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RESUMO
Diante de um quadro de evento natural adverso, as ações adotadas em âmbito
nacional, para os abrigos temporários ainda são inexistentes, improvisadas ou muito
precárias. O restabelecimento da dignidade da população atingida começa com a
criação de um abrigo que proporcione segurança e privacidade. As populações
afetadas por desastres naturais, em sua maioria, sofre algum tipo de perda de
identidade, e o desabrigado fica desorientado devido ao fato de ter perdido sua
residência e todos seus pertences. Logo, este projeto vem contribuir com os estudos
sobre habitação emergencial, neste caso, para ser utilizado no momento do desastre e
posteriormente se torne a casa definitiva da família atingida. Entre os objetivos do
trabalho estão: investigar tecnologias e sistemas construtivos que possibilitem
construções rápidas e eficientes; oferecer estruturas que admitam acréscimos e
expansões legais no futuro, assim como a customização pelos componentes do núcleo
familiar (habitação evolutiva) e elaborar um sistema que permita a variação dos
arranjos espaciais em decorrência das necessidades individuais de cada família
(habitação flexível).

Palavras-Chave: desastre natural, habitação flexível, habitação de emergência.
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ABSTRACT
In the face of a scenario of adverse natural events, such as actions taken nationally,
temporary shelters are still non-existent, improvised or very precarious. Restoring the
dignity of the population begins with creating a shelter that provides security and
privacy. As populations affected by natural disasters, most of them suffer some kind of
loss of identity, and homeless disoriented due to having their own residence and all their
belongings. Logo, this project comes to contribute with the studies on emergency
housing, in this case, to be used no moment of disaster and later become a definite
home of the family hit. Among the objectives of the work: investigate technologies and
construct constructs that enable fast and efficient construction; (Evolutionary housing)
and develop a system that allows a variation of the spatial arrangements in determining
the individual needs of each family (flexible housing).

Keywords: natural disaster, flexible housing, emergency housing.
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[...]às vezes as casas são bombardeadas
e às vezes há gente lá dentro
e há terramotos e outros acidentes naturais.
pobre vida das casas.
ÁLVARO SIZA VIERA
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INTRODUÇÃO

De acordo com os dados do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, dentre os
desastres1 registrados no país através de relatório de danos, AVADAN e NOPRED 2,
decretos e portarias, a seca tem o maior número de ocorrências, afetando um maior
número de pessoas. Contudo, as inundações bruscas causam o maior número de
mortes devido à grande concentração demográfica das cidades.
Em muitos casos estes desastres podem ser evitados caso seja dada uma
resposta rápida ao evento inesperado, tomando medidas eficazes e planejadas.
Segundo o Manual de Design Emergencial (2011), as soluções adotadas em âmbito
nacional, como abrigos temporários, ainda são inexistentes, improvisadas ou muito
precárias. De toda forma, são insuficientes, e por isso reitera-se o caráter imperativo de
intervenções que possam oferecer melhores condições aos abrigos brasileiros.
Infelizmente ainda há dificuldades de logística e aquelas ocasionadas por questões
burocráticas que impedem as agências internacionais de atuarem nos locais afetados
pelo país, agravando a situação.
Estudos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa da Faculdade de Arquitetura da
Universidade de São Paulo, o NOAH - Núcleo Habitat Sem Fronteiras, revelam um perfil
tipicamente brasileiro: o de cidades vulneráveis ao desabrigamento com população de
cerca de 15.000 habitantes e pouco preparadas para enfrentar o desastre, ainda que
esta situação seja reincidente. Apontando mais uma vez para necessidade que mais
ações sejam desenvolvidas para melhorar esse quadro.
Quando esses abrigos ou mesmo os novos projetos residenciais para as famílias,
até então desabrigadas, são construídos, a sua maioria traz consigo características da
1

O desastre é o resultado de um fenômeno, e não o fenômeno em si, que é chamado evento adverso.
Este fenômeno - que pode ser natural, causado pelo homem ou decorrente da relação entre ambos –
torna-se um desastre diante da avaliação da magnitude de suas consequências (perdas humanas,
materiais ou ambientais ocorridas e consequentes perdas econômicas). O desastre é a materialização
do risco. O risco é a probabilidade de algum evento ocorrer (acontecimento futuro), podendo ter
origem e intensidade variadas. (VIEIRA et al, 2014).
2
O AVADAN é um Formulário de Avaliação de Danos e NOPRED é um formulário de Notificação
Preliminar de Desastre.
16

padronização como solução espacial e formal para os novos lares. Essas réplicas de
“moradia padrão” acarretam uma série de transtornos para famílias que possuem
demandas diferentes, arranjos familiares distintos e usos diversificados para cada
ambiente de suas casas.
Fabiano Vianna e José Boueri Filho, em artigo sobre a transição demográfica e
ciclo familiar no Brasil, elegem seis arranjos familiares representativos do atual
panorama demográfico, baseado em dados censitários e estatísticos, com o intuito de
estudar o desenvolvimento familiar na sua relação com o espaço doméstico. São eles:

Figura 1: Esquema dos seis arranjos familiares mais representativos do Brasil
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do artigo de Viana e Boueri

Os autores apontam para a crescente diversificação dos arranjos familiares,
com surgimento de modelos alternativos à tradicional família nuclear e de relações mais
complexas entre seus membros. Esse quadro deve ter um rebatimento espacial nas
moradias compatível com a variedade das relações estabelecidas por seus habitantes.
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Diante deste quadro, sabendo que o restabelecimento da dignidade de uma
população começa com a criação de um abrigo que proporcione segurança e
privacidade e afim de contribuir com as ações de apoio a reconstrução pós-desastre
natural, este trabalho se propõe a elaborar por meio de uma proposta de arquitetura
(a síntese) uma habitação/abrigo para ser utilizada logo após o evento adverso e
posteriormente se torne a casa definitiva das famílias atingidas. As populações afetadas
por desastres naturais, em sua maioria, sofre algum tipo de perda de identidade, e o
desabrigado fica desorientado devido ao fato de ter perdido sua residência e todos
seus pertences. A restauração dessa identidade pode ser atingida ao se proporcionar
um abrigo que possa ser chamado de lar e no qual se invista tanto emocionalmente
quanto em benfeitorias ao imóvel.
A proposta de arquitetura poderá ser utilizada em áreas que venham a sofrer
com um desastre natural, trazendo para o contexto brasileiro de eventos adversos e
mais especificamente, para o nordeste do país. Tudo isso a partir da investigação de
tecnologias construtivas que possibilitam construções rápidas e eficientes, do
oferecimento de estruturas que admitam acréscimos e expansões legais no futuro, assim
como a customização pelos componentes do núcleo familiar (habitação evolutiva) e
elaboração de um sistema que permita a variação dos arranjos espaciais em
decorrência das necessidades individuais de cada família.
O trabalho foi estruturado de maneira que primeiramente se tenha
conhecimento sobre as referências bibliográficas e metodológicas que serão utilizadas
e referenciadas ao longo do trabalho, sendo essas abordadas nos tópicos: Flexibilidade
na Arquitetura, Sistemas e Técnicas Construtivas e Estudos de Referência. Em seguida os
Métodos e Processos de Projeto serão apresentados ao leitor com os condicionantes e
a maneira que a concepção foi conduzida. Por último, a Síntese Projetual, onde estão o
conceito, o processo de concepção e o resultado final. O fechamento se dá pelas
considerações finais, com apontamentos sobre a reflexão que a geração deste
trabalho trouxe, assim como comentários de desdobramentos futuros.
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1. FLEXIBILIDADE NA ARQUITETURA
A investigação dos conceitos e parâmetros da flexibilidade é hoje um aspecto
presente no ideário arquitetônico, com grandes vistas na arquitetura habitacional, esse
fato se deve a constante mudança de hábitos das famílias contemporâneas e a
consequente necessidade por parte dos profissionais em responder a essa demanda.
Segundo Lisiane Jorge (2012)os conceitos de flexibilidade abordam variadas
definições: adaptabilidade, participação, polivalência, multifuncionalidade, elasticidade,
mobilidade, evolução e outros. A autora expõe a sua definição sobre o tema a seguir:
A flexibilidade representa a superação do espaço habitacional
automatizado e estéril, a emergência da necessidade projetual em
incorporar um repertório que estimule a produção de arquiteturas
capazes de acomodar esse processo de mudança, em todos os
sentidos – mudanças demográficas, novas relações sociais, culturais e
comportamentais, avanços tecnológicos, indeterminações. (JORGE,
2012, p.40)

Jorge (2012) continua dizendo que a tradução desses conceitos, no desenho
da habitação, pode ocorrer em momentos distintos do projeto: antecipadamente,
durante ou após a ocupação. E sobre isso Daniel Caetano (2013) propõe uma
classificação geral para flexibilidade, que se desdobra em três tipos: itinerante,
adaptativa e evolutiva. A flexibilidade itinerante é a possibilidade de deslocamento físico,
territorial da moradia. É quando há o desprendimento da habitação, com relação ao
terreno, como é o caso das habitações nômades, sem território fixo. Flexibilidade
adaptativa é flexibilizar sem alterar estruturalmente a arquitetura a partir do
aproveitamento da situação existente, como por exemplo pelo uso de mobiliários
flexíveis, plantas livres, ambientes reversíveis. Já flexibilidade evolutiva é aquela em que
há a transformação física e funcional da habitação ao longo do tempo, onde se agrega
área, subtrai-se e quando necessário reconfigura-se. Pode-se dizer que a proposta da
habitação evolutiva é baseada na redução dos custos destinados ao acabamento da
casa para a aquisição e urbanização de terrenos na fase inicial do projeto, permitindo
uma instalação imediata da comunidade.
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Para Neves (2013), o conceito de habitação flexível está relacionado à
possibilidade do usuário realizar modificações/ajustes na edificação ao longo do tempo
e de acordo com as reais necessidades da família em diferentes níveis (questão
numérica, tecnológica, demográfica, ambientes e econômica).
Segundo os arquitetos Nuno Portas e Silva Dias (1972), em seu estudo “Relatório
Habitação Evolutiva”, a principal característica da habitação evolutiva é:
[...]construir um sistema, baseado em regras simples de projecto e
execução, capaz de assegurar uma primeira fase de instalação mas
concebido por forma tal que não impeça a evolução qualitativa do
ambiente da casa e dos níveis de áreas, a par e passo com a evolução
sócio-cultural dos habitantes. Dias; Portas (1972, apud CARVALHO,
2012, p. 203).

Foi a partir do movimento arquitetônico modernista que houve um tratamento
mais incisivo para o tema, dedicando-se a problemática habitacional, tentando
solucionar conflitos de projeto tanto de habitações multifamiliares, quanto para
moradias unifamiliares, através da produção em série como forma de solucionar a
escassez de recursos, trazendo à tona vários aportes para o desenvolvimento da
arquitetura flexível, com destaque para estrutura independente e a planta livre
trabalhada por arquitetos como Le Corbusier e Mies Van der Rohe (FINKELSTEIN,
2009).
De lá pra cá este tema vem sendo trabalhado e estudado por vários arquitetos,
sobre óticas distintas, o que contribui para melhor resposta ao usuário, o receptor da
aplicação dos conceitos.
Foram estabelecidas estratégias, definidas principalmente por Liziane Jorge
(2012), a serem investigadas e, posteriormente, aplicadas na elaboração do projeto
de habitação aqui proposto, sendo elas: organizacional, ampliação/acréscimo,
adaptabilidade, modulação, cômodo autônomo e fachada pluralista.

ORGANIZACIONAL
A flexibilidade do tipo “organizacional” é adquirida através da definição das
zonas rígidas e neutras, através da localização estratégica das áreas molhadas, de
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serviço e circulação (zonas rígidas), contribuindo para o aumento da flexibilidade das
áreas privativas (zonas neutras).
A conexão de atividades que utilizem de infraestrutura como canalização
hidráulica, elétrica e de esgoto, têm demonstrado uma maior eficiência econômica e
construtiva, sendo esse recurso utilizado em projetos paradigmáticos de Mies Van Der
Rohe e outros arquitetos.
A localização nuclear, periférica ou em ilha das zonas rígidas e a ausência de
elementos de compartimentação são fundamentais para permitir as zonas habitáveis
privativas neutras possibilitadas em um espaço de uso indefinido e livre, atendendo a
diferentes tipos de usuários e demandas.
A planta livre, com espaços abertos, amplos e integrados, possibilita a
compartimentação posterior através da utilização de painéis industriais, divisórias e outros
elementos de sistema de construção seca, apesar de determinarem subdivisões, possibilitam
intervenções posteriores de forma fácil.

Figura 2: Esquema de flexibilidade organizacional
Fonte: JORGE, Lisiane de Oliveira. Estratégias de Flexibilidade na Arquitetura Residencial Multifamiliar.
São Paulo: 2012, p. 228.

AMPLIAÇÃO/ ACRÉSCIMO
Os motivos para as ampliações nas unidades habitacionais são justificados,
especialmente, por questões sociais, econômicas e políticas. Nas residências unifamiliares
22

as mudanças ocorrem de maneira mais espontânea, diferente dos edifícios
multifamiliares, onde são menos significativas e mais pontuais.
As estratégias de ampliação/crescimento estão relacionadas ao acréscimo de
área ou de equipamentos à unidade habitacional ou ao edifício, sendo denominadas de
exógenas quando envolvem ampliações que modificam os limites exteriores do edifício.
Para Jorge (2012) a ampliação exógena se caracteriza pala interferência na
fisionomia do edifício. Representa o acréscimo de corpos autônomos ou a extrusão das
geometrias existentes, com alteração dos limites da habitação tanto na vertical como na
horizontal, como por exemplo: acréscimo de átrios, varandas, guaritas, elevadores,
escadas e prolongações diversas.
Segundo Druot, Lacaton e Vassal (2007), a ampliação define-se a partir de
inúmeras ações tais como: ruptura do limite da fachada através do acréscimo de uma
varanda, a ampliação de um cômodo, ou o acréscimo de novos espaços Druot, Lacaton
e Vassal, (2007, apud JORGE, 2012, p.276).
As estratégias mais recorrentes de ampliações são de contraste ou integração.
Um acréscimo de contraste pode melhorar a expressividade do imóvel, criando uma
nova identidade ao edifício. Já a integração, ocorre de maneira mais suave, com
organismos neutros, com obediência aos limites originais do edifício e a adoção de
revestimento análogo em todo o prédio, sem distinção entre o precedente e o novo
(JORGE, 2012).

Figura 3: Esquema com tipos de acréscimos
Fonte: JORGE, Lisiane de Oliveira. Estratégias de Flexibilidade na Arquitetura Residencial Multifamiliar.
São Paulo: 2012, p. 227.
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ADAPTABILIDADE
O uso de elementos de divisão vertical de espaços internos, associado com a
criação de zonas rígidas (áreas molhadas e acessos) e a ausência de elementos
estruturais auxilia a adaptação das zonas neutras (JORGE, 2012).
O mobiliário também pode desempenhar um papel importante na definição e
reconfiguração dos espaços, tais como móveis multificionais, como por exemplo as
camas retráteis.
A adaptabilidade pode ocorrer através da instalação de vedações leves e de
painéis removíveis empregados em sistema de construção a seco, como gesso
acartonado, divisórias em madeira e de mobiliário, sendo eficientes para reformulações
posteriores.

Figura 4: Esquema de adaptabilidade
Fonte: JORGE, Lisiane de Oliveira. Estratégias de Flexibilidade na Arquitetura Residencial Multifamiliar.
São Paulo: 2012, p. 228.

Nos projetos habitacionais coletivos planejados na Alemanha, têm sido
substituídas as plantas baixas convencionais por soluções abertas – plantas livres –
capazes de se adaptar a diferentes necessidades. Segundo Rossi (1998), o arranjo
aberto das plantas baixas tem sido traduzido de três formas:
 Não hierarquização dos cômodos: os cômodos individuais e coletivos apresentam
a mesma dimensão, não havendo distinção entre as áreas íntimas e comuns,
permitindo o morador utilizar os espaços da habitação de acordo com as
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necessidades da família. Cômodos projetados com dimensões diferenciadas
dificultam a troca de funções.
 Integração entre a função de cozinhar e estar: coordenar as atividades de
cozinhar com as restantes atividades desenvolvidas nas áreas comuns,
influenciando o dimensionamento e a localização dos espaços destinados à
cozinha e à sala de estar, com salas de estar comunicando-se com as, cozinhas,
sem a separação convencional através de porta e parede, ou as atividades
ocorrendo em um só cômodo de dimensão maior.
 Reversibilidade de cômodos: resulta de plantas baixas com cômodos
estrategicamente dispostos entre duas unidades habitacionais vizinhas, de modo
que ambas possam usufruir desse espaço conforme a necessidade do morador,
bastando a criação de uma abertura que permita a ligação do mesmo com a
unidade escolhida.
Ressalta-se a importância cada vez maior que os projetos atendam a diferentes
demandas dos usuários. Observa-se que as adaptações nos espaços das habitações
após a construção, sobretudo populares, com o objetivo de abrigar atividades
comerciais e de prestação de serviço, como pequenos comércios - cabelereiro,
costureira, borracharias etc -, constitui-se uma prática constante e que possibilita a
melhoria econômica da família, assim como, uma maior dinâmica social da área.

MODULAÇÃO
A

modulação

apresenta-se

como

um

instrumento

de

racionalização,

padronização e produtividade, atuando como um agente da flexibilidade construtiva.
Segundo Jorge (2012, p. 355), a modulação compreende um sistema que coordena
as dimensões e os diferentes tipos de componentes construtivos a uma medida de
referência (módulo base ou padrão), do seu fracionamento ou multiplicação.
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A utilização do sistema modular não limita a expressão arquitetônica, podendo
gerar habitações personalizadas em série, sendo o grande desafio em atingir o
equilíbrio formal e o espacial, evitando a diversidade arquitetônica excessiva, como
também a monotonia (JORGE, 2012).

Figura 5: Esquema de flexibilidade organizacional
Fonte: JORGE, Lisiane de Oliveira. Estratégias de Flexibilidade na Arquitetura Residencial Multifamiliar.
São Paulo: 2012, p. 228.

A modulação apresenta-se como uma ferramenta para a flexibilidade
construtiva principalmente pela independência de cada um dos componentes em
relação ao produto acabado (o todo), favorecendo a possibilidade de trocas, adições
e outras intervenções após a obra finalizada.
A modulação, instrumento de racionalização, padronização e
produtividade, atua como promotora da flexibilidade construtiva, pois
favorece reformulações posteriores de reforma, manutenção e
ampliação da habitação – esta última, muita frequente em processos
aditivos (JORGE, 2012, p.355).

COMODO AUTÔNOMO
A estratégia de flexibilidade através do uso do cômodo autônomo consiste na
delimitação de um ambiente/cômodo, previamente estabelecido no projeto, com
localização estratégica próxima às áreas de acesso principal da unidade,
representando uma resposta ideal para diversas situações que desenvolvem no núcleo
familiar, como o surgimento de agregados, a possibilidade de realizar tarefas isoladas ou
independentes, a acomodação de visitantes ou parentes, acolhimento de um membro
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da família, independência dos filhos, entre outras. Segundo Jorge (2012), esse grau de
independência do cômodo autônomo aumenta com a inclusão de um sanitário,
podendo chegar à independência completa (JORGE, 2012).
Os cômodos autônomos também favorecem a permanência prolongada de
filhos adultos, os casamentos tardios, o regresso dos filhos recém separados à família de
origem e a coabitação, devendo a habitação ser “capaz de adaptar-se a uma
condição de autonomia parcial” (JORGE, 2012), sendo as soluções mais recorrentes a
previsão de um cômodo multifuncional, ou um ambiente com espaço exclusivo à
atividade. Segundo Brandão e Heineck (2003), o cômodo autônomo deve estar
situado em posição estratégica na planta, geralmente mais centralizado, propiciando
contribuir com a flexibilidade do projeto. Os autores ainda recomendam a utilização do
cômodo ou ambiente reversível, com a previsão de dois ou mais acessos para o
ambiente, tornando-o mais versátil, como por exemplo, na viabilidade de transformar
um dormitório em sala ou local de trabalho. Segundo Jorge (2012), o cômodo deve
estar próximo ao acesso principal para torná-lo mais independente e a comunicação
de pessoas fora do convívio familiar, sem prejudicar a privacidade da família.

Figura 6:Esquema com tipos de cômodos autônomos
Fonte: JORGE, Lisiane de Oliveira. Estratégias de Flexibilidade na Arquitetura Residencial Multifamiliar.
São Paulo: 2012, p. 229.

FACHADA
A fachada representa um elemento decisivo na identidade da edificação, como
também da paisagem onde encontra-se inserida, contendo significados e expressões
estéticas e perceptivas de uma determinada comunidade ou lugar. Segundo Mozas e
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Per (2004 apud JORGE, 2012 p. 442), “a uniformidade criada pela redução formal e
pela repetição é compensada pela profusão de materiais, de combinações e de cores
que valorizam a diferença e enaltecem a identidade”.
Nesse sentido, a fachada pluralista imprime complexidade através de módulos
distintos, superfícies e cores variadas, indo de encontro à monotonia e uniformidade e
empregando uma maior autenticidade a paisagem. O conceito de fachada pluralista
está apoiado na superposição de modelos individuais inseridos em um contexto coletivo,
reconhecendo os diferentes tipos de arranjos familiares, com uma maior interação
social e respeito às diferentes aspirações dos usuários sobre o espaço, reforçando a
própria identidade e indo de encontro à padronização, monotonia e controle social
empregada pelo padrão tipificado (JORGE, 2002).
O conceito da habitação plural se reflete, na imagem final do edifício, com uma
combinação inesperada de tipologias no plano vertical. O resultado marcante do
edifício aglutina matérias, aberturas, cores e estilos diversos em um só volume (JORGE,
2002, p. 455).
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Figura 7: Esquemas de tipos distintos de organização das fachas
Fonte: JORGE, Lisiane de Oliveira. Estratégias de Flexibilidade na Arquitetura Residencial Multifamiliar.
São Paulo: 2012, p. 228.
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2. SISTEMAS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS PARA HABITAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Os sistemas e técnicas construtivas são alguns dos aspectos centrais a serem
levados em conta na formulação e implementação de políticas que visam uma resposta
eficaz às populações afetadas por eventos adversos. São vários os sistemas que podem
atender à estes casos, por isso, a escolha daquele mais adequado deve ser feita diante
dos condicionantes que a situação irá impor.
Robert Kronenberg (1998) classifica as estruturas dos abrigos de emergência
em dois grupos: as desmontáveis e as portáteis. Nas estruturas desmontáveis, segundo o
autor, os elementos constituintes ocupam um menor volume porque são montadas no
lugar de destino, e transportados de modo parcelar e individualizado. Já as estruturas
portáteis não alteram sua forma, a habitação é transportada como um todo. Dentro
dessa classificação Kronenberg especifica ainda mais os tipos, e aparecem como
desmontáveis as estruturas rígidas, tênsil e pneumática, já na classificação portátil,
surgem o que ele chama de estrutura móvel e estrutura modular.
Anrfrield Ziebell (2010) incorpora mais alguns aspectos à classificação de
Kronenberg, na verdade ele reagrupa os sistemas estruturais falados pelo primeiro
autor sob a ótica das construções tradicionais e alternativas.
Nas construções tradicionais é regra geral, as técnicas deste processo
construtivo já serem do conhecimento dos habitantes da região, sejam técnicos ou não,
tendo acesso relativamente rápido e econômico a estes materiais, não só através da
sua própria capacidade de resposta como também dos respectivos governos e
organismo de socorro. Abaixo vê-se um exemplo das estruturas tradicionais.

Figura 10: Processo construtivo
de estrutura em bambu

Figura 9: Estrutura em bambu
erguida

Figura 8: Detalhe da
estrutura em bambu
Fonte: www.archdaily.com/93922/bamboo-structure-project-pouya-khazaeli-parsa
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Figura 11: Planta baixa e elevações
Fonte: www.archdaily.com/93922/bamboo-structure-project-pouya-khazaeli-parsa

Por recorrerem a materiais autóctones (principalmente madeira e bambu),
estas estruturas além de serem aceites pela população e respeitarem a diversidade
geográfica e cultural, são também reutilizadas na construção dos edifícios definitivos,
visto que os materiais utilizados nas construções transitórias prevêem um certo índice de
reciclagem.
Sobre as estruturas alternativas o autor diz que são sobretudo, estruturas que
contemplam a temporalidade e a aceitabilidade cultural numa lógica de durabilidade,
materializada em “kit’s” de montagem constituídos por elementos mínimos quanto ao seu
peso e à sua dimensão. Seguindo o livro de instruções que acompanha o “kit”, a
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montagem de todas as partes, devidamente identificadas e hierarquizadas num
processo de montagem, pode ser efetuada por pessoal especializado ou por
trabalhadores locais. Como é o caso da Uber Shelter:

Figura 12: Elevação

Figura 13: Processo de construção
Fonte: www.ubershelter.blogspot.com.br/

O fornecimento destes “kit’s” pode simplesmente incluir as paredes, os pisos e a
cobertura, ou, em casos de maior complexidade, ser complementado por elementos
não só estruturais mas também de preenchimento tais como, equipamentos sanitários e
de cozinha, janelas e portas.
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As construções já implantadas, também podem beneficiar deste sistema de
montagem, na medida em que podem ser complementadas ou expandidas
temporariamente.
Renata Perez (2013) em relatório que fala sobre Design Emergencial apresenta
o que ela chama de as seis tipologias mais conhecidas de abrigos emergenciais, estas
tipologias correspondem a técnicas construtivas distintas citadas pelos dois autores
anteriores. São elas o sistema Module, sistema Flat-Pack, sistema Tensile, sistema de
Divisórias, Construção in loco e o sistema Peneumatic. Abaixo será falado brevemente
sobre cada uma.
No sistema Module (módulos) ase unidades são entregues praticamente prontas
ao uso, não necessitam serem montadas. Podem ser completamente independentes,
como as que são entregues prontas para o uso e comumente necessitam ser
conectadas a rede de esgoto, água e eletricidade. Podem ser modulares, variando de
tamanho em função de necessidades especificas, podendo ser conectadas umas às
outras.

Figura 14: Container, exemplo de sistema Module
Fonte:www.modularcontainerhouses.com/sale-7571570-prefab-refugee-flat-pack-emergency
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O sistema Flat-Pack (encaixes) é constituído por unidades que quando
montadas, se assemelham muito ao sistema Module, podem ser entregues em
componentes que necessitam ser montados. As peças costumam vir desmontadas.
Assim o volume do material transportado é bem menor, e é utilizado em casos onde há
limitações de acesso, e em que o tamanho, peso e volume se tornam restrições.

Figura 15: Exemplo de sistema flat-pack
Fonte:www.modularcontainerhouses.com/sale-7571570-prefab-refugee-flat-pack-emergency

O sistema Tensile (tendas) é o mais flexível e indicado para situações onde
espaços mais flexíveis são necessários. Trata-se de uma armação rígida que sustenta
uma fina membrana: as lonas das tendas. São muito leves, geralmente de fácil
montagem e capazes de ser compactadas, permitindo seu armazenamento na própria
área de emergência, sem necessidade de transporte.
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Figura 16: Barracas: sistema tensile
Fonte: www.nomads.usp.br/virus/virus05/?sec=4&item=8&lang=pt

No sistema de divisórias o ambiente já existe. Quando várias pessoas são postas
juntas em um abrigo temporário, cujo espaço já é concebido – caso da adaptação de
edifícios – a disseminação de doenças e a falta de privacidade podem ser reduzidas
com a separação de camas com divisórias ou biombos. Este sistema poderia ser
implantado em escolas ou abrigos comunitários usados para abrigar a população em
situação de desastre.

Figura 17: Biombos utilizados em ginásio
Fonte: www.egloos.zum.com/ifroa/v/2075860
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A construção in loco são as de edificação com caráter semi-provisório, são
abrigos que podem ser construídos com materiais disponíveis no local e com ajuda da
mão de obra residente neles – ação de mutirão com a comunidade. Os custos são mais
baixos. Esses materiais podem ser reciclados pela população local após o período de
emergência, ou podem ali se instalar.

Figura 18: Montagem do abrigo
Fonte: www.egloos.zum.com/ifroa/v/2075860

Por último, o sistema Peneumatic (infláveis), estruturas pneumáticas ou infláveis,
funcionam de forma semelhante às tendas, em que sua instabilidade deve-se a uma
membrana sob pressão, entretanto a pressão é exercida pelo ar. Esse sistema permite a
construção de estruturas de grande porte, leves e fáceis de transportar e de rápida
montagem. Porém necessitam de certa resistência e manutenção.

Figura 19: Estrutura pneumática
Fonte: www.egloos.zum.com/ifroa/v/2075860
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3. ESTUDOS DE REFERÊNCIA
Foram vistos uma série de projetos relacionados ao tema de abrigos para
famílias que sofreram com as consequências de algum evento natural adverso, porém,
aqui estão os três casos mais representativos para este trabalho, que de certa forma
reúnem conceitos, e não necessariamente elementos formais, que se repetem nos
demais projetos, são eles: a Nepal House Project, a Casa S e o Abrigo de Emergência
para Mães Solteiras, nenhum deles fica localizado no Brasil, devido a falta de projetos
desta natureza desenvolvidos por aqui.

3.1 NEPAL HOUSE PROJECT
 Localização: Kathmandu, Nepal
 Ano: 2015
 Escritório: Volunteer Architects Network (VAN)

Figura 20: Maquete Nepal House (planta)

Figura 21: Maquete Nepal House (telhado)

Fonte: www.shigerubanarchitects.com/works/2015_nepal_earthquake-4/index.html

O Nepal House Project é um abrigo emergencial fornecido às comunidades
afetadas pelo terremoto que aconteceu na cidade de Kathmandu, capital do Nepal. Ele
foi concebido pela organização humanitária do arquiteto japonês Shigeru Ban,
conhecido por suas instalações utilizando materiais alternativos.
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A estrutura do abrigo é composta basicamente por uma série de quadros
modulares de madeira (90cm x 210cm) e paredes feitas de tijolos. Além dos materiais
serem de origem local, essa técnica que combina quadros de madeira entalhada e
paredes de tijolos é comumente vista em todo o Nepal. Essas armações de madeira são
o principal elemento estrutural da casa. Isso também permite fornecer casas em curto
espaço de tempo.

Figura 22: Pré-fabricação dos módulos estruturais em madeira
Fonte: www.shigerubanarchitects.com/works/2015_nepal_earthquake-4/index.html

Os tijolos são fruto da reutilização do entulho de casas desmoronadas. As
pessoas agora estão reconstruindo suas casas usando tijolos de entulho como antes do
terremoto, mas os tijolos não devem ser usados como estrutura principal devido a
existência de risco sísmico.
As pessoas ainda vivem fora, temendo as réplicas do terremoto, afirmam os
arquitetos que participaram do projeto. Então, eles precisavam fornecer casas seguras
para essas pessoas, para isso realizaram testes estruturais de estruturas de madeira
ainda no Japão.
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Figura 23: Detalhe para os painéis

Figura 24: Momento da execução do primeiro
protótipo da Nepal House Project

Fonte: www.shigerubanarchitects.com/works/2015_nepal_earthquake-4/index.html

Em breve a equipe irá começar a fornecer as casas para as comunidades em
necessidade. E como a unidade é multiplicável, ela pode ser organizada para outros
usos também, como uma escola. Lembrando que o método de construção permite que
qualquer um monte a unidade muito rapidamente, assentando os quadros de madeira,
o telhado (uma treliça feita de tubos de papel local) e a estrutura de madeira
inicialmente pode ser coberta com uma folha de plástico, assim as pessoas podem
começar imediatamente a habitar os abrigos. Depois, seus moradores podem empilhar
os tijolos de entulho dentro dos quadros de madeira e lentamente concluir a construção
eles próprios.

Figura 25: Simulação do projeto executado
Fonte: www.shigerubanarchitects.com/works/2015_nepal_earthquake-4/index.html
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Figura 26: Simulação do projeto executado e replicado
Fonte:
www.shigerubanarchitects.com/works/2015_nepal_earthquake-4/index.html

3.2 CASA S
 Localização: El Oro, Equador
 Ano: 2016
 Escritório: Natura Futura Arquitectura + Colectivo Cronopios
 Área: 30 m²

Figura 27: Fachada da casa S
Fonte:www.archdaily.com.br/br/792993/projeto-chacras-natura-futura-arquitectura-plus-colectivocronopios
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Os moradores que hoje vivem na Casa S assim o fazem após ter sua antiga casa
destruída pelo terremoto que assolou o Equador em Abril de 2016; no novo local
encontraram refúgio em um terreno de 12 x 10 metros parcialmente ocupado pela
mãe da esposa.
O projeto foi construído em maio deste ano e durou apenas 10 dias. Após as
fundações em concreto e tijolos, a casa se articula de maneira modular com base nos
pallets, construídos de madeira de pinus. Ripas de madeira e demais elementos foram
utilizados como suporte estrutura. As janelas foram construídas de madeira semi-dura e
ripas de madeira recicladas. Para cobertura foram utilizados painéis de zinco no
telhado.

Figura 28: Momento da execução da casa

Figura 29: Moradores ajudam a construir

Fonte: www.archdaily.com.br/br/792993/projeto-chacras-natura-futura-arquitectura-plus-colectivo

A casa se baseia em três volumes, dois utilizados para os quartos e outro para a
cozinha e sala, com opção de crescimento progressivo em direção à plataforma. A
distância da casa elevada do terreno protegem as estruturas da umidade enquanto
que permite o fluxo de ar constante sobre o piso. A altura do teto e dos espaços
abertos aliados à transparência das aberturas permitem ventilação cruzada constante.
A forma da cobertura é como se fosse um grande chapéu que protege a casa da
chuva e com sombra, utilizado como opção de sistemas passivos.
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Figura 30: Planta baixa
Fonte: www.archdaily.com.br/br/792993/projeto-chacras-natura-futura-arquitectura-plus-colectivo

A constância dos módulos de pallets conjugados com espaços para as janelas
cujos espaços entre as ripas permitem a entrada de luz gerando sombras caprichosas
nos ambientes. As janelas baixas funcionam como portas de escape para as crianças;
possibilidades recreativas são incorporadas no espaço que incentiva a fluidez. A grande
porta principal articula com a básica, com estantes feitas de caixas de feira recicladas,
com a plataforma ampliando o espaço. A horta feita com pneus repletos de terra
renova a esperança das crianças abraçarem a ideia como seu próprio projeto.
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Figura 31: Casa S finalizada

Figura 32: Crianças passando pela estrutura

Fonte: www.archdaily.com.br/br/792993/projeto-chacras-natura-futura-arquitectura-plus-colectivo

3.3 ABRIGO DE EMERGÊNCIA PARA MÃES SOLTEIRAS
 Localização: Cutral Có, Neuquén, Argentina
 Ano: 2012
 Escritório: 4L ARQ
 Área: 30 m²

Figura 33: Abrigos dispostos
Fonte: www.cargocollective.com/4larq/modulos-habitacionales

45

A tarefa era melhorar a situação da habitação a curto prazo de um grupo
vulnerável, as mães solteiras da cidade de Cutral Co. Os arquitetos propuseram um
módulo base com banheiro, cozinha, sala de estar/jantar e quarto, o projeto ainda inclui
propostas de transformações e ampliações futuras para a casa, com base nas
necessidades reais levantadas.

Figura 34: Casa sendo transportada
Fonte: www.cargocollective.com/4larq/modulos-habitacionales

Figura 35: Planta baixa mostrando também as possíveis ampliações
Fonte: www.cargocollective.com/4larq/modulos-habitacionales
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A proposta para neste caso particular é de um elemento transponível, usando a
tecnologia para alcançar altos níveis de conforto e durabilidade para dar uma resposta
definitiva para os problemas de habitação desse grupo. O componente fundamental do
sistema de construção proposto é a utilização de painéis sanduíche em concreto
armado com barreiras térmicas e acústicas de acordo com as condições climáticas
adversas no local.

Figura 36: Interior da casa (vista do quarto para a cozinha)
Fonte: www.cargocollective.com/4larq/modulos-habitacionales
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4. MÉTODOS E PROCESSOS DE PROJETO
O projeto do abrigo/moradia tem rebatimento no contexto local de eventos
adversos. Por se tratar de uma construção com características de uso temporário, em
contraponto ao uso definitivo do abrigo pelas famílias atingidas, os condicionantes físicos,
ambientais, legais e funcionais do local onde ela será utilizada têm verdadeira
importância no momento do desenvolvimento da proposta. Desta maneira, em uma
primeira aproximação à prática de projeto em intervenções desta natureza é
necessária a definição das diferentes escalas de desastres, contextualizando em caráter
local, de que se trata e como ocorre. O Manual de Design Emergencial (2011) elucida
algumas questões pertinentes à correta delimitação da ocorrência e que trazem maior
adequação das soluções de projeto. São elas:
 Qual o problema a ser resolvido?
Trata-se de definir especificidades próprias da localidade onde ocorre o desastre. Se
soubermos em qual contexto o problema está inserido podemos conhecer os fatores
condicionantes de sua resolução.
 Quem será servido pelo equipamento ou estrutura temporária?
A definição da diversidade e da quantidade de pessoas envolvidas na situação auxilia o
dimensionamento do ambiente construído. Seja por saber como o utilizam ou por
detalhar melhor as diferentes interações que resultam da interface homem e objeto.
 Quanto tempo dura a intervenção? Definir durabilidade, montagem, estocagem
e reutilização.
Pode variar de três dias à três anos, em geral. Trata-se de uma intervenção para o
socorro emergencial ou para a fase transitória? Dependendo da permanência, é
possível rever os hábitos cotidianos (como tomar banho, comer, dormir) e realizá-los
de forma improvisada, ou estas atividades podem se tornar insuportáveis.
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 Onde será a intervenção?
Esta pergunta ajuda a definir o que será necessário para o funcionamento, a definir
qual a disponibilidade de infraestrutura no local e as adaptações necessárias. Será em
espaços fechados? O projeto de retrofitting em escolas, ginásios normalmente utilizados
como abrigos improvisados podem reforçar ou melhorar as estruturas existentes para
se tornar mais resiliente aos efeitos nocivos dos perigos. Será em espaços abertos? O
projeto em áreas de acampamentos exigem resistência às intempéries e o
gerenciamento dos serviços coletivos que porventura forem oferecidos.
Logo, a escolha de um sítio para aplicação do projeto é necessária, este sítio é o
bairro de Mãe Luiza, na cidade de Natal/RN, devido ao contexto que o bairro está
presente atualmente.
Em junho de 2014 as fortes chuvas que atingiram a cidade de Natal fizeram com
que ocasionasse um desastre de grandes proporções em uma região da capital com
infraestrutura urbana precária e com um contraste social muito evidente. Ocorreu no
limite dos bairros de Mãe Luiza e Areia Preta, na zona leste da cidade.
As águas da chuva encharcaram o solo e as obras deficientes de drenagem dos
bairros não foram suficientes para suportar o volume pluvial e acabou por desmoronar
parte da rua Guanabara (Mãe Luiza) e um terreno que estava vazio (Areia Preta)
criando uma enorme cratera (ver figura 01). Com o ocorrido a defesa civil interditou
várias casas, deixando na época, mais de 50 famílias desabrigadas. Após o ocorrido a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) divulgou que o bairro
estava mapeado no Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRD). O PMRD que
mapeou toda cidade identificou em Mãe Luiza quatro pontos de risco sendo três deles
pontuados com nota máxima.
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Figura 37: Vista aérea da área do deslizamento de terras em Mãe Luiza e Areia Preta
Fonte:www.edilsonsilva.com/wp-content/uploads/2014/06/20140617-110814-400943831.jpg

Como medida de recuperação foi realizada uma obra de drenagem e de
infraestrutura da área onde se formou a grande cratera, neste local ficava um terreno
vazio (ver figuras 02 e 03), e quanto as 25 (vinte e cinco) famílias que tiveram suas
casas destruídas ou comprometidas pelo desastre, dois anos depois, elas ainda
encontram-se sem moradia recebendo um aluguel social da prefeitura e com a
promessa de terem suas casas construídas em um terreno próximo ao local.

Figura 39: Escadaria interligando os bairros

Figura 38: Imagem do local após as obras de
recuperação
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A proposta desenvolvida por este trabalho visa justamente dar um suporte mais
rápido à estas famílias, com a construção de seus abrigos/moradias em algum terreno
livre nas proximidades do ocorrido, para que elas possam aguardar em um lar digno o
tempo necessário para recuperação da área atingida e logo depois possam ter seus
abrigos/moradias relocados para o local definitivo.
Neste momento é importante expor alguns conceitos relacionados as
construções de apoio as pessoas atingidas por um evento adverso, Quarantelli (1982,
p.75-79) divide em quatro tipos:
1. Abrigo de emergência: ocorre em qualquer local, embaixo de uma escada, dentro
de um carro, ou em uma tenda, que providencia proteção de vento, chuva e variações
normais de temperatura.
2. Abrigo temporário: inclui lugares para dormir, cozinhar e tomar banho. Muitas vezes
são alojamentos comunitários, em ginásios, galpões, igrejas, ou escolas.
3. Habitação temporária: esta fase os sobreviventes estão alojados nos seus
agrupamentos familiares de preferência, podendo restabelecer suas rotinas diárias
normais, mas num local temporário.
4. Habitação transitória ou permanente: é o alojamento que toma o lugar do que foi
destruído, no qual a família se encontra quando o processo de recuperação fica
concluído. Fase esta foco do futuro projeto.
Logo, percebe que este projeto não se enquadra necessariamente em um único
tipo, pois sua função atende diferentes momentos após o ocorrido.

4.1 CONDICIONANTES FÍSICOS E AMBIENTAIS
O terreno onde será implantado temporariamente os abrigos/moradias fica
localizado no bairro de Mãe Luiza zona leste da cidade de Natal/RN, a cerca de 750
metros do local onde ocorreu o desastre envolvendo as chuvas.
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Figura 40: Localização do terreno onde será locado o projeto
Fonte: Elaborado pelo autor

O diagrama a seguir demonstra o gabarito das edificações no entorno do
terreno e a influência dos condicionantes naturais: ventilação e iluminação natural.

Figura 41: Localização do terreno onde será locado o projeto
Fonte: Elaborado pelo autor
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No Brasil, as faixas climáticas predominantes são as de clima quente seco e
quente úmido, com faixas temperadas apenas na região Sul do país. O projeto visará
atender principalmente essas faixas bioclimáticas.
A NBR 15220 (ABNT, 2003) divide o Brasil em 8 zonas bioclimáticas diferentes,
das quais a que apresenta predominância em área é a zona 8, onde justamente está
localizada a cidade de Natal. Logo, as estratégias de conforto ambiental visarão
atender as características climáticas desta zona.
Segundo a NBR 15220, as construções para a zona bioclimática 8 devem possuir
ventilação cruzada obtida através da circulação de ar pelos ambientes da edificação.
Isto demanda uma atenção especial na locação das aberturas do projeto, devendo-se
também para os ventos predominantes da região e para o entorno, pois o entorno
pode alterar significativamente a direção dos ventos.
Quanto aos condicionantes físicos, Semelhante aos condicionantes bioclimáticos,
eles irão variar de acordo com o local a ser implantado. Este caso o terreno é plano e
não há cobertura vegetal de grande porte que necessite de supressões.

4.2 CONDICIONANTES FUNCIONAIS E LEGAIS
De acordo com Maciel (2003), ao definir um programa arquitetônico, aparece
a necessidade de prever o dimensionamento dos espaços a fim de adaptar-se as
diversas atividades propostas para o edifício.
O programa proposto para esta habitação/abrigo foi baseado nas necessidades
de uso espacial dos grupos familiares visando atender de maneira flexível ao mais
variado uso, garantindo a autonomia do usuário. Levou-se em consideração as áreas
mínimas que o Código de Obras exige, assim como as dimensões apropriadas para o
uso ergonômico dos espaços.
Abaixo está o quadro elaborado com base em outro quadro desenvolvimento
por Bezerra Júnior (2016), nele estão os ambientes e algumas informações resultantes
da pesquisa realizada para se chegar no programa de necessidades mais adequado.
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PROGRAMA DE NECESSIDADES
Ambientes
Sala de estar
Sala de estar

Atividades

Número de
pessoas

Área mínima
Código de Obras

Dim. Mínima
Código de Obras

4

10 m²

2,6 m

4

10 m²

2,6 m

Assistir TV e
conversar
Realizar refeições
e conversar

Cozinha

Fazer refeições e
cozinhar

2

4 m²

1,8 m

Área de serviço

Lavar roupa

1

-

-

Quarto 01

Dormir, ler, estudar

2

8 m²

2,4 m

Quarto 02

Dormir, ler, estudar

2

8 m²

2,4 m

Banheiro

Higiene pessoal

1

2,4 m²

1,2 m

Quadro – Programa de necessidades e pré-dimensionamento
Fonte: Elaborado pelo autor

Quanto aos condicionantes legais, estes não foram os mais determinantes, aja
vista não haverá a necessidade de verticalização das habitações, assim como
impermeabilização do solo. Quanto aos recuos, dois deles terão três metros por
margearem duas ruas e os outros dois recuos de um metro e meio. Serão projetadas
edificações de baixo impacto ao entorno.
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5. NHABE-NÚCLEO HABITACIONAL EMBRIONÁRIO: SÍNTESE PROJETUAL
5.1 CONCEITO
O processo de concepção teve início com o acumulado de informações teóricas
adquiridas nos itens de um a quatro deste trabalho. Ao cruzar essas informações com a
flexibilidade itinerante, principal premissa do projeto, chegou-se ao conceito de
EMBRIÃO. Essa ideia partiu da ótica de que um embrião vegetal reúne todas as
características e propriedades necessárias para seu desenvolvimento, porém ainda não
encontra-se acabado, é apenas uma fase (inicial) do seu desenvolvimento. Assim como
deve ser o projeto da habitação/abrigo que será “plantado” inicialmente em um
terreno neutro e depois “replantado” do seu local definitivo (que pode ser o primeiro),
ao longo desse processo o projeto começa a desenvolver-se/evoluir e adquirir as
feições da família que o habita.

Figura 42: Croqui que ilustra o conceito de “plantar” e “replantar”
Fonte: Elaborado pelo autor

Atrelado ao conceito-chave do projeto estão algumas outras premissas que
precisavam qualificar a habitação/abrigo, que a partir de agora passa a ser chamada
de Núcleo Habitacional Embrionário – NHABE, são elas: transportabilidade, flexibilidade,
conforto, adaptabilidade, autonomia do usuário e racionalização da estrutura. Todos
esses aspectos foram ferramentas de molde para o projeto.
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5.2 PROCESSO
Foi partindo de um módulo retangular inicial, com dimensões pensadas para o
uso compatível das atividades humanas, que o partido do NHABE se desenhou. Sua
largura corresponde a passagem de uma pessoa (0,90m) e a altura ao pé-direito
médio de uma residência (2,40m).

Figura 43: Módulo base para desenho horizontal e vertical do projeto
Fonte: Elaborado pelo autor

Nesta etapa tem-se duas dimensões, o que ainda não configura espacialidade,
para compartimentar o espaço e assim conceber arquitetura, o próximo passo foi
reproduzir este módulo, cruzando as dimensões dos ambientes determinadas
anteriormente no programa de necessidades com a repetição do módulo
(0,90x2,40m), logo, os ambientes começam a surgir, depois de uma série de esboços.

Figura 44: Concepção de ambientes em planta e corte
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 45: Concepção de ambientes em planta e corte
Fonte: Elaborado pelo autor

O próximo passo foi a organização do arranjo espacial, ele foi configurado para
que os ambientes fossem independentes, principalmente, as áreas molhadas, dessa
forma a desmontagem e montagem obedeceria a uma lógica espacial também. Com a
configuração resultante é possível o habitante acessar a casa e os ambientes delas por
diferentes lados, caso assim escolha, prevalecendo a autonomia do usuário.

Figura 46: Esquema com a setorização da edificação
Fonte: Elaborado pelo autor

5.4 SISTEMA ESTRUTURAL
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A estrutura do Núcleo Habitacional obedece a uma modulação, resultante da
menor dimensão do painel (0,90m), chegando-se numa malha de 0,90mx0,90m. Para
que os espaços fossem flexíveis os painéis foram utilizados como vedação, por isso um
esqueleto de pilares e vigas foi pensado, a cada três módulos um pilar (vão=2,70m).

Figura 47: Planta com modulação que baseou o sistema estrutural
Fonte: Elaborado pelo autor

Os pilares e vigas são em estrutura metálica, escolhido assim pela disponibilidade
no mercado e principalmente por suas características atenderem aos requisitos que o
tipo do projeto (rápida execução) exige, já citados anteriormente. Os painéis têm sua
armação também em estrutura metálica, utilizando perfis que já existem no mercado,
aqueles usados para o sistema steel frame (montante e calha).

Figura 48: Perfis em corte do montante (planta) e da calha (corte)
Fonte: Elaborado pelo autor
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A habitação é implantada suspensa do solo, então, para o piso, um arranjo de
vigas metálicas ligando-se aos pilares é proposto. Este arranjo é repetido para o teto,
servindo de travamento para o arranjo e para apoiar o forro. A cobertura acompanha
o método construtivo de todo o NHABE, sendo em estrutura metálica, configura-se em
duas águas com empena invertida. A telha metálica (será falado sobre ela mais a
frente) se apoia em vigas com perfil “L”, que por sua vez se apoiam em outras vigas
com perfil “C”, estas apoiando-se nos pilares. Vale frisar que todas as ligações do
arranjo estrutural será por meio de parafusos e cantoneiras, permitindo o desmonte e
remonte.

(

Figura 49: Perspectiva explodida do sistema, com todos os elementos estruturais
Fonte: Elaborado pelo autor

As fundações são comportas por blocos isolados em concreto com dimensões
de 0,30x30m, variando a altura para permitir a adaptação em terrenos com
topografias distintas. Elas são fixadas aos pilares por uma chapa metálica.
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Figura 50: Bloco de fundação ligado ao pilar
Fonte: Elaborado pelo autor

O invólucro do NHABE tem suas vedações feitas por placas cimentícias, isso
engloba o fechamento das paredes, piso e forro da habitação. Elas são produzidas com
a tecnologia CRFS - Cimento Reforçado com Fio Sintético, resultando em um material
com boa trabalhabilidade, durabilidade, estabilidade e resistência à umidade; a escolha
se deu também pela variedade de dimensões e espessuras, foi o que mais atendeu a
demanda da construção. Porém outros materiais podem ser usados, já que o sistema
desenvolvido permite essa variação, aja vista que depois de montado o NHABE reúne
todos os componentes para determinar a espacialidade e garantir a sustentação.

Figura 51: Detalhe de placa cimentícia
Fonte: www.bricka.com.br/produtos/placas-cimenticias/
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5.4 CONFORTO AMBIENTAL
A preocupação com o conforto esteve presente nas diversas fases do processo
de concepção projetual, em diferentes escalas. Logo, as decisões tomadas desde a fase
inicial até o detalhamento da estrutura sofreram influência das premissas de conforto
ambiental, especificamente, para a Zona Bioclimática 8, como falado anteriormente.
Começando pela implantação, ela foi pensada para aproveitar a predominância
dos ventos de sudeste e evitar a criação de corredores de vento, o que impediria a
distribuição do fluxo de vento pelas habitações.

Figura 52: Esquema da implantação com a trajetória da ventilação
Fonte: Elaborado pelo autor

A própria configuração espacial da planta (setorização), com os quartos
concentrados em um lado do núcleo, também contribui com a implantação, tirando
proveito da trajetória do sol, com orientação norte-sul para as maiores fachadas e a
parte de maior permanência voltada para o nascente e a de menor permanência para
o poente. Outro fator que contribui para o conforto é o fato da edificação ficar
suspensa do solo. A cobertura ventilada e isolada é de telha reflexiva, pintada de
branco, com proteção em EPS (a cor clara contribui para diminuir a absortância,
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transmitindo menos calor para o interior da construção). Seus grandes beirais permitem
menor incidência de radiação sobre a superfície externa, sombreando as paredes
(proteção da envoltória).

O

L

Figura 53: Esquema de conforto ambiental aplicado a situação do NHABE
Fonte: Elaborado pelo autor

A utilização de materiais de baixo impacto e pegada ambiental mínima, que
geram um processo construtivo “seco”, além de serem produzidos de maneira mais
econômica possível, dentro das características do projeto, é um aspecto que fez parte
e influenciou a escolha dos elementos que compuseram a estrutura final.
A ventilação natural e cruzada acontece por meio do controle das esquadrias,
assim como o aproveitamento da iluminação natural. As janelas possuem uma
configuração que, associadas a um painel-brise na fachada (de correr), permitem que
o habitante regule a quantidade de luz e ar que ele deseja, tendo autonomia sobre o
sistema. De acordo com as dimensões dos ambientes, a janela projetada atende ao
mínimo de 1/6 de cada ambiente. Porém, não é apenas pelas janelas que circula ar na
habitação, a própria configuração do painel modelo, com um brise na parte superior,
permite o percurso da ventilação das zonas de maior pressão para àquelas de menor
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pressão. A localização das janelas também influenciou, ficando concentradas em norte
e sul e evitadas em leste e oeste.

Figura 54: Diferentes configurações do painel-modelo
Fonte: Elaborado pelo autor

5.5 TRANSPORTE E MONTAGEM
A estrutura é totalmente desmontável e seu volume reduz consideravelmente,
podendo ser transportado várias unidades em um caminhão.
Quanto a montagem, os painéis devem vir pré-fabricados, prontos para receber
a vedação já no local. Os pilares e vigas serão interligados por cantoneiras e parafusos.
O piso é suspenso com uma associação de vigas, assim como o teto. A cobertura em
estrutura metálica com vigas e terças e em cima as telhas também metálicas são
parafusadas a estrutura.
Para as esquadrias existem configurações de armações distintas para os painéis,
com calhas na transversal, eles receberão as janelas e portas e logo após parafusados
uns aos outros.
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Logo abaixo estão descritas as etapas de montagem do Núcleo Habitacional
Embrionário:
 O primeiro passo será a marcação dos blocos de fundação no solo e logo
depois eles serão colocados;
 Depois, os pilares serão fixados nos blocos de fundação;
 Após os pilares estarem fixos, as vigas do piso serão instaladas e logo depois as
vigas superiores que irão apoiar o forro;
 Tendo sido instalas das vigas os painéis serão parafusados;
 Em seguida será feita a colocação das vigas de cobertura, assim como as telhas
para cobrimento;
 Agora será a vez da colocação das vedações e piso, incluindo também a
colocação das esquadrias;
 Por último será feita as instalações elétrica e hidrossanitária que serão expostas
por meio de tubulação metálica.

5.6 TIPOS
O embrião pode assumir diferentes arranjos de acordo com as necessidades
específicas que forem identificadas no momento que a construção for acionada. Desde
a casa completa dormitórios+social+serviço até o abrigo para descanso apenas. Abaixo
três possibilidades de disposição dos NHABEs, com um, dois e três quartos, assumindo
arranjos espaciais distintos.
Este sistema construtivo ainda permite receber outros usos, além do habitacional,
porém, não serão especificados aqui, pois esse não é o objetivo do trabalho.

66

Figura 55: Plantas tipo
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5.7 APRESENTAÇÃO FINAL

Figura 57: "Plantação" dos NHABEs (momento inicial)

Figura 56: "Replantio" da habitação em local definitivo
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se que são necessárias uma série de ações para que seja dada uma
resposta eficiente a um evento natural adverso. O projeto de um abrigo e/ou
habitação para as famílias desabrigadas é apenas uma parte do apoio que deve ser
dado nestes casos. Mas esse é um dos fundamentais, visto a necessidade primária do ser
humano de abrigar-se e é nesse sentido que o Núcleo Habitacional Embrionário vem
somar.
O resultado, primeiramente, contribui para tornar o tema mais evidente,
sobretudo, para as poucas ações que são desenvolvidas no Brasil sobre o planejamento
para o suporte das pessoas que vivem um desastre natural. O papel do arquiteto não
se limita apenas estudar um determinado assunto, porque a arquitetura pode melhorar
a qualidade de vida das pessoas e isso é possível quando estes profissionais se ocupam
com questões relevantes à sociedade e que envolvem diretamente o habitante da
cidade. Segundo o ganhador do prêmio internacional mais importante da arquitetura,
Alejandro Aravena, “quanto mais complexa a tarefa, maior a necessidade de síntese”,
segundo o arquiteto premiado, se há algum poder na arquitetura é o de síntese. Por
isso nossa tarefa não acaba no reconhecimento e análise de uma determinada
situação, mas ela deve apontar para o projeto, para ações práticas, uma proposta
estruturadora que possa materializar a teoria.
Os próximos passos para o desenvolvimento do NHABE seria o maior
detalhamento estrutural do abrigo/moradia, pensar nos outros usos que a estrutura
poderia assumir ou mesmo a adaptação do mesmo a outros climas e situações; e
certamente, estudar a viabilidade econômica. Outra ação futura seria apresentar o
NHABE a população afetada por um desastre natural, como o que ocorreu em Mãe
Luiza, Natal/RN, ouvir o feedback daqueles que passaram e ainda vivem as
consequência do evento adverso, sem dúvidas, ajudaria a melhorar alguns aspectos do
projeto.

70

REFERENCIAS

ABNT. NBR 15220: Desempenho térmico em edificações. Associação Brasileira de
Normas Técnicas. Rio de Janeiro. 2003.
ANDERS, G. C. Abrigos temporários de caráter emergencial. São Paulo. 2007.
A arquitetura de Lelé : fábrica e invenção / organização Max Risselada e Giancarlo
Latorraca -- São Paulo : Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/Museu da Casa
Brasileira, 2010.
BALESTRA, F. Estratégia para Habitação Evolutiva - India. 2009.
BARBOSA, L. L., MENDES, R. C., AIBE, Y. B. Design Emergencial: soluções encontradas
para amenizar as consequências dos desastres naturais. NOAH- Núcleo Habitat sem
Fronteiras. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São
Paulo: 2012.
BEZERRA JÚNIOR, Francisco da Rocha. HABITAÇÃO SOCIAL EVOLUTIVA:
Estratégias de flexibilidade para elaboração de projetos de habitação de interesse
social. Uma proposta para Mãe Luiza/Natal-RN. 2016. Dissertação (Mestrado),
Departamento de Arquitetura, Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Natal, 2016
BRANDÃO, Douglas Queiroz; HEINECK, Luiz Fernando M. Estratégias de flexibilização de
projetos residenciais iniciadas na década de 1990 no Brasil: tão somente um recurso
mercadológico?. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 7, n. 4, p. 71-87, 2007.
FINKELSTEIN, Cristiane Wainberg. Flexibilidade na arquitetura residencial – um estudo
sobre o conceito e sua aplicação. Porto Alegre: UFRGS, Faculdade de Arquitetura,
2009.
JORGE, Liziane de Oliveira. “Estratégias de Flexibilidade na arquitetura residencial
multifamiliar.” Tese, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo, 2012.

71

MACIEL, Carlos Alberto. Arquitetura, projeto e conceito. Arquitextos, São Paulo, ano
04, n.043.10, Vitruvius, dez. 2003. Disponível em :
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.043/633>. Acesso em: 15 set.
2016.
MARICATO, E. As tragédias urbanas: desconhecimento, ignorância ou cinismo?
Vitruvius: Cidades do Brasil, ano 11, abr. 2011. Disponível em:
<www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/11.129/3795> Acesso em: 27 abr.
2016.
NATAL. Prefeitura Municipal do. Lei Complementar nº 3.175/1984. Dispõe sobre o Plano
Diretor de Organização físico-territorial do município de Natal. Natal, DOMNatal, 1984.
NEUFERT. Arte de Projetar em Arquitetura. 35ª edição. Portugal: Gustavo Gili, AS
NEVES, Sofia Laura Ornelas. Redesenhar e requalificar o lugar informal do bairro à
cidade: a habitação evolutiva como meio de ligação do bairro à cidade. (Tese de
mestrado - Faculdade de Arquitetura). Universidade de Lisboa, Lisboa, 2013.
PEREZ, Renata Monteiro. Design Emergencial: projeto preliminar de equipamentos para
abrigos temporários com grupos afetados por desastres relacionados às chuvas.
Relatório final de projeto de iniciação cientifica. Faculdade de Arquitetura, Universidade
de São Paulo. São Paulo, 2013.
PORTO, C. E. Nossa Casa, Nossa Vida, In Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: PINI, Nº
208, julho 2011. pg. 38-45.
ROSSI, A. M. G. Exemplos de Flexibilidade na Tipologia Habitacional. In: VII Encontro
Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 1998, Florianópolis. VII Encontro
Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - Qualidade no Processo Construtivo.
Florianópolis: DuplicCopiadora Color, 1998. v. 1. p. 211-217
SEGAWA, H. M. Lelé: o criador, o construtor o contexto. Brasília: UNB, 2010.
SILVA, P. S. de S. e. Morada Evolutiva. São Paulo. 1989.
VALLE, C, del. Compact houses New York : Universe, 2005.
72

VIEIRA at al. Redução de riscos de desastres naturais. Vitruvius: Política Pública, ano 16,
jan. 2016. Disponível em: <
www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.188/5915> Acesso em: 20 abr. 2016.
ZIEBELL, Anrfrield Cardoso. Arquitectura de emergência: entre o imediato e o
definitivo. 2010. Dissertação (Mestrado), Escola de Arquitectura, Universidade Técnica
de Lisboa. Lisboa, 2010.

73

ANEXO
A seguir estão os gráficos que nortearam o dimensionamento inicial do sistema
construtivo (pilares e vigas). O material foi retirado do livro “A concepção estrutural e
a arquitetura” do autor Yopanan Rebello.
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