demandam de métodos rápidos e racionalizados (CARVALHO, 2011). As vantagens na 

adoção de modulações na construção civil são enumeradas conforme Greven e Baldauf 

(2007). 

• Racionalização do processo projetual, uma vez que suas medidas são pré-

estabelecidas e limitadas aos seus componentes básicos, facilitando a flexibilização e 

combinação dos módulos.  

http://eco4all.com.br/arquitetura-modular/
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• Possibilidade de emprego dos componentes da construção em seu espaço designado, 

sem a necessidade de modificações do projeto para a obra, evitando gastos e perda de tempo;  

• Adequação às características da construção civil dos processos de produção 

industrial;  

• Propicia menor gasto com mão-de-obra;  

• Redução de prazo na execução, acarretando menores custos administrativos gerais;  

• Promoção do entrosamento entre projetistas, fabricantes de materiais e executores da 

obra pela utilização de parâmetros comuns, que facilitam a coordenação do projeto em obra e 

a manutenção do edifício.  

Com a gradativa industrialização dos processos construtivos, a arquitetura modular se 

baseia em racionalizar a produção de uma construção, tornando-se elemento unificador 

passando pelo processo projetual até a execução da maneira mais eficiente possível.  Logo, a 

arquitetura modular foi criada como forma de combinar elementos e evitar, antes de tudo, 

desperdícios de insumos e tempo, sendo possível criar inúmeros modelos a partir de um 

mesmo módulo com configurações diferentes (BOLOGNA e DEBONI, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (MARTINS , 2013) 

A Torre Capsula é um exemplo de arquitetura modular que demostra as amplas 

possibilidades de configurações a partir de um modulo básico. Localizado em uma zona 

comercial no centro de Tóquio, a torre foi criada pelo arquiteto Kisho Kurokawa em 1972 

para abrigar as pessoas que trabalhavam na cidade, mas moravam muito longe em percursos 

que duravam em média 3 horas (MARTINS, 2013).  

Figura 4. Torre Cápsula 



28 
 

Construído a partir de eixo fixo de concreto e aço, a Torre manteve em seu eixo 

central os sistemas de canalização, elétrico, circulação, elevadores e escada. E ao redor do 

eixo um total de 140 capsulas soltas com dimensões de 2,5x4,0x2,5m, feitas de painéis de aço 

semelhantes aos utilizados em contentores de transporte de carga. Os módulos contêm 

equipamentos básicos de uma habitação, com um banheiro, cama, televisão, rádio, fogão, 

refrigerador e armários, a iluminação e ventilação se dão pela única janela central circular 

(MARTINS , 2013). 

 

 

 

 

 

Fonte: (MARTINS , 2013) 

Apesar da possibilidade de demolição atualmente por falta de manutenção, as capsulas 

atendiam bem aos requisitos de funcionalidade e as expectativas dos usuários, que precisavam 

de um lugar confortável e acolhedor para passar a semana de trabalho.  

Outro exemplo de arquitetura modular, são as produzidos em madeira, provindas de 

reflorestamento, são diversas as possibilidades nesse campo e tem destaque a Madeira 

Laminada Colada que pode ser produzida com diversos tipos de madeira, aumentando sua 

versatilidade, uniformidade e possibilidades, mas ela requer mão de obra especializada no 

ambiente de produção. Essa alternativa permite a fabricação de módulos que podem ser 

destinados totalmente montados, ou por kits compostos de painéis prontos sendo montados ou 

Figura 5. Capsula/ Módulo Básico 
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implementados no terreno, está alternativa também permite ampliação da proposta em 

extensão e altura com custos baixos e rápida execução. 

A casa Fincube é um projeto idealizado pelo arquiteto Werner Aisslinger, concebido 

com a harmonização de conceitos de modularidade, transportabilidade e princípios do 

desenvolvimento sustentável. Localizada no norte da Itália a casa é feita de madeira local, aço 

e vidro, possível de ser montada e desmontada de maneira fácil permitindo sua implantação 

em diferentes localidades. O Fincube, à primeira vista que se parece com um cogumelo de 

madeira, mostra que acomodações, construções sustentáveis, consciência ambiental e design 

moderno não se excluem (WERNER AISSLINGER, INNERHOFER, et al., 2013) 

 

 

 

Fonte: (WERNER AISSLINGER, INNERHOFER, et al., 

2013) 

Fincube é um modelo de residência com princípios sustentáveis, com revestimento de 

ripas de madeira, dando uma interpretação moderna dos elementos da arquitetura regional. 

Feita de madeira Lariço Europeu, comum da região, oferece 47 m² composto por 1 sala, 1 

cozinha, 1 quarto e 1 banheiro. 

A Fencube é a versão concretizada de uma unidade habitacional pequena com ciclo de 

vida longo, possível de ser incorporado em diversos terrenos. A vedação mínima do solo 

permite o uso temporário da terra sem prejudicar a natureza. As principais prioridades no 

planejamento e realização do interior são principalmente a simplicidade e a funcionalidade 

(WERNER AISSLINGER, INNERHOFER, et al., 2013). 

 

Figura 7.  Fincube/ Projeto 

Figura 6. Residência Fincube 
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Fonte: (WERNER AISSLINGER, INNERHOFER, et al., 2013). 

O uso da madeira proporciona ao ambiente um local quente e acolhedor 

concomitantemente cria uma harmonia e equilíbrio com espaço envolvido. A partir deste 

conceito, se alinham design, rapidez, sustentabilidade e modularidade. É inegável observar 

quão prático e adaptável é esse modelo, tornando uma solução viável para muitos tipos de 

arquitetura e principalmente para os abrigos emergenciais, aliando a estética ao conforto do 

usuário. 

A arquitetura modular vem como alternativa em situações que demandam respostas 

rápidas, como nos casos de desastres naturais onde a maioria das vítimas fica desabrigada e 

necessita de amparo rápido. Trata-se de um método de rápida execução, tornando uma opção 

viável, na resposta a emergências relacionadas a desastres naturais, pois trata de um sistema 

industrializado. Em países como Japão e os países da Europa a prática é amplamente 

difundida e obtém sucesso nas respostas emergenciais (BOLOGNA e DEBONI, 2018).  

O objetivo é alcançar a coordenação modular como solução no tempo necessário, para 

a implantação de abrigos de emergência, por possuir vantagens, tanto para tempo de 

execução, custos, qualidade e sustentabilidade. Buscando alternativas de modulações de 

resposta rápida, a exemplo já mencionados, que atendam a demanda necessária de acordo com 

o número e situação das vítimas. Essas alternativas serão melhor abordadas nos capítulos 
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seguintes, onde serão tratadas as dimensões apropriadas do espaço, programa básico de 

necessidades e material adequado. 

 

4 ABRIGOS EMERGENCIAIS 

 

Foram muitas as vezes em que o mundo passou por situações de ameaça e demandou 

ações emergenciais de sobrevivência aos seres humanos, frente a catástrofes e desastres 

naturais. Perante as situações de risco e da extrema fragilidade surge o design emergencial, 

com metodologias e ações criadas para gerar projetos, planos e soluções em resposta a 

situações de calamidade. O Art. 3º da Lei 12.608 (2012) do Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil, abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação 

voltadas à proteção e defesa civil. 

Deste modo, habitação emergencial é compreendida por formas de abrigar no 

momento imediato subsequente ao evento pernicioso. As primeiras decisões tomadas nesses 

casos partem dos próprios atingidos, que improvisam formas de se proteger até a chegada de 

ajuda externa. Alguns procuram inicialmente ajuda de parentes e amigos, outros alugam 

quartos, hotéis e pousadas quando possuem condições para tal, enquanto outros não dispõem 

de nenhum destes recursos. Sem opções, a habitação se faz de forma improvisada com os 

materiais juntados dos escombros, com doações de terceiros e até mesmo a ocupação em 

edificações disponibilizadas pelo poder público (TOMINAGA, SANTORO e AMARAL, 

2009). Conforme o manual de abrigos temporários (2012), abrigar pós desastre pode ser 

dividido em: 

• Abrigos fixos, quando as pessoas são realocadas para edifícios públicos ou privados 

adaptados para uso em situações de emergência, escolas, estádios, hotéis, quartéis, 

clubes, etc. 

• Abrigos móveis: feitas com barracas em áreas descampadas, como parques, complexos 

esportivos, quadras, entre outros. 

Os locais e áreas públicas que são ocupados por autoconstrução de abrigos, provindos 

dos materiais retirados de entulho ou doados por terceiros envolve grande complexidade de 

direitos de propriedade, e a utilização dos mesmos pode atrasar o fornecimento do abrigo e, 

finalmente, levar a fontes em ocupações irregulares. Portanto, o desenvolvimento do projeto 

do abrigo temporário deve ser baseado no usuário e na relação estabelecida com o meio. 



32 
 

Deste modo, habitação temporária significa métodos de recuperação após desastres e se divide 

em questões sociais e físicas. (LIZARRALDE, JOHNSON e DAVIDSON , 2010). As 

questões sociais, se referem a abrigar em um curto prazo de tempo, localizado onde suas 

atividades normais sejam mantidas devolvendo a autonomia dos afetados até que retornem a 

uma residência permanente. As questões físicas podem ser entendidas de diferentes formas, a 

depender do local de inserção, sendo diferenciadas por custo, níveis de conforto e 

disponibilidade dos componentes associados, podendo ser barracas, trailers, containers, 

unidades pré-fabricadas, entre outros.  

As consequências sociais e físicas dos desastres variam de acordo com a preparação da 

sociedade para ele. O Brasil se mostra um país com práticas ineficientes em políticas de 

resposta a esses acontecimentos com perdas materiais e humanas sem precedentes, que se dão 

principalmente pela ocupação em áreas de risco (ANDERS, 2007).  No Brasil as vítimas de 

desastres são amparadas pela defesa civil, órgão responsável pelo conjunto de ações 

preventivas, de socorro e assistência as vítimas. O Comdec (COORDENADORIA 

ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, 2020) é o órgão de esfera estadual 

responsável por organizar os abrigos e acampamentos de desabrigados, seguidos pelos orgãos 

federais se necessário, bem como entidades públicas ou privadas. A Defesa Civil / Proteção 

Civil tem por finalidade garantir o direito natural, reconhecido pela Constituição, à 18 

incolumidade física e patrimonial e à vida, em circunstâncias de desastres, naturais ou 

humanos, para todos os cidadãos residentes no território brasileiro (ARAÚJO, 2012, p. 17). 

Deste modo, se faz necessário entender como os abrigos temporários funcionam, suas 

características, como se aplicam e principalmente como podem contribuir na recuperação dos 

impactos físicos e psicológicos das vítimas. Para a criação do abrigo, é importante levar em 

consideração o padrão de vida das vítimas, para não tornar permanente algo que foi projetado 

para ser temporário (BARBOSA, 2011).  

Segundo Araújo (2012), um plano emergencial deve conter as seguintes 

características:    

Simplicidade: Deve ser elaborado de forma simples, evitando erros e confusões na execução. 

• Flexibilidade: Permitindo adaptação em cenários diferentes que possibilitem ser 

montado e desmontado de forma prática. Deve ser atualizado conforme análise de 

risco, da evolução quantitativa e qualitativa do meio disponível. 

• Adequação: A instituição e o meio existente devem estar adequados a realidade. 
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• Precisão: Deve possuir atribuição de responsabilidade de forma clara. 

Portanto, um abrigo emergencial é importante, pois proporciona um teto aos 

desabrigados, auxiliando na recuperação das vítimas, concedendo dignidade e conforto para 

pessoas que perderam suas casas, bens e até entes queridos. Os desastres ambientais podem 

ser divididos em três períodos, sendo: pré-desastre, desastre e pós-desastre (ARAÚJO, 2012). 

O pré-desastre é o momento que antecede os eventos, nessa fase podem ser implementadas 

medidas de prevenção ou diminuição dos danos que podem ocorrer derivados dos desastres. O 

desastre é o próprio acontecimento em si, quando o evento atinge um determinado local e os 

riscos e ameaças se tornam realidade. 

 

Figura 8. Dinâmica do Desastre e sua Administração 

 

Fonte: (ARAÚJO, 2012). 

O período do pós-desastre é constituído pela própria tragédia. É nesse momento que o 

abrigo de emergência entra, as vítimas necessitam de assistência e reparação quase que 

imediatamente. É essencial fornecer ajuda de maneira correta às pessoas afetadas como forma 

de diminuir os danos causados (TOMINAGA, SANTORO e AMARAL, 2009).  

Nesta etapa são compreendidas três fases de resposta referente ao cenário de 

habitação: o emergencial, o temporário e o permanente. A habitação emergencial deve ser 

oferecida no menor espaço de tempo possível, prestando assistência aos atingidos com 

serviços de saúde e logística (ARAÚJO, 2012). As moradias nessa fase podem ser existentes 

como espaços públicos, barracas improvisadas, tendas, ou kits de assistência disponibilizados 

pelo poder público e devem ser disponibilizadas em um prazo de até 5 dias. 

 

Figura 9. Tipos de Moradia Pós-Desastre 
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Fonte: Elaborado pela autora adaptado de (ARAÚJO, 2012). 

Na segunda fase é necessário realizar o mapeamento dos danos causados, para 

recuperação da área atingida e a disponibilização dos abrigos temporários. Nesta fase já é 

possível devolver a autonomia das pessoas, possibilitando a retomada de suas atividades 

cotidianas até que possam retornar para uma habitação permanente (TOMINAGA, 

SANTORO e AMARAL, 2009). Esta fase geralmente começa a partir do quinto dia, durando 

uma média de até 3 meses, porém a maior parte dos casos perdura por anos (ANDERS, 2007). 

Ao contrário do que se pensa, o reparo não depende da velocidade de reconstrução, mas sim 

compreender a complexidade dos processos multidisciplinares e das questões profissionais 

envolvidas. 

A terceira e última fase é referente a reconstrução, onde a finalidade é o retorno à 

normalidade, se reestabelece serviços públicos, economia e o bem estar da população com a 

construção das habitações permanentes, possibilitando retomada da rotina normal. A etapa de 

reconstrução não tem período pré-estabelecido, ocorrendo do terceiro mês em diante. 

Portanto, as respostas devem caminhar em conjunto, organizadas e planejadas, focando o 

principal objetivo de devolver as vítimas a sua normalidade através da habitação permanente. 

No entanto, a alocação de recursos habitacionais de emergência temporários, pode levar ao 

abandono na fase final devido a maus esforços e falta de planejamento. (LIZARRALDE, 

JOHNSON e DAVIDSON , 2010). 

O desenvolvimento de ações sustentáveis em relação aos abrigos temporários envolve 

dimensão social, econômica e ambiental. (LIZARRALDE, JOHNSON e DAVIDSON , 

2010). As dimensões sociais se referem as conexões através do ambiente, valores sociais, 

funcionais, culturais e estéticos, proporcionando interações e autonomia. As econômicas, 

considera consequências econômicas e sociais a longo prazo, redução de gastos, manutenção, 

aproveitamento dos recursos de forma otimizada. As dimensões ambientais são 

acompanhadas pela relação complexa entre sociedade e economia, que otimizam recursos de 

energias provindas de fontes renováveis, restauração de recursos naturais e ecossistemas, 

conforme já abordados nas técnicas das ecovilas. 
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O principal conceito em conceber um abrigo temporário e se ater as necessidades 

básicas de moradia junto a quem necessita dela. Local para dormir, se sentir seguro, conviver, 

ter privacidade são questões prioritárias, delas começa a se restabelecer interação com 

comunidade e ambiente de forma gradativa.  

Fundamental ao tema, é a decisão de que forma será o abrigo e quem irá promover a 

reconstrução efetiva, deste modo pode se estimar todas as etapas e as estratégias pertinentes 

ao tema. Se a habitação permanente demorar a se restabelecer deverá ser utilizado um abrigo 

temporário, quanto mais longo for o período de entrega da habitação permanente, mais 

confortáveis e maior a oferta de serviços prestados (BARBOSA, 2011). 

Desta forma, algumas soluções são benéficas para os abrigos e permitem que seja 

gradualmente melhorado, de forma que possa ser ampliado ou a troca de seus materiais, 

realizando assim a transição de habitação temporária para habitação permanente. Porém, a 

moradia e sua estrutura dependem do local a ser inserido e a oferta de recursos, sendo 

necessário considerar alternativas flexíveis. 

Outro fator fundamental é o tempo permanência, é ele quem determina o tipo de 

abrigo, de materiais e sua durabilidade. Mensurar quanto tempo levará para habitação 

permanente ficar pronta deve ser o ponto inicial, antes de qualquer outra ação ou escolha. O 

período estimado irá determinar a escolha do abrigo, custo, local de inserção, materiais, 

técnicas e o destino, bem como serviços disponibilizados (LIZARRALDE, JOHNSON e 

DAVIDSON , 2010). 

Lizarralde, Johnson e Davdson (2010), apontam que as situações nos abrigos 

emergenciais devem ser projetadas de forma simples, com soluções eficientes devendo ser 

produzidos, transportados, estocados e montados de forma rápida. Os abrigos temporários, 

geralmente se dão onde os danos são maiores ou possuem maior complexidade nas 

intervenções, sendo necessário maior período de permanência. É importante prever as 

alterações e modificações dos abrigos em uso e, eventualmente, ampliá-los e reduzi-los. 

(LIZARRALDE, JOHNSON e DAVIDSON , 2010). 

Idealmente, os recursos locais devem ser selecionados, pois altos custos podem causar 

requisitos de montagem, manutenção e até mesmo problemas específicos de mão de obra. O 

custo de construção da infraestrutura, manutenção e desmontagem do abrigo é geralmente o 

mesmo que o metro quadrado da moradia permanente (BARBOSA, 2011). Porém o design e 

conforto estão intimamente relacionados aos padrões de cada ser humano. 

Utilizar abrigos prontos ou pré-fabricados, demanda maior investimento e deve ser 

justificado pela rápida assistência, redução na utilização de recursos naturais e na 
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oportunidade de reuso através do melhoramento gradativo. Outra razão que acaba 

contribuindo no aumento de custo na implementação dos abrigos são os elevados preços na 

aquisição de terrenos, sendo mais caro que os próprios abrigos. Portanto, as autoridades 

públicas devem planejar com antecedência a alocação de moradias de emergência perto de 

áreas de maior periculosidade. 

A depender do contexto físico de cada região, fica a escolha dos materiais a serem 

utilizados (características climáticas, cultural, econômica, conforto, durabilidade etc.) 

(LIZARRALDE, JOHNSON e DAVIDSON , 2010). Os materiais devem ser alternativa 

coerente e familiar aos recursos ofertados localmente, devendo ser resistentes com base no 

período estimado de utilização do abrigo. (ANDERS, 2007). Segundo Anders (2007), devem 

ser consideradas questões relacionadas a manutenção, transporte, conforto térmico e acústico, 

otimização de energia e água e acomodações confortáveis. Dos materiais mais utilizados estão 

lonas plásticas resistentes e flexíveis, chapas de aço galvanizado, placas de madeira 

compensada, painéis plásticos reciclados, painéis de papelão, painéis de bamboo prensado, 

entre outros. 

Materiais mais duros e pesados levam mais tempo para serem entregues, mas podem 

melhorar a privacidade e a segurança, especialmente para mulheres e crianças. Esses materiais 

devem ser separado, compactado e distribuído em kit, e posteriormente montados com o ajuda 

de manual ou suporte técnico, selecionado pelo projetista (GONÇALVES, 2015). A escolha 

de kits facilita a logística entre fornecedores e usuários, mas a escolha de materiais deve ser 

cuidadosa para não elevar o preço resultando na defasagem do abrigo por falta de recursos 

(DFID , OCHA , et al., 2010). 

Com o projeto e prazos fundamentados, é importante prever o destino do abrigo pós 

ocupação, se seus materiais serão reaproveitados nas habitações permanentes, se serão 

descartados, reciclados ou desmontados e armazenados para serem reutilizados em outros 

incidentes (ANDERS, 2007). Como já visto anteriormente, a escolha dos materiais deve ser 

de acordo com cada caso levando em consideração as questões locais e culturais, adotando 

medidas de isolamento passivo que ajudem na eficiência do uso da energia e água. Enquanto 

aspectos estéticos devem prioritariamente seguir diretrizes de construções vermiculares com 

os princípios da bioconstrução, ajudando na apropriação do espaço e causando menos impacto 

ao meio ambiente (DFID , OCHA , et al., 2010).  

De forma mais especifica o espaço deve garantir convívio familiar, segurança 

emocional, proteção e privacidade. Quando possível os abrigos devem se dar de forma 

individualizada por família, proporcionando maior conforto psicológico e segurança 
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emocional. Reestabelecer a dignidade das vítimas, envolvem construir lugares privativos e 

seguros, onde o próprio morador tem autonomia sobre o seu espaço (ANDERS, 2007). 

Mesmo pertencentes a uma mesma família as pessoas se diferenciam entre si, casais, 

solteiros, idosos, crianças, cada um com suas particularidades e necessidades, portanto, as 

habitações devem possibilitar essa flexibilização e ainda atender requisitos de acessibilidade 

contemplando o maior número possível de vítimas. Dependendo da magnitude do desastre a 

quantidade de vítimas com mobilidade reduzida pode aumentar, deste modo, oferecer 

unidades munidas de acessibilidade, também é fator essencial no projeto (DFID , OCHA , et 

al., 2010). Nesse sentido, possibilitar o remanejo interno do espaço permite cômodos 

adequados a necessidade de cada família, preservando o direito de escolha conforme o 

número de pessoas e suas preferências. 

Segundo manual de emergência da agência de refugiados The Un (2007), os abrigos 

devem ser priorizados em estruturas simples, com dimensões mínimas de 3,5 m² por pessoa, 

exceto banheiro, cozinha e locais de menor permanência para regiões de clima tropical e 

quente. Para as regiões com climas frios o manual recomenda 4,5 x 5,5 m² por pessoa 

incluindo banheiro e cozinha, pois em condições frias os espaços tendem a permanecer a 

maior parte do tempo fechados (UNHCR, 2007). 

Para Anders (2007), os abrigos devem ter 18 m² por unidade, capazes de abrigar até 6 

pessoas de uma mesma família, deste modo são considerados 3 m² por pessoa, independente 

do clima. O manual da Secretaria da Defesa Civil (2006) recomenda área de 2 m² a 4 m² por 

pessoa uma dimensão confortável. Para os demais serviços o manual orienta 1 chuveiro a cada 

25 pessoas, 1 lavatório a cada 10 pessoas, 1 vaso sanitário a cada 20 pessoas, 1 tanque de 

lavar roupas a cada 40 pessoas, 20m² para triagem, 1,5m² recreação por criança, 1,5 m² 

refeitório por pessoas, 15 m² para fogão industrial atendem 250 pessoas. Deste modo são 

orientados ainda o distanciamento de 3 metros entre abrigos com espaço mínimo de 10 m² por 

família (SECRETÁRIA DA DEFESA CÍVIL , 2006). Também são abordadas questões de 

consumo de água que variam de 15 a 20 litros de água por pessoa/dia sem banho, sendo 

acrescidos 20 litros por pessoa sem chuveiro e 60 litros com chuveiro. 

Em seu manual abrigo pós desastre, Ocha (2010) compara os valores recomendados 

para abrigos entre o seu manual e o manual da agência de refugiados The Un. Abaixo seguem 

tabela de comparação disponível e adaptada com os parâmetros da Secretaria da Defesa Civil.  

 

Tabela 2. Comparação entre parâmetros 



38 
 

VALORES INDICADOS POR INSTITUIÇÃO 

Serviço 
(DFID , OCHA , et al., 

2010) 
(UNHCR, 2007) 

(SECRETÁRIA DA 
DEFESA CÍVIL , 2006) 

Área mínima 
acampamento 

45m²/ pessoa 
30m²/ pessoa, 45m² 

recomendado 
40m²/ pessoa 

Área mínima abrigo 3,5m²/ pessoa 3,5 a 5,5m²/ pessoa 2 a 4m²/ pessoa 

Área mínima 
refeitório 

x x 1,5m²/ pessoa 

Área mínima Cozinha x 100m²/ 500 pessoas 
15m²/ fogão-250 

pessoas 

Triagem x x 20m² 

Recreação x x 1,5m²/ criança 

Depósito x 
150 a 200m²/ 1000 

pessoas 
x 

Água 

Mínimo/ pessoas 15l./ dia 15 a 20l./ dia 
15 a 20l./ dia sem 

banho 

Chuveiro x 1/ 50 pessoas 1/ 25 pessoas 

Tanque Lavar x x 1/40 pessoas 

Torneira 1/250 pessoas 1/200 pessoas 1/10 pessoas 

Saneamento Básico 

Vaso Sanitário 
1/20 pessoas 
separadas por 

gênero 
1/ 5-10 pessoas 1/20 pessoas 

Distanciamento do 
abrigo 

50 metros 50 metros 100 metros 

Resíduos 

Distância do abrigo 100 metros x x 

Capacidade x 100l./ 50 pessoas x 

Fonte: Adaptado pela Autora de (DFID , OCHA , et al., 2010). 

Conforme apresentado, pode se afirmar que os parâmetros dispostos em cada manual 

variam e acordo com as normativas de cada país, servindo para fins de comparação e 

orientação de projeto. Cada caso deve ser analisado de maneira individualizada como já 

mencionado. Abaixo serão demostrados a abordagem de tamanhos adotados em diferentes 
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países, com medidas que variam de 9m² a 74m², variação está orientada pela demanda de 

necessidades, permanência, logística e orçamento (UN HABITAT, 2010). 

 

Gráfico 6. Comparação Metragem Abrigo 

 

Fonte: (UN HABITAT, 2010) modificado pela autora. 

São recomendadas ainda, orientações gerais para os agrupamentos e assentamentos 

segundo sugestão do The Un Agência de refugiados (UNHCR, 2007). 

• O direito e uso do solo deve ser incorporado ao planejamento urbano local, destinando 

espaços públicos para acampamentos emergenciais ou diretrizes legais para utilização 

de terras privadas. 

• Os acampamentos devem ser locados em áreas onde a topografia e drenagem garantam 

condições de segurança. 

• Devem ser evitadas as áreas próximas de preservação permanente ou áreas 

fragilizadas. 

• O acampamento deve garantir a acessibilidade e o abastecimento de suprimentos 

necessários. 

• Os serviços necessários devem ser destinados imediatamente ao pós-desastre e 

estabelecido em áreas descampadas de fácil acesso para possíveis expansões se 

necessário. 

• Os serviços a serem disponibilizados devem abranger abastecimento de água, energia, 

iluminação, vias de acesso, prevenção de incêndio, áreas administrativas, 

coordenação, áreas de higiene pessoas, áreas comuns, alimentação, entre outros. 

(UNHCR, 2007). 

Tabela 3. Infraestrutura do Acampamento 

INFRAESTRUTURA POR ACAMPAMENTO 

Centro de saúde 1/ cada 20.000 pessoas 
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Hospital 1/ acima 20.000 pessoas 

Escola 1/ cada 5.000 pessoas 

Mercado 1/ cada 20.000 pessoas 

Vias e calçamentos 20 a 25% da área do acampamento 

Espaço Público equipado 15 a 20% da área do acampamento 

Fonte: (UN HABITAT, 2010) modificado pela autora. 

O fornecimento de água deve ser avaliado por especialistas, para verificação da 

disponibilidade, sendo principal pré-requisito na escolha da implantação do acampamento. O 

tamanho do terreno deve ser orientado pela tabela 2, de no mínimo 30 m² a 45 m² por pessoa, 

inclusos abrigo, e infraestrutura necessária, inclusive cozinha e espaços para jardim (UN 

HABITAT, 2010). Estas recomendações devem apenas servir de embasamento para o cálculo 

das áreas, devendo ser adaptados de acordo com cada situação, não sendo uma verdade 

absoluta sobre padrões e modelos a serem seguidos (UNHCR, 2007). 

 

Tabela 4. Subdivisão dos Acampamentos 

Módulo Situação N° aprox. pessoas 

Familiar 1 Família 4 a 6 pessoas 

Comunidade 16 Famílias 80 pessoas 

Bloco 16 Comunidades 1.250 pessoas 

Setor 4 Blocos 5.000 pessoas 

Acampamento 4 Setores 20.000 pessoas 

Fonte: (UN HABITAT, 2010) modificado pela autora. 

O layout dos abrigos deve ser abordado de maneira descentralizada dos serviços, 

dando ênfase as estruturas sociais e as necessidades familiares individuais, com estruturas 

básicas permitindo sua autonomia e subsequentemente a definição da forma modular que 

permita o agrupamento de maior número de pessoas, permitindo interações e convívio social 

entre comunidade. O planejamento modular não deve se dar em malha rígida, pois dificulta 

interações e apropriações de serviços comuns, os arranjos devem ser independentes 

proporcionando melhor organização social, cultural e familiar.  A implantação em forma de 

“H” é um bom exemplo desse tipo de organização, onde os abrigos se situam em torno de 

áreas comuns e equipamentos. 
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Ainda sobre layout, a cartilha de Recomendações Para Instalações de Abrigos de 

Emergência em Acampamentos Provisórios (2010), orienta que as acomodações devem 

prover as famílias de suas necessidades minimizando possíveis conflitos sociais, boa parte 

gerados pela má disposição da implantação. Para que isso não ocorra a cartilha dispõe sobre 

algumas diretrizes a serem seguidas. 

 

Figura 10. Disposição dos Abrigos 

 

Fonte: (BASULTO, 2010). 

1. Os acessos devem ser delimitados e de forma individualizada. Acessos compartilhadas 

delimitam território de ninguém (BASULTO, 2010). 

2. O distanciamento entre abrigos deve ser de pelo menos 3 metros, garantindo espaço 

igualitário a cada abrigo, podendo ser apropriado como extensão da própria unidade. 

Podendo ainda ser utilizado como área comum e espaço de possível ampliação aos 

anexos. 

3. O agrupamento dos Abrigos deve ser disposto em composições de 10 a 12 famílias em 

torno de um pátio coletivo, promovendo maior eficiência na distribuição dos serviços, 

relações sociais e segurança. 

4. Possibilidade de ampliação nos espaços deixados entre os abrigos, os abrigos podem 

ser melhorados conforme necessidade do usuário, adicionando pisos, paredes, 
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coberturas etc. Anexos podem ser considerados depósitos de bens e materiais 

adquiridos por meio de doação e até os resgatados pós-desastre. 

5. A disposição de núcleos e serviços deve ser de acesso fácil e comum, sendo mais bem 

estabelecido de forma centralizada. 

Figura 11. Esquema Geral 

 

Fonte: (BASULTO, 2010). 

Paralelo aos tipos e dimensões de abrigo é necessário prever o destino do abrigo, 

encerrando o ciclo do auxílio. Em características ideais é ressaltada possível reutilização da 

maioria dos materiais na construção da moradia permanente ou ainda a possibilidade de 

melhoria do abrigo temporário tornando-o permanente através da otimização dos materiais 

empregados, essa etapa deve ser prevista ainda em fase de projeto. Lizarralde, Johnson e 

Davidson (2010), afirmam que a segunda vida do abrigo temporário abrange 4 principais 

funções, sendo: Casa de aluguel, casas reutilizáveis, reciclagem das partes e casa permanente. 

Dessa maneira, as questões de energia, recursos locais, redução de riscos e 

vulnerabilidade, transporte, abastecimento de agua, saneamento e demais serviços, bem como 

treinamento e capacitação de resposta a desastre estão presentes nas etapas de definição dos 

abrigos, fatores esses que influenciam uns aos outros de maneira mutua conforme exposto 

nesta pesquisa. 

Os desastres naturais podem causar muitas perdas, principalmente quando atinge uma 

parte mais vulnerável da sociedade. A ausência de políticas públicas apropriadas contribui 
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para desigualdade na distribuição de recursos existentes destinados a reconstrução, incidindo 

em um ciclo vicioso de desigualdade social e socio espacial (UN HABITAT, 2010). Para 

Organização das Nações Unidas, devem ser tomadas medidas de preservação do meio 

ambiente e redução da vulnerabilidade, somente assim a reconstrução sustentável de um 

espaço atingido poderá ser de fato concluída, desenvolvendo comunidades e prevenindo 

novos acidentes. 

Para arquitetura essa temática é de extrema importância, compreender e saber lidar 

com essa demanda é primordial, tanto para os casos específicos como Brumadinho e Mariana, 

quanto para casos de menor proporção. Há um legado das organizações e profissionais que 

atuam ampliando a disponibilidade de materiais, projetos e informações em relação a 

catástrofes, agindo no contrafluxo da corrente de produção de arquitetura e design 

contemporâneo, atuando de maneira responsável e engajada com as questões sociais. Papanek 

(2009) aponta que nas últimas décadas a falta de engajamento social por parte de muitos 

profissionais compromete a arquitetura emergencial, em algum momento os arquitetos 

deveriam passar por um período em países subdesenvolvidos, elaborando projetos que 

atendam às necessidades fundamentais da população local, ampliando seu engajamento social 

e o significado do seu trabalho (PAPANEK, 2009).  

Esta visão é reforçada por autores como Manzini (2014) que aponta a baixa qualidade 

das habitações e a precariedade das condições de vida nos países subdesenvolvidos, derivado 

de instalações insalubres instituindo um contexto básico para projetos profissionais. Para 

Aquilino (2011, p. 9), os arquitetos são profissionais treinados, competentes e engenhosos 

para prevenção, mitigação, resposta e recuperação do risco de desastres. 

As soluções que melhor se adequam no projeto de abrigos temporários, devem estar 

apoiados aos fatores apontados, que foram coletados de cartilhas e manuais, além de 

bibliografias especializadas a fim de identificar parâmetros que melhor se apliquem e 

possibilitem aos usuários maior qualidade de vida e conforto nas habitações durante o pós-

desastre. Estes dados irão contribuir na orientação do projeto bem como no estabelecimento 

das formas de habitar e nos modelos existentes ou a ser implantados, a partir dessa análise 

serão apresentados os estudos de caso, que ajudaram a elucidar as diretrizes bibliográficas. 

Portanto, esse trabalho busca contribuir com respostas por meio de diretrizes 

arquitetônicas que auxiliem no melhor desenvolvimento de projetos de abrigos temporários. 

Sugerindo soluções mais efetivas, que atendam às necessidades básicas e proporcionem 

conforto e bem estar mesmo que de forma temporária.  
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5 ESTUDO DE CASO 

 

Este capítulo irá compreender referências a partir de projetos arquitetônicos dotados 

das mesmas funções ao qual se baseia essa pesquisa, a fim de nortear a proposta final do 

projeto a ser desenvolvido. Conforme já abordados no capítulo “Abrigos Emergenciais” as 

dimensões básicas, agora será compreendido de melhor forma, com propostas mais 

abrangentes no sentido de avaliar questões contextuais. Foram escolhidos projetos a partir de 

exemplos com formas coerentes, partido arquitetônico e princípio de habitabilidade pós-

desastre.  

Entretanto, os estudos de caso se concentram nos abrigos emergenciais e suas 

soluções. Para isso serão analisadas as questões referentes aos fundamentos de contexto, 

tempo de execução, custo, material utilizado, projeto, tecnologias, sistemas construtivos e 

destino.  

5.1 PROTÓTIPO PUERTAS 

 

O projeto desenvolvido pelo escritório Cubo Arquitectos em parceria com a 

Universidade Central do Chile tinha por objetivo inicial uma moradia que pudesse ser 

construída rapidamente a partir de materiais acessíveis nas proximidades. A montagem é 

realizada a partir de uma base de pallets de madeira, as paredes e os pisos são configurados a 

partir de modulações de placas OSB, as portas feitas de madeira de pinus,  a cobertura de 

perfis de aço e lona plástica e as janelas com fechamento de plástico bolha (GARCÍA, 2010). 

 

 

 

Figura 12. Esquema Construtivo Protótipo Puertas 
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Fonte: (GARCÍA, 2010) 

A distribuição dos espaços é feita através de um pátio central coberto, separando dois 

ambientes que são espelhados e compostos por quarto e área de estar. A cobertura funciona de 

forma independente permitindo ventilação constante, possível de ser expandido em mais dois 

anexos podendo ser mais um quarto e banheiro conforme necessidades do usuário e grupo 

familiar. 

 

Figura 13. Protótipo Puertas 

 

Fonte: (GARCÍA, 2010) 

O projeto foi fundamentado na facilidade e agilidade dos procedimentos, através de 

sistemas modulares, com materiais fáceis de serem utilizados e adquiridos, com montagem 

simplificada a partir de manuais técnicos. A unidade foi conferida com características 

culturais e estéticas do local, mas é facilmente adaptável a outras localidades e sua 

possibilidade de ampliação considera diferentes tipos de família. Sua cobertura possibilita 

captação de água da chuva e proteção de intempéries, o pátio central possibilita convivência 

com outras pessoas além de promover circular o fluxo de ar, por outro lado as janelas são 

totalmente vedadas impossibilitando a ventilação cruzada. 
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Por se tratar de um sistema simples, a montagem e desmontagem são otimizadas 

levando uma média de 8 horas para montar e 45 minutos para desmontar. O tempo de vida útil 

do projeto é de até 3 meses, tempo estimado de permanência em um abrigo emergencial, este 

abrigo também possibilita a troca de materiais para outros mais duráveis em caso de utilização 

para habitação temporária. O custo é um pouco elevado em relação ao período de 

permanência, consumindo recursos importante, que poderiam ser empregados em outros 

serviços, por outro lado os materiais como as portas, placas de fechamento, bem como 

estrutura do telhado e sistema de captação de água da chuva podem ser reaproveitados para as 

habitações permanentes. Configurando em uma solução construtiva local de pouca 

complexidade e incorporando soluções e tecnologias em sua estrutura. 

5.2 MARIANA VIVA 

 

O projeto Mariana Viva foi desenvolvido através de concurso pelo Projetar.org, o 

projeto foi premiado com a segunda colocação e menção honrosa na categoria 

sustentabilidade. A proposta foi elabora para atender as vítimas atingidas pelo rompimento da 

barragem de Fundão em Mariana/MG no ano de 2015. O projeto buscou trabalhar a influência 

dos acidentes da mineração. 

O conjunto projetado oferece condições básicas para reabilitação das vítimas. 

Composto por módulos de 3m x 3m, sendo possível ampliação de acordo com número de 

moradores por família. No projeto Mariana Viva foram utilizados materiais sustentáveis e de 

fácil acesso para construção dos abrigos, com montagem facilitada pelos sistemas de encaixe, 

proporcionando maior flexibilidade ao conjunto. Os acabamentos diagonais permitem 

conexão entre outros abrigos o que direciona o formato da implantação. 

As ligações entre os blocos permitem criar áreas de uso comum, estimulando convívio 

familiar e social. Os módulos são configurados por tipo de uso e sua estrutura permite maior 

eficiência da iluminação natural e ventilação cruzada. Elevados a um metro a partir do solo, 

como forma de prevenção em casos de novas enchentes ou alagamentos. Os módulos 

contemplam a inserção de torres de água e coberturas levemente inclinadas, para captação e 

tratamento de água da chuva, bem como rampas de acessibilidade promovendo maior inclusão 

nos abrigos. Os espaços formados entre os módulos configuram de forma natural a criação de 

pátios, áreas de lazer e hortas, com plantio de alimentos orgânicos. 

 

Figura 14. Abrigos Mariana Viva 
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Fonte: (PROJETAR.ORG, 2015). 

A base do abrigo e algumas paredes são vedadas a partir de tijolos fabricados no local, 

com a lama do rompimento da barragem. Nas demais paredes foram utilizados como material 

de fechamento placas OSB e sua estrutura ficou por conta da madeira de reflorestamento, a 

cobertura é feita de telhas termoacústicas que garantem o isolamento do som, proteção 

térmica, além de ser um material leve e não necessitar de forro. 

As peças que compõem os abrigos, são de material leve e transportável facilitando a 

implantação dos abrigos nos ambientes mais remotos e devastados por algum tipo de desastre. 

Eles são transportados em peças soltas e encaixáveis, mas sua diversidade de materiais torna o 

trabalho de montagem difícil, necessitando de mão de obra especializada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (PROJETAR.ORG, 2015). 

Além de funcionarem como moradia, os módulos foram pensados para diferentes 

configurações, possibilitando sua utilização também em refeitórios, vestiários, sanitários, 

escritórios, consultórios, ambulatórios, sala de aula, capela etc. (PROJETAR.ORG, 2015). 

Figura 15. Transporte Módulos 
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5.3 PAPER LOG HOUSE 

 

A Paper Log House (1995) é projeto do Arquiteto Shigeru Ban, desenvolvido para 

abrigar as vítimas de um terremoto em Kobe-Japão, com característica inusitada dos materiais 

empregados. Composta de módulos de papelão, as construções são de alta qualidade com 

valores monetários baixos para o contexto, reforçando a aplicabilidade do material para 

vítimas de desastres naturais em todo o mundo (UN HABITAT, 2010).   

 

Figura 16. Esquema Construtivo 

 

Fonte: (MCQUAID, 2003) 

Segundo McQuaid (2003), a construção de cada unidade foi composta por um grupo 

de dez voluntários, que em menos de 6 horas montaram todas as 27 unidades disponibilizadas 

para Kobe. Os critérios para o projeto eram materiais de baixo custo e locais, baseados em 

métodos simples e de baixo impacto ambiental.  

Os módulos são dispostos lado a lado, com espaço de 1,8 metros entre cada um 

resultando em uma área comum aos abrigos. As plantas têm medidas de 4x4m, totalizando 

16m² de área privativas, sem divisões internas. 

 

 

 

Figura 17. Paper Log House – Kobe, India e Filipinas. 
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Fonte: (MCQUAID, 2003) 

O projeto Paper Log House ganhou destaque no mundo, sendo modificado para se 

adaptar em situações de desastres em outros países. Com a demanda disponível de outros 

materiais, o papel foi substituído por Cebu, madeira de coco, folhas de palmeira e de bambu, 

sendo implantado na Turquia, Índia e Filipinas entre os anos de 1999 e 2014.  

5.4 COMPARAÇÃO ENTRE ESTUDOS DE CASO 

 

A partir da análise dos estudos de abrigos emergenciais temporários, os dados 

coletados foram organizados através de tabela comparativa, de forma a facilitar a 

compreensão em torno dos parâmetros e características de cada projeto. 

 

Tabela 5. Comparação Estudo de Casos 

Característica Protótipo Puertas Mariana Viva Paper Log House 

Módulos Abrigo Temporário 

Tipo 
Emergencial e 

temporário 
Temporário 

Emergencial e 

temporário 

Localização Chile Brasil Japão 

Desastre Protótipo Protótipo Terremoto  

Data  2004-2005 2015 1995 

Área 14m² 18m² 15m² 

Capacidade 4-6 pessoas 2-8 pessoas 4-6 pessoas 

Custo R$ 1.230,00 Não Informado $2.000,00 

Tempo útil 3 meses 5 anos  Não estimado 

Material 
Placas modulares 

de OSB, pallets de 

madeira, madeira 

Tijolos de Barro, 

placas modulares de 

OSB, estrutura 

Tubos de papel, 

engradados 
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pinus, plástico 

bolha, lona com 

perfil de aço 

madeira de 

reflorestamento, 

telhas recicladas 

plásticos e lona 

Contexto Aplicação 

Aplicável em 

diferentes 

contextos e lugares 

Aplicável em 

diferentes contextos e 

lugares 

Aplicável em 

diferentes 

contextos e lugares 

Técnicas Construtivas 

Materiais locais 

Mão-de-obra 

especializada 

Materiais locais 

Mão-de-obra 

especializada 

Materiais locais 

Mão-de-obra 

especializada 

Destino 
Com previsão de 

reuso 

Com previsão de 

reuso 

Com previsão de 

reuso 

Módulos Comuns 

Vestiário e sanitário 

Feminino 
Não Informado 36m² Não Informado 

Vestiário e sanitário 

Masculino 
Não Informado 36m² Não Informado 

Sanitário PNE Não Informado 36m² Não Informado 

Ambulatório/enfermaria 

Salas de aula 
Não Informado 72m² Não Informado 

Consultório médico, 

odontológico e 

psicológico 

Não Informado 36m² Não Informado 

Administração e 

escritório 
Não Informado 36m² Não Informado 

Refeitório, cozinha e 

dispensa 
Não Informado 144m² Não Informado 

 

Figura 18. Comparativo entre as Plantas 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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De acordo com os parâmetros analisados, pode se dizer que todos os projetos possuem 

flexibilidade no emprego de novos materiais e aplicabilidade em diferentes contextos. A partir 

de uma estrutura simples podem ser estabelecidas variações dos elementos comuns e 

familiares aos locais de inserção. A criação de um módulo base assim como para arquitetura 

modular, aqui também se faz necessário, com características flexíveis as modulações básicas 

facilitam o processo de produção, montagem e transportabilidade, bem como a previsão de 

expansão dos módulos e diversidade de usos. 

Outros aspectos como eficiência energética, captação de água da chuva, telhado verde, 

hortas orgânicas contribuem para apropriação do espaço por parte das vítimas, aumentando 

conforto e autonomia do acampamento. É importante garantir previsão de instalação dos 

módulos em diversos tipos de lugares, facilitando a implantação em diferentes localidades, 

com módulos possíveis de serem montados e desmontados de maneira fácil e reaproveitável, 

bem como aproveitamento de materiais em habitações permanentes. 

Cabe ainda enfatizar, que nas bibliografias disponibilizadas até o momento apontam 

estudos de caso limitados, com exemplos pouco debatidos. Em nenhum dos casos foi possível 

obter informações sobre a quantidade de pessoas atendidas, localização, acessos e relação 

com meio urbano existente. Para a maioria dos casos, não é possível se obter informações 

conclusivas em alguns aspectos por falta de comprovações publicadas nas bases pesquisadas. 

6 ÁREA DE IMPLANTAÇÃO 

Com base em bancos de dados do Ippuc, Condec e Simepar, buscou se levantar as 

informações existentes até o momento disponibilizadas, com propósito de analisar os 

fenômenos de maior ocorrência associados a desastres naturais, que mais impactam a cidade 

de Curitiba-PR, identificando os bairros de maior vulnerabilidade e suscetibilidade a esses 

fenômenos.  

A escolha do terreno está baseada na coleta desses dados que são mais bem abordados 

no capítulo 2 dessa pesquisa. Conforme já apontado o bairro Alto teve o maior número de 

registros de desastres, seguido pela Cidade Industrial e bairro Cajuru (COORDENADORIA 

ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, 2009).  
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Figura 19. Inserção Urbana 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

A escolha para implantação do acampamento emergencial, foi no bairro Cajuru, apesar 

de ser o terceiro na lista de registro de desastre, o bairro é apontado como mais vulnerável a 

esses acontecimentos, sendo predominantes os casos de alagamentos (IPPUC, 2015). Os 

dados verificados, foram analisados conforme sua intensidade e ocorrência, sendo destacado o 

bairro Cajuru o maior em impactos sofridos em relação a outros locais atingidos. Deste modo, 

a escolha do terreno é justificada pelo paralelo entre os parâmetros construtivos dos 

acampamentos temporários e a região de maior vulnerabilidade.  

O bairro está localizado na Cidade de Curitiba-PR, e pertence a regional do Cajuru. 

Esta área é classificada segundo Ippuc (2015), como segunda mais populosa com 96.200 

habitantes em uma área territorial de 11,79km² (IPPUC, 2015). 

 

 

 

 

Figura 20. Mapa de Vulnerabilidade-Cajuru 
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Fonte: Elaborado pela autora 

O bairro encontra se delimitado pela BR-277, BR-116, Estrada de Ferro/ Paranaguá e 

Rio Atuba, que é o maior agente causador de desastres na região devido ao grande número de 

ocupações irregulares as margens do leito do rio. Estima-se uma média de 384 famílias em 

situação de risco eminente na região (WONS, 2015). 

A região possui oferta de vários equipamentos urbanos, bem como áreas públicas 

dotadas de infraestrutura. O solo possui baixa permeabilidade devido aglomerações das 

ocupações irregulares e a ausência de áreas verdes e praças que atendam a essa comunidade, 

sofrendo com inundações constantes e acúmulo de lixo (WONS, 2015). 

Com base no mapeamento dos equipamentos urbanos, é possível observar que a 

grande oferta de áreas possíveis de serem utilizados na implantados dos abrigos, bem como, 

escolas, creches e áreas esportivas. Os lotes se encontram fora da área de risco, mas próximo 

o suficiente para manter as relações locais e sociais. 

Tabela 6. Dados Demográficos e Ocupação Irregular bairro Cajuru 

Local 

2005 2010 

N° de 

Ocupações 

N° de 

Unidades 
População 

N° de 

Ocupações 

N° de 

Unidades 
População 

Curitiba 341 622.670 239728 381 635.631 1.751.907 
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Cajuru 18 10.358 39.878 21 31.942 96.200 

Fonte: (IPPUC, 2015). 

Como objeto de análise, foi estudado a parte leste da região do bairro Cajuru, pelo alto 

índice de ocupações irregulares e famílias em situações de risco eminente. Segundo IBGE 

(2010), a densidade familiar da região é igual a 3,1 pessoas/ domicílio. Parte dos riscos do 

local decorrem das moradias em áreas de risco, bem como, do seu padrão construtivo. A 

ausência de planejamento pode ser observada através da malha urbana, fruto do crescimento 

desordenado. 

A escolha do terreno para os abrigos emergenciais está diretamente relacionada a 

capacidade de abrigar pessoas. Esses locais devem ser afastados das áreas de risco e ter a 

infraestrutura mínima de água, esgoto e energia, além de acesso facilitado a pessoas e 

equipamentos (STOHR, 2006). Os espaços públicos como escolas, campos de futebol, 

ginásios etc., são os mais utilizados nesses casos, pois são dotados da infraestrutura necessária 

e tem a capacidade de abrigar um número alto de pessoas. Coelho (2020) aponta, que esse 

tipo de alternativa é a mais comum em emergências, sendo a alternativa mais utilizado no 

Brasil e no mundo. As tragédias de Mariana e Brumadinho-MG, utilizaram dessas 

alternativas, em ambos os casos as vítimas foram alocadas em escolas, associações e pousadas 

Coelho (2020). A responsabilidade do gerenciamento dos abrigos é de responsabilidade da 

subprefeitura, que deve disponibilizar as vítimas condições adequadas de higiene, repouso, 

segurança e convivência (Anders, 2007). 

Figura 21. Terreno 

 

Fonte: Google Earth (2020). 
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A área escolhida para implantação dos abrigos fica situada dentro do complexo 

esportivo Parque dos peladeiros, Endereço: Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 - Cajuru, 

Curitiba - PR, 82980-220, pois demanda de áreas livres e planas, com acessos facilitados para 

equipamentos de grande porte, como guindastes e carretas, possibilitando a fácil aplicação e 

montagem dos abrigos. Além disso o lote está próximo de unidades de saúde, escolas e pontos 

de transporte público. O espaço faz divisa com a BR-277 e o Rio Atuba e foi escolhido 

principalmente por dotar de bacias de contenção de cheias, tornando o local seguro para 

implantação dos abrigos temporários. Portanto, por se tratar de uma área pertencente ao 

domínio público e a intervenção ser de caráter temporário, não serão abordadas diretrizes 

urbanísticas. 

A área delimitada para estudo possui dimensões de 60 x 86 metros, totalizando 

5.160m². Para fins de implantação foi escolhido a área mais próxima da infraestrutura básica 

oferecida pelo complexo, podendo ser diminuída, bem como aumentada se necessário.  

Figura 22. Mapeamento Entorno 

 

Fonte: Elaborado pela autora (Adaptado de NOAA,2020 – Ippuc,2020) 

Por se tratar de um projeto de caráter temporário, a escolha do terreno será somente 

para fins de análise deste trabalho. O projeto de abrigos residenciais deve conter 

características adaptáveis a diferentes tipos de terreno, possuindo flexibilização para ser 

implantado em diferentes locais, onde demandarem ações emergenciais. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enBR854BR854&sxsrf=ALeKk00dJQBlwE-NuYllXoAvvgYuTWdGaw:1606849640281&q=parque+peladeiros+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqNzQ1SEqx0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FKFyQWFZamKhSk5iSmpGYW5RcrpOalpBalHl6eDwDTa_grTgAAAA&ludocid=9181057560273511493&sa=X&ved=2ahUKEwiYuJCwva3tAhU6LLkGHZbTBnYQ6BMwFXoECCIQCA


56 
 

7 PROGRAMA DE NECESSIDADES 

Cabe enfatizar que nas bibliografias disponibilizadas até o momento apontam estudos 

de caso limitados, com exemplos recentes e pouco debatidos. Para a maioria dos casos, não é 

possível se obter informações conclusivas em alguns aspectos por falta de comprovações 

publicadas nas bases pesquisadas. 

Nesse sentido, o programa de necessidades será orientado pelas dimensões 

disponibilizadas pelas cartilhas e manuais de abrigos emergenciais temporários apresentados 

no capítulo 4, bem como, no comparativo de estudos de caso. E a densidade habitacional da 

região escolhido para estudo. A tabela a seguir apresentara o programa de necessidades para 

instalação dos abrigos e seus serviços associados, serão considerados a média entre as 

dimensões estudadas para um acampamento de 100 pessoas, podendo ser aumentado ou 

diminuído proporcionalmente. Conforme estudo realizado num raio de 800m, foi possível 

observar que há ampla oferta de serviços no entorno do lote escolhido, não sendo necessário 

dimensionamento prévio de serviços, para fins de estudo serão previstos somente áreas de 

possível implantação, conforme orientação do CONDEC (2009). 

Tabela 7. Programa de Necessidades 

Unidade de Habitação - para até 4 pessoas 

Ambiente Área / Quantidade 

Área por Pessoa 5m² 

Dormitório 18m² 

Sala (Multiuso) 10m² 

Unidade de Apoio 

Banheiros e Vestiários Femininos  1 para cada 10 pessoas 

Banheiros e Vestiários Masculino 1 para cada 10 pessoas 

Consultório médico, odontológico e 

psicológico 
30m² 

Ambulatório e Enfermaria  35m² 

Recepção e Almoxarifado  30m² 

Refeitório, Cozinha e Dispensa 170m² 

Lavanderia 1 tanque para cada 20 pessoas 
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Administração, sala de reunião, escritório 

e sala multiuso 
60m² 

Infraestrutura 

Central de Lixo 200 litros 

Central de gás 30m² 

Geradores de energia 30m² 

Reservatório de água 6000 litros / dia 

Áreas comunitárias 

Recreação 40 m²  

Hortas comunitária e áreas livres  20% da área do acampamento 

Fonte: Elaborado pela autora  
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As dimensões reduzidas dos abrigos emergenciais possibilitam o acolhimento de 

pequenos grupos familiares e contribuem para manter o convívio e a individualidade dessas 

famílias. A separação dos espaços internos por meio de módulos familiares, auxilia na 

conformação dos indivíduos afetados, favorecendo a privacidade e proteção. O conforto e 

acolhimento emocional se associam ao espaço individualizado, a segurança e a privacidade da 

família enquanto grupo e não individuo, da mesma forma que o resgate da identidade da 

comunidade e relações interpessoais. (STOHR, 2006). 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio dos estudos realizados, pode-se concluir que, de fato, a vulnerabilidade da 

comunidade é fator determinante do grau e da gravidade do desastre. Portanto, quanto mais 

vulnerável a comunidade, maior a probabilidade de sofrer com fenômenos naturais. Pode se 

entender que não há uma forma definitiva de se pensar sobre soluções para abrigar pós 

desastre, pois a uma gama de variáveis, onde a qualidade de um abrigo está diretamente 

relacionada, ao planejamento prévio e posterior a ocorrência dos desastres. 

Portanto, o projeto a ser desenvolvido visa promover qualidade de vida aos afetados, 

servindo em certa medida como um centro de reabilitação. Entende-se que o foco principal do 

procedimento deve ser a provisão de moradia permanente, e os abrigos devem ser retidos 

como infraestrutura temporária para suportar um período efetivo de reconstrução. Quando 

esse objetivo não é mantido, pela falta de planejamento, os abrigos passam a consumir 

recursos importantes que deveriam ser destinados a reconstrução das moradias, estendendo o 

período de permanência nos acampamentos temporários tornando-as estruturas permanentes 

irregulares.  

Deste modo, a utilização de moradias provisórias por meio de tendas e barracas é 

defendida, pois não possibilita uma forma de moradia permanente. Entretanto, aplicar este 

tipo de opção deixa os usuários em condições sub-humanas, sem condições de reestabelecer a 

normalidade e as atividades cotidianas das vítimas. Os atuais modelos adotados, evidenciam o 

descaso as vítimas, pois entende-se que os recursos devem ser destinados somente as 

habitações permanentes, colocando as vítimas em acampamentos improvisados em escolas, 

igrejas, quadras, entre outros. 

Para evitar que o acampamento se transforme em uma ocupação irregular, as 

autoridades competentes devem estabelecer um prazo para a evacuação dos moradores dos 
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abrigos temporários. Respeitando sua função efêmera, de modo a evitar a mudança do 

problema ao invés de resolvê-lo. O tempo limitado para a tomada de decisões pós-desastre 

tem levado ao descaso de fatores importantes no desenvolvimento de unidades habitacionais, 

portanto, antes do desastre, o governo local deve considerar, planejar e desenvolver esses 

fatores, pois cada um tem domínio de suas necessidades culturais, sociais e econômicas. 

Sobretudo, deve ser observado que as vítimas de desastres e pessoas em situações de 

risco devem estar no centro das decisões, sendo observada a necessidade de cada indivíduo 

para que se envolva a comunidade afetada, a fim de que os próprios moradores tenham 

autonomia e possibilidade de se reerguer, garantindo acima de tudo sua privacidade e 

individualidade. O projeto proposto procura ser uma solução flexível, prática, confortável e 

adaptável as mudanças, tendo em vista o tempo estimado de permanência, conforme 

apontados por Anders (2007). Deste modo, buscou se soluções através de tipologias 

diferenciadas de fácil montagem para que o usuário se sinta acolhido e faça parte do processo, 

aumentando as chances de apropriação e aceitação.  

Paralelamente ao tipo e tamanho, é necessário prever o destino desses abrigos, 

encerrando assim o ciclo de atendimento as vítimas. Idealmente, enfatiza-se a possibilidade de 

reaproveitamento da maioria dos materiais na construção de moradias permanentes, e a 

possibilidade de melhorar as moradias provisórias otimizando os materiais utilizados para 

torná-las moradias permanentes, etapa está que deve ser prevista na fase de projeto. 

Foram de extrema importância a consulta de cartilhas desmobilizadas sobre o tema, mas 

também pode se observar a carência de materiais e dados atualizados disponíveis e até mesmo 

de planos e medidas de contenção de desastres por partes dos órgãos responsáveis. Sob essa 

ótima, é importante que se consolide um projeto de prevenção com instrumentos de 

planejamento e gerenciamento de risco, isso é fundamental para reduzir dos impactos 

causados por desastres naturais. Diminuir o grau de vulnerabilidade para que haja a 

construção de uma comunidade e sociedades resilientes (JÚNIOR, SILVA SAMPAIO 

LOPES e STEVENS, 2015-2030). Para atingirmos esse objetivo é necessário a adoção dos 

modelos tratados pela ONU sobre o desenvolvimento sustentável. 

O Brasil é um dos países que implementam estratégias nacionais para redução de risco 

de desastres, mas ainda são pontos pouco explorados, principalmente se forem analisados os 

efeitos a nível regional. É preciso minimizar a ocorrência desses casos, com abordagens mais 

consistentes e implementando as políticas públicas necessárias. Portanto, sem que haja uma 
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mudança radical de rumo para lidar com essas questões na esfera humanas, econômicas e 

sociais dos desastres, as perdas serão ainda maiores nos locais afetados. Assim fica claro que 

capacitar as pessoas para que sejam capazes de enfrentar e resistir a um desastre natural é 

essencial e, acima de tudo, dar o suporte necessário para que se recuperem dos desastres já 

ocorridos, visando a diminuição do número de pessoas afetadas e desamparadas. 

Portanto, esta pesquisa buscou contribuições práticas e teóricas existentes sobre 

habitação emergencial temporária, para identificar determinantes fundamentais que orientem 

o desenvolvimento de projetos adequados, adaptando novos conceitos. Espera-se que de 

mesmo modo, a elaboração deste trabalho ajude no debate sobre abrigos emergenciais e suas 

soluções no Brasil.  
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APÊNDICE 

MEMORIAL DE CÁLCULO / CSCIP - CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO  

PARÂMETROS  

Tabela 1 - Classificação Das Edificações E Áreas De Risco Quanto À Ocupação 

CLASSIFICAÇÃO 

Grupo Ocupação Divisão Descrição 

A Residencial A-1 
Habitação 

unifamiliar 

 

Tabela 2 - Classificação Das Edificações Quanto À Altura 

CLASSIFCAÇÃO 

Tipo Denominação Altura 

I Edificação Térrea Um Pavimento 

II Edificação Baixa H ≤ 6 

 

Tabela 3 - Classificação Das Edificações E Áreas De Risco Quanto A Carga De Incêndio 

CARGA DE INCÊNDIO 

Risco Carga de Incêndio (MJ/m²) 

Leve 300 

Os parâmetros quanto a classificação da carga de incêndio, deve ser analisado conforme 

Tabela 4 - De Cargas De Incêndio Específicas Por Ocupação, na NPT 014 (CSCIP) 

EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES 

Conforme NPT 006 (CSCIP), item 5.2.2, as edificações ou áreas de risco que possuírem 

arruamento interno, devem possuir obrigatoriamente portão de acesso conforme 

orientação do item 5.1.5, e as demais exigências de via de acesso são colocadas como 

recomendação.  

VIAS 

Parâmetro Exigência Unidade 

Largura Recomendada 6,0 m 

Altura Recomendada 4,5 m 

Suporte Recomendada 25 t 

Retorno Obrigatório ≥45m 

 

PORTÃO 

Largura Obrigatório 4,0 m 

Altura Obrigatório 4,5 m 

 

http://www.bombeiros.pr.gov.br/sites/bombeiros/arquivos_restritos/files/documento/2018-12/cscip_-_codigo_de_seguranca_contra_incendio_e_panico_-_dez_2018.pdf
http://www.bombeiros.pr.gov.br/sites/bombeiros/arquivos_restritos/files/documento/2018-12/cscip_-_codigo_de_seguranca_contra_incendio_e_panico_-_dez_2018.pdf


ISOLAMENTO DE RISCO 

CÁLCULO DE SEPARAÇÃO (TIPO A) 

Fachada Aberturas 

Largura 

 

Altura 

 

Total Porta 

 

Janela 

 

Total 

9,60m 2,40m 23,04m² - (1,45x1,05).3 4,56m² 

Percentual de Abertura (Aberturas/Fachada) Y 19,80% 

Relação Largura/Altura ou Altura/Largura X 4 

Coeficiente α 0,50 

Coeficiente β 1,50 

Distância de Separação 2,70m 

 

CÁLCULO DE SEPARAÇÃO (TIPO B) 

Fachada Aberturas 

Largura  

 

Altura  

 

Total  Porta 

 

Janela 

 

Total 

7,20m 2,40m 17,28m² - 1,45x1,05 1,52m² 

Percentual de Abertura (Aberturas/Fachada) Y 8,79% 

Relação Largura/Altura ou Altura/Largura X 3 

Coeficiente α 0,49 

Coeficiente β 1,50 

Distância de Separação 2,68m 

 

CÁLCULO DE SEPARAÇÃO (TIPO C) 

Fachada Aberturas 

Largura  

 

Altura  

 

Total  Porta 

 

Janela 

 

Total 

4,80m 

3,90m 

4,80m 

2,40m 

32,40m² 

 
0,80x2,10m 

1,45x1,05 

1,20x210 

1,00x1,05 

6,77m² 

Percentual de Abertura (Aberturas/Fachada) Y 20,89% 

Relação Largura/Altura ou Altura/Largura X 1,85 

Coeficiente α 0,79 

Coeficiente β 1,50 

Distância de Separação 4,60m 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIAL DE CÁLCULO / DIMENSIONAMENTO FOSSA SÉPTICA/ 

NBR7229/13 

PARÂMETROS  

Tabela 1 – Número de Unidades de Contribuição 

CLASSIFICAÇÃO 

Tipo de prédio Unidade Contribuição (C) Lodo Fresco (LF) 

Alojamento 
Provisório 

Pessoa 80 1 

Unidade de contribuição determinada pela soma dos despejos e vazão /dia de uso – 

Classificadas conforme Tabela 01 NBR 7229/93, item 5.7. 

DETENÇÃO DE DESPEJOS 

Classificado pelo tipo de habitação e número de habitantes, onde o período ideal de 

detenção de despejos no tanque séptico, depende da contribuição diária x número de 

habitantes. Para isso foram utilizados a média de ocupantes do abrigo, com total de 250 

Pessoas. 

Tabela 2 – Detenção de Despejos  

Contribuição diária (L) 
Tempo de Detenção 

Dias Horas 

>9000 0,50 12 

 

TAXA DE ACUMULAÇÃO DE LODO 

Determinado pelo intervalo entre limpezas do tanque séptico e a média da temperatura da 

cidade a ser implantada. Média anual da temperatura na Cidade de Curitiba-PR, é de 18°C 

(SIMEPAR, 2020). 

Tabela 2 – Detenção de Despejos  

Intervalo entre Limpezas (Anos) 
Taxa de Acumulação de Lodo (K) por 

faixa de temperatura (°C) 

1 
10 ≤ 20 

65 

 

DIMENSIONAMENTO 

V = 1.000 + N (C.T + K.LF) 

V = 1.000 + 250 (80X0,50 + 65X1) 

V = 27.250L 

V = 27,25m³ 

FORMATO 

Circular (pré-moldado): 

http://www.bombeiros.pr.gov.br/sites/bombeiros/arquivos_restritos/files/documento/2018-12/cscip_-_codigo_de_seguranca_contra_incendio_e_panico_-_dez_2018.pdf


Logo: 

 Diâmetro interno: D = 2,00 metros 

 Profundidade H = 2,00 metros 

 Profundidade útil h = 1,60 metros 

V = π x r² x h 

V = 3,1415 x 1,00² x 1,60 = 5,03 m³. 

Quantidade de conjuntos = 27,25m³ / 5,03 m³ = 6 conjuntos 

Portanto volume útil a ser implantado: V = 5,03 m³ x 6 Und= 30,18 m³. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1.CONTEXTO 

Em função das condições econômicas, parte dos habitantes da cidade é forçada a 

buscar moradia em favelas e loteamentos irregulares. Muitas dessas moradias ficam 

situadas em encostas de rios, morros, aterros etc. o que aumenta sua situação de 

vulnerabilidade em uma situação de risco. Segundo dados disponibilizados pelo IBGE, 

no ano de 2010 o Brasil possuía cerca de 8.3 milhões pessoas morando em área de risco 

(Geociências, 2018). 

Com base nos dados registrados no EM-DAT (2019), o Brasil se encontra entre 

os países mais atingidos do mundo por enchentes e inundações e estatísticas recentes 

mostram que a seca e a estiagem tem feito ainda mais vítimas, com 5 mil mortes e mais 

de 15 milhões de afetados incluindo desabrigados e desalojados. Esses dados levaram o 

Brasil a ocupar o 6° lugar no ranking mundial dos países mais afetados por desastres 

naturais. 

1.2.JUSTIFICATIVA 

Apesar de não sofrer com causas naturais tão severas quanto um terremoto, os 

deslizamentos e enchentes causadas pelas fortes chuvas são problema eminente no País, 

deixando em média 320 mil pessoas desabrigadas por ano (Folha de são Paulo, 2018).  

Inevitavelmente quando atingidas essas pessoas são obrigadas a buscar abrigo, 

seja na casa de um familiar ou um abrigo temporário. Em emergências no Brasil são 

utilizadas como abrigos temporários escolas, igrejas, estádios, associações, em condições 

sub-humanas e sem infraestrutura, que embora sejam para casos de emergência e tenham 

objetivo de ser temporário, metade deles dura mais de 5 anos e apenas 25% dura menos 

de 2 anos. (ANDERS, 2007) 

O Design Emergencial surge como forma de atender as pessoas que passam por 

essas condições de vulnerabilidade, seja por desastres naturais, guerras, crises políticas, 

quando uma pessoa é forçada a sair de sua casa é extremamente difícil, ela se vê obrigada 

a deixar suas memórias, seus laços afetivos e muitas vezes até parte de sua família. A 

declaração de direitos humanos diz que a moradia é direito fundamental de todo cidadão, 

um lugar que lhe traga segurança e conforto.  

 

 



 

 

1.3.OBJETIVO 

O presente trabalho busca subsídios para o desenvolvimento do projeto de 

Arquitetura com caráter emergencial temporário, destinado a pessoas em situação de risco 

e vítimas de desastres naturais, buscando soluções que atendam as famílias de maneira 

individualizada, garantindo sua privacidade. Para tanto, teve como premissa compreender 

a dinâmica e elaboração dos projetos emergenciais elaborados até o presente momento e  

entendendo como os abrigos emergenciais interferem na vida e nas relações sociais dessas 

pessoas e propor soluções que melhor se adequem frente à problemática,, buscando 

agregar valor e qualidade de vida com soluções eficientes como forma de estreitar laços 

e minimizar danos através de uma boa arquitetura. 

1.4.ÁREA DE INTERVENÇÃO 

A escolha para implantação do acampamento emergencial, foi no bairro Cajuru, 

que apesar de ser o terceiro na lista de registro de desastre na cidade de Curitiba-PR, o 

bairro é apontado como mais vulnerável a esses acontecimentos, sendo predominantes os 

casos de alagamentos (IPPUC, 2015). Os dados verificados, foram analisados conforme 

sua intensidade e ocorrência, sendo destacado o bairro Cajuru o maior em impactos 

sofridos em relação a outros locais atingidos. Deste modo, a escolha do terreno é 

justificada pelo paralelo entre os parâmetros estipulados dos acampamentos temporários 

e a região de maior vulnerabilidade.  

O bairro está localizado na Cidade de Curitiba-PR, e pertence a regional do 

Cajuru. Esta área é classificada, como segunda mais populosa com 96.200 habitantes em 

uma área territorial de 11,79km² (IPPUC, 2015). O bairro encontra se delimitado pela 

BR-277, BR-116, Estrada de Ferro/ Paranaguá e Rio Atuba, que é o maior agente 

causador de desastres na região devido ao grande número de ocupações irregulares as 

margens do leito do rio. Estima-se uma média de 384 famílias em situação de risco 

eminente na região (WONS, 2015). 

Através do mapeamento da região, foi possível identificar a oferta de vários 

equipamentos urbanos, bem como áreas públicas dotadas de infraestrutura. O solo possui 

baixa permeabilidade devido aglomerações das ocupações irregulares e a ausência de 

áreas verdes e praças que atendam a essa comunidade, sofrendo com inundações 

constantes e acúmulo de lixo (WONS, 2015). É possível observar que a grande oferta de 

áreas possíveis de serem utilizados na implantados dos abrigos, bem como, escolas, 



 

 

creches e áreas esportivas. Os lotes se encontram fora da área de risco, mas próximo o 

suficiente para manter as relações locais e sociais. 

A área escolhida para implantação dos abrigos fica situada dentro do complexo 

esportivo Parque dos peladeiros, Endereço: Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 - 

Cajuru, Curitiba - PR, 82980-220pois demanda de áreas livres e planas, com acessos 

facilitados para equipamentos de grande porte, como guindastes e carretas, possibilitando 

a fácil aplicação e montagem dos abrigos. Além disso o lote está próximo de unidades de 

saúde, escolas e pontos de transporte público. A área delimitada para estudo possui 

dimensões de 60 x 86 metros, totalizando 5.160m². Para fins de implantação foi escolhido 

a área mais próxima da infraestrutura básica oferecida pelo complexo. 

2. PROJETO 

2.1.CONCEITO 

O acampamento foi batizado pelo nome de LOTO, uma variação do nome popular 

da flor de lótus que é símbolo de resiliência humana, por sua capacidade de transformar 

a adversidade em potencial. Essa planta nasce do barro em áreas pantanosas e quando se 

abre está intacta com uma beleza surpreendente. 

2.2.PARTIDO 

Com base nos estudos realizados, buscou-se soluções arquitetônicas 

fundamentadas nos conceitos implementados em ecovilas e arquitetura modular, através 

delas foi possível obter uma tipologia de planta flexível e adaptável conforme a 

necessidade da família a ser atendida.  

Este trabalho propõe uma solução arquitetônica de abrigo emergencial 

temporário, que visa transpor os problemas causados pela falta de planejamento e medidas 

de prevenção para pessoas em situação de risco, visando a individualidade e privacidade 

de cada tipo de família. 

2.3.PROGRAMA DE NECESSIDADES 

O programa de necessidades foi desenvolvido através do comparativo dos estudos 

de caso e orientação disponível nos manuais disponibilizados pela Defesa Civil e 

Organização das Nações Unidas. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enBR854BR854&sxsrf=ALeKk00dJQBlwE-NuYllXoAvvgYuTWdGaw:1606849640281&q=parque+peladeiros+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqNzQ1SEqx0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FKFyQWFZamKhSk5iSmpGYW5RcrpOalpBalHl6eDwDTa_grTgAAAA&ludocid=9181057560273511493&sa=X&ved=2ahUKEwiYuJCwva3tAhU6LLkGHZbTBnYQ6BMwFXoECCIQCA


 

 

Os parâmetros apresentados no programa, são referentes aos abrigos que se dão 

de forma coletiva, para abordagem da proposta deste trabalho os parâmetros das áreas 

coletivas foram subdivididos igualmente entre os abrigos que foram propostos de forma 

individualizada. Foram feitas previsões das áreas de apoio centralizadas a implantação, 

já que o estudo do entorno apontou grande oferta de serviços e equipamentos disponíveis 

sendo a obrigatoriedade desses serviços justificada pela ausência deles ou pela ocupação 

superior a 1000 pessoas. 

2.4.TIPOLOGIAS 

A proposta se dá através de um modulo básico de 2,40x3,60m com tipologia 

flexível, que permita sua adaptação para implementar diferentes cômodos, bem como, 

áreas molhadas e apoio de serviços. Sua montagem se dá de maneira facilitada, 

possibilitando a construção por parte dos próprios moradores com auxílio técnico. Os 

módulos podem ser acoplados, permitindo a expansão e adaptação, conforme a 

necessidade do usuário. 

Foram adotadas 3 diferentes tipologias de abrigo, sendo o tipo “A” com 

capacidade para até 4 pessoas, o tipo “B” para até 2 pessoas e o tipo “C” para até 6 

pessoas. Foi adotada essa estratégia com plantas diferentes, para promover maior 

diversidade e qualidade de vida as vítimas. As plantas foram elaboradas a partir da malha 

da estrutura, dimensionada a partir das dimensões dos painéis de fechamento e piso já 

disponíveis no mercado da construção civil. 

 



 

 

 

As tipologias foram dispostas no terreno de maneira distinta, configurando 3 

principais tipos de quadras, diferenciadas e setorizadas por cor, contemplando áreas de 

convivência internas, aumentando a possibilidade de maiores interações e relações sociais 

entre vítimas. 

 

2.5.MATERIAIS 

Estrutura Dos Módulos: Foi escolhido como material da estrutura peças de poliamida, por 

sua alta resistência, rigidez e suportar humidades elevadas. as peças têm alta 

disponibilidade e podem ser encaixadas de forma fácil e rápida. 

 



 

 

Encaixe Dos Módulos: Dobradiça estruturada e fixação por parafusos 

 

Energia: O sistema a ser implementado será o vidro Clear View Power, é um tipo de placa 

fotovoltaica em revestimento invisível que produz energia sem a necessidade de fiação, 

que é implementado nas vedações das esquadrias permitindo entrada de luz natural ao 

passo que gera energia para o abrigo. 

 

 

 

 

 



 

 

O mobiliário será proposto em materiais como madeira compensada, papelão ondulado e 

chapas de papelão resinados, seguindo as diretrizes de rápida execução e baixo custo, sem 

a necessidade de ferramentas especificas.  

Para o mobiliário, devem ser avaliadas as necessidades de cada família. 

Fechamento: A estrutura dos módulos de base é baseada nas medidas das placas de OSB 

que possuem 2,40x1,20m. Material escolhido para vedação das paredes, por possuir baixo 

custo e tratamento naval para áreas molhadas. 

 

Base: Para base do piso foram propostas em placas de polipropileno por sua durabilidade 

e disponibilidade e acabamento em placas cimentícias. 

Sistema de esgoto: Fossa séptica  

 



 

 

O sistema de “Fossa Séptica” foi dimensionado para atender o acampamento, com sistema 

distribuído por quadras, sendo implantados 6 unidades, conforme cálculo de 

dimensionamento anexo ao apêndice da pesquisa. 

Cobertura: Telha shingle também escolhida por sua leveza e alta durabilidade, sendo 

passível de reuso para as habitações permanentes. 

Muros: Gabião e tela milimétrica 

Portão: Em estrutura metálica e tela milimétrica 

Aproveitando as vantagens da industrialização, a proposta foi baseada nas 

dimensões padrão já existentes no mercado, permitindo maior adaptabilidade de 

materiais, logística e velocidade de execução, fatores importantes se tratando de uma obra 

que demanda agilidade e futuro rearranjo. 

Os materiais escolhidos para o projeto não seguem apenas um padrão, podendo 

ser adaptado ou substituído de acordo com a disponibilidade da região a ser implantado. 

Os abrigos devem ser armazenados e distribuídos em forma de kits compactos, que 

permitam transporte facilitado. Esses kits devem ser disponibilizados pelas prefeituras 

municipais, ONG's de apoio ou até mesmo a Defesa Civil. 

2.6.PAISAGISMO 

Para o paisagismo foram propostas plantas de rápido crescimento e ao final das 

atividades do acampamento estas plantas serão doadas aos moradores, para serem levadas 

as suas casas permanentes. As árvores serão mantidas em cachepots de gabião, para 

facilitação da remoção e intervenção mínima no terreno que quando desocupado volte as 

suas atividades normais. 



 

 

 

TABELA DE PLANTAS 

APARÊNCIA TIPO DESCRIÇÃO QTD 

 

Grama 

coreana 

Nome Científico: Zoysia 

tenuifolia/ Nomes Populares: 

Grama-coreana, Grama-

japonesa, Grama-mascarenha,/ 

Grama-veludo/ Família: 

Poaceae/ Categoria: Gramados/ 

Clima: Mediterrâneo, 

Subtropical, Temperado, 

Tropical/ Origem: África, Ilhas/ 

Mascarenhas/ Altura: menos de 

15 cm/ Luminosidade: Sol 

Pleno/ Ciclo de Vida: Perene 

841,53m² 

 

Grama preta 

Nome Científico: Ophiopogon 

japonicus/ Nomes Populares: 

Grama-preta, Grama-japonesa, 

Pelo-de-urso/ Família: 

Asparagaceae/ Categoria: 

Forrações à Meia Sombra, 

Forrações ao Sol Pleno/ Clima: 

Continental, Oceânico, 

Subtropical, Tropical/ Origem: 

Ásia, China, Japão/ Altura: 0.1 a 

0.3 metros, menos de 15 cm/ 

Luminosidade: Meia Sombra, 

Sol Pleno/ Ciclo de Vida: Perene 

75,36m² 

 

Lambari 

Roxo: 

Nome Científico: Tradescantia 

zebrina/ Nomes Populares: 

Lambari, Judeu-errante, 

Trapoeraba-roxa, Trapoeraba-

zebra/ Família: Commelinaceae/ 

Categoria: Folhagens, Forrações 

à Meia Sombra/ Clima: 

Equatorial, Oceânico, 

Subtropical, Tropical/ Origem: 

160,62m² 



 

 

América do Norte, México/ 

Altura: 0.3 a 0.4 metros, 0.4 a 

0.6 metros/ Luminosidade: Luz 

Difusa, Meia Sombra/ Ciclo de 

Vida: Perene 

 

Agave 

dragão 

Nome Científico: Agave 

attenuata/ Nomes Populares: 

Agave-dragão, Tromba-de-

elefante/ Família: Agavaceae/ 

Categoria: Arbustos, Arbustos 

Tropicais, Plantas Esculturais/ 

Clima: Equatorial, Subtropical, 

Tropical/ Origem: América do 

Norte, México/ Altura: 1.2 a 1.8 

metros/ Luminosidade: Sol 

Pleno/ Ciclo de Vida: Perene 

54 

unidades 

 

Cica 

Nome Científico: Cycas 

revoluta/ Nomes Populares: 

Cica, Palmeira-sagu, Sagu/ 

Família: Cicadaceae/ Categoria: 

Arbustos, Arbustos Tropicais, 

Bonsai, Plantas Esculturais/ 

Clima: Equatorial, Oceânico, 

Subtropical, Tropical/ Origem: 

Ásia, Indonésia, Japão/ Altura: 

3.0 a 3.6 metros/ Luminosidade: 

Meia Sombra, Sol Pleno/ Ciclo 

de Vida: Perene 

108 

unidades 

 

Buxinho 

Nome Científico: Buxus 

sempervirens/ Nomes 

Populares: Buxinho, Árvore-da-

caixa, Buxo/ Família: Buxaceae/ 

Categoria: Arbustos, Bonsai, 

Cercas Vivas/ Clima: 

Mediterrâneo, Subtropical, 

Temperado, Tropical/ Origem: 

Ásia, Europa, Mediterrâneo/ 

Altura: 1.8 a 2.4 metros/ 

108 

unidades 



 

 

Luminosidade: Meia Sombra, 

Sol Pleno/ Ciclo de Vida: Perene 

 

Palmeira 

rabo de 

raposa 

Nome Científico: Wodyetia 

bifurcata/ Nomes Populares: 

Palmeira-rabo-de-raposa, Rabo-

de-raposa/ Família: Arecaceae/ 

Categoria: Árvores, Palmeiras/ 

Clima: Equatorial, 

Mediterrâneo, Oceânico, 

Subtropical, Tropical/ Origem: 

Austrália, Oceania/ Altura: 6.0 a 

9.0 metros/ Luminosidade: Sol 

Pleno/ Ciclo de Vida: Perene 

07 

unidades 

 

Jaboticabeira 

Nome Científico: Myrciaria 

cauliflora/ Nomes Populares: 

Jabuticaba, Fruita, Jaboticaba, 

Jaboticabeira, Jabuticaba-açu, 

Jabuticaba-do-mato, Jabuticaba-

paulista, Jabuticaba-preta, 

Jabuticaba-sabará, 

Jabuticabeira/ Família: 

Myrtaceae/ Categoria: Árvores, 

Árvores Frutíferas, Árvores 

Ornamentais/ Clima: Equatorial, 

Subtropical, Tropical/ Origem: 

América do Sul, Brasil/ Altura: 

4.7 a 6.0 metros, 6.0 a 9.0 

metros, 9.0 a 12 metros, acima 

de 12 metros/ Luminosidade: 

Sol Pleno/ Ciclo de Vida: Perene 

06 

unidades 

 

3. CONSIDERAÇÕES 

O presente projeto buscou principalmente amenizar os danos sofridos pelas 

vítimas de desastres naturais, através de estratégias que contemplassem uma nova forma 

de abrigar pós desastres, com olhar individualizado, priorizando a privacidade dessas 

pessoas. É extremamente difícil enquanto profissional quantificar os danos sofridos, mas 



 

 

é imprescindível que sejam avaliadas e mantidas as relações sociais e a autonomia de cada 

indivíduo, para aos poucos retomem suas atividades cotidianas.  

Deste modo, é possível dizer que um abrigo individual, se torna a alternativa que 

melhor se adequa a essas situações. Conforme mencionado por Aquilino (2011), 

arquitetos são profissionais engenhosos e competentes, capazes de prever e desenvolver 

respostas e reparação frente aos riscos de desastres, relacionando seus conhecimentos 

técnicos na mitigação dos impactos pós desastre. 

 

 

 


