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2 CAMAS SOLTEIRO

2 SOFÁS - BELICHES

8 CÔMODAS

1 MESA DE JANTAR 

VISTA SUPERIOR 
MÓDULO FECHADO

2 CAMAS SOLTEIRO

O sistema estrutural do abrigo permite que os próprios usuários, após recebido os módulos fechados consigam 
montar - com ajuda da equipe de apoio com explicações iniciais e de folders demonstrativos - com facilidade.
A partir dos módulos fixos, que são facilmente deslocados com rodas para o local de montagem, se abre as pri-
meiras placas, formando o núcleo central do abrigo, caso necessite de mais espaço há flexibilidade para se expan-
dir com as lonas acopladas na estrutura, que se abrem nas laterais. Os materiais para a criação do abrigo emer-
gencial modular foram escolhidos para favorecer o transporte e aproveitar materiais reciclados e de baixo custo. 
Dentre os principais materiais, o abrigo possui placas de madeira OSB, que é um material produzido através de 
uma reciclagem, possuindo baixo custo, flexibilidade de usos, durabilidade e é favorável ao meio ambiente; e  lonas 
de polietileno de alta densidade e plásticos ABS, é um material que favorece a proteção térmica do ambiente, im-
permeável, tem um baixo custo e grande flexibilidade de usos.

A concepção do mobiliário interno do abrigo emergencial foi projetado com o objetivo oferecer conforto e funcio-
nalidade, tanto em sua montagem como em seu uso. São mobiliários com dimensões compactas e tem como pro-
pósito o maior aproveitamento possível do espaço. A priorização foi por móveis de caráter multifuncional e versá-
til, assim, com apenas um mobiliário se torna possível mais de uma função, aproveitando o pequeno espaço e, ao 
mesmo tempo, criando uma sensação de amplitude no ambiente.  O armazenamento dos mobiliários é feito nos 
módulos fixos, ou seja, no conjunto que é transportado fechado ao local.


