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A cidade de Manaus possui condições topográficas ca-
racterísticas e uma notória sazonalidade dos cursos hí-
dricos que, desde a fundação da cidade, serviram como 
base condutora para a expansão territorial. Até os tem-
pos atuais há um considerável número de pessoas que 
habitam de forma precária margens de cursos d’água, 
bem como outras áreas com solo instável, impróprio 
para o estabelecimento de edificações. A instalação 
de construções localizadas nessas áreas tidas ‘de ris-
co’, desprovidas de saneamento básico, respresentam 
uma ameaça à saúde e segurança de seus ocupantes.

Diversas ocorrências, como deslizamentos e inunda-
ções são relatadas anualmente, assim como, alguns 
casos de incêndios. Na sucessão de situações emer-
genciais como essas, os órgãos competentes, tais 
como a Defesa Civil, efetuam o cadastro das famílias 
afetadas, fornecendo às vítimas abrigos temporários 
logo após o sinistro, e concedendo a eles o pagamento 
de “Aluguel Social”.

Os abrigos geralmente são utilizados como espaços 
temporários em prédios públicos cadastrados pela De-
fesa Civil; na maioria das vezes, escolas localizadas 
próximas ao local do desastre. Dependendo do número 
de pessoas atingidas, as diversas famílias acabam ten-
do que compartilhar do mesmo espaço, perdendo-se, 
assim, a questão da individualidade, da privacidade; 
perde-se o senso do ‘habitar’. Outro ponto negativo em 
relação ao uso de escolas como abrigos temporários, é 
que, essas famílias acabam tendo que se instalar inclu-
sive em salas de aula, e, com isso, são suspensas as 
atividades escolares durante o período em que essas 
famílias estão sendo abrigadas na instituição.

A situação atual dos abrigos temporários de nossa re-
gião fornecidos para a população desabrigada levanta 
questões sobre habitação, no qual o habitat apresenta 
uma importância significativa no que diz respeito ao re-
ferencial do que constitui o habitar. Por essas razões, 
o presente trabalho propõe a criação de equipamentos 
modulares montáveis/desmontáveis tendo como base 
uma arquitetura efêmera e sustentável, viabilizando as 
condições mínimas de conforto e privacidade a seus 
usuários, causando um menor impacto ao meio-am-
biente, sendo economicamente viável e socialmente 
justa.

Este trabalho tem como objetivo projetar um modelo de 
abrigo emergencial para atender desabrigados em de-
corrência de desastres naturais (enchentes e/ou des-
moronamentos), com base na tipologia de arquitetura 
efêmera, proporcionando as condições básicas de con-
forto e privacidade. Uma solução viável para instalação 
rápida, inclusive em solos com topografia irregular.
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Há uma maior incidência de áreas de risco na Zona Les-
te de Manaus, em especial, no bairro do Mauazinho, com 
50% dos 1,4 mil focos de áreas de risco. Em decorrência 
disso, o bairro escolhido para possível implantação do sis-
tema habitacional efêmero abrigo emergencial.

São poucas as áreas de terras altas e planas. Grande 
parte do território do Mauazinho é composto por do-
mínios de terras altas e declivosas, e terras baixas e 
alagadiças. No mapa, constam, também, focos de ocor-
rências de deslizamento de barranco e desabamento de 
casa ocorridos em 2010.

O terreno escolhido é proprieda-
de da União, justificando assim 
a implantação do abrigo efême-
ro de cunho emergencial, tendo 
em vista o caráter social do uso 
proposto. Possui proximidade 
a  diversos equipamentos urba-
nos,  a uma distância que pode 
ser percorrida a pé. Em um raio 
de 1 km encontra-se o 29o Dis-
trito Integrado de Polícia – DIP, 
escolas públicas, a Unidade Bá-
sica de Saúde do Mauazinho, o 
eixo comercial da Av. Rio Negro, 
uma praça, quadras esportivas e 
pontos de ônibus.

O solo da cidade de Manaus tem composição areno-ar-
gilosa e pertence à Formação Alter do Chão. Essa ca-
racterística faz com que o solo seja propício a erosões, 
visto que, a prática da remoção da camada vegetal que 
protege o solo é bastante comum no processo de ocu-
pação de um lugar. O mapa e a tabela abaixo retratam 
as áreas de risco e focos de voçorocamento e cicatrizes 
de escorregamento presentes no bairro do Mauazinho 
segundo o relatório de Mapeamento das Áreas de Risco 
Geológico da Zona Urbana de Manaus (2012). Somente 
no bairro do Mauazinho há 2.410 residências localiza-
das em áreas de risco, conforme dados fornecidos pela 
Defesa Civil Municipal. 
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O bairro se originou em 1968 com a instalação da Zona 
Franca de Manaus, recebendo um fluxo migratório sig-
nificativo em virtude das oportunidades de emprego. As 
ocupações espontâneas, portanto, multiplicaram-se. A ne-
cessidade de se adequar às condições de ordenamento já 
existentes, acarretou o comprometimento da qualidade téc-
nica das obras de infraestrutura básica, contribuindo para 
sistemas ineficazes de escoamento de águas pluviais, que 
resultam em processos erosivos e desabamentos.

mapa de evolução da 
ocupação urbana

mapa de domínios 
geológico-geotécnicos

mapa de setorização 
de risco

mapa de análise do 
entorno do terreno
planta de situação
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• Facilidade de acesso;
• Intervenção mínima no meio;
• Privacidade;
• Adaptabilidade;
• Facilidade de transporte;
• Facilidade na montagem/desmontagem dos módulos;
• Baixa necessidade de manutenção;
• Materiais recicláveis/reutilizáveis;
• Água e energia elétrica obtidas a partir das concessioná-
rias;
• Estação de tratamento de esgoto;
• Adequação ao clima local (materiais isolantes, ventilação 
e iluminação);
• Módulos aplicáveis a situações de terra-firme, vertentes 
(encostas) e áreas de várzea;
• Módulos com capacidade de abrigar uma família de até 4 
pessoas (tendo em vista o número de moradores por domi-
cílio nos bairros analisados);
• Módulos resistentes;
• Componentes industrializados portáteis;
• Tempo limite de abrigamento a ser definido pelas autorida-
des competentes.

A concepção do abrigo considerou as causas dos eventos 
mais recorrentes na cidade para que se pudesse determi-
nar o sistema estrutural a ser adotado e os materiais mais 
apropriados para serem utilizados nessas situações, respei-
tando as características climáticas da região, de clima equa-
torial úmido.

A elevada temperatura e os altos índices de umidade cla-
mam por uma arquitetura comprometida com a durabilidade 
dos materiais e com o bem-estar dos futuros ocupantes, tor-
nando o sombreamento e ventilação natural das edificações 
de fundamental importância. 

Questões sociais, culturais e econômicas dos usuários tam-
bém foram observadas. 

O abrigo proposto deverá comportar  pessoas desabrigadas 
por desastres ambientais, cuja triagem e tempo de perma-
nência, que pode chegar a seis meses, ficam a critério dos 
órgãos governamentais competentes.

Com caráter efêmero, cada módulo habitacional tem capa-
cidade para comportar uma família composta de até quatro 
pessoas. O abrigo também contará com estação de trata-
mento de esgoto, instalação elétrica e hidráulica, atendi-
mento médico e apoio social.

A proposta será dotada de flexibilidade, adaptabilidade, fá-
cil montagem/desmontagem e transporte, materiais reciclá-
veis/reutilizáveis, relação custo-benefício pertinente, e pou-
ca manutenção (não sendo necessária no período em que 
está sendo utilizado).

• Sistema flat-pack (unidades montadas in loco) - facilidade 
de transporte;
• Sistema tensile (estrutura rígida com fechamento em mem-
brana flexível) - baixo custo, facilidade de transporte, fácil 
montagem e leveza.

TERRAS ALTAS E PLANAS
IMPLANTAÇÃO - MAUAZINHO
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Partiu-se do cubo, um sólido prismático 
que representa um elemento formal está-
vel cuja forma é altamente reconhecível. 
Em seguida, passou-se pelo processo de 
transformação dimensional do cubo, trans-
formando-o em uma forma prismática mais 
alongada. 
Adicionou-se formas triangulares, utilizan-
do-se do contato face a face, para que se 
gerasse uma cobertura de duas águas em 

decorrência do elevado índice pluviométri-
co na região, e, para que um volume se 
projetasse do sólido inicial, sombreando 
os planos de parede. Também visando a 
maior sombreamento, removeu-se uma 
porção frontal do sólido.
Com o plano de base elevado, gera-se um 
impacto menor no terreno e se cria uma 
área maior para a ventilação, inclusive por 
baixo dos módulos.

sólido 
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aberturas agrup. 
vert./horiz. dentro 
de planos

eixos de circulação 
+ritmo+repetição

espaços ligados por 
um espaço comum
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apoio social
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organização em malha 
+config. das vias em rede

simetria do         
módulo+repetição

plano superior             
+maximização ventilação  
+iluminação natural         

ventilação 
cruzada

permeabilidade
ventos       

   

dominantes

eixo

transformação 
dimensional de 
um cubo

plano de base     
elevado+subtração

adição adição

As aberturas agrupadas verticais e ho-
rizontais dentro dos planos dos painéis 
modulares em lados opostos entre si, 
possibilitam a ventilação cruzada e maxi-
mizam a passagem de iluminação natural 
no interior dos módulos. Partiu-se também 
dos princípios de simetria e repetição dos 
módulos, contribuindo com a questão eco-
nômica (processo de produção do abrigo) 
e logística (armazenagem e transporte). 
Novamente atentando-se para um maior 
sombreamento e a maximização da ven-

tilação, fez-se o uso de um plano superior 
(cobertura independente).
Tanto a adoção de um plano superior como 
do plano de base elevado também reme-
tem a uma arquitetura mais regional. O 
plano superior por ser característico das 
construções com grandes beirais para 
maior sombreamento da edificação e pro-
teção contra as chuvas; o plano de  base 
elevado, assemelhando-se à arquitetura 
palafítica da região amazônica.

Os módulos foram dispostos para favore-
cer a ação dos ventos dominantes, rotacio-
nados de forma que a área de maior super-
fície/aberturas ficasse voltada em direção 
aos ventos, deslocando-se os módulos 
para que um não bloqueie a passagem de 
ventilação do outro. 
Utilizou-se espaços ligados por um espa-
ço comum, gerando áreas de convivência 
social, visando estimular interações even-

tuais entre os ocupantes do abrigo, algo 
indispensável principalmente durante o 
período pós-desastre.
Buscando-se incentivar uma maior convi-
vência dos usuários, o zoneamento dos 
setores que compõem o abrigo se fez de 
forma a mesclar as áreas de lazer com as 
áreas mais privadas, de uso residencial, 
visando também criar um maior senso de 
comunidade entre eles.
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Módulo habitacional = 20.70 m² cada (área útil) — Total = 621 m²
•  Dormitório + cozinha = 15.36 m²
•  WC = 2.04 m²
•  Área externa = 3.30 m²

Módulos comunitários/apoio social = 83.20 m² (área útil)
•  Módulo lavanderia/depósito = 20.53 m²
— Lavanderia = 12.30 m²
— Depósito = 2.89 m²
— WC = 2.04 m²
— Área externa = 3.30 m²
•  Módulo enfermaria = 21 m²
— Enfermaria = 17.70 m²
— Área externa = 3.30 m²
•  Módulo administrativo = 21 m²
— Administração = 17.70 m²
— Área externa = 3.30 m²
•  Módulo de apoio social = 20.67 m²
— Assistência social = 6.90 m²
— Psicólogo = 7.17 m²
— Área externa = 3.30 m² (cada)

Lazer/convivência social = 326.13 m² (área útil)
•  Parquinho = 47.70 m² (não contabilizado)
•  Área para recreação esportiva = 192.58 m² (não contabilizado)
•  Espaço multiuso = 83.37 m²
•  Hortas comunitárias (áreas não contabilizadas)
•  Áreas de convivência social = 80.92 m² (cada) — Total = 242.76 m²

Área útil total sistema habitacional efêmero para desabrigados = 1030.33 m²
Área construída = [(89.70 m² x 34) + 83.37 m²] = 3133.17 m² (17.6% do terreno)
Área permeável = (17807 m² - 3133.17 m²) = 14673.83 m² (82.4% do terreno)

PAINÉIS DE COMPOSIÇÃO MÓDULO HABITACIONAL
DOS MÓDULOS

1

1 - transporte container (depósito - local 
obra);
2 - empilhadeira;
3 - montagem/locação pilares;
4 - montagem painéis do deck sobre estrutu-
ra metálica;
5 - locação rampas de acesso;

6 - instalação toldo de cobertura;
7 - montagem painéis;
8 - colocação equipamentos de área molha-
da;
9 - colocação das molduras teladas da co-
bertura.

etapas da implantação
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FACHADASPLANTA BAIXA

MÓDULO HABITACIONAL
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CORTE GERAL CPLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA

CORTE A
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PLANTA BAIXA

CORTE GERAL B

NA RAMPA DE ACESSOENFERMARIA

LAVANDERIA/DEP.

MÓD. HAB.
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APOIO SOCIAL

0

1 4

2
m

0

1 4

2
m

0

10 40

20 80
cm



07 | 0808_CONCLUSÕES
A partir dos estudos realizados para elabo-
ração desse trabalho, pôde-se concluir que, 
de fato, a vulnerabilidade das comunidades 
é fator determinante do grau e magnitude 
dos desastres. Portanto, quanto mais vulne-
rável uma comunidade é, maior o risco de 
sofrerem com a eventualidade de fenôme-
nos naturais. 

Também se pôde concluir que o caráter de 
vulnerabilidade não é exclusividade dos 
menos abastados financeiramente. Estar 
submetido a situações de risco independe 
de classe social ou do fato de se viver em 

ocupações irregulares, ainda que a maioria 
dos afetados estejam inseridos em tais ca-
tegorias.

Para que os acampamentos para desabri-
gados não venham a se tornar ocupações 
irregulares consolidadas, como foi o caso 
do surgimento da maior favela da cidade de 
São Paulo, Heliópolis, um prazo para que 
os ocupantes sejam removidos dos abrigos 
temporários deve ser estabelecido por parte 
das autoridades competentes. Respeitando-
se sua função de caráter efêmero, evita-se, 
assim, a eventual mudança de problemas, 

ao invés da solução de um.

O sistema habitacional efêmero propos-
to consiste, portanto, em uma construção 
móvel características de construções de 
permanência duradoura por meio da con-
cepção de módulos resistentes, cuja durabi-
lidade equivale a, no mínimo, 25 anos. 

Assim sendo, o projeto tem em vista prover 
qualidade de vida para os afetados, servin-
do, de certa forma, como se fosse um cen-
tro de reabilitação para desabrigados. Logo, 
por meio deste, tem-se em vista uma rela-
ção de custo-benefício.

ESPAÇO

ÁREA PARA

ÁREA DE

CORTE GERAL B

MULTIUSO

RECREAÇÃO ESPORTIVA

CONVIVÊNCIA SOCIAL

logística de armazenagem de um módulo habitacional com 
estrutura, suporte e cob. toldo, em container (1 unidade)

massa total de um 
mód. hab. = 10.167 t

seção interna container 12.03 comp. x 2.35 x 2.695 m alt.

planta interna container 12.03 comp. x 2.35 x 2.695 m alt.
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POSSÍVEIS

ÁREA DE TERRRA FIRME ÁREA DE ENCOSTA ÁREA DE VÁRZEA

ÁREAS DE INTERVENÇÃO

MAUAZINHO (ZONA LESTE) CIDADE NOVA (ZONA NORTE) EDUCANDOS (ZONA SUL)


