
DIRETRIZES  URBANÍSTICAS 

Distância mínima: Os acampamentos e abrigos provisórios 
devem ser instalados em áreas seguras, distanciados das 
áreas críticas e das áreas de riscos.

DIRETRIZES DE IMPLANTAÇÃO

Expansão/ampliação: O acampamento pode ampliar-se, con-
tanto que não diminua a qualidade dos serviços, somando-se 
unidades em sua periferia.

DIRETRIZES DO ABRIGO

Flexibilidade de usos: Os abrigos deverão abrigar diversos 
número de pessoas e famílias. Assim a unidade deverá ter 
tamanhos variáveis. 

+ + +

ABRIGOS MODULARES

ARQUITETURA

ESTRATÉGIAS 
BIOCLIMÁTICAS

SISTEMAS
MECÂNICOS

LAR

SISTEMAS 
PASSIVOS

Sua principal intenção é a funcionalidade, ou seja,  que 
o abrigo seja de rápida montagem e desmontagem, e 
que garanta facilidade no transporte, sendo assim, 
considerado um abrigo modular. De modo que, mesmo 
sendo um abrigo transitório, nunca deve perder o seu 
caráter arquitetônico, isto é, o significado de que é a 
arquitetura. Nesse contexto, arquitetura é um abrigo 
do ser humano contra as intempéries climáticas, mas 
ao mesmo tempo é um espaço edificado que permita 
criar relações como um lar. E para tal, o abrigo arqui-
tetônico traz inserido um conceito de tecnologia, com 
sistemas estratégicos bioclimáticos (ventilação cruza-
da, ventilação por convecção), sistemas mecânicos 
(placas fotovoltaicas e coletor solar) e sistemas passi-
vos (coletor de água da chuva), todos esses sistemas 
alternativos de captação de recursos naturais contri-
buem economicamente e para a sustentabilidade do 
abrigo e do acampamento durante o tempo de estadia.

CONCEITO

Devido às crescentes migrações de refugiados e com o objetivo de pro-
porcionar dignidade social e qualidade de vida às vítimas, a proposta a 
ser apresentada nesse trabalho é a concepção de abrigos emergenciais 
no que se refere ao projeto arquitetônico, logística e implantação de 
habitações para as vítimas de desastres climáticos e de conflitos béli-
cos. Este trabalho tem o objetivo de pensar o projeto deste abrigo a 
partir de três diretrizes: o atendimento às necessidades mínimas do ser 
humano, a adaptabilidade em diferentes situações e lugares e o caráter 
logístico do abrigo. 

A S P E C T O S   
C O N C E I T U A I S

Plástico formal
Seu grande potencial de adaptação a 
diferentes lugares do mundo, buscan-
do aspectos locais e climáticos.
 

Tecnológico
O abrigo traz inserido alta tecnologia, como os 
sistemas mecânicos, como placas fotovoilta-
cas, coletor solar, e também como sistemas 
passivos, como a coleta da água da chuva.

Funcional
Agilidade no processo de montagem de des-
montagem do módulo, bem como o seu 
rápido processo de deslocamento e flexibi-
lidade de ampliação do abrigo.

Sustentável
Aproveita-se do mesmo módulo para outros lugares, 
garantindo a grande vida útil do material utilizado, bem 
como também, possui sistemas bioclimáticos, como a ven-
tilação cruzada e sistemas de convecção e estratégias 
como o banheiro incinerador.

REFUGIADOS CLIMÁTICOS REFUGIADOS BÉLICOS

Topografia:  A topografia do terreno deve permitir drenagem 
adequada. Devem-se locar os acampamentos em solos prefe-
rencialmente com baixa declividade, terrenos com declives 
superiores a 10% deve ser tratado previamente com terapla-
nagem e/ou platôs.

Grupos de abrigos: Os acampamentos devem ser desenhados 
de tal maneira que agrupem pequenos grupos de abrigos (clus-
ters) para estimular o desenvolvimento de estruturas sociais.

Flexibilidade ao clima: Deverão ser flexíveis quanto ao clima da 
região que estará sendo implantado, com estratégias biocli-
máticas que atenda às necessidades do local.
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