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INTRODUÇÃO: 
A mudança climática e os conflitos bélicos são um dos maiores responsáveis pelos atuais 
fluxos migratórios. Devido às crescentes migrações de refugiados e com o objetivo de 
proporcionar dignidade social e qualidade de vida às vítimas, a proposta a ser 
apresentada nesta pesquisa 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 bélicos.   
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
Após um desastre natural de grande dimensão ou situações de conflitos armados é de 
extrema importância a relocação das pessoas afetadas no menor tempo possível, 
oferecendo ao desabrigado um abrigo onde o mesmo encontre privacidade e segurança.  
O presente trabalho, tem como tema principal a pesquisa e a concepção de um 
protótipo de abrigo emergencial destinado a dois grupos de refugiados, as vítimas de 
desastres naturais e as de conflitos armado.  Esta pesquisa tem como propósito pensar 
o projeto deste abrigo a partir de três diretrizes: o atendimento às necessidades 
mínimas do homem, a adaptabilidade em diferentes situações e lugares e o caráter 
logístico do abrigo. 



 

 As etapas de trabalho envolvem: revisão bibliográfica; estudos de casos referentes a 
projetos de abrigos emergenciais; levantamento de dados junto as organizações 
mundiais de refugiados; elaboração de módulos de abrigos emergenciais; criação de 
grupos de abrigos emergenciais; simulação do protótipo emergencial em diferentes 
intempéries climáticas do mundo;  simulação de implantação de um acampamento 
emergencial no Brasil; sistematização das informações; análise dos resultados; 
conclusões e, disseminação dos resultados. 
 
A partir da revisão bibliográfica observou-se que não há disponível atualmente uma 
habitação temporária que ofereça dignidade ao desabrigado neste período. Por sua vez, 
o protótipo emergencial tem como principal conceito a sua funcionalidade, ou seja, de 
que seja de fácil montagem e desmontagem e que tenha facilidade no transporte. Além 
disso, provou-se que os materiais utilizados no projeto facilitam o deslocamento, 
contribuem para o conforto térmico dos usuários, e ademais, facilitam a ampliação do 
protótipo, caso necessário. A sua adaptabilidade a climas diferentes - com aplicação de 
kits climáticos no módulo -  permite possibilidades de implantação em diversos lugares.     
Assim, esta pesquisa tem como objetivo principal, a elaboração projetual de um 
protótipo habitacional partindo de um conceito de célula evolutiva, bem como um 
estudo de implantações em diferentes localidades, levando em consideração as 
intempéries climáticas locais. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Observando o cenário atual quando nos referimos a habitações emergenciais e 
temporárias, constatou-se uma grande precariedade das moradias onde são 
direcionadas as vítimas. Em virtude dos resultados obtidos, o protótipo visa 
proporcionar aos refugiados, uma melhor qualidade de vida nesse período de fragilidade 
e maior segurança e conforto em suas moradias provisórias. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


