
A escolha do sítio deve ser feita atendendo critérios, como 
proximidade com a região antingida; área considerável, 
para que seja possível atender múltiplas famílias; e faci-
lidade de acesso. Também busca-se propor um ou mais 
locais na cidade atingida, a fim de suprir a demanda de 
abrigos.

Após a escolha do lote, a etapa seguinte é a de delimita-
ção da área, seja por cercamento físico ou não. Neste pe-
rímetro, deverá ser construída um estrutura temporária, a 
fim de abirgar as famílias, até que as moradias estejam 
totalmente prontas. A qual, após o uso determinado, será 
desmontada. 

Os setores de infraestrutura básica e montagem das ofi-
cinas devem ser os primeiros a serem estabelecidos, for-
necendo energia elétrica, água potável, e a produção dos 
módulos emergenciais. A escolha para o melhor posicio-
namento destes, deve levar em consideração o fluxo de 
veículos pesados para cargas e descargas.

Posicionamento do setor comunitário, com construção si-
multânea as moradias, de fácil acesso pelos moradores e 
pela via externa.

Os módulos são geminados, com espaços respiros e co-
nectores entre elas. As unidades possuem afastamento de 
1,8 metros entre uma fachada e o eixo desta via. Quando 
as moradias estiverem de frente uma para as outras, o 
afastamento entre elas é de 3,6 metros permitindo insola-
ção e ventilação entre elas. 

Priorizar e valorizar ao máximo as orientações leste e 
oeste para a disposição dos módulos, quando possível.

O espaço é destinado as pessoas em situação de emer-
gência, não sendo pensando e permitido a entrada de ve-
ículos no local, por poder tirar a sensação de segurança 
dos moradores (crianças), necessitar de uma infraestru-
tura superior, demandando mais tempo, e agredir o solo.

As áreas verdes são destinadas ao convívio social e comu-
nitário, incentivo ao desenvolvimento de atividades como 
hortas e jardinagem, além de proporcionarem pequenos 
jardins entre as moradias, expandindo o contato dos mo-
radores com a terra. 
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Triângulo: manipulação dos condicionantes climáticos.

Quadrado: compactação e otimização do espaço. 
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Esquema de fases de ocupação

Terreno pré-ocupação. Início da ocupação. Implantação setores iniciais.

Construção módulos. Início da desocupação. Terreno pós-ocupação.
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