
ABRIGO MODULAR EMERGENCIAL TEMPORÁRIO

PARA A CIDADE DE SANTA MARIA
.

O TERRENO

A área, localiza-se no bairro Divina Providência, zona norte da cidade de Santa

Maria/RS. possui área de 13.000m², e conta com toda a infraestrutura necessária

para a implantação do projeto, As premissas que condicionaram a escolha do lote

para implantação dos abrigos, ocorreram principalmente por ser centralidade em

relação às áreas de riscos mapeadas anteriormente. Se destaca também, pelas

dimensões favoráveis do terreno, conexão rápida e de qualidade ao centro da

cidade, proximidade com serviços de recreação, saúde, transporte público, etc.

Pelo fato de os dados estarem desatualizados, foi elaborado, um novo mapeamento das áreas de risco de Santa

Maria/RS, para isso foram cruzados os dados do Plano Municipal de Áreas de Risco de Santa Maria (2006), mapa

disponibilizado pelo IPLAN – Mapa das Áreas de Risco de Santa Maria/RS (anexo 10.1) (2018), e reportagens do jornal

local “Diário de Santa Maria”. O mapeamento foi realizado utilizando o programa Google Earth (2020), usando de

camadas sobrepostas, afim de encontrar pontos de intersecção, onde acontecem os desastres naturais, configurando-

os como áreas de risco.

MAPA DAS ÁREAS DE RISCO EM SANTA MARIA/RS.
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É possível observar que as encostas, junto ao Rebordo

do Planalto, se configuram como vetores da expansão

irregular da cidade e, consequentemente, como áreas

de risco potencial. Além dos riscos associados à

dinâmica de encosta, a cidade apresenta as principais

áreas de risco associadas às drenagens que cruzam a

área urbana. O arroio Cadena cruza a área urbana e

são comuns eventos de riscos associados à dinâmica

fluvial. O trecho leste–oeste é o mais ocupado e onde se

registraram as maiores transformações do seu canal.

Essas intervenções, aliada à impermeabilização dos

terrenos próximos, foram responsáveis por vários

eventos de inundação e de alagamentos.

Sendo assim, a cidade reflete na sua organização, as

condições socioeconômicas da população. Neste

particular, as áreas de maior susceptibilidade natural ou as

que não interessam à especulação imobiliária, como

encostas íngremes e margens de arroios são ocupadas

por classes sociais menos favorecidas. Nestes locais, a

infraestrutura é extremamente deficitária, apresentando

elevada degradação ambiental, onde a precariedade das

moradias aumenta a vulnerabilidade aos riscos. Para Avila

(2012), são muitas as desigualdades espaciais e

socioeconômicas dentro do espaço urbano do município,

desigualdades originadas, em sua maioria, como resultado

da forma de “desenvolvimento” que exclui muitos e

privilegia poucos.

As premissas que condicionaram a escolha do lote para implantação dos abrigos, ocorreu pelos seguintes fatores: ser

centralidade, em relação às áreas de riscos mapeadas anteriormente, o terreno ter dimensões favoráveis, possuir

conexão rápida e de qualidade ao centro da cidade, ter proximidade com serviços de recreação (praças e parques),

serviços de saúde, transporte público, dentre outros.

ESCOLHA DO LOTE:

• A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (2011), recomenda que o local escolhido seja seguro, em alguns casos

fora da área do desastre, com fácil acesso, com condições de higiene e saúde pública e com água potável, gás, luz

e meios de comunicação;

• Conforme Anders (2007), os acampamentos devem ser desenhados de tal maneira que agrupem pequenos

números familiares ao redor de serviços públicos, e;

• Castro (1999), define que a topografia do terreno deve permitir drenagem adequada. Terreno coberto com grama

previne a formação de lama ou poeira. Os acampamentos devem ser espaçosos, prevendo-se uma área de 30 a

40m² por pessoa ou de 3 a 4 hectares para cada mil desabrigados.

RELAÇÃO DO BAIRRO E TERRENO COM SERVIÇOS DE SAÚDE

Outro fator importante foi a proximidade do terreno com serviços de saúde, para fornecer um possível apoio no

tratamento de enfermidades dos desabrigados. No mapa foi estabelecido um raio de 2,35Km a partir do terreno

desejado, com a finalidade de confirma se ele seria viável. Com isso, verificou-se a existência de mais de cinco locais

que oferecem serviços de saúde, dentre eles hospitais, unidades básicas de saúde, etc. Além disso o terreno possui

facilidade de acesso, através das Avenidas Liberdade e Borges de Medeiros, as quais conectam a diversos bairros e o

centro da cidade com o terreno.

MAPA COM RELAÇÃO DO BAIRRO E TERRENO COM SERVIÇOS DE SAÚDE
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SANTA MARIA – BAIRRO DIV. PROVIDÊNCIA

BAIRRO DIV. PROVIDÊNCIA - TERRENO

TERRENO - ENTORNO

TERRENO

IMPLANTAÇÃO:

O terreno possui 1,3 hectares, e o recomendado são de 1000 pessoas a

cada 4 hectares, com isso a ocupação máxima desta área seria de 250

pessoas, totalizando até 32 abrigos com capacidade para 6 pessoas.

Além dos abrigos, o acampamento contará com um espaço para triagem

dos desabrigados, onde serão realizados os cadastros e

encaminhamentos dos moradores, e um espaço de depósito, onde serão

recebidos as doações de alimentos, roupas, medicamentos, etc.

No centro comunitário os moradores receberão palestras, orientações, Os

abrigos preveem uma área de expansão, flexibilizando a planta e

permitindo alterações. Além disso, foram deixados espaçamentos entres

eles de mais de três metros, garantindo privacidade e segurança. A forma

da implantação, ocorre de maneira a resguardar o desabrigado, visto que

está em um momento de fragilidade, optou-se por virar os módulos para

dentro, criando um centro/ pátio protegido, pelos próprios módulos. O

terreno não possui cercamento, uma vez que há aberturas para rua e

para dentro do terreno, como afirma Jane Jacobs, “...as pessoas são os

olhos da rua...”, conformando um senso de vigilância e cuidado coletivo.

DEFINIÇÃO DO LOCAL - MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO

IMPLANTAÇÃO TÉRREA 

PAISAGISMO

SÍMBOLO DESCRIÇÃO
TEMPO PARA 

COLHEITA

Agrião, Alface e 

Rabanete
20 a 22 dias

Beterraba, 

Espinafre e 

Cenoura

30 a 45 dias

PAVIMENTAÇÃO

BLOCO INTERTRAVADO DE 

CONCRETO

GRAMADO

ENERGIA E ILUMINAÇÃO

REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA 

(energia complementar – abastecida 

pela rede pública)

LUMINÁRIA SOLAR PLAZA PARA 

POSTES -ECOFORCE


