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Resumo 

 

Perante a ocorrência de desastres naturais, sismos, tsunamis, furacões, inundações, 

guerras….que país do mundo está preparado para alojar os milhares de vítimas refugiados? 

O resultado é sempre o mesmo: uma imensa parte da população vagueia pelas ruas porque 

a catástrofe arrasou as casas. Quando isto ocorre, é urgente, como primeira medida, dar 

abrigo a quem tenha perdido tudo. Da noite para o dia há que criar acampamentos de 

refugiados. Não um simples campo mas o núcleo a partir do qual a nova cidade se erguerá 

sobre os restos da anterior. 

Quanto tempo leva a reconstruir populações inteiras afectadas? Como viver? Como se 

reorganizar? Estas são algumas das perguntas a que nos proponho analisar e dar uma 

resposta actualizada e eficaz. A arquitectura de emergência é um tema até hoje pouco 

explorado e desenvolvido, marcando uma grande lacuna no domínio tão vasto desta 

disciplina.  

Através da pesquisa e da visita a um lugar de catástrofe recente, propusemo-nos analisar o 

tema e encontrar respostas que pudessem alterar a situação que temos hoje. Analisando os 

problemas económicos, as diferenças culturais e as condições próprias de cada lugar, 

propusemos um modelo de abrigo com novos matérias e técnicas capazes de responder às 

necessidades de hoje e de amanhã.  

Ao longo deste projecto assinalam-se erros e mostram-se caminhos. Defendem-se 

conceitos e utopias. Defende-se a causa do mundo, a causa de todos, porque a arquitectura 

celebra em si a descoberta mais importante do homem, o outro.  
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Abstract  

 

In the event of natural disasters such as earthquakes, tsunamis, hurricanes, floods and wars, 

which country is structured to aid the victims of thousands of refugees? 

In the case of a tsunami, hurricane or a war occurring the result is always similar; countless 

number of people wonder recklessly through the streets powerless, face to face with the 

mass destruction of their homes. When this happens, it’s a priority factor to lodge the 

homeless. Creating from night to day refugee camps which will serve as a midpoint of the 

new city and will then rise on the remains of the old one.  

How long does it take to reconstruct an entire population which is affected by this tragedy? 

How can they live? How to reorganize everything? These are some of the questions that 

will be analyzed, answered and reorganized. The emergency architecture has not yet been 

explored and developed remaining an enormous need in this wide field. 

Through research and visit to a recent destructed place, the theme was analyzed and were 

found the answers that could change the current situation. Analyzing the economical 

problems, the cultural differences and the characteristics of each place it was proposed a 

shelter model with new materials and technical capable to answers today and tomorrow 

needs.  

During this project errors were pointed and paths were showed. Concepts and utopias were 

defended simultaneously with the worlds cause, everyone’s cause because architecture 

celebrates in itself the most important man’s find, the other.   
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Introdução 

 

O mundo não é mais o que foi nem o que conhecemos há umas décadas atrás. O último 

terço do século XX acelerou o declínio da era industrial, selou os efeitos derivados dos 

grandes conflitos bélicos de uma época. O novo século amanhece sob uma imparável 

hegemonia tecnológica, particularmente no universo da comunicação. Os avanços 

científicos não eclipsam. Conflitos étnicos e religiosos expandem-se ou endurecem. As 

ameaças demográficas vão mais além das emigrações massivas e das novas pandemias. O  

efeito irreversível sobre o equilíbrio ecológico do planeta começa a ouvir-se como um eco. 

O mundo desenvolvido de hoje está a viver um dos momentos mais privilegiados da sua 

história, mas rapidamente os ponteiros do relógio se deterão e as catástrofes provocadas 

pelos nossos excessos serão evidentes. Cada vez parece mais provável que nos próximos 

anos se imponha uma série de questões no discurso arquitectónico. Quando a brilhante 

extravagância da nossa época se desvanecer, os novos imperativos neste âmbito serão 

evidentes e inevitáveis:, situações de emergência, escassez, fome, desordem, crises; 

conceitos bem conhecidos no Terceiro Mundo mas que se ocultam com diligência no olhar 

daquelas regiões onde a população desfruta de luxos como a arquitectura ou o urbanismo e 

aos que só prestamos atenção de soslaio quando ocorre alguma “catástrofe”.  

Ao longo da História vemos que os arquitectos trabalharam para reis, instituições religiosas 

ou nobres e tentaram dar forma visível a um poder invisível, económico ou político. 

Apenas no século XIX, o arquitecto começou a trabalhar para a sociedade através do 

imperativo da habitação social. 

Agora, há a necessidade de fazer uma arquitectura para as vítimas de desastres naturais, as 

minorias oprimidas.  
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Conceitos base para o desenvolvimento do projecto  

 

ONU Organização das Nações Unidas 

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundada oficialmente a 24 de Outubro de 

1945 em São Francisco, Califórnia, por 51 países, logo após o fim da Segunda Guerra 

Mundial. A primeira Assembleia Geral celebrou-se a 10 de Janeiro de 1946 (em 

Westminster Central Hall, localizada em Londres). A sua sede actual é na cidade de Nova 

Iorque. A precursora das Nações Unidas foi a Sociedade de Nações (também conhecida 

como "Liga das Nações"), organização concebida em circunstâncias similares durante a 

Primeira Guerra Mundial e estabelecida em 1919, em conformidade com o Tratado de 

Versalhes, "para promover a cooperação internacional e conseguir a paz e a segurança".Em 

2006 a ONU tem representação de 192 Estados-Membros - cada um dos países soberanos 

internacionalmente reconhecidos, excepto a Santa Sé, que tem qualidade de observadora, e 

países sem reconhecimento pleno (como Taiwan, que é território reclamado pela China, 

mas de reconhecimento soberano por outros países). 

Um dos feitos mais destacáveis da ONU é a proclamação da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, em 1948 

 

Agenda 21 

A Agenda 21 foi um dos principais resultados da conferência Eco-92, ocorrida no Rio de 

Janeiro, Brasil, em 1992. É um documento que estabeleceu a importância de cada país a se 

comprometer a reflectir, global e localmente, sobre a forma pela qual governos, empresas, 

organizações não-governamentais e todos os sectores da sociedade  poderiam cooperar no 

estudo de soluções para os problemas sócio-ambientais. Cada país desenvolve a sua 

Agenda 21 e no Brasil as discussões são coordenadas pela Comissão de Políticas de 

Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional (CPDS). A Agenda 21 constitui 

num poderoso instrumento de reconversão da sociedade industrial rumo a um novo 

paradigma, que exige a reinterpretação do conceito de progresso, contemplando maior 

harmonia e equilíbrio holístico entre o todo e as partes, promovendo a qualidade, não 

apenas a quantidade do crescimento. 
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Definição de desastre natural 

Um desastre natural é uma catástrofe que ocorre quando um evento físico perigoso (tal 

como uma erupção vulcânica, um terramoto, um desabamento, um furacão, ou algum dos 

outros fenómenos naturais) faz estragos extensivos à propriedade, faz um grande número 

vítimas, ou ambas. Em áreas onde não há nenhum interesse humano, os fenómenos 

naturais não resultam em desastres naturais. 

 

Áreas de risco 

São áreas consideradas inapropriadas para habitação ou sujeitas a forças da natureza. Por 

exemplo, margens de rios sujeitas a inundação, florestas sujeitas a incêndios, beiras de 

barrancos ou montanhas com risco de desmoronamento ou deslizamento de terra. 

 

Habitabilidade Básica  

É o conjunto de recursos que cobre as necessidades essenciais dos seres humanos e cobre 

as urgências residenciais propícias para a reprodução vital: 

Habitação + Saúde + Educação + Espaços Públicos+ Infra-estruturas Básicas, instalações 

que contribuem directamente para desenvolvimento humano. (Serrano, 2002) 

 

Refugiado  

“É toda a pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, 

religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, 

encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não 

quer regressar ao mesmo.” (UNHCR, 2008) 
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Pessoas deslocadas 

As situações de catástrofe criam as designadas Pessoas deslocadas que, por diferentes 

razões ou circunstâncias, foram obrigadas a deixar as suas casas. Podem ou não residir nos 

seus países de origem, mas legalmente não são consideradas como refugiados (IDNDR, 

1992). Refere-se à pessoas forçadas a reinstalar-se em zonas mais seguras, dentro de sua 

própria comunidade domiciliar, em situações de desastres naturais ou causados pelo 

homem. 

 

Refugiado 

“Toda a pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, 

religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, 

encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não 

quer regressar ao mesmo.” (Refugiados, Convenção de Genebra de 1951)
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1.  Perspectivas Históricas 

 

O dilúvio  

“Então Deus disse a Noé: (…) constrói uma arca de madeiras resinosas. Dividi-la-ás em 

compartimentos e calafetá-la-ás com betume por fora e por dentro. Hás-de fazê-la desta 

maneira: o comprimento será de trezentos côvados, a largura de cinquenta côvados; e a 

altura, de trinta côvados. Ao alto, farás nela uma janela à qual darás a dimensão de um 

côvado. Colocarás a porta da arca a um lado, construirás nela um andar inferior, um 

segundo e um terceiro andar, pois vou lançar um dilúvio, que tudo inundando, eliminará 

debaixo do céu todo o ser animal, com sopro de vida.” (GENESIS 6, 1993)  

Quando Noé e a sua família subiram à arca, estavam a entrar num refúgio muito especial, 

construído como uma peça de um minucioso projecto catastrófico. Deve ser um dos 

exemplos mais primitivos da provisão de refúgio contra as catástrofes, neste caso uma 

“vontade de Deus”, no sentido literal da palavra. 

 

Fome na Judeia, c. 41-54 D.C. 

“Nesses dias, uns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Agabo, 

ergueu-se e, sob a inspiração do Espírito, predisse que haveria uma grande fome por toda a 

terra. Foi a que sobreveio no reinado de Cláudio. Os discípulos, cada qual segundo as suas 

posses, resolveram então, enviar socorros aos irmãos da Judeia (…)”   

À parte da grande inundação que teve como protagonista Noé e a sua arca, há outra história 

catastrófica na Bíblia, que oferece um primeiro exemplo de ajuda ou «provisão de ajuda 

por parte dos doadores». È o relato dos Acto dos Apóstolos 12:27 sobre o envio de ajuda 

da igreja de Antioquia a Jerusalém, onde tinha sido profetizada uma grande fome 
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Erupção do Vesúvio, 79 d.C. 

Na mesma época da erupção, o historiador romano Plínio fez uma descrição minuciosa da 

mesma. Descreve os intentos de socorro realizados pelo seu tio, numa carta que escreveu a 

Cornélio Tácito: 

“Dio órdenes para que los buques de guerra se pusieran en marcha y el mismo subió a 

bordo con la intención de llevar ayuda a mucha más gente (…)se apresuró hacia el lugar 

que todo el mundo estaba abandonando de manera precipitada, dirigiendo el rumbo 

directamente hacia la zona de peligro. Era de una audacia increíble, e iba describiendo 

cada nueva fase del presagio para que fuese anotado tal como él los iba observando.   ” 

(Penguin, 1963) 

Plínio continua a descrever os acontecimentos que se produziam nas vertentes da 

montanha: 

“Mi tío intento calmar los temores de sus compañeros diciendo continuamente que no 

eran más que hogueras abandonadas por los campesinos que huyeran atemorizados, o 

casas vacías incendiadas  en las zonas que habían abandonado.” 

A família que estava dentro da casa não sabia o que fazer: se ficar, ou fugir. Mas com as 

cinzas que chegavam ao pátio, temeram ficar presos dentro do edifício; estavam entre a 

espada e a parede. É um exemplo de ingenuidade perante uma catástrofe, há dois mil anos 

atrás; é também uma imagem muito gráfica dos esforços de socorro que se realizaram, 

ainda que o relato seja demasiado breve e nos deixe a dúvida quanto ao êxito da missão de 

socorro. 

 

Grande Incêndio de Londres, 1666 

Podemos estar agradecidos que Samuel Pepys e John Evelyn tivessem conservado os seus 

diários quando aconteceu o grande incêndio de Londres. Forçosamente estavam 

preocupados pelos dramáticos acontecimentos da primeira semana de Setembro de 1666. 

Contudo, através dos seus diários podemos vislumbrar de forma fascinante a condição em 

que se encontravam as famílias sem casa e sem lugar. John Evelyn escreveu no seu diário: 
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“Por un lado vimos el Támesis cubierto de mercancías, con las barcazas y los barcos 

cargados con lo que algunos tuvieran el valor de salvar, y por otro lado, los carros y 

carreteras dirigiéndose hacia los campos, que se llenaban de muebles de todas clases, y 

tiendas de campaña que se levantaban para refugiar a la gente junto con los efectos que se 

pudieran llevar. (Evelyn, 1966) 

Evelyn acreditava que havia mais de 200 000 refugiados dispersos pelos campos de 

Highgate e Islington, enquanto a grande maioria se encontrava em Moorfields: «pessoas de 

todas as classes sociais dispersas e estendidas junto aos amontoados que puderam 

salvar…» (Evelyn, 1966) 

Por milagre só morreram quatro pessoas, enquanto que as que ficaram sem casa e sem 

lugar chegavam a 100 000 (uma em cada seis pessoas da população de Londres da época). 

Realizaram-se estudos sobre os prejuízos sofridos, estimando-se que tinham sido 

destruídas 13 200 casas uma área de 436 acres. O custo estimado da reconstrução das ditas 

casas calculou-se ter sido de 3 900 000 libras esterlinas.  

Sabe-se melhor o que se passou com os edifícios destruídos que o que aconteceu aos 

refugiados. Conhecem-se alguns acontecimentos. O rei Carlos foi até Moorfields para se 

dirigir aos que tinham ficado sem lugar. Prometeu que daria 500 libras esterlinas de pão, e 

também lhes subministrou tendas de campanha, e a cidade de Londres permitiu que se 

construíssem edifícios provisórios nos espaços abertos até ao norte das muralhas da cidade. 

Três dias depois de ter inicio o incêndio, uma proclamação real ordenou a todas as 

autoridades das paróquias vizinhas que proporcionassem alojamento aos desamparados. 

Esta proclamação exigia que todos os povos e cidades «recebessem, sem opor resistência 

alguma as pessoas em causa e lhes fosse permitido o livre exercício dos seus comércios». 

Sabemos que muitos comerciantes se estabeleceram em Ipswich e Oxford como resultado 

dessa proclamação. 

Analisando alguns aspectos da grande catástrofe de Londres observamos: 

1. A principal causa da catástrofe foi a condição vulnerável da cidade. Londres 

era uma massa de ruas muito estreitas com casas altas de madeira. Todas elas 

sumamente vulneráveis perante o fogo, por isso as chamas se propagaram tão 

rapidamente. 
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2. Os refugiados que viviam em casas improvisadas (tendas de campanha, 

favelas, etc. …) pouco a pouco foram absorvidos por aqueles cujas  

3. Casas tinham sobrevivido, estimulados pelas proclamações reais. 

4. Apresentaram se planos audazes, quase utópicos. (o primeiro plano esteve 

acabado ao final de 14 dias, mas as propostas de Evelyn chegaram três dias depois). 

Eram planos de ruas largas e grandes perspectivas, contrastando com o traçado 

desordenado da cidade velha. Mas, como quase sempre a conveniência, o dinheiro 

e os interesses privados prevaleceram sobre os audazes sonhos dos inovadores. 

5. Depois do incêndio introduziram-se regulamentos com o fim de evitar outra 

catástrofe, enquanto a cidade carbonizava e ainda fumegava. Desde então, ao fim 

de mais de trezentos anos, ainda não aconteceu uma catástrofe similar. 

A reconstrução que teve lugar depois do incêndio é outro exemplo de mudança radical 

provocada por uma catástrofe.  

 

Terramoto de Lisboa, 1755 

Às 10 horas da manha do dia 1 de Novembro de 1755, Lisboa (provavelmente a capital 

europeia mais próspera do século XVIII) ficou arrasada por um terramoto massivo que 

produziu uma destruição total, grande número de vítimas e incêndios estendidos dentro da 

cidade. Vinte minutos mais tarde, umas ondas sísmicas ou tsunamis engoliram as ruínas da 

cidade, provocando mais danos e vítimas. Este acontecimento, junto com o terramoto que 

devastou Lima (Perú), em 1746, teve um profundo impacto sobre Voltaire, e três anos 

depois da tragédia de Lisboa escreveu a sua engenhosa comédia Candide, uma novela que 

trata dos problemas do mal e do sofrimento humano que mostram acontecimentos tais 

como os terramotos. 

Este terramoto parece que foi também um terramoto de classes, como o de Guatemala, já 

que as vítimas, quase sem excepção, pertenciam ao sector mais pobre da sociedade 

Lisboeta, contando-se apenas dois mortos entre a nobreza. A operação de socorro foi 

levada a cabo na sua maior parte por sacerdotes e freiras do lugar. 
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Outro problema importante na fase de socorro foi encontrar alojamento para comunidades 

inteiras de freiras, cujos conventos tinham sido destruídos na catástrofe. 

Assim, a situação de Lisboa encontra ecos em catástrofes recentes. O movimento 

voluntário de afastamento da cidade não corresponde ao modelo normal de conduta, e pode 

ter sido a consequência do espanto, uma resposta aos sismos tardios que seguiram ao 

terramoto. Na semana seguinte à catástrofe houve réplicas. Em Agosto de 1756, dez meses 

depois do acontecimento, registaram-se quinhentos sismos tardios. 

A referência à subida vertiginosa dos preços dos materiais em demanda, neste caso a 

madeira, é de salientar. Nos seis meses seguidos ao terramoto, Lisboa levantou 9000 

edifícios provisórios de madeira. 

Ainda que na construção de Londres nunca se realizaram os sonhos utópicos de Evelyn e 

Wren, em Lisboa levaram-se a cabo os projectos mais ambiciosos graças à ditadura do rei 

D. José I e o seu ministro, Marquês de Pombal. Este fez com que se aceitassem os seus 

projectos com uma eficiência implacável e, até 1785, trinta anos depois, o centro da cidade 

tinha sido reconstruído à imitação dos boulevares e praças da francesa «praça Royal». 

Descreveu assim Voltaire no seu livro Cândido uma passagem relativa ao terramoto de 

Lisboa de 1755: “tão logo puseram o pé na cidade (…) sentem a terra tremer sob os seus 

passos, o mar se ergue fervilhando sobre o porto e destrói os navios ancorados. 

Turbilhões de chamas e de cinza cobrem as ruas e as praças públicas, as casas 

desmoronam os tetos tombam sobre as fundações e estas se desfazem. Trinta mil 

habitantes de todos os sexos e idades são esmagados sob as ruínas.” 

Muitos outros descrevem, nas cartas enviadas, a terrível situação que estavam a viver: 

“No dia 1 de Novembro pelas nove e três quartos começou a tremer a terra (…) continuou 

a tremer com grande violência por tempo que dizem for mais de um minuto; Quando 

parece que acabava, fez a terra hum moto tão forte, como ate agora não tinha feito, e 

nestes termos foi o mayor perigo que jamais houve. (…) Foi mayor o meu conhecimento 

porque eu vi o de Tavira, que foi só um abano.” 

Carta anónima de um padre a seu irmão, 1756, in Pereira de Sousa (1932). 
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Terramoto de São Francisco, 1906 

Esta catástrofe foi o primeiro grande terramoto do século XX ocorrido numa cidade. O 

terramoto destruiu 250 000 edifícios e 300 000 pessoas tiveram que dormir ao ar livre 

durante os primeiros dias depois da catástrofe. Nesta cifra, como em todos os casos de 

terramotos, incluíam-se tanto os que tinham ficado sem lugar como aqueles que estavam 

com medo de voltar às suas casas. Cinco meses depois do terramoto a população 

permanente de todos os acampamentos de emergência ficou reduzida a 17 000 pessoas. 

“Los refugios provisionales hechos a base de mantas y paños que sirvieron para proteger 

a doscientas mil personas de la lluvia después del incendio no duraran demasiado. Los 

millares los reemplazaron por tiendas de campaña, instaurándose así los primeros 

campamentos permanentes que habían de ocupar los parques y reservas de la cuidad 

durante más de un año. El problema de alojamiento para una ciudad en la que se habían 

quemado las tres quintas partes de sus viviendas, se resolvió de varias maneras. Y al fin de 

cuentas, la mayoría de las personas lo resolvieron por sí mismas.” (Bronson, 1959) 

Depois da catástrofe houve muitos tipos de refúgios para escolher. Milhares de mulheres e 

crianças foram passar o verão com amigos e parentes, enquanto outros se mudaram para 

casa dos cidadãos afortunados que tinham ficado intactas. O comité de socorro criou um 

subcomité directamente relacionado com os acampamentos de refugiados. O seu trabalho 

era substituir refúgios de lona por cabanas de madeira. Este comité construiu 6 000 destas 

cabanas de duas habitações, em doze lugares diferentes. O aluguer mensal destas cabanas 

era de 2 dólares, e era recolhido pelos directores dos acampamentos, que eram oficiais do 

exército que actuavam como «déspotas benévolos» e dirigiam os seus acampamentos com 

mão pesada. O presidente Schmitz perguntava a si mesmo se as condições dos 

acampamentos, sobre todo o Parque Golden Gate, não eram demasiado salubres: «só temo 

que esta gente não queira abandonar nunca os seus novos lugares».  
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2.  A habitação e a sua vulnerabilidade  

 

O homem e a sua história de sobrevivência mostram-nos a relação de dependência e 

conflito com as várias forças elementares, a água, o vento, a chuva o Sol, o fogo e a terra. 

Cada uma delas constitui uma força vital para a sua existência e por sua vez personificam o 

frágil domínio do homem sobre o planeta. Quando a chuva se converte em tormenta, 

quando a brisa se transforma num furacão o homem envolve-se na clássica luta com os 

elementos da natureza encarada de diferentes maneiras ao longo da história e pelas 

diferentes culturas: um juízo, um presságio, uma acção Divina ou uma maldição. Para 

aqueles que vivem relativamente a salvo das catástrofes no norte da Europa, é difícil 

apreciar o alcance dos perigos que enfrentam muitas comunidades. 

Philip O’Keefe, um economista que trabalhou no departamento de Disaster Research Unit, 

da Universidade de Bradford, indicou que a melhor definição de catástrofe é a relação 

entre um risco, seja natural ou provocado pelo homem (por exemplo um terramoto) e uma 

condição vulnerável (habitações mal construídas numa situação perigosa). (O’Keefe, 1975.) 

Em alguns lugares repetem-se inundações, terramotos e furacões com uma frequência 

implacável, contudo não se produzem mudanças. Quando um tsunami destrói um povo, ou 

quando um terramoto reduz uma cidade a um monte de pó e escombros, é lógico 

considerar outra implantação, ou pensar uma maneira mais segura de construir. Mas o 

homem é um ser complexo e irracional, e a lógica provavelmente será sempre a vítima da 

conveniência. Mudar o povo para uma zona mais alta e protegida de possíveis inundações 

significa a perda de possíveis direitos de pesca ou sacrifício de terras férteis de cultivo. 

Estes factores que são as necessidades quotidianas da maioria destas populações falam 

sempre mais alto…. 

 

 

 

 

 

Figura 1 Esquema da vulnerabilidade ao 
Desastre (O’Keefe, 1975.) 
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Em muitos casos, reconstruir uma casa de uma forma mais segura pode exigir técnicas e 

materiais indisponíveis no lugar. Noutras situações a vulnerabilidade das construções é 

fruto das possibilidades económicas limitadas que implicam fazer escolhas não a nível da 

segurança, mas a nível das necessidades imediatas do quotidiano. 

A escolha do lugar, os materiais de construção empregues, a qualidade da construção, as 

técnicas utilizadas estão directamente relacionadas com a capacidade económica, a cultura 

e os climas da região.  

Se analisarmos as técnicas das construções vernaculares que são ainda utilizadas em 

muitos dos países que sofrem mais com as catástrofes naturais, estas respondem na sua 

maioria a todas as necessidades de conforto ambiental e necessidades funcionais, mas a 

nível da segurança, face a um acidente que só mora na memória dos mais velhos, a 

resposta é óbvia - são extremamente perigosas, como é o caso de muitas aldeias na Turquia 

e na Coreia. É aqui que vemos a importância da memória. 

Podemos aprender grandes lições destes pequenos povos de um modo geral: 

As pessoas constroem as casas em resposta às necessidades quotidianas: ocupações, 

riqueza, técnicas de construção tradicionais e modelos culturais.  

A periodicidade da maior parte de catástrofes é tão grande que não tem nenhuma influência 

sobre as técnicas de construção locais ou sobre a localização das povoações. Uma 

excepção pode ser a situação da Guatemala. Pelas ilustrações das ruínas maias sabe-se que 

as casas tradicionais se construíam em bajarec – casas com uma simples estrutura de 

madeira e com as paredes feitas de canas ou molhos de trigo mas os espanhóis chegaram 

ao país levando com eles adobe e cobertas de telhas, uma mistura que se mostraria mortal 

num lugar onde aconteciam terramotos a cada 25 anos. Este não é o único lugar onde a 

introdução de estilos de construção estrangeiros tornou insegura a habitação tradicional das 

pessoas humildes. Outra excepção é a forma de casa construída sobre pilares para resistir 

as inundações mas aqui o risco é provavelmente sazonal que coincide com a estação das 

monções e, como tal, mantêm-se na memória de todos e consequentemente um factor a 

considerar sempre que se constrói uma casa. 

Um aperfeiçoamento técnico muito importante fruto de uma catástrofe, foi o que 

verificamos no terramoto de Lisboa de 1775. 
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O conceito original dos edifícios pombalinos preocupava-se em aplicar uma força 

horizontalmente e na capacidade de dissipar energia. 

Entre as várias características deste sistema de construção existe a chamada gaiola que 

consiste num conjunto de fragmentos de carvalho ou de madeira de azinho incorporados ao 

longo da face interior da pedra alvenaria principal da fachada. As características principais 

são descritas de seguida: 

 Ombreiras colocadas à volta da porta e aberturas das janela que estão 

ligados a esta rede interna de madeira através de laços de ferro; 

 Reforço adicional fornecido por pisos de madeira, que originalmente 

possuíam uma acção de diafragma através de nós de ferro, aparafusado às vigas do 

chão e profundamente enraizado nas principais paredes em alvenaria por conectores 

de madeira, chamados “mãos”,  

 Fixado na grelha de madeira acima mencionada e embutido na alvenaria. Os 

molhes da fachada que confina são então ligados a um sistema bidireccional 

vertical de reforço de paredes de madeira emoldurada, com luz de cerâmica e 

alvenaria no preenchimento interno. 

A gaiola é considerada um sistema de inovação na planificação da cidade pombalina e é 

um resultado da propriedade de expropriação. Os edifícios tiveram que ser feitos com 5 

andares e não três como inicialmente previsto (imóveis baixos resistem melhor a 

terramotos do que edifícios altos). Aceita-se hoje que a maioria dos detalhes construtivos 

do novo sistema estrutural foi produzida pelo comandante relator da Casa do Risco 

(desenhista principal), com experiência na criação de estruturas de madeira dos navios. 

Estas informações foram, provavelmente, transmitidas oralmente aos carpinteiros dos 

edifícios, ou por meio de desenhos e esboços actualmente perdidos. Mesmo que existam 

muitas referências a um possível código que ajudava e definia os tamanhos, conexões, 

detalhes e procedimentos construtivos, nenhum documento foi encontrado especificando a 

construção da gaiola ou estabelecendo o seu carácter obrigatório. 

O terramoto de 1783, na Calábria, Itália, aparece na literatura como tendo originado as 

primeiras regras de construção anti-sísmica com a utilização de madeira a emoldurar as 

paredes e com pedra no seu preenchimento, em vez de escombros. Infelizmente, alguns dos 
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edifícios em Lisboa sofreram severas modificações estruturais, em especial após o início 

do betão armado. As principais alterações submetidas pelos edifícios na Baixa Pombalina 

são: (a) a construção de mais andares, (b) o alargamento das aberturas existentes na 

fachada e a remoção de paredes e pilares, nomeadamente, no piso térreo, e (c) adição de 

elementos de aço e betão armado. 

A baixa pombalina em Lisboa foi reconstruída após o tremor de terra de 1755. É composta 

actualmente por 60 blocos rectangulares com uma média de 7 edifícios. Em cada bloco os 

edifícios estão construídos lado a lado partilhando a mesma colmeeira. Estes edifícios 

estão agrupados em blocos rectangulares que medem 70.0x25.0 m2 no plano, com um pátio 

central estreito que mede 45.0x2.0m2. Os edifícios tinham originalmente 5 andares e a 

altura da fachada era aproximadamente igual ao comprimento das estradas principais.  

Entre as várias características deste sistema de construção existe a chamada gaiola que 

consiste num conjunto de fragmentos de carvalho ou de madeira de azinho incorporados ao 

longo da face interior da pedra alvenaria principal da fachada. O termo 'gaiola' foi usado 

porque o edifício parecia uma grande jaula, com o trabalho de carpintaria alto no topo, 

geralmente alguns andares para a frente dos pedreiros. 
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3.  Catástrofes, Pobreza e Urbanização 

 

Se um fenómeno natural idêntico afectasse 3 situações geográficas distintas as 

consequências seriam diferentes para casa situação. Tomando por exemplo um terramoto 

pode observar-se que se acontece numa zona despovoada não se trata de uma catástrofe 

propriamente dita mas vem descrito como um fenómeno natural que pode causar danos 

físicos deslocamentos de terras e possíveis danos aos bosques ou agricultura. 

 

 

 

 

 

Figura 2 Este desenho da autora representa a  Pobreza, vulnerabilidade. 

 

Se o terramoto acontece numa cidade de estilo ocidental onde os edifícios estão bem 

desenhados (Figura 2), supostamente com uma construção resistente aos terramotos, 

produzir-se-iam também alguns danos mas o acontecimento não se classificaria como 

catastrófico; por último, vem o conhecido modelo de terramoto produzido numa cidade de 

rápida expansão no mundo em vias de desenvolvimento: neste caso produzir-se-iam graves 

danos e muitas vítimas, a melhor definição a usar seria – catástrofe. Trata-se de um modelo 

característico nos países em vias de desenvolvimento: os pobres das cidades ocupam as 

piores terras das áreas mais densas e perigosas de uma cidade. Na realidade o estudo das 
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catástrofes é quase por definição o estudo da pobreza no mundo desenvolvido, já que é 

mais afectada quando tais acontecem. 

Se observarmos o rápido processo de urbanização das cidades metropolitanas do terceiro 

mundo, podemos ver que, no caso de acontecer alguma catástrofe, as vitimas serão sem 

precedentes. É necessário ter a consciência da relação entre urbanização, vulnerabilidade e 

pobreza. 
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4. . Vitimas e Prejuízos,  

 

Desastre natural: “Acontecimento devastador causado por forças da Natureza” (Griffey, 1998). 

Um desastre natural é uma catástrofe que ocorre quando um evento físico perigoso faz 

danos extensivos à propriedade e faz um grande número vítimas, ou ambas.    

Ao analisar o crescimento da população mundial, observamos que o grande boom da 

explosão demográfica deu-se após o período da revolução industrial, e os índices de 

crescimento acentuaram-se ainda mais no século XX. Este crescimento populacional 

deveu-se a vários factores, como os avanços da medicina, da produção de alimentos, da 

melhoria das condições de higiene, entre outros factores que tentam explicar este 

fenómeno.  

As consequências deste crescimento populacional exponencial já estão a ser sofridas pela 

humanidade e sobretudo pela natureza. Os impactos no ambiente são devastadores, a 

exploração das matérias-primas desmesurada e descomprometida, característica da visão 

antropocêntrica do homem, que reflecte bem a grave crise ecológica sem precedentes que 

vivemos hoje. O crescimento populacional desencadeia, problemas de desflorestação e 

desertificação dos solos prejudicando a agricultura. Os crescimentos das cidades reflectem 

bem o problema , catástrofe, pobreza e urbanização.  

 

Figura 3 Evolução dos desastres naturais no mundo entre 1900 – 2008 (Fonte: EMDAT). 
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Figura 4 Evolução gráfica das pessoas afectadas pelos desastres naturais entre 1900 – 2008 (Fonte EMDAT). 

 

 

 

Figura 5 Desastres naturais ocorridos entre 1900 – 2008 divididos por continentes (Fonte: EMDAT). 
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Os "desastres ocorrem quando os perigos se encontram com a vulnerabilidade" (Blaikie, 

1994). 

 

Em 2000, as Nações Unidas lançaram a Estratégia Internacional para a Redução de 

Desastres (ISDR), para construir comunidades resistentes a desastres, promovendo o 

aumento na consciência das pessoas para a importância da redução de desastres como uma 

componente integral de um desenvolvimento, com o objectivo de reduzir as perdas 

humanas, sociais, económicas e ambientais devido aos perigos de todos os tipos 

(UN/ISDR, 2000), desde 2003 em parceria com o CRED que mantém a EMDAT, uma 

base de dados mundial sobre desastres. 

Esta base essencial contém dados sobre a ocorrência e os efeitos de quase 16.000 

catástrofes naturais e tecnológicas em todo o mundo a partir de 1900 até ao presente. O 

banco de dados é compilado a partir de várias fontes, incluindo agências da ONU, ONGs, 

companhias de seguros, instituições de pesquisa e órgãos da imprensa. 

Como se pode ver através da Figura 3 e da Figura 5 apesar do número de desastres ter 

aumentado ao longo dos anos o número de pessoas que morre nestes desastres tem vindo a 

diminuir. Obviamente isto deve-se à evolução técnica, descobertas científicas e médicas 

que de forma directa e indirecta protegem as pessoas no caso de catástrofes. O número de 

pessoas afectadas no entanto tem aumentado ao longo dos anos (Figura 4) tal como as 

catástrofes mostrando a carência que ainda existe e portanto lugar para evoluir nesta área. 

Pense-se por exemplo no furacão Katrina que afectou tantas pessoas nos Estados Unidos.  

 

Note-se que por pessoas afectadas se entende “ pessoas que precisam de assistência 

imediata durante um período de emergência, ou seja, necessitam de cuidados básicos de 

sobrevivência tais como, comida, água, abrigo, saneamento e assistência médica 

imediata” (EMDTA Unidas, 1984).  
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4.1.Um olhar sobre Portugal 

Focando agora atenção em Portugal e nos desastres naturais que mais nos afectaram de 

1900 a 2008 destacam-se os fogos selvagens como catástrofe que afectou mais pessoas 

durante este período e a temperatura extrema (calor/frio) a que mais mortos provocou 

(Figura 6).  

 

 

Figura 6 Número de mortes por catástrofe (Adaptação de dados do EMDAT). 
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4.2.Dados estatísticos CRED 

Ocorrência de Desastres:  

 

Número de catástrofes naturais registadas em EMDAT 1900 - 2005 

Mundo - distribuição por tipo de catástrofes 1991-2005 

Distribuição regional das catástrofes por tipo 1991 – 2005 

 

Figura 7 Distribuição dos desastres naturais no mundo por tipo e continente em Nov. 2004.  

Base mapa: UNEP / DEWA / GRID-Europa, de Novembro de 2004 

Nota: As fronteiras e os nomes mostrados e as designações utilizadas neste mapa não 

implicam endosso oficial ou a aceitação por parte das Nações Unidas. 
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Montante total de danos económicos - todas as catástrofes naturais 1991 - 2005 (2005 E.U. 

$ bilhões) 

 

Podemos concluir que o número de vítimas está directamente relacionado com a pobreza 

do país, e os danos relacionados com o desenvolvimento do mesmo, pois quanto mais 

desenvolvido mais danos económicos, e menos vítimas em relação ao um país em vias de 

desenvolvimento. 
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5.  Situações de Catástrofe 

 

As situações de catástrofe criam as designadas pessoas deslocadas, que, por diferentes 

razões ou circunstâncias, foram obrigadas a deixar as suas casas. Podem ou não residir nos 

seus países de origem, mas legalmente não são consideradas como refugiados (IDNDR, 1992). 

Refere-se a pessoas forçadas a reinstalar-se em zonas mais seguras, dentro de sua própria 

comunidade domiciliar, em situações de desastres naturais ou causados pelo homem. 

 

5.1.O abrigo depois do desastre – Directrizes para a prestação de 

assistência – ONU Nações unidas, Nova Iorque, 1984 

 

Este documento que data de 1984, dá especial atenção às crescentes expectativas dos 

países em desenvolvimento, à responsabilidade face a eles dos grupos de assistência, e à 

necessidade de elaborar directrizes locais. 

Utilizaram-se as seguintes fases no tempo, ainda que se reconheça que variam segundo as 

condições locais e o tipo de desastre:  

- Fase 0: fase anterior ao desastre (preparação, mitigação e redução de riscos); 

 - Fase 1: período de socorro imediato desde o desastre ate ao quinto dia. 

 - Fase 2: período de reabilitação (desde o quinto dia até aos 3 meses) 

 - Fase 3: período de reconstrução (a partir dos 3 meses). 

Compreende-se que estas fases são um tanto arbitrárias mas, em caso de desastres, de 

resultam adequadas com fins expositivos. 
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5.1.1.  Os 14 Princípios Base do Documento: 

 

1- Recursos dos sobreviventes 

O recurso primordial para a facilitação de alojamento depois de um desastre é a motivação 

básica dos sobreviventes, seus amigos e familiares. Os grupos de assistência podem ajudar, 

mas devem evitar duplicar qualquer actividade que possa ser realizada mais eficazmente 

pelos próprios sobreviventes.  

2- Designação de funções aos grupos de assistência  

O êxito de uma operação de socorro depende da distribuição de funções acertada e lógica. 

De forma ideal, essa designação deve ser realizada pelas autoridades locais que são as mais 

habilitadas para decidir quem deve fazer o quê, quando e onde. Contudo, se a 

administração local é demasiado débil para se encarregar dessa tarefa, deve dar-se 

prioridade a reforçá-la  

3- Avaliação das necessidades 

A avaliação exacta das necessidades dos sobreviventes é, a curto prazo, mais importante 

que uma avaliação detalhada dos prejuízos das vivendas e dos bens. As avaliações parciais 

ou inexactas das necessidades humanas realizadas pelos grupos de assistência foram com 

frequência a causa de passados fracassos dos esforços de socorro.  

4- Evacuação dos sobreviventes 

A evacuação obrigatória dos sobreviventes de um desastre pode atrasar o processo de 

recuperação e ser causa de ressentimentos; ao contrário, o deslocamento voluntário dos 

sobreviventes em que a escolha do lugar e do momento de regresso é determinada pelas 

suas próprias necessidades, pode ser um elemento positivo (em circunstâncias normais 

algumas famílias sobreviventes alojaram-se durante o período de emergência em casa de 

amigos ou parentes que viviam fora da zona afectada). 

5- Função do alojamento de emergência  
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Os grupos de assistência costumam atribuir uma prioridade demasiado elevada à 

necessidade de alojamentos importados, como consequência de hipóteses erróneas sobre a 

natureza e, em alguns casos, a pertinência do alojamento de emergência. 

6- Estratégias de alojamento 

Entre a facilidade de alojamento de emergência e a construção permanente há toda uma 

serie de opções intermédias. Contudo, quanto mais cedo começar o processo de 

reconstrução, tanto menores serão os custos sociais, económicos e de capital do desastre.  

7- Planificação de imprevistos (preparação) 

As necessidades depois de um desastre, incluídas as de alojamento/abrigo, podem prever-

se com certa exactidão. Uma planificação eficaz de imprevistos pode ajudar a reduzir os 

danos e os sofrimentos.  

8- A reconstrução: uma oportunidade de reduzir os riscos e realizar reformas 

Um desastre oferece a oportunidade de reduzir o risco de futuros desastres mediante a 

planificação do aproveitamento da terra, e de métodos de construção e arranjo de 

construção melhorados. Essas medidas preventivas devem basear-se em análises de 

perigos, a vulnerabilidade e os riscos, e aplicar-se extensivamente a todas as zonas 

perigosas do território nacional.  

9- Reimplantação de acampamentos 

Apesar das intenções de transladar aldeias, cidades e capitais vulneráveis que corram risco 

para localidades seguras serem frequentes, esses planos raramente são viáveis. Contudo, a 

nível local, um desastre revelará as implantações mais perigosas (falhas sísmicas, zonas 

expostas a inundações contínuas, etc.). Numa reimplantação parcial dentro da mesma 

cidade o capital pode resultar possível e, ao mesmo tempo, essencial.  

10- Apropriação e aproveitamento da terra  

O êxito da reconstrução está estritamente relacionado com a questão da apropriação da 

terra, a política governamental do solo e todos os aspectos da planificação do 

aproveitamento da terra e infra-estruturas.  



ARQUITECTURA DE EMERGÊNCIA 
 PARTE I Situações de Catástrofe 

 

35 

 

11- Financiamento da habitação  

Um dos componentes mais importantes de um programa de alojamento depois de um 

desastre é o seu sistema de financiamento. As doações directas em efectivo só são eficazes 

a curto prazo e podem criar uma relação de dependência entre os sobreviventes e os grupos 

de assistência. Resulta muito mais vantajoso tanto para as pessoas como para a 

comunidade, participar no financiamento dos seus programas de financiamento 

especialmente na reconstrução de carácter permanente.  

12- Expectativas crescentes 

Com a tendência crescente ao aproveitamento das habitações pré-fabricadas e temporárias 

para permanentes, do elevado custo inicial das mesmas e apesar da frequente rejeição por 

razões socioculturais, o alojamento temporário acelera com frequência o desejo de uma 

vivenda moderna permanente, situada muito acima das expectativas possíveis. É 

importante que os grupos de apoio não exasperem as linhas sociais e económicas ao 

facilitar essa classe de habitações onde existia uma escassez extensa e crónica entre as 

populações de baixos rendimentos e marginais.  

13- Responsabilidade dos doadores face aos beneficiários da ajuda 

Como a maioria das políticas de socorro e de reconstrução mais eficazes são consequência 

da participação dos sobreviventes na determinação e planificação das suas próprias 

necessidades, a actuação com êxito dos grupos de assistência dependerá da 

responsabilidade desses grupos face aos beneficiários da sua ajuda.  

14- Directrizes para o nível local 

As directrizes em matéria de alojamento de emergência e de habitação, depois de um 

desastre, para comunidades determinadas, só podem ser formuladas por pessoas locais 

qualificadas, tendo em conta as condições locais existentes, (tipo de perigo, tradições de 

construção, base económica, sistema social, etc.). Essas directrizes, contudo, podem 

adaptar-se à estrutura do presente estudo. 
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5.1.2.  Prioridades para os sobreviventes 

 

Os sobreviventes mostram algumas preferências claras em matéria de alojamento 

imediatamente a seguir a um desastre. 

Os dados obtidos que se seguem mostram as seguintes prioridades: 

1. Permanecer tão próximos quanto possível dos lugares afectados ou destruídos e dos 

seus meios de subsistência. 

2. Mudar-se temporariamente para casas de familiares ou amigos. 

3. Improvisar alojamentos temporários tão perto quanto possível da localização dos 

lugares destruídos (esses alojamentos transformam-se com frequência em habitações 

reconstruídas). 

4. Ocupar edifícios temporariamente requisitados. 

5. Ocupar tendas levantadas nos seus lugares destruídos ou próximas a eles. 

6. Ocupar alojamentos de emergência facilitados por organismos externos. 

7. Ocupar tendas de acampamentos. 

8.        Ser evacuado para localidades distantes (evacuação obrigatória). 

Há mitos criados que afirmam que as pessoas se sentem incapazes de reagir após uma 

catástrofe. Tal não é verdade, passando a fase de choque estão prontas a agir rapidamente, 

mais até que as próprias autoridades para salvar vidas e propriedades. 
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6.  Estratégias de planeamento - Campos/ Integrações UNHCR. Handbook for 

Emergencies/ Médecins Sans Frontières.  Public health engineering in 

emergency situations 

 

“A fim de reduzir riscos para saúde, é essencial que o local de planeamento e a organização 

tenha lugar o mais cedo possível, para que a superlotação seja minimizada e eficiente nos 

serviços prestados. 

 Os abrigos devem ser fornecidos o mais rapidamente possível para proteger os refugiados 

e as infra-estruturas estabelecidas para as instalações de saúde e nutrição, abastecimento de 

água às instalações, instalações sanitárias. 

“Tudo isto deve ser iniciado na primeira semana de intervenção.” 

Refugiados chegam a qualquer área específica e tendem a instalar-se de forma diferente: 

muitas vezes, eles concentram-se num local desabitado e criam um "campo"; outras vezes, 

espalham-se ao longo de uma vasta área e estabelecem acampamentos rurais, às vezes são 

hospedados pelas comunidades locais (rurais ou urbanas).  

As duas últimas situações, também denominadas de “Open Situations”, ocorrem com 

menor frequência relativamente à primeira.  

Um acampamento de refugiados mal planeado é uma das mais patogénicas situações 

ambientais possíveis. Superlotação e falta de higiene são factores importantes na 

transmissão de doenças com potencial epidémico (sarampo, meningite, cólera, etc.) A falta 

de abrigos adequados significa que a população está destituída de toda a privacidade e 

constantemente exposta aos elementos (chuva, frio, vento, etc.). Além disso, o meio 

ambiente pode ter um efeito pronunciado sobre a saúde dos refugiados, especialmente se 

for muito diferente do ambiente de onde provêm (por exemplo, presença de vectores 

portadores de doenças não encontrados anteriormente). 

Os acampamentos geralmente apresentam um risco maior do que os acampamentos de 

refugiados de situações em aberto, pois é mais grave a sobrelotação, e há menos 

probabilidade de instalações básicas, tais como abastecimento de água e serviços de 
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cuidados de saúde, estarão disponíveis quando os primeiros refugiados chegarem. O 

trabalho de Socorro é mais difícil de organizar para acampamentos de populações muito 

grandes, tais como alguns dos campos de refugiados ruandeses no Zaire (Goma, 1994), que 

continha mais de 100.000 refugiados.  

A fim de reduzir riscos para a saúde, é essencial que o local de planeamento e organização 

tenha lugar o mais cedo possível, para que a superlotação seja minimizada e eficiente nos 

serviços prestados. Os abrigos devem ser fornecidos o mais rapidamente possível para 

proteger os refugiados provenientes do ambiente destruído. As infra-estrutura devem 

estar estabelecidas para as instalações de saúde, nutrição e preparados para o 

abastecimento de água às instalações sanitárias  

Tudo isto deve ser iniciado na primeira semana de intervenção. 

As Agências de Socorro geralmente são confrontadas com uma das duas situações 

possíveis: ou o acampamento é já constituído por população de refugiados que 

espontaneamente ocupa um local antes da chegada das agências humanitárias, ou o local é 

de planeamento é preparado antes da sua chegada, por exemplo, quando estes são 

transferidos para um novo acampamento.  

Seja qual for o caso, devem ser empreendidas acções rápidas para melhorar o sítio e as 

suas instalações; a má organização, numa fase inicial, pode levar a uma situação caótica e 

potencialmente irreversíveis no que diz respeito ao campo das infra-estruturas, com os 

consequentes riscos para a saúde. Por exemplo, a expansão lateral de um sítio deve ser 

contabilizada a partir do início, a fim de evitar a superlotação se o número de refugiados 

aumentar.  

Duas possibilidades: um campo de refugiados ou um campo de integração na população 

hospedeira. 

Há sempre muita discussão sobre se a formação de um campo de refugiados é aceitável, ou 

se os recursos seriam melhor direccionados para apoiar as comunidades locais que acolham 

refugiados. Os dois principais tipos de acampamento de refugiados - acampamento ou 

integração na população local - oferecem vantagens e desvantagens, conforme se mostra a 

seguir:  
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Figura 8 Esquema Campos/Integração (Fonte: autora). 

 

Campo de refugiados (Figura 8), 

Vantagens: 

• Fornece asilo e protecção;  

• Mais adequado para situação temporária;  

• Mais fácil de estimativa dos números populacionais, para avaliar as necessidades e 

acompanhar o estado da saúde; 

• Alguns serviços básicos são mais fáceis de organizar (por exemplo, distribuições 

em massa de vacinações); 

• Permite visibilidade e advocacia;  

• Repatriação mais fácil de programar. 

Desvantagens: 

• A sobrelotação aumenta o risco de surtos de doenças transmissíveis; 

• A dependência de ajuda externa, a falta de autonomia;  
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• Isolamento social; 

• Pouca possibilidade de realizar iniciativas agrícolas;  

• A degradação do meio ambiente; 

• Os problemas de segurança dentro do campo;  

• Não é uma solução duradoura; 

 

Integração na população local (Urbana) 

Vantagens: 

• Favorece a mobilidade do refugiado, acesso fácil a alternativa de alimento, 

emprego, etc;  

• Incentiva estratégias de sobrevivência ao refugiado; 

• Possibilita o acesso dos refugiados a instalações existentes (água, saúde etc.)  

• Melhora a reconstrução do social / vida económica e uma melhor integração no 

futuro;  

Desvantagens: 

• População mais difícil de atingir, levando a dificuldades no acompanhamento das 

necessidades de saúde; 

• Implementação dos programas de abrigo mais complexos que exige o 

conhecimento da situação local; 

• Riscos de desestabilizar a comunidade local, o risco de tensões entre a comunidade 

local e os refugiados. 
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6.1..Planemanto do Sítio  

 

 O planeamento do sítio deve garantir a organização mais racional do espaço, 

abrigos e as instalações necessárias para o fornecimento de bens e serviços 

essenciais. UNHCR. Handbook for Emergencies  

 Deve ser fornecido espaço suficiente para todos: espaço para toda a família para 

resolver com a oferta de amenidades (água e latrinas) e de outros serviços, e 

acesso a todos os sectores. As altas densidades nos campos devem ser evitadas 

porque elas apresentam um maior risco de transmissão de doença, os incêndios e 

os problemas de segurança 

 Planeamento local de curto prazo deve ser evitado, como os chamados campos 

temporários que pode ter de permanecer muito mais tempo do que o esperado (por 

exemplo, alguns campos de refugiados palestinianos têm estado em vigor desde 

1947). Isto significa que devem ser tidas em consideração as possibilidades de 

ampliação, devido ao aumento da população; Neste ponto discordamos, porque 

pensamos que soluções mais permanentes não incentivam a reconstrução – os 

campos de refugiados têm de ser planeados como uma plataforma de passagem. 

 Alguns campos pequenos (idealmente cerca de 10.000 pessoas) são preferíveis a 

um grande campo porque são mais fáceis de gerir e porque eles favorecem o 

regresso a uma auto-suficiência. Infelizmente, isso raramente é possível quando há 

um afluxo maciço de refugiados (por exemplo, movimentos de refugiados no 

Ruanda e no Burundi, 1993-94). 

 Os refugiados devem ser envolvidos e consultados. A sua organização social e os 

seus pareceres devem ser tidos em conta, sempre que possível. Para além disso, 

pensamos ainda que devem ser consultados e tornarem-se agentes activos da 

reconstrução; os refugiados são em si uma fonte de mão-de-obra que deve ser 

utilizada em benefício de todos. 
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 Recursos locais (humanos e materiais) e as normas locais devem ser utilizados 

sempre que possível. Alterações sazonais (por exemplo, a estação chuvosa) 

também devem ser levada em consideração.  

 

6.2.Quais os critérios utilizados na escolha do local para um 

acampamento?   

 

O sítio ideal, respondendo a todas as exigências, raramente está disponível. A escolha é 

geralmente limitada, dado que as áreas mais adequadas já estarão habitadas por 

comunidades locais ou consagradas à agricultura. 

No entanto, existem determinados critérios no que diz respeito à escolha do local, que 

devem ser tidas em consideração: 

 Segurança e defesa: a instalação deve estar numa área segura; 

 Água: a água deve estar disponível tanto no local como por perto; 

 Espaço: o espaço deve ser suficientemente grande para garantir a 3.5m2 por pessoa; 

Acessibilidade: o acesso ao lugar deve ser possível durante todas as estações do ano (por 

exemplo, para os camiões). Riscos ambientais para a saúde: a proximidade a sítios do 

vector transmissor de reprodutores de doenças assassinas deve ser evitadas tanto quanto 

possível (por exemplo mosca tsé-tsé para tripanossomíase). Quando essas áreas não podem 

ser evitadas, devem ser tratadas.  

É importante que o terreno tenha declive, a fim de proporcionar drenagem natural de águas 

pluviais fora do sítio.  

Fontes de energia também devem ser consideradas quando se escolhe um sítio, 

especialmente na desflorestação resultante da utilização da madeira para cozinhar, que 

implica problemas políticos - ecológicos. 
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6.3.Organização do Sitio - dimensionamentos 

 

Depois do local ter sido garantido, o planeamento e a localização da infra-estrutura 

necessária deverá ser desenvolvida. Um mapa deve ser utilizado para extrair a rede 

rodoviária. A área deve então ser dividida em secções locais e decidida para as diferentes 

instalações. Bons acessos por estrada a cada secção e cada instalação é essencial para o 

transporte de pessoal e de materiais (por exemplo, alimentos e medicamentos), de maneira 

a garantir que os diferentes serviços são capazes de funcionar (Figura 9).  

Vários factores devem ser levados em conta ao decidir a organização espacial das 

instalações e abrigos (localização e layout):  

 Espaço exigido por pessoa e para cada instalação; 

 Acessibilidade dos serviços; 

 Distância mínima exigida entre as instalações e abrigos;  

 Hábitos culturais e de organização social dos refugiados (clãs e famílias alargadas);  

 Factores étnicos e de segurança, as relações entre as diferentes secções / membros 

da comunidade, etc; 

Tradições culturais e sociais são um factor determinante para garantir a aceitação dos 

refugiados às infra-estruturas e serviços prestados, especialmente em matéria de habitação, 

saneamento, lugares de enterramento, etc. No entanto, como o layout que pode ser 

preferido pelos refugiados nem sempre é o que permitiria uma mais eficiente prestação de 

Figura 9 Quadros da autora baseado no UNHCR (Fonte: Handbook for Emergencies). 
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ajuda, o sítio exige planeamento (geralmente compromisso de soluções que tenham em 

conta os diferentes pontos de vista). Algumas instalações essenciais são susceptíveis de 

serem centralizados; 

Outras facilidades, tais como postos de saúde, latrinas, áreas de lavar, etc., devem ser 

descentralizadas. Devem ser tomados cuidados para garantir que haja espaço suficiente 

para tais serviços descentralizados em todas as subdivisões do acampamento. 

Localização dos estabelecimentos de saúde deve ser cuidadosamente determinada. 

A instalação central de saúde deverá estar localizada num lugar seguro e acessível, de 

preferência na periferia do local, a fim de evitar congestionamentos e permitir a expansão 

futura. O espaço necessário depende do tipo e qualidade desejada dos serviços médicos a 

serem prestados. 

 

 

6.4.A disposição dos abrigos 

 

A forma como estão agrupados os abrigos tem uma influência importante sobre o 

restabelecimento da vida social, sobre a utilização de latrinas e pontos de água, e nas 

questões de segurança;  

Em geral, o sítio deve ser dividido em unidades menores para fins de gestão. Por exemplo, 

poderia ser dividida em sectores de 5000 e secções de 1000 pessoas. No entanto, a 

formação de tais unidades deve ter em conta a existência de quaisquer grupos dentro da 

população que podem ser mutuamente hostis; 

 

Duas principais formas de agrupamento de abrigos: 

 1. O método escolhido consiste na organização da comunidade local em unidades básicas, 

constituídas por um número de abrigos e instalações comunitárias (instalações sanitárias, 
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pontos de água e áreas de lavar). Estas unidades básicas devem corresponder, tanto quanto 

possível em termos de concepção aos modelos com que os refugiados estão familiarizados.  

2. Dispor os abrigos em linhas e colunas é outra possibilidade mas não é recomendado 

porque priva as famílias de espaço pessoal e aumenta as distâncias aos serviços e pontos de 

água, mas geralmente não é recomendado porque este retira espaço pessoal às famílias, e 

aumenta as distâncias a pontos de água e latrinas. Por outro lado, esse esquema pode ser 

implementado rapidamente e é muitas vezes preferida quando há um repentino fluxo de 

refugiados para enfrentar. 

 

 

6.5.Quais os tipos de abrigos construídos num acampamento 

 

A oferta de alojamento é uma alta prioridade. Devem ser tomadas medidas imediatas a fim 

de avaliar os acordos já alcançados e fornecer material para abrigos temporários.  

 

 Existem várias soluções comuns para abrigos temporários:  

 Abrigos construídos pelos próprios refugiados, com o material encontrado 

localmente ou distribuídos pelas agências, são as soluções mais comuns.  

 Tendas que podem ser útil quando não está disponível material local e o 

alojamento é de muito curto prazo, mas são caras e não duram muito.  

 Toldos de plástico podem ser utilizados para a construção de abrigos 

temporários ou para protegê-los.   

 Edifícios públicos, como escolas, podem dar resposta à primeira fase de 

emergência como abrigo colectivo mas não são geralmente adequadas para 

grandes números. São uma importante solução temporária. 
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6.6.Fase Pós-Urgência  

 

Abrigos temporários devem deixar de ser utilizados após a fase de emergência; numa pós 

emergência devem-se construir abrigos feitos de material mais permanente.  

 No entanto, há que reconhecer que existem algumas limitações envolvidas nesses 

programas de abrigos de construção.  

 Qualquer construção ou reabilitação de abrigos leva tempo.  

 Tais programas são caros (embora possam produzir poupanças em outros 

sectores).  

 Como existe uma vasta gama de opções para a construção de abrigos e uma 

vasta gama de critérios que têm de ser tidos em conta, tais programas são 

difíceis de gerir. Este é um trabalho especializado e exige conhecimentos 

específicos 

 Não concordamos com qualquer tipo de abrigo mais permanente na fase pós 

- urgência. A arquitectura de emergência tem de ser capaz de responder á 

fase de transição que vai desde a catástrofe à reconstrução, proporcionando 

poupança de recursos, tempo e dinheiro 
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7. .Reconstrução  

 

Nas situações de catástrofe, a reconstrução é uma das fases que absorve mais tempo e 

recursos porque, para que se chegar à última etapa do processo é necessário percorrer 

abrigos temporários e pós-temporários como mostra o calendário de fases dado pelas 

Nações Unidas. Propomos que as fases intermédias sejam anuladas e concentradas numa 

só, para desse modo se poupem recursos e se acelere o processo de reconstrução. Tal pode 

ser possível com a criação de abrigos realmente temporários e que respondam eficazmente 

e de forma flexível às várias necessidades.  

As Nações Unidas no relatório de 1984, “Alojamento depois dos desastres”, mostra que é 

possível recuperar até 90% dos recursos para a reconstrução desde os autóctones, aos 

existentes antes da catástrofe e os recuperados. 

O dinheiro que se gasta em artigos que têm que atravessar meio mundo podia ser utilizado 

em troca para comprar materiais necessários em cidades próximas e países vizinhos das 

zonas afectadas.  

Há uma grande contradição ao analisar os materiais que são utilizados em muitos dos 

abrigos temporários de hoje. Um dos grandes problemas é a prolongação por tempo 

indeterminado que alguns destes campos conseguem alcançar. Para contrariar essa 

tendência de conformismo, há que projectar com matérias de carácter temporário 

obrigando ao próprio afectado a reconstruir. Há que pensar no potencial de mão-de-obra 

que existe nestes campos e numa relação de inter-ajuda; obrigar à reconstrução reutilizando 

materiais, criando assim uma arquitectura realmente permanente. 

A auto-construção - modelo sustentável para todo o mundo - é uma das linhas que 

propomos defender sempre. O afectado, ao trabalhar como autóctone, é sem dúvida 

exemplar: incorpora a sua própria energia para fazer a sua própria casa. 

Fazer abrigos confortáveis segundo as Nações Unidas animam os refugiados a instalar-se 

permanentemente no campo. Uma forma de evitar esse problema é criar refúgios 

obrigatoriamente temporários pela duração de vida do objecto, e pelo conceito de casa que 

oferece – obrigar cada um a encontrá-lo. O projecto que se apresenta na quarta parte 
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mostra um conceito de abrigo diferente do conceito de casa. Enquanto uma casa incorpora 

em si todas as funções necessárias à vida quotidiana, este abrigo apresenta isoladamente 

uma função específica  

As primeiras medidas que se encontraram por parte do governo de cada nação como 

resposta aos cataclismos foi a criação de seguros, que controlam e ajudam em situação de 

catástrofe….mas isso só não é suficiente. Em caso de emergência total, e na ausência de 

recursos a todos os níveis, o dinheiro não oferece abrigo nem segurança. Uma reconstrução 

que adoptamos como exemplo e defendemos para os países em vias de desenvolvimento e 

países desenvolvidos, foi a dada por Rebirth Brick, Jiakun Architects e apresentada na 

bienal de Veneza de 2008 (Figura 10): “como resposta à enorme quantidade de escombros 

gerados após o terramoto de Sichuan, criou-se um sistema mediante o qual, estes, 

esterilizados, triturados e misturados com palha e cimento, são transformados em blocos 

ligeiros aptos para a construção, implementando ferramentas comuns na tradição local 

chinesa” 

 

Figura 10 Exposição Bienal de Veneza 2008 (Fotografias da autora). 
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8.  Abrigos temporários – Análise  

8.1. A Origem da Tenda  

 

A origem do abrigo temporário remete-nos para as tendas e os toldos tradicionais. Tendas 

de dimensões consideráveis e de certa sofisticação remontam a pelo menos 2000 anos. 

Reconhece-se por meio de representações e descrições arquitectónicas, muitos teatros e 

anfiteatros romanos que eram feitos de velaria produzida a partir de linhos de tecido.  

As tendas feitas de peles de animais ou materiais tramados foram usados ao longo da 

história e têm sido utilizados pelo mundo inteiro, particularmente em sociedades nómadas 

que necessitam de coberturas portáteis. Exemplos de tendas usadas no passado incluem as 

tribos nativas Américas (Figura 11), os abrigos mongóis (Figura 12) e atenda negra (Figura 

13) utilizada pelos povos nómadas no Saara, Arábia e Irão. É-lhes atribuído o nome tendas 

negras devido à utilização de pelo negro de bode. Como apresenta cor escura, esta tenda 

proporciona sombra e a trama aberta permite a saída de ar quente.  

 

 

 

 

Figura 11 Tenda das Tribos nativas Américas 

Figura 12 Tenda de abrigos mongóis 

Figura 13 Tenda de pelo negro de bode 
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Houve pouco desenvolvimento das tendas entre o tempo dos Romanos e o século XIX, em 

parte por causa da carência de demanda, e principalmente por causa da carência de avanços 

na manufactura de cabos, tecido e conexões resistentes. Porém, depois da Revolução 

Industrial houve uma demanda por tendas grandes (utilizadas para o entretenimento de 

populações, como os circos) e por materiais de grande resistência, com produção em massa 

e relativamente baratas (Borges 2004).  

A estrutura pneumática que inaugurou a era moderna das tenso-estruturas foi projectada e 

executada por Walter Bird em 1946 na construção de uma protecção para uma antena de 

radar nos Estados Unidos. Com o sucesso dessas estruturas, ele abriu uma empresa 

especializada em tenso- estruturas em 1956 que actua ate hoje, a Birdair.  

Em 1967, Frei Otto, um especialista alemão em estruturas traccionadas, construiu o 

pavilhão da Alemanha na exposição de Montreal. Como nesta época não existia membrana 

com resistência suficiente para ser suspensa pelos mastros e traccionada pelos cabos de 

borda, foi utilizada uma rede de cabos com uma membrana sobre ela, apenas com a função 

de vedar. Outro projecto que segue na mesma linha (Figura 14), construído emm1971, 

também da autoria de Frei Otto é o complexo Olímpico de Muniche. 

 

Figura 14 Otto, Complexo Olímpico em Munique, Alemanha. 
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8.2. Abrigos Pós - Catástrofe 
 

 

Figura 15 Exemplos vários de Abrigos de Emergência. 
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Não é necessário uma pesquisa profunda para perceber que as tentativas feitas nesta área 

não respondem às verdadeiras necessidades de um abrigo necessário, pelo menos não no 

tempo que necessitam de ser eficazes. Muitas vezes a tentativa de utilizar materiais 

autóctones para abrigos de emergência, para além de ser menos rápido, incentiva a uma 

apropriação do abrigo como permanente.  

O processo de reconstrução é muitas vezes adiado ou nunca concretizado porque, pessoas 

para pessoas que nunca tiveram uma casa que lhe oferecesse condições mínimas, qualquer 

abrigo se mostra adequado para viver permanentemente.  

Todos os exemplos mostrados na Figura 15 não respondem às verdadeiras necessidades de 

abrigo, apresentadas pelas Nações Unidas. 

Função Básica de um abrigo de emergência (EMDTA Unidas, 1984): 

 Protecção contra o frio, o calor, o vento, e as chuvas; 

 Capacidade de armazenar pertences e protecção de bens; 

 Segurança emocional e necessidade de intimidade 

Pode dizer-se com alguma certeza que a gestão do alívio nos campos da medicina, saúde e 

nutrição têm melhorado significativamente ao longo da última década. O benefício das 

lições aprendidas através dos maiores desastres durante os anos 70 e início dos anos 80 

começa a tornar-se evidente. No entanto, permanece um sector particular no qual tem sido 

feito pouco progresso e no qual muitas atitudes conservadoras e obsoletas permanecem -o 

abrigo de emergência e o abrigo depois dos desastres de forma geral.  

    United Nations Disaster Relief Coordinator (UNDRO), 1982 

Mais uma vez deve apontar-se que, adequar o conceito ideal de abrigo em particular com o 

de medidas de emergência de larga escala não é fácil. Alem disso, a falta de agências com 

experiência para lidar com problemas relacionados com os abrigos foi sentido de forma 

intensa. É necessária uma estratégia de abrigo abrangente com standards apropriadamente 

desenvolvimentos, com métodos de abastecimento, especificações para unidades de abrigo 

e indústrias para fornecer os produtos necessários a tempo. (United Nations High 

Commission for Refugees (UNCR), 1993). 
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9.  Projecto ATROPINA 

 

Atropina É uma droga que actua estimulando o sistema nervoso parassimpático. É um 

mediador químico que é usado na medicina como medicamento em diversas situações: 

bradicardias, em paragens cardíacas, nas ressuscitações cardio-pulmonares, em anestesia, 

como antídoto em intoxicações por inseticidas organofosforados ou carbamatos, etc.como 

através de injecções intracardíacas, para estimular a actividade do coração. (Harrisson) 

Enquanto os médicos ou advogados trabalham para os sectores menos favorecidos da 

sociedade, e são respeitados por eles, há poucos arquitectos que estão dispostos a fazê-lo e  

que levaram a cabo um projecto para satisfazer o seu ego. Os arquitectos não têm contribuído 

para a sociedade com o seu trabalho. 

ATROPINA é um projecto de emergência que nasceu da necessidade de fazer algo mais 

(Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Abrigo e planeamento do sitio (Fonte: desenho da autora). 

 

Ao longo deste estudo aconteceu o terramoto em Áquila, nesse momento soube que o que 

queria fazer era o que podia fazer.  
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9.1. Ideia, Conceito e Utopia 

 

A visão de um abrigo perseguia-me. Tinha de ser possível reinventar o conceito de tenda, de 

abrigo e finalmente criar uma plataforma de transição entre os campos de abrigo temporário e 

as habitações permanentes (ver Figura 17).  

 

Figura 17 Estudos (Fonte: desenho da autora) 

 

Um abrigo temporário eficaz teria de ser: 

 

- leve, flexível e facilmente transportável; 

- responder a todas as necessidades básicas de higiene, saúde e conforto; 

- ser capaz de responder a necessidades independentemente do lugar ou da catástrofe; 

- ser economicamente viável e ecologicamente sustentável; 
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Figura 18 Estudos II (Fonte: desenho da autora). 

 

Através deste tipo de arquitectura de carácter verdadeiramente temporário conseguiríamos  

responder eficazmente às necessidades, ultrapassar obstáculos, obrigar à construção local, 

poupar recursos podendo usá-los posteriormente na reconstrução.  

Analisando o que existia hoje e o que existiu até hoje, não foi difícil perceber que era 

necessário inovar e recriar técnicas e materiais (Figura 18).  

E que, sem dúvida, a maneira mais simples de pôr em prática este projecto era através da 

arquitectura experimental e utópica. 

 

 

Se alguém sabe como será uma coisa daqui a cinquenta anos, poderá faze-la agora 

(Kahn, 2002) 
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9.2. Concretização – Arquitectura Insuflável 

 

Produto.: ligeiro, barato, flexível, reciclável, pré-fabricado 

 

 

Figura 19 Esquemas de dimensionamento 

 

O projecto de Células Atropina (Figura 19) é constituído por 3 cápsulas de diferentes funções 

Básicas: dormir, comer e manter a higiene diária mínima. A primeira cápsula a ser pensada foi 

a de dormitório que abriu os caminho da concepção do conjunto. A terceira cápsula, chamada 

a dos serviços, nasceu como plataforma de transição entre o dormitório e as instalações 

sanitárias 

Através de medidas básicas de habitabilidade realizou-se o estudo do espaço, e das dimensões 

mínimas para projectar o objecto. Cada pessoa defende 3,5m2 de espaço divididos por uma 

cama de 1.9m por 0.9m e a mesma dimensão vazia. 

Com o objectivo de economizar o espaço, criaram-se dois níveis em altura.  

Cada cápsula acolhe 8 pessoas, como número capaz de conter uma família, ou um núcleo de 

pessoas controlado. A razão que levou a este número, foi a desadequação das tendas 

multifamiliares que retiram a privacidade, aumentam o contágio de doenças, e incentivam à 

promiscuidade entre outros problemas sociais. Pensar em células individuais e não colectivas, 

defende a privacidade, a família e a dignidade de cada refugiado.  

 



ARQUITECTURA DE EMERGÊNCIA 
 PARTE IV Projecto Atropina 

58 

 

As câmaras de dormir (Figura 20) incorporam à cota de 0,5m  bancos. Todas as formas 

interiores são desenhadas na forma com o objectivo de racionalizar o espaço e maximizar o 

conforto (visto que toda a célula é insuflável). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Câmaras de 8 pessoas  (Fonte: imagem da autora). 
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9.2.1. . Materiais e técnicas 

 

Os materiais que deram vida a este projecto foram inspirados nas estruturas pneumáticas. Para 

responder ao objectivos tinha de ser um material de características específicas e proporcionar 

um produto ligeiro, barato, flexível, reciclável e pré-fabricado. Para além de responder a estas 

características, o seu comportamento térmico e acústico tinha de ser muito superior ao 

comportamento actual das tendas de campanha. Para obter esses resultados utilizaram-se os 

conhecimentos de térmica e aplicaram-se ao estudo do objecto. Embora seja um objecto 

insuflado vazio de matéria física, a sua camada de ar de 0,18 m tem um excelente 

comportamento térmico e funciona como uma barreira protectora da relação interior/exterior – 

funciona como um objecto hermético. 

Todo o objecto insuflado é tratado como uma peça única através da técnica de colar a quente, 

unindo os materiais, aumentando assim a sua resistência e facilitando o seu uso.  

 

Lista de materiais: 

Manta de borracha de Costura com banda termo-colada. 

Cola de suporte BA007 – É uma cola de suporte de neopreme que faz a adesão da tela 

EPDM* a diferentes tipos de materiais inclusive fibras têxteis; 

A tela de borracha utilizada é das mesmas características que a utilizada pela empresa Liners 

– sistemas de impermeabilização, utiliza. *EPDM Resistência ao ozono, intempéries, ácidos 

diluídos e salmouras, baixa absorção de água. Temperatura: -40°C a140°C. Utilizado na 

construção civil para impermeabilização e confecção de juntas de dilatação e vedação. 

Confecção de células electrolíticas. A borracha EPDM é um material inerte e não contamina 

durante o seu processo de produção, de instalação ou durante a sua vida útil. Apresenta muitas 

hipóteses de reciclagem. 

Revestimento interior em PU (impermeável e lavável) e fibras naturais com costura de 

banda termo - colada. 
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Revestimento das aberturas em PU (impermeável e lavável) translúcida, com costura de 

banda termo – colada e feixos de alta resistência.  

Tintas termocromátias, são tintas de alta tecnologia que mudam de cor, dependendo da 

temperatura em que se encontram, consoante baixa ou sobe a temperatura a cor muda. Estas 

tintas têm a capacidade de mudar a cor dentro de um intervalo de -5ºC a 65ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Manta de Borracha, Revestimento interior e esquema da relação Absorção/Cor (Fonte: autora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Manta Painel Fotovoltaico (Fonte: INTEMPER), Esquema de Absorção/cor (Fonte: autora). 

 

Manta Painel Fotovoltaico maleável, produzida pela INTEMPER, para além de painel 

fotovoltaico é também uma tela impermeabilizadora.  

É composto por um tela de borracha de EPDM de 1,5mm de espessura e que mede 1,5m de 

largura e 5,65m de comprimento.  
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Na sua superfície tem incorporada 3 placas de captação solar fotovoltaica.   

Vantagens (Placas flexíveis e ligeiras de silício amorfo) em comparação com as placas poli 

cristalinas tradicionais: 

Altamente efectiva mesmo com luz difusa. As células solares flexíveis de camada fina 

utilizadas nos painéis solares da Giscosa geram um máximo de energia eléctrica com o céu 

nublado. 

 As sombras parciais não afectam o seu desempenho. Cada célula contem um diodo de 

“bypass” e o rendimento em condições de sombra parcial é significativamente maior do que 

nos painéis tradicionais. 

Maior eficácia no verão com temperaturas mais altas. O processo de auto-correcção que 

funciona quando a temperatura do módulo ultrapassa os 40˚C implica que a eficiência da 

energia solar, da tecnologia de tripla união, alcança o seu maior rendimento durante os meses 

de verão.  

Um peso mais ligeiro. Não é necessário reforçar a estrutura da cobertura. Para instalar os 

painéis policristalinos, que são pesados, é preciso um sistema de fixação forte para evitar a 

acção do vento.  

Flexível: Adapta-se a qualquer tipo de cobertura. 

Os módulos foto voltaicos com uma superfície entre o azul e o negro mate, têm uma reflexão 

muito inferior à das placas policristalinas. Ideal para utilizar próximo de aeroportos. 

 

 

 

 

 

Figura 23 Esquema dos materiais de Dupla Face,  (Fonte: Colégio dos Arquitectos de Madrid COAM) 
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9.2.2.  Como insuflar sem necessitar de energia? Sistema adaptado 

dos airbags. 

Reacção Química  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Esquema adaptado do airbag (Fonte: autora) 

 

A maneira mais rápida e eficaz é a através da técnica utilizada hoje na indústria automóvel. 

Através de uma queda o objecto insufla-se rapidamente sem necessidade de bombas de ar 

comprimido e mão de obra (Figura 24). Rápida, segura e eficaz, conseguindo chegar assim a 

todo o lado (Figura 25). 

Figura 25 Esquema de queda e insuflamento (Fonte: autora). 
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9.2.3.  Cálculos 

 

Estudo da explosão utilizada para insuflar: 

 

Lei dos gases ideais  

Exprime a relação entre a pressão, volume, temperatura e quantidade de moles de um gás 

ocidental: PV=nRT  

Cálculo para saber a quantidade de Azoto para encher 10m3 a uma pressão de 2bars = 2atm. 

 

Dados: 

P=2atm 

V=〖10m〗^3 

T=300K (20℃) 

R=0,08atm×l/(mol×K) 

Pv=nRt =  (2×〖10〗^4)/0,082=8,13×〖10〗^2 mol 

 

Transformando o número de moles de Azoto (N2) em Kg tem-se: 

8,13×〖10〗^2 mol de N_2=22,764Kg de N_(2 ) (8,13×28g) 

 

São portanto necessários 22,764Kg de Azoto para encher 10m3 

Então para encher 8m3 usando a mesma expressão vem que são necessários 18Kg de Azoto.  

 

 



ARQUITECTURA DE EMERGÊNCIA 
 PARTE IV Projecto Atropina 

64 

 

9.2.4.  Estudo do Comportamento térmico: 

λ_(borracha sintética)=0,4W/m^2℃ 

λ_poliester=0,4W/m^2℃ 

λ_(ar (Ra))=0,16 m^2℃/W 

Kp=1/Rt=1/1,1775≅0,849W/m^2℃ 

Rt=0.01/i_1+0.18/i_2+0.01/i_3+0.001/i_4 

=0.01/0,4+0.18/0,16+0.01/0,4+0.001/0,4=1,1775m^2℃/W 

K=0,58 W/m^2℃ 

K=1,13 W/m^2℃ 

Rt=0.05/0,4+0.005/0,4+0,15/0,16+0.004/0,4=1,028W/m^2℃ 

Q_1= h_i×S(θ_i-θ_si )×∆t[W.h] 

Q_2= K_p×S(θ_si-θ_se )×∆t[W.h] 

Rt=e_1/i_1 +e_2/i_2 +e_3/i_3 
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Estudo da dimensão das câmaras de águas brancas da célula Atropina II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Corte Cápsula Atropina II 

 

Quantidade definida pelas normas internacionais da Organização Mundial de Saúde e 

UNICEF 

 

20 litros 

 - 2l para beber 

 - 7,5l para o banho 

 - 0,5l para a louça 

 - 2,5l para lavar o rosto e os dentes 

 - 7,5l para descargas 

 



ARQUITECTURA DE EMERGÊNCIA 
 PARTE IV Projecto Atropina 

66 

 

Calculando obtêm-se: 

20l – 7,5l (reutilizar a agua do banho para descargas) – 0,5l para a louça = 12l  

12litros: 

2l para beber – DIÁRIO 

7,5l para banho – SEMANAL 

2,5l para lavar rosto – DIÁRIO 

 

CONSUMO TOTAL DE ÁGUA NECESSÁRIA PARA BEBER E LAVAR O 

ROSTO PARTINDO DO CONSUMO DIÁRIO RECOMENDADO: (total de dias 

considerados 8) 

 (2+2,5)×8pessoas×8cápsulas×8dias=2304l 

 

CONSUMO TOTAL DE ÁGUA NECESSÁRIA PARA TOMAR BANHO 

PARTINDO DO CONSUMO SEMANAL RECOMENDADO: 

7,5×8pessoas×8cápsulas=480l 

 

 

TOTAL EM 8 DIAS DE: 

 

2304l+480l=2784l (quantidade de agua a colocar em cada deposito que abastece 8 cápsulas) 

 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

Cap. A Cap. B Cap. C Cap. D Cap. E Cap. F Cap. G Cap. H 
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Estudo da produção energética da manta painel fotovoltaico: 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Manta Painel Fotovoltaico 

 

Produção Energética (Estratégia Activa): 

Produção média da manta painel fotovoltaico, segundo dados fornecidos pela empresa 

intemper  (por horas de exposição solar): 160w/h por m2 

As células ATROPINA I e III, têm 2m2 de manta painel fotovoltaico logo: 220W/h 

que corresponde a 1760W/dia. 

Abateria de 12V tem a capacidade de armazenar 1000 W.  

Tendo em conta que o ventilador gasta em media 45w/h e cada lâmpada Led 3W/h, 

observamos a autonomia energética das células. 

As suas capacidades herméticas mantêm a temperatura interior estável, mesmo em climas 

mais extremos. 

Produção Energética (Estratégia Passiva): 

Cada pessoa por hora liberta 152 calorias. 

Convertendo o calor para a potência expressa em watts dada  

pelo sistema internacional W=Jºs -1, obtemos: 

- 80w por pessoa ou seja uma produção de 640 W/h. 
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9.2.5.  Célula ATROPINA I 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Cápsula atropina - Maquete Virtual (Fonte: imagens da autora) 

 

A célula AT I, é uma célula dormitório com capacidade para 8 pessoas. É uma célula que faz 

parte de um conjunto de três unidades com diferentes funções; juntas dão resposta a todo o 

tipo de necessidades. É  uma célula insuflada, com zonas alternadas de cheio/vazio e revestida 

pelo seu interior por uma fibra sintética impermeável, que se usa e retira a cada utilização. 

Tem 8 câmaras com as dimensões apropriadas e ergonómicas para cada pessoa dormir. Não 

há a necessidade de acessórios nestas cápsulas porque as camas já estão incorporadas no 

objecto que, sendo insuflado,  toda a área da célula é útil.  

Todas as células têm como principal objectivo a sua autonomia.  

É uma célula que mantém o conforto através das estratégias passivas – ventilação, termo 

regulação. Para climas extremos tem a ajuda de sistemas activos de ventilação e aquecimento, 

assim como a alternativa do uso de materiais de dupla face aportando massa térmica ao 

objecto. Na parte superior do objecto há uma manta (1x2m ) de painel fotovoltaico que 
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alimenta os sistemas das estratégias activas, assim como a iluminação led interior.(Ver 

desenhos projecto Atropina A) 

 

 

Figura 29 Interior da Cápsula Atropina I Maquete virtual (Fonte: imagem da autora) 
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Esquema Comportamento Térmico da Cápsula Atropina I e Esquema de Iluminação 

(Ver Projecto C6 e C7 
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9.2.6.  Célula ATROPINA II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Célula Atropina II Maquete virtual (Fonte: imagen da autora) 

 

A célula AT II, é uma célula insuflada de Instalações sanitárias.  

Tem 4 pontos de sanitários e dois pontos de duches. Cada célula dá resposta a 64 pessoas, ou 

seja 8 células dormitório. Esta célula tem a capacidade de  ser auto-suficiente durante uma 

semana (o tempo de organizar e estabelecer o acampamento). Para tal tem 3 depósitos – águas 

brancas (superior), aguas cinza (intermédio) e águas negras (inferior). Como esta célula está 

sujeita maiores pressões devido às câmaras de água, tem uma base sólida em borracha e mais 

de 80% de zonas insufladas. 

O depósito foi calculado segundo os valores  da UNICEF, para os litros de água necessários 

por pessoa por dia. 

Para economizar água reutilizam-se as águas cinzas para as descargas. Não necessita de 

energia, funciona manualmente. Cada célula é abastecida de água potável a cada 8 dias, e 

retiradas as águas negras, que são armazenadas em câmaras biodigestoras para produzirem 

gás e alimentarem o campo. 
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9.2.7.  Célula ATROPINA III 

 

 

 

Figura 31Cápsula Atropina III, Maquete Virtual (Fonte: imagem da autora) 

 

A célula atropina III está projectada de maneira a poder acoplar-se ás células de dormir e de 

instalações sanitárias, gerando espaços que podem tomar diferentes funções, desde refeitórios 

a hospitais de campanha. É a única célula que tem a característica de não ser totalmente 

fechada. Duas das suas faces são abertas com uma parede de fecho em tela impermeável 

facilmente retirada, para possibilitar criar vários espaços de diferentes dimensões consoante as 

necessidades do acampamento. Como é uma célula que necessita bastante iluminação tem 

aberturas zenitais que para alem da iluminação permitem uma boa ventilação através da 

abertura fácil de fechos. Como primeiro recurso possui um painel manta fotovoltaico como a 

célula Atropina I, para dar as condições mínimas de uso; para o funcionamento eficaz dos 

serviços serão alimentadas por geradores posteriormente adaptados para o consumo do gás 

produzido pelos biodigestores. Consultar projecto B. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Esquema de Flexibilidade das cápsulas (Imagem da autora) 
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9.3. Transporte – encher o objecto 

Figura 33 Esquema das Possibilidades de meio de transporte (Fonte: esquema da autora) 

 

 

Figura 34 Esquema de célula vazia/cheia após o transporte (Fonte: imagem da autora) 
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9.4. Custos e Ciclo de Vida 

 
Figura 35 Tabela de Preços (Fonte: autora) 

f 

As cápsulas após o seu uso podem ser de novo armazenadas e 

utilizadas para outras situações (ver figura 34). O revestimento 

interior é totalmente retirado e lavável, em último recurso é 

possível reciclar todo o seu material. 

 

 

 

 

Figura 36 Esquema de Reutilização (Fonte: imagem da autora) 
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9.5.. Maquete Protótipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Fotografias das fases de construção Maquete da autora. 
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10.  Modelo Económico ATROPINA – Motor Custo Zero 

 

O gasto militar é um negócio. Por isso há sempre guerra nalguma parte do mundo. A guerra 

não é algo de incerto, sempre acontece. Mas no caso dos desastres naturais, esta fora do nosso 

controlo, podem ocorrer em qualquer momento ou não ocorrer em absoluto. É difícil que 

alguém invista neles. Por isso penso que, também em casos de emergências, é importante 

utilizar produtos com possibilidades comerciais. 

Paul Virilio afirma que as inovações tecnológicas transformam, modificam, alteram o espaço 

geográfico em todas as escalas (local, nacional e global). Ao escrever sobre os motores da 

história, mostra-nos como as inovações técnicas transformaram as relações entre os 

indivíduos com a natureza em todas as escalas. Os motores a vapor, a explosão, o eléctrico, o 

foguete e o da informática, contribuíram para uma “tecnicização do território”, tornando 

assim o espaço geográfico cada vez mais mecanizado com profundas alterações no modo de 

produzir, nas formas de circulação e de consumo do espaço. O último motor que vemos na 

História é o motor informático e, baseado no que é hoje o grande motor dos media e da 

publicidade, criamos o Motor a Custo 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Desenho de Transporte e Mantimentos (Fonte: autora) 
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A ideia de utilizar um produto comercial para emergências pode resolver eficazmente 

problemas económicos dos países menos desenvolvidos. Neste projecto ATROPINA 

proponho aproveitar a possibilidade comercial (publicidade) em casos de emergência. 

Simplesmente elaborei um diagrama estrutural da circulação de energia social, ao qual lhe 

chamo MOTOR custo ZERO (figura 37) , porque se baseia numa dinâmica social sem custos 

para os afectados. Tentei criar um fluxo de actividade tanto para a doação como para a 

recepção e melhorar assim a circulação. 

 

 

 

Figura 39 Esquema Base Motor Custo 0  (Fonte: imagem da autora) 
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11.  Estratégias de Planeamento Atropina 

11.1. Integração/Campos - Organização tipo, Linhas gerais 

 

Figura 40Esquema Integração (Fonte: imagem da autora) 

 

Integração – Parasita 

 

Integra-se na malha urbana e alimenta-se dos recursos já existentes 

 

 Agua 

 Luz 

 Esgotos 

 Infra-estruturas 

 Facilidade de mobilidade …. 
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Estratégias de Planeamento - Integração 

Figura 41 Esquema Base de referência criado pelo autora 

 

Estratégia de Planeamento - Campo 

 

Figura 42Esquema Base de referência criado pela autora 
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11.2.  Planeamento e as condicionantes do Lugar 

Consultar Projecto C6 
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11.3.  Autonomia Energética – Biodigestor 

 

O campo na primeira semana necessita para o seu perfeito funcionamento, de um camião 

cisterna que abasteça de água potável as câmaras de águas brancas às células Atropina II, e de 

um gerador alimentado por combustível que alimente as máquinas necessárias nos serviços de 

socorro imediato. 

Após a 1º semana deixa de ser parasita e começa a produzir a sua própria 
energia. 
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Produção de gás  - alimentar o gerador – alimentar os equipamentos. 

Biodigestor anaeróbico é um equipamento usado para a produção de biogás, uma mistura de 

gases – principalmente metano - produzida por bactérias que digerem matéria orgânica em 

condições anaeróbicas (isto é, em ausência de oxigénio). Um biodigestor nada mais é que um 

reactor químico em que as reacções químicas têm origem biológica. 

Pode ser usado também na geração de energia eléctrica, através de geradores eléctricos 

acoplados a motores de explosão adaptados ao consumo de gás. 

Através dos resíduos negros e restos orgânicos das cantinas , transformar em gás e 

reaproveitar os resíduos como fertilizante de solos. 

Mediante a calendarização das Nações Unidas, apresenta-se a seguinte resposta energética às 

3 fases de resposta:   

 - Fase 1: período de socorro imediato desde o desastre até ao quinto dia. 

Cada célula possui uma manta painel fotovoltaico que lhes garante as funções básicas 

necessárias, para responder às grandes necessidades de socorro imediato – às grandes 

estruturas dos hospitais de campanha - utilizam-se geradores eléctricos acoplados a motores 

de explosão. 

 - Fase 2: período de reabilitação (desde o quinto dia até aos 3 meses). 

A partir do quinto dia e após estabelecido o campo, introduzem – se as câmaras de biogás, 

fora dos limites do campo, que entrarão em funcionamento após a 1ª semana, quando recebem 

a 1º recolha das águas negras das células Atropina II. 

 - Fase 3: período de reconstrução (a partir dos 3 meses). 

A partir dos 3 meses e já iniciado o processo de reconstrução, pois através do projecto 

Atropina todo o processo pode ser acelerado – os abrigos e o local do campo mantêm-se o 

mesmos até ao final do processo de reconstrução – e a sua autonomia é já de 100%.  
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Figura 43 Corte Transversal Campo Atropina - Biodigestores (Fonte: autora) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 44 Planta Campo Atropina – Biodigestores 
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11.4.  Como gerir Sociedades Desenvolvidas 

 

Principal característica – especialização. 

A célula é a resposta do ser especializado que é o arquitecto na sociedade - construir, dar 

abrigo - enquanto outros especializados tratam da saúde, da alimentação, do ensino, dos 

transportes…. entre outros.  

O módulo é aceite porque serve para dormir, descansar e guardar pertences – todo o indivíduo 

da sociedade especializada o sabe fazer (Figura 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 Células com capacidade para 8 pessoas (Fonte: autora). 
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11.5.  Como gerir Sociedades em Vias de desenvolvimento 

 

Principal característica – cada pessoa sabe fazer um pouco de tudo. 

A célula é a resposta do ser especializado que é o arquitecto na sociedade - construir, dar 

abrigo – conceito que entra em conflito numa cultura onde cada homem está apto a fazê-lo 

sem que ninguém especializado o faça.  

Penso que a solução nestes países não é mudar a arquitectura (pois as funções biológicas 

básicas são as mesmas), mas sim a orientação(Figura 46). 

Propomos que com este objecto arquitectos e sociólogos se dirijam  às comunidades e 

ensinem a utilizá-lo, coloquem regras. O que é necessário é a figura de alguém que seja capaz 

de manter a função da cápsula, adaptando-a á cultura do Sul – Países em Vias de 

Desenvolvimento.  

A solução está num trabalho multidisciplinar entre arquitectos e sociólogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 Esquema distribuição por género (Fonte: autora). 
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12.  Valores Culturais  

 

A cultura é o conjunto de todas as formas, modelos e padrões, explícitos ou implícitos através 

dos quais uma sociedade regula o comportamento das pessoas que a formam. Tais modelos e 

padrões incluem costumes, práticas, códigos, normas e regras da maneira de ser, vestuário, 

religião, rituais, normas de comportamento e sistemas de crenças. (UNESCO, 1982) 

 

Os sistemas europeus acentuam linhas , que designam por nomes; os japoneses interessam-se 

apenas pelas intersecções, esquecendo as linhas que as determinam. No Japão são os 

cruzamentos que têm nome, não as ruas. Em vez de ordenarem de acordo com critérios de 

tempo, são numeradas segundo a ordem de construção. A estrutura japonesa acentua as 

hierarquias que se desenvolvem em torno dos centro,  em cada caso de empréstimo cultural, o 

elemento importado deve ser adaptado à cultura importadora. 

 

No projecto Atropina lida-se com o designado espaço semifixo – espaço que envolve o corpo. 

Varia em função das culturas, já que cada cultura estrutura o seu espaço físico. Este espaço 

pode ser invadido quando não se respeitam as distâncias de proxemia. (Hall, 1966)  

Nas culturas latinas, as distâncias relativas interpessoais são mais pequenas, e as pessoas 

tendem a estar mais cómodas com os demais. Nas culturas nórdicas é o contrário.  

“Nenhuma espécie pode viver sem um ambiente que não é sua criação exclusiva; nenhuma 

espécie pode sobreviver senão como membro integrado de uma comunidade ecológica. Se 

quiser sobreviver, cada um dos membros da comunidade deverá adaptar-se aos outros, bem 

como ao meio ambiente. O homem não escapa a estas situações.”  

Men and is environment publicado in the Urban Condition IANMCHARG  

O homem não pode escapar à apreensão da sua própria cultura, a qual mergulha até às raízes 

do seu sistema nervoso, modelando a sua percepção do mundo. A cultura é, na sua maior 

parte, uma realidade oculta, que escapa ao nosso controlo e constitui a trama da existência 

humana. E mesmo quando certas áreas da cultura afloram à consciência, é difícil modifica-las, 

não só porque se encontram intimamente integradas na experiência individual, mas sobretudo 
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porque nos é impossível ter algum comportamento significante sem passarmos pela mediação 

da consulta. O homem e as suas extensões não constituem senão um único e mesmo sistema. 

É um erro monumental tratar o homem à parte, como se ele constituísse uma realidade distinta 

da sua habitação, das suas cidades, da sua tecnologia ou da sua linguagem.  

Distância íntima - modo próximo  

Distância íntima - modo afastado (15-40 cm ) 

Distância pessoal - modo próximo (45-75 cm) 

Distância pessoal - modo longínquo (75-125 cm) 

Distância social - modo próximo (1,20 – 2,10 m) 

Distância social – modo longínqua (2,10 – 3,6 m)  

Distância pública – modo próximo (3,6 – 7,5 m) 

Distância pública – modo afastado (maior 7,5 m) 

(Hall, 1966) 

A hipótese subentendida pelo sistema de classificação proxémico é a seguinte: 

comportamento a que chamamos territorialidade pertence à natureza dos animais e, em 

concreto, do ser humano. A distância escolhida depende das relações inter-individuais e 

actividades dos indivíduos envolvidos na situação dada. O homem ocidental organizou as 

suas actividades e relações sociais segundo um conjunto de distâncias determinado ao qual 

acrescentou depois as noções de personagem público e relações públicas. No resto do mundo, 

as relações inter-individuais serão regidas por outras estruturas: por exemplo, a estrutura 

dualística, familiar ou não familiar que se observa em Espanha ou em Portugal ou nas antigas 

colónias ou ainda o sistema de castas praticado na índia. Os árabes e os judeus também 

estabelecem uma grande diferença entre os que lhes são aparentados e os demais. É assim que 

um elemento definido como íntimo numa cultura pode tornar-se pessoal ou mesmo público 

numa outra.  

Proxemia comparada das culturas japonesa e árabe: 

O conceito de um centro acessível por todos os lados é um tema clássico da cultura japonesa 

que estrutura praticamente todos os sectores da vida japonesa. 
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Os japoneses preferem a multidão (crowding) pelo menos em determinadas circunstâncias, 

gostam de dormir no chão perto um dos outros de acordo com o estilo japonês que contrasta 

com o estilo americano. Não é, portanto, de surpreender que a palavra intimidade (privacy) 

não exista em japonês como mostra Donald Queen no seu livro Living Japan.   

Os árabes não tem a ideia da existência de uma zona pessoal privada no exterior do seu corpo. 

No mundo ocidental define-se a pessoa como um indivíduo no interior de uma pele; no norte 

da Europa a pele e a até as roupas que as cobrem são geralmente consideradas invioláveis. No 

árabe, a localização da pessoa relativamente ao corpo é muito diferente. A pessoa existe 

algures no fundo do corpo. A língua árabe não possui nenhum termo semelhante à palavra 

inglesa rap (violação) ,isto explica as diferentes concepções acerca da localização do eu em 

relação ao corpo que se reflecte na extrema densidade da população em cidades como o Cairo. 

No pensamento árabe, estrangeiro e inimigo são termos muito próximos, senão sinónimos. 

Neste contexto, a intrusão diz mais respeito à identidade do transgressor do que à parcela de 

terra ou espaço cujas fronteiras possam ser interditas seja a quem for, amigo ou inimigo.  

O facto de o mundo ser percebido de modos diferentes implica, por sua vez, diferenças quanto 

ao modo de definir os critérios da saturação, conceber as relações interpessoais ou conduzir a 

política interna ou externa. Existem, além disso, variações muito grandes no impacto da 

cultura sobre a participação do indivíduo na existência dos outros. Nesta perspectiva, os 

urbanistas deveriam ser levados a conceber cidades em função das estruturas proxémicas dos 

respectivos habitantes.   

É necessário quando se planeiam os campos atropina detectar os quadros culturais escondidos 

que determinam a estrutura de mundo perceptivo de um dado povo 

A mulher, no universo muçulmano, é um ser especial. Tem de vestir uma bata longa que 

esconda as formas do corpo e cubra o cabelo. Em países mais tradicionais, mulheres que 

deixam o véu cair em local público são chicoteadas.  Sofrem outras restrições como não poder 

estudar, trabalhar, discutir com o marido e eles podem bater nas esposas. E se ficam viúvas ou 

órfãs não tem direito a herança. 

A cultura muçulmana possui divisões só para as mulheres, onde só a família as pode ver sem 

a burka.  

 



ARQUITECTURA DE EMERGÊNCIA 
 PARTE IV Projecto Atropina 

90 

 

12.1.  Flexibilidade na integração a nível cultural 

 

 

Figura 47 Esquema de células Atropina adequada á cultura muçulmana (Fonte: autora) 

 

No esquema podemos ver como é possível criar espaços interiores privados e semi-privados, 

conseguindo uma flexibilidade tal capaz de se integrar em qualquer cultura numa situação de 

emergência. Neste caso como no proposto para os países em vias de desenvolvimento, as 

células são por sexo e não por família,  visto que nesta cultura a família da parte da mulher 

não é considerada família. Organiza-se com um interior privado, feminino e um exterior 

aberto e masculino. (figura 45) 
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13.  Análise do caso – Terramoto em Abruzzo, Itália 

 

L’Aquila é uma cidade na Itália central, 

capital da região de Abruzzo. Tem uma 

população de 72.948 habitantes, mas tem 

uma presença diária no território 100.000 

pessoas que se ocupam das actividades 

terciárias e turismo. Esta cidade , construída 

dentro de muralhas medievais sobre uma 

colina no amplo vale do rio Aterno, é 

rodeada pelas Montes Apeninos, com o Gran 

Sasso d'Italia a nordeste 

O sismo de Áquila de 2009 ocorreu em 6 de Abril de 2009 às 3:32h de 6.7 graus na escala de 

Richter registado em 6 de Abril de 2009 na zona central da Península Itálica. O epicentro foi 

sob a cidade de Áquila. Também foi sentido em Roma com magnitude de 4,6 graus Richter.  

O balanço definitivo é de 308 mortes, cerca de 1600 feridos dos quais 200 muito graves 

internados nos vários hospitais da região e cerca de 65000 deslocados alojados 

momentaneamente em tendas, automóveis e hotéis ao longo da costa adriática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 Dados fornecidos pela Protecção Civil de 
Aquila 

Nacionalidade Mortos Feridos Dispersos 
 Italianos 28 1.173 0 
 Macedónios 6 - - 
 Romenos 5 - - 
 Checos 2 - - 
 Palestinianos 2 - - 
 Ucranianos 2 - - 
 Gregos 1 5 - 
 Franceses 1 - - 
 Israelitas 1 - - 
 Argentinos 1 - - 

Total 308 1.500 ca. 0 

Figura 48Mapa de Aquila, Itália (Fonte: Google Earth) 
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13.1.  Visita ao Local – em busca de  informação 

13.1.1.  Protecção Civil – Estratégias de Actuação  

 

Entrevista com a secretária responsável pelo campos de AquaSanta, Aquila (COM1) 

Figura 50Secretaria da Protecção Civil do Campo de Aqua Santa, Itália (Fonte: imagem da 

autora) 

 

Numa emergência cria-se um centro de coordenação de emergência.  

No caso da Emergência em Abruzzo: 

Existe a Direcção de Comando e Controlo DI.COMA.C. que se encontra fora da área 

afectada. Hierarquicamente abaixo estão os Centros de Operação Mistos COM divididos por 

fracções e coordena todas as entidades que actuam naquela área tais como estruturas 

sanitárias, entes públicos, campos de protecção civil e escolas.  

Tudo tem que ser pedido ao COM já que este tem um inventário com tudo. Até o necessário 

para as fazer as refeições tem que ser pedido ao COM. 

Os COM fazem depois uma segunda divisão de tarefas, em cada COM existem um certo 

número de campos base. Cada campo é gerido por um ente diverso: pode ser um campo de 

um só ente como o campo visitado que é um campo da AMPAS (Associação Nacional 

Pública de Assistência), ou pode ser um campo misto onde trabalham em conjunto 

Bombeiros, Exército e Cruz Vermelha, cada um se ocupa de coisas diferentes.  
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Organização dentro do campo visitado: 

Existe o Capo Campo (Chefe do Campo) responsável por tudo no interior do campo, acima do 

dele está o Capo do DICOMAC. Hierarquicamente abaixo está o Secretário de Campo que 

gere a população e os voluntários que ajudam no interior do campo, serve de filtro 

relativamente ao Capo Campo. Tudo o que acontece no campo passa por conhecimento do 

Secretário que, com base nas necessidades e até do bom senso, comunica ao Capo Campo 

tudo aquilo de que o campo necessita.  

Inicialmente montou-se uma tenda gigante para abrigar os desalojados ate à chegada da 

contingência com as tendas.  

Entre os voluntários que ajudam existem vários Responsáveis de Sector: 

- Responsáveis de vigilância 

- Responsáveis do posto médico 

- Responsáveis da cozinha (organizam o trabalho para que as refeições sejam dadas às 

pessoas) 

- Responsáveis do armazém 

- Responsáveis hidráulicos e electricistas 

- Responsáveis logísticos (atribuem as tendas)  

Estes responsáveis gerem os voluntários em cada área.  

 O secretário de campo põe os outros responsáveis ao serviço da população para distribuir as 

tendas, dar as camas, fornecer as primeiras necessidades e até assistência psicológica e 

médica. É fornecido a cada pessoa que vive no campo um passe de identificação para que o 

capo campo saiba quem está sob a sua responsabilidade e para saber exactamente a dimensão 

do campo. É importante ter uma visão global, que envolve o conhecimento do número de 

crianças, mulheres grávidas, idosos e pessoas com necessidade de suporte psicológico ou que 

tem necessidades particulares. O secretário de campo tem então que gerir o número de 

voluntários que a ANPA põe à disposição e que estão em contacto com as pessoas de forma a 

criar um ambiente minimamente humanizado e fornecer todos os serviços  necessários com 

base nas exigências do campo. Sempre com base nestas exigências a Secretaria de Campo 
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pode comunicar ao Capo Campo as pessoas que precisa (cozinheiros, médicos, carpinteiros … 

) e este comunica à ANPAS. Quando, por qualquer motivo, vários voluntários não podem 

trabalhar, a ANPAS, que é responsável por manter certas condições, envia outros voluntários 

de substituição.  

As pessoas que vivem no campo têm que seguir certas regras, nomeadamente o controlo e 

identificação quando entram e saem do acampamento, para evitar mal intencionados. É uma 

questão de segurança pública. Pessoas que por qualquer motivo querem entrar naquele campo 

têm que explicar as motivações ao Capo de Campo que a regista ou não. 

Depois de construído o campo, é necessário manter um certo nível de vida, o melhor possível 

(há que ter em conta que as pessoas que estão ali sofreram um trauma psicológica não 

indiferente). É importante identificar as necessidades que vão surgindo que se tornam sempre 

mais abrangentes. Existe uma equipe de psicólogos que fala com as pessoas para saber as 

dificuldades que têm e para ajudar os voluntários a agir de forma adequada.  

O campo tem que ser organizado, como já foi dito, de acordo com as pessoas que lá vivem  . 

Se há crianças é importante criar uma escola e actividades lúdicas.  

Ex: O médico que faz a ronda às tendas, especialmente aquelas onde há pessoas idosas, se 

percebe que está demasiado calor e que a tenda necessita de um ventilador comunica o 

Secretario de Campo que faz o pedido ao COM, este compra o ventilador e manda o 

electricista a instalá-lo.  

A equipa de logística, depois da primeira fase de distribuição das tendas, tenta colocar as 

famílias sozinhas nas mesmas e, caso estejam em tendas diferentes, procura  juntá-las.  

No início foram usadas casas de banho químicas porque eram as mais fáceis de obter. Durante 

a primeira semana as pessoas do campo não tomaram banho. É necessário ter em conta que 

quando uma cidade sofre um desastre natural é difícil alcançá-la com meios pesados, sendo 

necessário primeiro tornar as estradas de acesso transitáveis. 

Cada módulo tem 6 duches e 3 sanitas; são também usadas as casas de banho do campo.  

Depois de feitas as coisas mais importantes no campo, pode pensar-se em outras 

necessidades: no campo visitado foram colocadas máquinas de lavar roupa, internet, 

biblioteca, dentistas, cabeleireiros que oferecem os serviços.  



ARQUITECTURA DE EMERGÊNCIA 
 PARTE IV Projecto Atropina 

95 

 

Todos os dias se faz uma reunião com o Capo de Campo e todos os outros responsáveis para 

verificar se está tudo bem. Destas reuniões, surgem necessidades como, por exemplo, de 

pessoas com certas profissões que, depois de pedidas à AMPAS, são enviadas no contingente 

seguinte.  

Apesar das relações humanas que se criam entre os responsáveis e as pessoas do campo, que é 

normal que existam, é importante saber dizer não e ter presentes as exigências de cada um e, 

acima de tudo, manter as regras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 Campos de Aquila, COM1 e COM4 (Fonte: imagens da autora) 
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13.1.2.  Os campos/Integração – Levantamento Fotográfico 

 

Figura 52 Campos de Àquila na região de Abruzzo (Fonte: Protecção civil COM1) 
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14.  Proposta para o caso L´Aquila – Aplicação Prática do Projecto ATROPINA  

(Projecto D) 

Para completar todo o trabalho realizado até aqui, decidimos apresentar uma proposta para o 

actual campo de AquaSanta, segundo o projecto Atropina. Para completar o estudo 

conseguiríamos assim fazer uma análise mais concreta de valores humanos e económicos. 

Este projecto foi o culminar de toda uma aprendizagem e descoberta pessoal, sobre a 

arquitectura e as situações de emergência.  

14.1.  Integração – Campo Base de AquaSanta 

 

Como o Campo base de AquaSanta se trata de uma integração – o campo está integrado na 

cidade e tem como apoio uma infra-estrutura de grande escala – a escolha do local manteve-

se, até por uma comparação mais precisa, mas apenas como limite de área, pois a proposta 

apresentada para a integração poderia ser utilizada em forma de campo (visto ser autónoma e 

não necessitar de infra-estruturas de apoio) 

Figura 53 Esquema actual do Campo de AquaSanta COM1 (Fonte: imagem da autora) 
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Proposta COM1 

Figura 54 Planta da proposta Atropina para o campo Base COM1 (Fonte: imagem da autora) 

 

 

 

 

Figura 55 Cortes e Alçados da proposta Atropina (Fonte: imagem da autora) 
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14.2.  Balanços – Análise dos recursos  
Figura 56 Esquema de Preços do existente dados da Protecção Civil (Fonte: autora) 
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Figura 57 Tabela de preços estimados 
das Cápsulas Atropina(Fonte : 
autora) 

 

Na mesma área de Ocupação obtemos os seguintes valores: 173 Residentes Actuais/1152 

Residentes Atropina; 32 Voluntários Actuais/ 96 Voluntários Atropina. A nível económico a 

situação actual encontra-se em crise pelos altos gastos em alimentação, energia, aluguer de 

equipamentos, e falta de condições próprias das tendas e dos abrigos que adquirem a preços 

superiores aos da célula Atropina. Para além de vantagens económicas, de planeamento e de 

segurança, há também a grande questão ecológica do objecto pelo seu carácter renovável e 

reutilizável, mas também pela dignificação do abrigo enquanto abrigo e não habitação 

permanente. Se realmente os campos são plataformas de transição, há que assegurar o bom 

desempenho dos mesmos e tratá-los como tais. 

Esta solução, para além de resolver questões técnicas, resolve ainda as grandes questões 

culturais e geográficas que condicionam as equipas de Emergência.  

(Ver Tabelas no Projecto) 
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Conclusões  

 

São ainda possíveis as utopias?  

No mundo em que vivemos, em que se proclama o final das ideologias, existe um risco maior: 

que se renuncie aos sonhos colectivos, que se aceite que as utopias são um assunto do passado 

porque sem esses sonhos a democracia estaria morta e com ela a esperança de milhões de 

cidadãos do terceiro mundo que sonham que nós não vamos deixar de sonhar junto a eles por 

uma vida melhor, a sua e a nossa, a de todos. 

Nesta pesquisa propus várias utopias mas antes de as olhar como tal, dediquei-me a ver no 

dicionário da Língua Portuguesa – utopia: s.f. 1 projecto do governo que, a ser exequível, 

asseguraria a felicidade geral; 2 projecto imaginário, irreal (do gr. Ou, «não» + topos, «lugar», 

pelo lat. Utopia, «lugar que não existe». Os quânticos dizem que as coisas existem quando as 

vemos, então se nós já vemos utopias melhoramos o conceito em relação ao dicionário porque 

podem existir. Como disse o escritor e jornalista Ryszard Kapuściński, só podemos ver as 

coisas que podemos nomear, daí a importância das palavras, pois o facto de podermos nomeá-

las é porque existem. Proponho portanto a minha utopia, o meu projecto, ao qual nomeei de 

ATROPINA. Considero que, ao ser exequível, asseguraria a felicidade geral. 

Italo Calvino escreveu 6 Propostas para o próximo milénio, não se contentou com um século, 

mas com um milénio, não lhe bastou perguntar, propôs. Como Italo Calvino proponho este 

projecto como o culminar de uma investigação árdua mas apaixonante, como um mapa, cujo 

destino está traçado: seguir rumo a uma arquitectura para as vítimas de desastres naturais, as 

minorias oprimidas, uma arquitectura de incerteza mas com a convicção que alberga a vida 

elementar. 
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Não posso terminar sem fazer uma nota de atenção para a curiosa interpretação que a 

catástrofe produziu na arquitectura – catástrofe e exorcismo  

 

 

 

 

 

 

Após a queda do muro de Berlim nasceu a sociedade da informação, o mundo tornou-se 

plano. O desconstrutivismo  arquitectónico estendeu as suas formas fracturadas como uma 

doença estilística, .anunciando um futuro convulso  e tentando conjugar a sua estratégia com a 

instabilidade inesperada dos seus volumes malabares: se eles se sustêm, talvez o mundo o faça 

também! 
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