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RESUMO 

Ao longo da história da humanidade, o avanço tecnológico e a 

globalização alcançaram as mais diversas sociedades contemporâneas e 

provocaram consequências negativas como na propagação de desigualdades 

sociais e na falta de garantias sociais para grande parcela da população do 

planeta provocando um dos maiores fenômeno dos fluxos migratórios. A 

vulnerabilidade da população desabrigada sejam as que sofrem pelos desastres 

naturais ou as que precisam fugir de seus países de origem é um problema social 

gravíssimo que precisa de uma grande atenção. O objetivo do presente trabalho 

relaciona-se em demostrar a grande necessidade do acolhimento com 

segurança e com qualidade de vida através dos abrigos provisórios para famílias 

desamparadas e a cidade selecionada para esse estudo foi a cidade satélite do 

Distrito Federal denominada Samambaia. A metodologia aplicada foi a de 

pesquisa bibliográfica, analisando as principais contribuições teóricas sobre um 

determinado fato. Concluiu-se que a 12º região administrativa do Distrito Federal 

denominada Samambaia que possui uma excelente infraestrutura para o 

recebimento e acolhimento de refugiados, tendo apoio de diversos órgãos 

governamentais com diversos tipos de ajuda como atendimentos jurídicos, oferta 

de bolsas de subsistência, escola, integração do público imigrante e refugiado, 

dentre outros. 
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ABSTRACT 

 

Throughout human history, technological advancement and globalization 

have reached the most diverse contemporary societies and have had negative 

consequences such as the spread of social inequalities and the lack of social 

guarantees for a large part of the planet's population, provoking one of the 

greatest phenomenon of migratory flows. The vulnerability of the homeless 

population to those who suffer from natural disasters or those who need to flee 

their countries of origin is a serious social problem that needs great attention. The 

objective of the present study is to demonstrate the great need for safe 

accommodation and quality of life through temporary shelters for homeless 

families and the city selected for this study was the satellite city of the Federal 

District called Samambaia. The applied methodology was the one of 

bibliographical research, analyzing the main theoretical contributions on a certain 

fact. It was concluded that the 12th administrative district of the Federal District 

is called Samambaia, which has an excellent infrastructure for the reception and 

reception of refugees, with support from various government agencies with 

various types of assistance, such as legal assistance, subsistence grants, school, 

of the immigrant and refugee public, among others. 
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INTRODUÇÃO 

O tema apoio a catástrofes é colocado com a importância de Trabalho de 

Finalização de Graduação, com o interesse de auxiliar no campo da arquitetura, 

o projeto a ser levantado, será um Abrigo de apoio a Catástrofe. O apreço pelo 

tema surge devido à empatia de pessoas fugirem de seus próprios países 

deixando tudo para trás, em busca de um novo lugar para viverem, de forma 

segura, um lugar onde elas possam recomeçar, a Convenção Relativa Ao 

Estatuto dos Refugiados de 1951 afirma que “É assegurado que qualquer 

pessoa, em caso de necessidade, possa exercer o direito de procurar e de gozar 

de refúgio em outro país”. O Abrigo de apoio a Catástrofe, surge da necessidade 

de um lugar onde as pessoas possam recomeçar suas vidas após terem 

passados por situações que as obrigaram deixar seus países. A cidade escolhida 

para a instalação deste abrigo é Samambaia, por possuir recursos e cidades 

próximas que podem auxiliar na reintegração desses refugiados na sociedade. 

De acordo com ACNUR, (2001-2018) existe uma convenção da 

Organização das Nações Unidas (ONU), realizada em 1951 que trata o refúgio 

como um direito, esse direito, ganhou destaque após a Segunda guerra Mundial, 

onde gerou-se um grande movimento de imigrações, todavia SOARES, (2009) 

afirma que a problemática de movimentos de imigrações, bem como  a 

necessidade de as nações ao redor do mundo de adjudicar, abrigar refugiados, 

organizar locais para que esses refugiados fossem abrigados, e fossem 

repatriados, surgiu durante a Primeira guerra Mundial, mas ele ainda afirma que 

a assertiva dos refugiados tomou maior proporção durante a Segunda guerra 

mundial, que ocasionou inúmeros deslocamentos de pessoas, em diversas 

locais do mundo. 

O relatório ACNUR, (2017), em sua publicação mais recente, afirma que 

no Brasil o número de refugiados em 2016 era de 8.863, e em 2017 esse número 

aumentou para 9.689, um aumento aproximado de 9,31%. O Brasil possui 

organizações independentes do governo, um exemplo são as denominadas 

Cáritas Arquidiocesanas, que exercem uma função humanitária, no acolhimento 

de refugiados, SOARES, (2009) cita como exemplo a agência da ONU que cuida 

dos refugiados, oferecendo a esses, abrigo, água, saneamento, e auxílio médico. 

GUTERRES, (2005) afirma que “O Brasil é um país de asilo e exemplo de 

comportamento generoso e solidário”. 



MORAIS, NAILA (2018), em sua pesquisa afirma que a capital do Brasil, 

tem sido um dos trajetos para os refugiados, com exceção do plano piloto, os 

refugiados recorrem às cidades satélites, isso deve-se ao fato que essas 

cidades, possuem um menor custo de vida. O Instituto de Migrações e Direitos 

Humanos- IMDH, localizado em Brasília, exerce a função de recepcionar e ajudar 

os refugiados, esse instituto oferece informações e também aulas de português 

para que os refugiados se adequem ao idioma do Brasil, essas aulas são 

ministradas por voluntários, e um dos locais onde são oferecidas é em 

Samambaia Norte. Segundo as estatísticas do IMDH, (2014), em 2010 no Distrito 

Federal, 155 solicitações de refúgio foram atendidas, em 2011 este número subiu 

para 286 solicitações, já em 2012, foram realizadas 429 solicitações, no ano de 

2013, um total de 1.145 refugiados, e no ano de 2014 1564 solicitações foram 

atendidas, neste período de tempo, foram atendidas um total de 3.579 

solicitações de refugiados no Distrito Federal, já segundo relatório do IMDH, 

(2017) o instituto realizou um total de 1.710 atendimentos a refugiados, e nesse 

número, 37% estão residindo no Distrito Federal. 

Segundo MONTEIRO (2013), a ABNT NBR5090 dialoga sobre as normas 

brasileiras de acessibilidade a edificações, mobiliário, e espaços, as construções 

hidros sanitárias devem seguir alguns padrões de medidas, principalmente no 

que diz respeito ao acesso de portadores de deficiência física à estas 

instalações. GIBB e ISACK (2003), afirmam que os abrigos de emergência 

devem ter a diminuição do desperdício de recursos, uma maior qualidade no 

produto final, uma melhor funcionalidade, durabilidade e um maior controle de 

qualidade para que não tenha impacto ambiental. Os abrigos de emergência 

devem abrigar a população com uma maior rapidez e conforto para isso 

observou- se que conforme SILVA (2003, apud Winter, 2004), a tecnologia deve 

abranger as//pectos econômicos que é relacionada com a vida útil da edificação. 

MACIEL, ALEXANDRA (2002), em sua dissertação afirma que, Brasília, 

está situada na região do Planalto Central, essa cidade possui o clima Tropical 

de Altitude, conforme classifica Köppen, e por possuir esse clima, existem dois 

tipos de estações visivelmente extremas: quente e úmida no período de outubro 

a abril, e seca no período de maio a setembro, em um estudo feito por MACIEL, 

ALEXANDRA (2002), “Identifica-se, em Brasília, uma dificuldade na 

incorporação dos princípios bioclimáticos desde as etapas iniciais de projeto e 



um dos obstáculos é a carência de dados climáticos atualizados voltados para o 

projeto bioclimático”, a partir deste princípio buscou-se alternativas bioclimáticas, 

utilizadas em construções em Brasília, para que fossem adaptadas ao Abrigo de 

apoio a Catástrofe, gerando um conforto para os abrigados. 

A sustentabilidade, num projeto de arquitetura só existe, quando há um 

equilíbrio entre a obra finalizada, e os ativos naturais, culturais, sendo garantido 

a esses sua manutenção e preservação, e para que isso ocorra, é necessário 

que todos os envolvidos no projeto de construção sejam conscientizados, 

BRUNDTLAND, GRO HARLEM (1987), afirma que “A natureza, em si, detém 

meios, que o bio mimetismo tem vindo a demonstrar, capazes de dar resposta 

a, muitos problemas sem ser necessário utilizar artifícios sofisticados, inúteis e 

nocivos”, no projeto Abrigo de apoio a Catástrofe, serão utilizados materiais, que 

visam garantir a preservação do meio ambiente. 

O sistema construtivo do Abrigo de Apoio a Catástrofes, consiste em uma 

estrutura que seja facilmente transportada, montada, e instalada, para atender 

este requisito, será utilizado uma estrutura desmontável, que oferece além 

destes requisitos, menor peso, volume, e tamanho, utilizaremos, portanto, o 

sistema Flat pack, ele é uma categoria de arquitetura portátil desmontável, que 

se caracteriza por possuir a vantagem de se poder de ter todas as partes 

previamente fabricadas, desmontadas  e transportadas em formas de kits, até o 

local onde serão implantados, ADERS (2007, P.62-63), define o sistema Flat 

Pack como unidades em forma de módulos, que já vem praticamente prontas 

faltando apenas as conexões de água e esgoto, um sistema que pode se 

desmontável tendo uma facilidade no transporte.  

O projeto Abrigo de Apoio a Catástrofes, visando alcançar o quesito de 

sustentabilidade, e ser um projeto que não gere grandes custos, deverá oferecer 

uma fonte de energia que seja eficiente e limpa, LAMBERTS (1997, P.14), afirma 

que “A eficiência energética pode ser entendida como a obtenção de um serviço 

com baixo desperdício de energia. Portanto, um edifício é mais eficiente 

energeticamente que outro quando proporciona as mesmas condições 

ambientais com menor consumo de energia”, para alcançar esta eficiência 

energética, serão utilizadas fontes de energia fotovoltaica, que é aquela 

fornecida pela luz solar. 



Os refugiados são pessoas que fogem de seus países, por causa de 

conflitos de naturezas diversas, SANCHES (2013), ao decorrer da história das 

instituições de refúgio, existem três níveis, sendo o primeiro religioso, o segundo 

criminal, e o terceiro político, que iniciaram-se na Revolução Francesa, no 

entanto, o Egito possui vestígios de refúgios no início do século XIII, ANDRADE 

(1996), porém afirma que os refúgios, nasceram durante o início da Liga das 

Nações, na década de 1920, e recebeu tratamento com a criação de regras que 

garantissem proteção à perseguições religiosas e contra qualquer tipo de 

violência que prevalecia naquele período, no entanto o refúgio só foi tratado 

como um assunto de estado após o estabelecimento da diplomacia e das 

embaixadas, com isso, o refúgio se trata de um abrigo para pessoas que passam 

por situações sociais difíceis, e serve como um recomeço para as mesmas. 

Conclui-se que nos últimos anos, pessoas tem se deslocado de seus 

países para lugares diversos, a procura de um local seguro para viverem, isso 

se deve ao fato que nos últimos tempos alguns fatores têm se levantado que 

impedem essas pessoas de viverem em segurança, guerras, fome, crises 

socioeconômicas, catástrofes naturais, sendo estes os principais. Entretanto, na 

maioria das vezes a busca por um lugar com condições adequadas para abrigar 

essas pessoas, chamadas de refugiados, torna-se difícil. Diversos países têm 

passado por essa situação de receber refugiados, e não possuir o local 

adequado, e debates têm sido realizados com o intuito de solucionar esta 

temática, o Abrigo de Apoio a Catástrofes é um projeto que se adequa a essa 

temática como uma alternativa para resolução da mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.1 - FONTES 

A Convenção Relativa Ao Estatuto dos Refugiados de 1951 afirma que 

qualquer pessoa, que esteja necessitada, possui o direito de ser refugiada em 

outro país, já segundo a ACNUR, (2001-2018) existe uma convenção da 

Organização das Nações Unidas (ONU), realizada em 1951 que trata o refúgio 

como um direito, que ganhou destaque após a Segunda guerra Mundial, no 

entanto SOARES (2009) afirma que a problemática de movimentos de 

imigrações, surgiu no início da Primeira Guerra Mundial e intensificou-se após a 

Segunda Guerra Mundial. 

O relatório ACNUR, (2017), em sua publicação mais recente, afirma que 

no Brasil o número de refugiados aumentou aproximadamente 9,31% de 2016 

para 2017, SOARES, (2009) cita como exemplo a agência da ONU que cuida 

dos refugiados, oferecendo abrigo e todos os recursos necessários, mas 

segundo GUTERRES, (2005) o Brasil devido ao seu comportamento e 

solidariedade, é um exemplo como país de refúgio, MORAIS, NAILA (2018), em 

sua pesquisa afirma que o Distrito Federal, tem sido um dos trajetos principais 

para os refugiados, o IMDH, (2014) afirmou que do ano de 2010, para 2014, 

foram atendidas na capital federal 3.579 solicitações de refugiados, e somente 

no ano de 2017, um total de 1.710 solicitações. GIBB e ISACK (2003), afirmam 

que os abrigos de emergência, devem utilizar menos recursos, e possuir uma 

maior qualidade do produto, SILVA (2003, apud Winter, 2004), afirma que a 

tecnologia deve estar relacionada a vida útil da edificação e abranger aspectos 

econômicos. 

MACIEL, ALEXANDRA (2002), em sua dissertação afirma que, Brasília, 

está situada na região do Planalto Central, essa cidade possui o clima Tropical 

de Altitude, e nela existem dois tipos de estações visivelmente extremas: quente 

e úmida no período de outubro a abril, e seca no período de maio a setembro, 

ela afirma também, que em Brasília, existe uma dificuldade na incorporação dos 

princípios bioclimáticos desde as etapas iniciais de um projeto. Em relação a 

sustentabilidade BRUNDTLAND, GRO HARLEM (1987), afirma que a natureza 

possui recursos suficientes, sem que se precise a utilização de recursos extras. 



Em relação ao sistema construtivo, ADERS (2007, P.62-63), define o 

sistema Flat Pack como unidades, que já vem praticamente prontas faltando 

apenas as instalações de água e esgoto. Em relação a eficiência energética 

LAMBERTS (1997, P.14), afirma que ela pode ser entendida como a aquisição 

de um serviço com baixo consumo de energia. SANCHES (2013), cita três níveis 

de asilo, sendo eles religioso, criminal e político, afirmando que iniciaram na 

Revolução Francesa, porém no Egito já possuía vestígios de refúgio no início do 

século XIII, ANDRADE (1996), porém afirma que os refúgios, nasceram no início 

da Liga das Nações, na década de 1920, recebeu tratamento e regras que 

garantissem proteção. 

1.2 – LEGISLAÇÃO 

Em 1997, a Lei nº 9.474/97foi criada e adicionada ao ordenamento jurídico 

brasileiro, que dá início a preocupação do Brasil com os refugiados (TRINDADE, 

2000). Esta lei, afirma que:  

Artigo 1º - Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: 

I - Devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, 

religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu 

país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal 

país; 

II - Não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua 

residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das 

circunstâncias descritas no inciso anterior; 

III - Devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é 

obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. 

 Quanto ao que se diz respeito ao direito dos refugiados a Constituição 

Federal de 1988 no art. 5º afirma que “Todos são iguais perante a lei sem 

distinção de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade.” 

Existem algumas normas brasileiras que estão relacionadas a execução 

de um projeto, que devem ser seguidas, alguns exemplos são as NBR 16.280:15, 

9050, 15575:13, 15220:05. De acordo com o CAU/BR (2016), essas normas 

servem como parâmetros para a execução correta de um projeto. 



NBR 16.280:2015 – Reforma em Edificações: Ela é uma norma 

recentemente criada e diz respeito a alguns requisitos necessários para se 

elaborar uma reforma em uma edificação, ela ganhou maior atenção no decorrer 

dos anos, devido os acontecimentos recentes de desabamentos, provocados na 

maioria das vezes por danificação nas estruturas das construções, essa norma 

exige que em algumas reformas haja a autorização por parte de um profissional 

da construção civil, um engenheiro, ou um arquiteto. 

NBR 9050: 2015 – Acessibilidade: É uma norma que instrui profissionais 

da construção civil, a cerca de critérios, e parâmetros em locais de construção 

ou locais construídos, ela diz que o local deve ser de fácil acesso a todos, 

independente da condição física, de quem está acessando o local 

NBR 15575:2013 – Edificações habitacionais – Desempenho: Diz respeito 

a qualidade na construção, e dita alguns critérios para sistemas de vedações 

interna ou externamente, também para sistemas hidrossanitários, cobertura e de 

pisos. Ela estabelece alguns requisitos acerca de desempenho térmico e 

acústico, sustentabilidade e segurança, entre outros referentes a habitabilidade. 

NBR 15220:2005 - Desempenho térmico de edificações: Divide-se em 3 

partes, a primeira diz respeito a algumas definições, alguns símbolos, e 

unidades, a segunda parte calcula a transmissão térmica, do atraso da mesma, 

e do fator solar de alguns componentes de construções, e a última aborda o 

zoneamento bioclimático do Brasil, e alguns critérios para criar-se habitações 

familiares ou de interesse da sociedade. 

NBR 13532:1995 – Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura: 

Engloba as condições necessárias para que haja a realização de uma 

construção, em qualquer tipo de obra, ela descreve as etapas de um projeto, 

informa quais dados devem constar como referência no projeto, tais como 

condições de localidade, utilização, climáticas, essas e outras informações 

devem constar no projeto. 

NBR 6492:1994 – Representação de projetos de Arquitetura: Ela 

compreende o projeto de arquitetura, mas está focada nos elementos gráficos 

do projeto, o tipo de papel utilizado, formato do papel, as escalas utilizadas na 

elaboração do projeto, em outros elementos que estão inclusos no 

desenvolvimento de um projeto de arquitetura. 

 



CAPÍTULO II – OBJETO DO TEMA – O PROJETO 

2.1 DIACRÔNICA: 

Segundo Caminati (2007) as primeiras habitações construídas foram 

feitas no norte da França, por nômades, tendas feitas a partir de 3.000 A.C., 

eram assentamentos elaborados com tendas e cabanas, nesse período era 

necessário que as tendas fossem feitas com materiais leves para facilitar na 

montagem e no transporte, por que nesse período o Costume de vida dos 

homens era transitório pois eles não ficavam em um só local por muito tempo, 

eles mudavam de local a cada duas semanas em busca de segurança, alimento 

e melhores condições climática. 

De acordo com Kronenburg (1995) “A cada duas ou três semanas os 

nômades levantam acampamento; os beduínos não possuem nada que não 

possa ser transportado por duas pessoas” 

 Em conformidade com João Araújo (2017) as tendas precisavam ser 

flexíveis e leves para serem transportadas de forma rápida, os nômades 

utilizavam materiais encontrados no local para facilitar na construção, era 

utilizados na construção pele de animai, madeira, ossos e fibra vegetal.  

O abrigo Nissen Hut foi desenvolvido pelo capitão engenheiro canadense 

Peter Norman Nissen para abrigar os soldados no período da guerra mundial em 

1916, o abrigo substituía todos os outros tipos de moradia que existiam até o 

momento, melhorando a vida dos soldados. De acordo com Késia Araújo (2019, 

p.33 apud Anders, 2007) “O processo enfrentado no período da Segunda Guerra 

Mundial com muitas pessoas desabrigadas, a grande maioria de refugiados e o 

grande caos na infraestrutura dos países mais afetados, serviu como momento 

de “start” que alavancou diversos estudos na área de abrigos emergenciais. 



Os abrigos Nissen era constituídos em sua maior parte por chapas de 

ferro corrugado e  piso em painel de madeira, o abrigo era formado com 

dimensões de 8.2 m por 4.9m e precisava de 4 homens para ser montado ficando 

pronto dentro de 4 horas, foi um grande sucesso tendo 20.000 abrigos em uso e 

fornecendo acomodações para mais de 500.000 soldados. 

Os abrigos chegaram até o brasil, com órgãos governamentais (Cáritas 

arquidiocesanas) que acolhe os refugiados, segundo Guerra (2005) “O brasil é 

um país de asilo e exemplo de comportamento generoso e solidário”  

segundo Jubilut, (2007)Apesar de em1949 já ter atestado de existência 

de refugiados somente em 1956, com a criação da Cáritas Brasil, se deu o 

histórico de acolhimento aos refugiados, que serviu e serve até hoje para atender 

as populações nas suas grandes necessidades, e na sua época de criação 

auxiliou muito os refugiados da Segunda Guerra Mundial. 

 

2.2 SINCRÔNICA:  

    Na atualidade as construções estão em constante 

desenvolvimento, sendo criadas de diferentes matérias e maneiras, com 

constantes inovações, sendo aplicadas para melhor atender os moradores, 

dando a eles um maior conforto, segurança e projetos com uma maior 

sustentabilidade e um menor tempo de montagem e transporte, nesse capitulo 

será abordados projetos que vem em constante mudanças e de referencial e 

funcionalidade   

Em abril de  2016 no equador a casa S surgiu após a um terremoto que 

deixou famílias desabrigadas, a casa foi projetada para abrigar casais com 3 

filhos, o projeto foi locado dentro de 10 dias de duração, a sua base foi 

consolidada sobre pallets e apoiados em uma estrutura de estaca, composta por 



tijolo e concreto, ela se destaca por ser uma estrutura de madeira pinuss, o 

telhado é foi feito de painéis de zinco que da a impressão de um grande chapéu, 

a cobertura e as aberturas que a residência possui, proporciona uma melhor 

climatização no ambiente, pois traz uma ventilação cruzada e a entrada de luz 

natural. 

Vivienda de emergência – chile é uma habitação de rápida montagem e 

desmontagem pois é utilizado materiais de fácil acesso. O programa de 

necessidades é comporta por um pátio central coberto que separa os quartos da 

área de estar, a cobertura da construção é um pouco mais alta para facilitar a 

circulação de ar nos ambientes, os matérias utilizados para  a área é de 14m² e 

pode abrigar de 4 a 6 pessoas, é uma construção que demora apenas 8 horas 

de montagem e pode ser montada por 7 pessoas, a sua forma tem a utilização 

de placas modulares de OSB, pallets de madeira, madeira pinus, a cobertura 

tem uma grande vantagem pois ela coleta agua da chuva, podendo assim ser 

reaproveitada pelos moradores. 

A proposta arquitetônica para o abrigo de emergência é trazer a 

reintegração para as famílias que perderam não só seus lares mas entes 

queridos, outras deixaram para traz familiares e amigos, a proposta é trazer para 

as famílias segurança através de um acolhimento, facilitando assim a vida dos 

moradores, trazendo para eles soluções que facilitam na hora da montagem, 

dando as famílias, um abrigo que tenha uma maior individualidade, e uma 

qualidade de eficiência energética com a utilização de painéis fotovoltaicos para 

a geração de energia e aquecimento da água e sustentabilidade na construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III – O ESTADO DA ARTE 

 

Este capítulo mostra a tipologia da proposta que será utilizada no trabalho, 

são modelos de abrigos para acolher pessoas em estado de refúgio, que se 

tornaram referencias, por conterem soluções rápidas para montagem e 

transporte, abrigos construídos para oferecer conforto, segurança e 

versatilidade.  

FICHA TÉCNICA  
  
Equipe de Projeto –  
 
Arquitetos (as) 
 
Localização 
 
Ano do projeto 

ABRIGO PROVISÓRIO DE Liinna 
 
Programa de Wood da Universidade do 
Aalto 

  
Finlândia  
 
2011 
 

  

 

 O abrigo temporário liina foi criado para ser usado em tempos de frio 

durante situações de crise em qualquer lugar do mundo, o projeto foi construído 

inteiramente por alunos do wood Aalo University, a casa é feita principalmente 

de madeira finlandesa, soluções que deixam ela não só elegante, mas 

sustentável. O abrigo é projetado para abrigar famílias com 5 pessoas, o interior 

possui 18 metros quadrados, concebidos para cumprir o padrão de 3,5 metros 

quadrados por habitante em habitações para refugiados.  

 

https://www.archdaily.com/office/aalto-university-wood-program
https://www.archdaily.com/office/aalto-university-wood-program


O abrigo é feito com uma série de painéis pré-fabricados em sanduiche 

que podem ser facilmente transportados e montados podendo assim serem 

condicionados em pequenos espaços, o abrigo é protegido contra danos 

causados pela água e raios UV por um toldo semelhante a uma tenda. O design 

do local possibilita o acréscimo e a retirada de quadros que podem aumentar ou 

diminuir o tamanho do abrigo, esse plano pode oferecer aos moradores 

privacidade e espaços para lazer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA TÉCNICA  
  
Equipe de Projeto –  
 
Arquitetos (as) 
 
Localização 
 
Ano do projeto 

Habitação de Emergência / 4L ARQ 
 
4L ARQ 
 
Argentina, Neuquén 
 
2012 
 

 

As habitações possuem uma área unitária de 30m²  e uma área total de 

90.0 m² foram construídas para melhorar em um curto prazo a situação 

habitacional de um grupo de mães solteiras, construções feitas para futuras 

ampliações  trazendo para a habitação soluções que alcança altos índices de  

conforto e durabilidade, a habitação também possui barreiras térmicas e 

acústicas que podem ser adversas aos locais. 

 



FICAHA TÉCNICA  
  
Equipe de Projeto –  
 
Arquitetos (as) 
 
Localização 
 
Ano do projeto 

Abrigo de emergência/ carter williamson 
Architects 
Carterwilliamson architects 
 
Austrália Melbourne  
 
2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O abrigo foi desenvolvido como uma área de 37.5 m² foi desenhado como 

um  protótipo de habitação sustentável e pode ser configurado para atender 

quase todos os tipos de clima e orientações, tem um fácil transporte, e de fácil 

montagem, podendo ser uma habitação a médio e longo prazo, um abrigo que 

desenvolve muito bem a função de dar segurança e fornecer abrigos para 

famílias em crise . 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os três projetos citados a cima possui características semelhantes ao 

projeto a ser desenvolvido e ao observar a forma do abrigo emergencial 4L ARQ, 

podemos observar algumas formas de expansão  para a criação de novos 

ambientes, dando aos moradores a chance de poder estar em ambientes 

diferentes e com conforto pois o mesmo possui barreiras térmicas e acústicas, 

podendo assim se adaptar a qualquer local.  

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 – CIDADE 

4.1 SAMAMBAIA – DF 

No Distrito Federal segundo Morais (2018) e o Ministério da Justiça não 

possui um cálculo exato em relação a quantidade de refugiados, contudo, a 

Polícia Federal estima um número aproximado de 17 mil estrangeiros, sendo 

10.200 permanentes, 7.081 provisórios e 66 residentes. 

A capital Federal do Brasil através da sua estrutura tem sido lugar de 

refúgio para diversas pessoas que estão fora de seus países de origem, sendo 

que essas pessoas na sua maioria buscam refúgio nas regiões administrativas 

de Brasília como a 12ª região administrativa denominada Samambaia, fundada 

em 25 de outubro do ano de 1989 e de acordo com a Companhia de 

Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN (2015) citado por Morais (2018) 

a cidade satélite de Samambaia possui uma excelente estrutura para comportar 

os refugiados de diversas etnias e em sua estrutura dispõe de saneamento 

básico, abastecimento de água e energia, centro de atendimentos para 

refugiados, transporte de fácil acesso, comércio, estruturas governamentais, 

baixo custo de vida, oferta de emprego, dentre outros. 

O Instituto de Migrações e Direitos Humanos- IMDH, com o apoio do 

ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) e do Conselho 

Nacional para Refugiados (CONARE) realizam o atendimento e apoio dos 

refugiados em Brasília e em diversas regiões administrativas, sendo que em 

Samambaia Norte as aulas de português ocorrem no Centro Educacional 619 

(MORAIS, 2018). 

A instituição presta serviços de forma ampla, desde 

orientações básicas até atendimento jurídico e oferta de bolsas 

de subsistência. Também é fornecido todo o amparo necessário 

para a aquisição de documentos e encaminhamento para o 

mercado de trabalho, segundo informações do referido 

Relatório. E, ainda, fator considerado de total importância pela 

instituição, são ofertados cursos de português específicos para 

imigrantes e refugiados, em três locais do Distrito Federal: 

Samambaia Norte, Varjão e em Brasília, sendo que no último 

local os cursos são realizados na Universidade de Brasília 



(UnB), em parceria com o Núcleo de Ensino e Pesquisa em 

Português para Estrangeiros (NEPPE) (HARTWIG, 2016, p. 15 

e 16). 

De acordo com a Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho 

(2015), na região de Samambaia, cidade satélite na qual se encontra a grande 

maioria dos solicitantes de refúgio e refugiados do Bangladesh, Paquistão, Gana 

e outros países. No ano de 2013 foi averiguado que diversos refugiados estavam 

sendo coagido pelos “coiotes” que resultou numa ação articulada com a 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do GDF e com 

a Gerência de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do GDF, sendo que o IMDH 

ficou responsável pelo provimento emergencial e a assistência, documentação 

e caminhos de inserção laboral do grupo, ao passo que os órgãos públicos 

ficaram com os procedimentos jurídicos. 

Segundo o Ministério Público do Trabalho (2015), a assistência prestada, 

consistiu em: 

• Reuniões com o grupo e entrevistas, individuais e 

coletivas, para orientação e apoio emocional, sobretudo para 

ajudá-los a organizarem-se como grupo de apoio recíproco, na 

busca de soluções de interesse comum, na partilha das doações 

recebidas e na distribuição de responsabilidades, tarefas que 

deveriam ser gerenciadas por eles mesmos. 

• Pagamento dos aluguéis atrasados (lembrar que os 

traficantes – coiotes - recolheram o dinheiro das vítimas, mas 

não pagaram os compromissos assumidos, entre eles o 

aluguel). 

• Fornecimento de cestas básicas. 

 

• Encaminhamento para tratamento médico em alguns 

casos. 

• Fornecimento de colchões e outros objetos de primeira 

necessidade. 



• Viabilização de documentos – Protocolo junto à Polícia 

Federal, obtenção do CPF e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social. 

• Aula de Português, viabilizada com a colaboração de 

voluntários, em sala de aula cedida por uma Escola Pública, e 

com material escolar obtido através de doações. 

• Identificação de suas capacidades profissionais e 

contato com empresas para viabilizar sua contratação, bem 

como buscando que os empregadores lhes propiciassem 

oportunidades de superar entraves como o idioma e a 

comunicação. 

• Inserção no mercado de trabalho, uma das mais 

importantes medidas para evitar o retorno das vítimas ao 

domínio de exploradores e coiotes. (MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO, 2015, p. 190 e 191) 

CAPÍTULO 5 - SÍTIO 

Foram selecionados três terrenos para possível implantação de novos 

abrigos. O primeiro terreno situa-se numa grande Avenida Central, quadra 201 

conjunto 05 na área Sul da cidade (Samambaia Sul), estando próximo de 

moradias, comércio local, escolas, delegacia, centro de saúde, paradas de 

ônibus e a estação de metrô Terminal Samambaia (figura 1). 

Figura 1 - Samambaia - Terreno Quadra 201 

 

Fonte: www.google.com/maps/place/Q+201+Conj.+5+-+Samambaia+Sul 



O segundo terreno situa-se numa grande Avenida Central, quadra 201 

conjunto 07 na área Sul da cidade (Samambaia Sul), estando próximo de 

moradias, comércio local, escolas, delegacia, centro de saúde, paradas de 

ônibus e a estação de metrô Terminal Samambaia (figura 2). 

Figura 2 - Samambaia - Terreno Quadra 201 

 

Fonte: www.google.com/maps/place/Q+201+Conj.+7+-+Samambaia+Sul 

O terceiro terreno situa-se numa grande Avenida Central, quadra 202 

conjunto 05 na área Sul da cidade (Samambaia Sul), estando próximo de 

moradias, comércio local, escolas, delegacia, centro de saúde, paradas de 

ônibus e a estação de metrô Terminal Samambaia (figura 3). 

Figura 3 - Samambaia - Terreno Quadra 202 

 

Fonte: www.google.com/maps/place/Q+202+Conj.+5+-+Samambaia+Sul 



CAPÍTULO 6 – PROJETO 

 De acordo com os projetos citados a cima e o tema do projeto, o trabalho 

que será desenvolvido é um centro de acolhimento para refugiados que tem 

como objetivo acolher os refugiados durante 6 meses ou até que eles possam 

retomar suas vidas, o abrigo conterá área administrativa, atendimentos, 

dormitórios, refeitório, salas educacionais, espaços de convívio e lazer. 

CAPÍTULO 7 – PROGRAMA DE NECESSIDADE DO PROJETO 

 O Abrigo de apoio à catástrofe, será um local onde as pessoas possam 

conviver, se socializar, e se reintegrarem a vida social, contará com uma 

administração que irá manter o local organizado. Por se tratar de um local onde 

existem escolas, hospitais ao redor, o abrigo não possuirá um setor educacional 

e também não terá um setor hospitalar, o principal objetivo deste abrigo será 

acolher pessoas que venham refugiados de outros países, ou vítimas de 

desastres naturais, proporcionando a elas uma habitação, um local seguro, onde 

possam se socializar, viver e se reintegrarem na sociedade. O Abrigo de apoio 

à catástrofe, será dividido em 6 áreas principais: 

 

1) RECEPÇÃO: Lugar onde as pessoas que chegarem serão recepcionadas 

e orientadas sobre as instalações; 

2) ADMINISTRATIVO: Lugar onde serão tratados assuntos voltados as 

políticas, organização, e administração do local, contará com 5 áreas 

adicionais, além dos sanitários que serão subdivididas em: Atendimento, 

onde o público será atendido, Entrevistas, Salas de Reuniões e todas as 

salas de atendimentos aos refugiados 

3) SERVIÇOS: Trata-se de um local onde ficará os serviços que serão 

oferecidos aos refugiados como: refeitório, cozinha, vestiários, banheiros, 

rouparia e lavanderia. 

4) CONVIVÊNCIA: que se trata de um lugar onde as pessoas abrigadas 

possam ter um entretenimento e interagirem com os outros moradores e 

essa área contará com: Horta, pomar, praças, mesas de dama, play 

ground, pec e quadra poliesportiva  

5) EDUCACIONAL: Local destinado aos refugiados, onde eles poderão 

receber aulas de português, cursos técnicos e conhecer um pouco mais 



da cultura dos brasileiros, o setor será composto por salas de aula para 

crianças e adultos, biblioteca, sala de cursos de informática e costura. 

6) DORMITÓRIOS: onde as pessoas irão se abrigar durante 6 meses, os 

quartos serão divididos entre quartos masculinos, femininos e famílias e 

a cada 4 quartos terá um banheiro para atender cada grupo de pessoas. 

 

7.1 - FLUXOGRAMA GERAL 

 

 



7.2 - FLUXOGRAMA DETALHADO 

 

 

 



8 – TERRENO E BIOCLIMATISMO 

 O terreno está localizado na cidade satélite Samambaia Sul, na Q 201, 

conjunto 07, Lote 06, está a 29,9 km do Distrito Federal. Próximos ao terreno 

estão localizados comércios, e serviços públicos, também possui acesso fácil 

aos meios de transportes públicos. O terreno está destinado para construção de 

abrigos.  

 

O terreno possui 7 leves curvas de níveis, que possui 1 metro de diferença 

entre elas, que foram modificadas para nivelar o terreno e o estacionamento, 

facilitando assim a passagem dos pedestres e veículos. 

 

 

 

 

 

 

Os ventos predominantes vêm do leste para oeste e o sol mais quente 

está entre o norte e o oeste, onde teve uma maior preocupação nas fachadas 

com janelas.  

 

 

 

 



9 – IMPLANTAÇÃO 

 Para implantação do edifício o terreno teve algumas adequações na 

topografia, para estabelecer um plator deixando assim o edifício nivelado e todos 

os setores no mesmo nível, o edifico possui um formato em L e foi locado de 

forma que todo o edifício possa ter uma fácil permeabilidade dos ventos lestes, 

na parte frontal virada para o sul está o acesso principal do edifício, na lateral 

oeste está o acesso de veículos de carga e o estacionamento para veículos de 

passeio , nas fachadas norte está localizado alguns quartos e as escadas , além  

da área de convívio dos moradores e na fachada leste fica localizado alguns 

quartos e áreas de convivo.  

 

10 – FLUXOGRAMA E SETORIZAÇÃO 

 A divisão dos ambientes se deu a partir das grandes zonas e para deixar 

o ambiente mais aconchegante e receptivo, para que os refugiados se sintam 

acolhidos, o hall de entrada, administrativo, educacional, área de lazer e serviço 

estão locados no térreo para uma melhor receptividade dos moradores e uma 

maior facilidade na busca dos atendimentos. Para que  os moradores tenham 

privacidade e segurança os quartos foram locados no primeiro e segundo andar 

e em cada andar possui uma recepção para melhor observação e 

direcionamento dos moradores aos ambientes, no primeiro e segundo pavimento 

os quartos são divididos por módulos e cada módulo possui 4 quartos e 1 

banheiro, cada quarto possui 2 beliches totalizando assim 4 pessoas por quarto, 

o primeiro pavimento é destinado para abrigar 51 quartos para homens e conta 

com 13 banheiros, o segundo é destinado para abrigar mulheres, famílias e 

homens, os quartos de mulheres e famílias tem entradas distintas dos quartos 

dos homens, e são divididos em mulheres com 19 quartos e 5 banheiros, famílias 

16 quartos e 4 banheiros e homens 16 quartos e 4 banheiros. O centro de 

acolhimento irá abrigar 408 pessoas, sendo divididas por homens, mulheres e 

famílias, será 268 homens, 76 mulheres e 64 famílias totalizando assim em 408 

pessoas.    
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Serviços 

Educacional 

Veículos de passeio 

Veículos de serviço 

Pedestres internos 
Pedestres externos 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de circulação 

Recepção 

Quartos para homens 

Poço de ventilação 

Elevadores 

Quartos para Homens= 51  

Banheiros = 13  


Área de circulação 

Recepção 

Quartos para Homens 

Quartos para Mulheres 

Quartos para Famílias  

Poço de ventilação 

Elevadores 



Banheiros = 4  

Banheiros = 5 

Banheiros = 4 

Quartos para homens = 16 

Quartos para mulheres = 19 

Quartos para famílias = 16 



 

11– MODULOS DE QUARTOS 

 Os quartos contam com camas e armários pensados de madeira a atender 

os refugiados com estaturas até 2,20 metros de altura, segundo o ministério da 

justiça o brasil recebe refugiados da Síria, Afeganistão e Sudão do sul, pessoas 

com alta estatura, os quartos também foram pensados de maneira mínima, para 

que as pessoas se sintam a vontade para saírem de seus quartos, para 

socializar, comer, estudar, praticar atividades físicas e fazer plantios, os quartos 

também foram pensados para serem bem ventilados e iluminados, então cada 

bloco de quartos contém um poço de ventilação, permitindo assim que o ar 

circule nos quartos e corredores. 

 

11- FACHADAS 

 



12 – PERSPECTIVAS  

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

Conclui-se que a quantidade de indivíduos oriundos de outros países e, 

em situação de vulnerabilidade, tendo em vista comporem um grupo que faz 

parte dos fluxos migratórios atuais, que migram de seus países em busca de 

melhores condições de vida. A cidade de estudo escolhida foi a 12º região 

administrativa do Distrito Federal denominada Samambaia que possui uma 

excelente infraestrutura para o recebimento e acolhimento de refugiados, tendo 

apoio de diversos órgãos governamentais com diversos tipos de ajuda como 

atendimentos jurídicos, oferta de bolsas de subsistência, escola, integração do 

público imigrante e refugiado, dentre outros. 

No presente trabalho foram sugeridos possíveis terrenos para instalação 

de novos abrigos para refugiados, sendo que todos atendem as necessidades 

básicas como abastecimento de água e energia, centro de atendimentos para 

refugiados, saneamento básico, transporte de fácil acesso, comércio, estruturas 

governamentais, baixo custo de vida, oferta de emprego, dentre outros. Contudo, 

verifica-se que ainda há necessidade de mais estudos direcionados aos terrenos 

em relação aos abrigos para refugiados. 
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