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PDP III é uma unidade curricular do 2º ano do Mestrado em
Engenharia e Design de Produto da Universidade de Aveiro que visa
conduzir os discentes por um processo de aprendizagem dinâmico,
iterativo e empírico, estruturado em fundamentação teórica que visa
modelar as capacidades criativas e operativas da projetação.
Os exercícios propostos pretendem reforçar a capacidade crítica dos
estudantes desafiando-os a explorar soluções criativas, rigorosas,
exequíveis e sustentáveis para uma sociedade heterogénea e exigente
que valoriza e consome produtos inovadores e de elevado nível cultural.
Pretende-se estimular a integração dos fatores ecológicos, tecnológicos e
ontológicos das disciplinas de Design e Engenharia como alicerces para
a fundamentação intelectual das opções preconizadas. Por fim,
pretende-se que todos os trabalhos desenvolvidos comuniquem de
forma eficaz e eficiente os processos de investigação, descoberta,
desenvolvimento e validação que determinam o seu resultado final,
justificando pelo rigor e profundidade do relato uma experiência de
redação científica.
Nesta publicação compilam-se os whitepapers de alguns dos trabalhos
desenvolvidos pelos alunos na cadeira PDP III no ano letivo 2021/22,
introduzidos por reflexões do Diretor e Vice-Diretora do MEDP,
Professores Ricardo Sousa e Fátima Pombo sobre o enquadramento da
UC na estrutura pedagógica do MEDP, acompanhadas por
considerações dos docentes da UC que justificam o tema proposto e os
desejáveis contributos desta exigente tipologia de projetos para a
formação dos futuros mestres em Engenharia e Design de produto.
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Ricardo Sousa Fátima Pombo

O Mestrado em Engenharia e Design do Produto (MEDP) é atualmente
um dos segundos ciclos mais bem implementados e dinâmicos no seio
da Universidade de Aveiro, com elevada procura por partes dos
estudantes vindouros de licenciaturas ligadas ao Design, Produção,
diversos ramos da Engenharia e áreas afins, tendo sido recentemente re-
acreditado pela A3ES para mais seis anos.
As Unidades Curriculares (UC) do Projeto em Design do Produto
(PDP) são um pilar principal do ciclo de estudos. Em específico, a UC
de PDP3, objeto desta publicação, assume-se como o culminar e
amadurecer das UC prévias PDP1 e PDP2, onde os estudantes
poderão aliar grande parte do conhecimento adquirido ao longo do
plano de estudos (pertencentes às áreas científicas do Design e
Engenharia Mecânica), no desenvolvimento de um tema proposto pela
equipa de lecionação.
Assim, é com bastante entusiasmo que posso testemunhar o nascer
desta publicação, que congrega uma série de trabalhos realizados
pelos alunos do MEDP, e que atesta como o MEDP procura
consolidar os fundamentos das suas áreas base, com ênfase na
conceção e desenvolvimento de propostas de novos conceitos e
produtos. Demonstra também como o MEDP tira partido dos diversos
recursos já existentes no seio da UA e envolve os seus estudantes de
forma ativa e apaixonada.
As duas áreas científicas base deste curso - o Design e a Engenharia
Mecânica - são assim essenciais no desenvolvimento de conhecimentos
integradores que geram novas competências e ampliam as já existentes,
possibilitando a formação de especialistas, profissionais e investigadores.
Esta vertente multidisciplinar é cada vez mais relevante no mundo
atual, trazendo para o desenvolvimento de produto ferramentas de
pensamento divergente e convergente, cuja harmonização em
competências técnicas transversais é crucial num mercado tão
competitivo quanto o dos dias de hoje.

Um tecto temporário em situação de crise

O que diferencia um lugar de um não-lugar é a experiência afectiva e
simbólica que cada indivíduo vai construindo desse espaço. Os não
lugares são transitórios e sem identidade pessoal. São o contrário da
representação da casa de cada um e do significado de liberdade que
lhe está associado. Em princípio, a casa é por excelência o lugar onde
o indivíduo e o seu mundo material e imaterial ganham carácter de
ambiente próprio, único, privado e íntimo. Nesta atmosfera coalesce o
sentimento de ‘sentir-se em casa’, de sentir-se abrigado do que é
adverso, perigoso, desfavorável, avesso, hostil ou outras sensações ou
sentimentos ásperos e difíceis que tenham origem nos outros, na
natureza, no que está no exterior. Virginia Woolf em A Room of One’s
Own não dispensa pelo menos um compartimento que ofereça
protecção e privacidade. O quarto como espaço que dá a sensação de
se estar dentro e, portanto, de estar defendido de todos os perigos,
precisamente porque é um quarto a que se pode chamar ‘próprio’.
Maurizio Vitta vai mais longe e transpõe o famoso ‘cogito ergo sum’
cartesiano para ‘habito ergo sum’ reforçando o argumento de que o
indivíduo precisa de habitar um lugar para existir. O que é então
habitar? O mesmo autor diz-nos que habitar a casa é a possibilidade
que o habitante ganha de poder contar a história que se constrói a
partir da experiência de tornar as suas coisas e o seu espaço um
universo particular. De facto, a casa é uma organização de muitas
variáveis, um sistema de objectos, de escolhas pessoais, de construção
de relações, de conforto e também de refúgio e de abrigo. Mas não é
um abrigo que se identifique com um tecto temporário em situação de
catástrofes e crises humanitárias. Não é um abrigo de emergência que
resulte de uma calamidade e tragédia. E, no entanto, também esses
abrigos de substituição da casa são necessários e vitais para minorar a
vulnerabilidade e a aflição dos desalojados. Por isso, e apesar de
transitórios, são um problema que exige um estudo minucioso. As
propostas projectuais de abrigos temporários para crises sistémicas
elaboradas pelos mestrandos de MEDP mostram a relevância e
contributo do design de produto para a resposta a desafios complexos
e prementes da sociedade humana como é a necessidade de um
refúgio provisório.

Por opção da autora, este texto está
redigido segundo os instrumentos
ortográficos anteriores ao acordo ortográfico.

Diretor do Mestrado em
Engenharia e Design de Produto
da Universidade de Aveiro

Vice-Diretora do Mestrado em
Engenharia e Design de Produto
da Universidade de Aveiro
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Eduardo Noronha

A 14 de outubro, com o arranque do ano letivo 2021/22, lançava-se na
UC PDP III a temática do projeto que os discentes desenvolveriam,
individualmente, durante todo o 1º semestre. Diariamente, os jornais e
noticiários de referência abriam as edições com a atualização do estado
de erupção do vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma que
deixava, ao fim de 3 meses de atividade, 6.000 desalojados e mais de
2.500 edifícios destruídos (segundo anúncio da agência Reuters,
comunicado do Ministro dos Transportes Espanhol). Menos efémeras
eram as notícias da Agência das Nações Unidas para os Refugiados ao
identificar os sírios como o maior contingente de deslocados, seguidos
pelos palestinianos em resultado da guerra, afirmando que “8 em cada 10
pessoas na Síria vive abaixo do limiar da pobreza e mais de 12 milhões de sírios
necessitam de assistência humanitária. Cerca de 5,6 milhões de pessoas já deixaram o
país e outras 6 milhões vivem como deslocados internos”.
Estas trágicas notícias justificavam uma reflexão sobre a atualidade que
encontrava no realojamento e integração dessas comunidades um
problema que para além de político é também de design. Questões
culturais, logísticas, custo de produção, versatilidade, eficiência,
privacidade e dignidade são algumas das frações da equação,
propondo-se aos alunos uma reflexão sobre o tema dos abrigos
temporários como resposta às emergências da sociedade.
Em maio de 2022 as notícias não são muito distintas, e ainda que o
vulcão da ilha La Palma esteja extinto, a atividade sísmica na ilha de São
Jorge nos Açores aumenta de intensidade e o nível de alerta sugere
elevada possibilidade real de erupção. Desde janeiro que inundações,
derrocadas e tempestades continuam a manifestar-se com violência,
provocando mortes e desalojados em vários continentes. As notícias de
violência na Síria apenas foram suspensas para mostrar a invasão militar
Russa contra a Ucrânia, que ao fim de um mês de devastadores
combates, não mostra sinais de cessar-fogo.
A tendência de crises sistémicas desencadeadas por catástrofes naturais e
por conflitos políticos justificou a ambição de refletir e desenhar
estruturas de abrigo temporário para pessoas, animais e bens,
respeitando uma metodologia projetual em design que considera:
investigação, registo, compreensão do problema, construção de novas
ideias, afirmação de hipóteses, desenho rigoroso, maquetagem e
validação. Os trabalhos dos alunos que se compilam nesta publicação
ilustram esse processo e revelam a maturidade de projetos que afirmam a
sua pertinência pela (dramática) atualidade do tema.

Regente da UC Projeto em
Design de Produto III do MEDP

Emanuel Oliveira

A necessidade da disciplina do Design intervir, e contribuir
positivamente para a resolução ou melhoria de problemas profundos
da sociedade contemporânea, é sem dúvida perentória para o alcance
de melhores soluções. Não sendo na maioria dos casos possível
resolver na totalidade, devido à grande complexidade política, cultural
e geográfica dos problemas, é sempre possível constituir uma melhor
solução tomando por base as existências. A dimensão humana (física,
psicológica e cultural) é de particular sensibilidade, dado que se tratam
de artefactos de necessidade básica como é um abrigo.
A par disto, a mediação pelo Design (autor) na criação de artefactos,
estabelece um diálogo entre o programa e tecnologia. É precisamente
pela exigência no equilíbrio entre as necessidades do contexto e
capacidades industriais que foi lançado o presente desafio aos alunos.
Pretendia-se então que além de uma compreensão profunda do
contexto, e adequação funcional das propostas, que os alunos
procurassem soluções cuja complexidade industrial e custos associados
fossem ajustados à escala do problema. Tratando-se se uma
problemática tão básica e presente na vida de todos, mas
simultaneamente complexa pela dificuldade do alcance do essencial
com meios reduzidos ou nulos.
Revelaram-se diversos desafios, nomeadamente a dificuldade de
compreensão dos diversos cenários de aplicação de cada projeto, e das
várias variáveis adjacentes. O exercício constituiu por isso um enorme
desafio sob o ponto de vista intelectual para os alunos, dada a
distância cultural ou afastamento de uma realidade de sobrevivência
primária. Tendo por isso enriquecido a sensibilidade e capacidade dos
discentes de análise de contextos, resultando, portanto, em melhores
futuros profissionais.

Docente da UC Projeto em
Design de Produto III do MEDP
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Abstract
Keywords: Abrigo de
Emergência; Privacidade;
Reciclável; Democrático; Cartão;
Interior.

O meu nome é Miguel Mingote.
Sou Licenciado em Design Industrial pela Universidade da Beira
Interior (UBI), e frequento à data o Mestrado em Engenharia e Design
de Produto na Universidade de Aveiro. Para mim Design é resolver
problemas. Tenho especial interesse em desenvolver objetos de índole
democrático que se enquadrem no quotidiano. Desenhar é ter um
papel ativo na sociedade. Quando me perguntam o que é ser designer,
eu costumo responder em forma de brincadeira “é tudo”. Os designers
são a ponte de ligação entre o mundo e os objetos. Bom Design não é só
ter um amplo conhecimento dos materiais, dos processos produtivos, e
do desenho. Bom design é compreender as pessoas. Porque afinal de
contas, é para elas que desenhamos.

“The essence of design lies in the process of discovering a problem shared by many
people and trying to solve it.”
Kenya Hara. Designing Design. 2007

Este documento fornece uma
visão global sobre o
desenvolvimento do “L”. Um
produto desenvolvido em resposta
ao brief para a criação de um
abrigo de temporário. Este
produto está pensado para ser
inserido em espaços interiores,
como em pavilhões desportivos ou
multiusos onde são alojadas
vítimas de desastre, ou situações
que impliquem uma deslocação
abrupta da sua habitação. A ideia
foi desenvolver uma estrutura que
fosse facilmente adquirida pelas
instituições que providenciam
apoio em situações de catástrofe,
e que ajudasse a resolver as falhas

típicas em espaços desta tipologia.
Como a falta de privacidade,
organização e espaço pessoal. A
resposta a este exercício é
caracterizada por uma estrutura
elementar, produzida apenas com
recurso a um só material, o cartão
alveolar. Sem a necessidade de
ferragens, de forma a ser
facilmente erguida e desmontada.
A escolha do cartão faz com que o
produto seja facilmente reciclado
no fim da sua utilização. A
redução no número de matérias-
primas utilizadas ajuda também a
manter o custo reduzido, o que é
fundamental neste tipo de produto
em massa.

L Miguel Mingote



Design de abrigo temporário12 Design de abrigo temporário

Mestrado em Engenharia e Design de Produto

13

PDP III

Definição da Problemática

As catástrofes, quer sejam naturais ou causadas pelo homem, podem
surgir sem qualquer aviso. Nos últimos 50 anos o número de desastres,
como cheias ou vagas de calor, potenciados pelo aquecimento global
aumentaram cinco vezes, matando mais de 2 milhões de pessoas, e
custando 3,64 triliões de dólares em perdas, segundo a WMO (World
Meteorological Organization). [1]

Um exemplo recente, foram as cheias relâmpago na Alemanha, em
julho de 2021. Que levaram com elas tudo o que se colocava à sua
frente, desde carros, a casas e outras grandes infraestruturas. [2]
Neste tipo de situações é comum serem montadas tendas, ou utilizadas
infraestruturas como campos desportivos ou pavilhões multiusos que
sirvam de abrigo para as pessoas desalojadas.
Este projeto surge como tentativa de resposta à falta de condições
básicas que se observam em abrigos de emergência. Neste contexto,
define-se como abrigo de emergência o abrigo utilizado por curtos
períodos de tempo, geralmente inferior a uma semana.

Cheias Relâmpago na Alemanha -
Friedemann Vogel. 2021.

Deslocados do Furacão Katrina - Pat Sullivan. 2005.

É expectável que dada à sua brevidade de utilização, este tipo de
abrigos contemple apenas os meios essenciais para subsistência, como
uma cama, alimento e por vezes roupa.
O objetivo deste trabalho foi criar uma solução que se adaptasse a esta
realidade, e permitisse introduzir estruturas que melhorassem a
privacidade e conforto dos utilizadores.

L Miguel Mingote
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Processo de Investigação

O processo de investigação
começou com uma pesquisa
alargada sobre os diversos tipos de
abrigo, de forma a perceber as
diferentes tipologias, onde se
inserem, materiais utilizados, e
tentar associar os respetivos
valores. Dos exemplos encontrados
destacam-se algumas propostas do
Japão, através do gabinete de
arquitetura Shigeru Ban, que
utilizam componentes em cartão
para concretizar estruturas, desde
vãos para cortinas até edifícios
estruturados por estes materiais.

Outro exemplo de destaque surge
pelo estúdio de design Canadense
Molo Design. Este sistema
permite moldar o espaço
conforme as necessidades
individuais ou coletivas que
possam surgir. Com módulos
expansíveis e flexíveis que podem
ser unidos, de forma a criar
divisões, destaca-se devido à sua
versatilidade e facilidade de
instalação. Foi projetado após a
devastação causada pelo furação
Katrina, em que milhares de
pessoas tiveram de ser deslocadas,
e surgiu a necessidade de criação
de abrigos que adereçassem a
personalização e o espaço pessoal.

Após a Investigação, o desenvolvimento do produto passou a considerar
o uso do cartão, devido às suas propriedades, tais como o custo, a
resistência (quando utilizado corretamente), a facilidade de reciclagem,
e a facilidade de criar formas que respondem às premissas definidas na
definição da problemática. Os exemplos ajudam a contemplar as
possibilidades quer estruturais quer de forma, que são possíveis obter
com cartão nas suas diversas formas, abrindo assim um leque de
possibilidades para criar uma proposta de destaque.

PTH-02 Paper Tea House - Shigeru
Ban. 2006.

Softshelter by MoloDesign

VW01 - Recycled Honeycomb Flatpack
Chair - Nuy of NOORT

L Miguel Mingote
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Desenvolvimento

Surgiu desde cedo na proposta de
desenvolvimento a estrutura em
formato de L, por permitir que
fosse facilmente ligada a outras
estruturas, cabines que se ligassem
entre si. A fase seguinte tratou de
perceber de que forma poderia ser
composta a estrutura.
Inicialmente sendo pensada por
peças que eram todas separadas
esta iteração apresentava pouca
robustez. Surge a ideia de tentar
unificar a estrutura, com recurso a
dobras e encaixes, permitindo
uma montagem mais rápida e
uma estrutura mais sólida.

No entanto, a tentativa de
unificação do projeto chegou a um
ponto em que em vez de facilitar o
processo de montagem e garantir
mais robustez à estrutura, estava a
tornar tudo mais complexo, e
propenso a falhas. Portanto,
tomou-se um passo a trás,
tentando equilibrar as duas
vertentes.

A proposta seria composta por duas bases flat, que seriam dobradas de
modo a formar a estrutura para suster a cama, e dar estabilidade às
paredes. No entanto, nesta iteração notou-se que era necessário
acrescentar travamentos às bases, pois abanavam muito, e o tampo
podia vergar com o peso.
Também as paredes necessitavam de um elementos que as mantivesse
presas. O Desafio aqui foi acrescentar esses elementos à planificação já
existente, de forma a não acrescentar mais material.
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A proposta desenvolvida é a “L”.
Uma estrutura flatpack em cartão
alveolar de 40mm, que permite a
criação de divisórias, desenvolvida
para aplicação em espaços
interiores como em pavilhões
desportivos ou espaços multiusos.
É constituída por duas paredes,
que formam um ângulo reto. As
paredes são unidas com recurso a
um padrão de encaixe, e é
reforçado com dois elos de
travamento, um em cima e outro
em baixo.

Proposta
A cama é composta por duas
bases, que são dobradas e travadas
com uma trave do lado de cima
em cada, e uma trave inferior que
une ambas as bases, de forma a
controlar oscilações que possam
causar danos à estrutura. Em cima
das bases encaixa o tampo da

cama, onde pode ser colocado um
colchão para a pessoa se sentar
e/ou deitar. O conjunto que
compõe a cama, serve também
como base de apoio à estrutura
das paredes. Criando um
contrapeso, de forma a prevenir
que a estrutura tombe.

L Miguel Mingote
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Conclusões

Este projeto representou um desafio diferente do que estamos
acostumados. As barreiras de desenvolver um projeto de maior
escala foram evidentes. A perceção do produto no espaço, as
componentes estruturais inerentes a este tipo de objeto, levaram
a uma procura constante de adquirir conhecimento de forma a
impulsionar o projeto. O resultado final não é perfeito. Há
pontos que só conseguem ser esclarecidos num ambiente de
produção industrial, com recurso à matéria-prima exata, e por
ajuste de pormenores. No entanto o balanço do projeto é
positivo. O L responde à premissa delineada de criar um objeto
de forma a colmatar os problemas existentes em abrigos de
emergência, a falta de privacidade, e de conforto, e a criação de
um espaço individual.

Referências

[1] Farge, E. (2021).Weather disasters becoming more frequent and costly, UN agency says. Reuters. https://
www.reuters.com/business/ environment/weather-disasters-killed-2-million-last-50-years-un-agency-
says-2021-09-01/

[2] Wilks, J. (2021). Os fatores que levaram às cheias mortais na Alemanha e o desafio da reconstrução. Euronews. https://
pt.euronews.com/ green/2021/10/18/os-fatores-que-levaram-as-cheias-mortais-na-alemanha-e-o-desafio-
da-reconstrucao

A estrutura tem uma dimensão de
3 metros de comprimento, com
metro e meio de largura, e tem de
altura 2 metros. As peças são
todas desenhadas em placas de
3x2 metros, e cada conjunto
ocupa duas placas e meia. Cada
set inclui duas divisórias.
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Abstract

Carolina Polónio nasceu em 1998 na cidade de Viseu e foi na sua
infância que descobriu o gosto pelo desenho, em fazer trabalhos
manuais e perguntar como as coisas eram feitas. Mais tarde, a
matemática e a geometria descritiva aproximaram-na das ciências
exatas, tendo completado o ensino secundário em 2016.
Perante a decisão de fazer um curso superior, a sua vocação artística
pronunciou-se e ingressou em Tecnologia e Design de Mobiliário no
IPV – ESTGV. Apesar do curso abranger os seus gostos pessoais e ter
sido uma experiência enriquecedora, a autora admite que a licenciatura
se limitava ao mobiliário e a produtos em materiais lenho celulósicos.
Por essa razão e antes de entrar no mercado de trabalho, decidiu fazer
mestrado em Engenharia e Design de Produto na UA e ter, assim, a
oportunidade desenvolver outros tipos de produtos e aprofundar os seus
conhecimentos artísticos e de engenharia.
Perante esta história, CASULO é, precisamente, um exemplo em suma
do tipo de experiência que a autora procurava neste mestrado,
trabalhando pela primeira vez com têxteis, com as suas formas flexíveis
e integrando o saber fazer manual e tradicional com a metodologia
académica, foi desenvolvido um abrigo temporário ambulatório.

O presente trabalho é uma
solução de abrigo temporário no
âmbito do briefing proposto na
unidade curricular Projeto em
Design de Produto III. Perante a
realidade dramática de existirem
82,4 milhões [1] de refugiados e
deslocados no mundo, segundo o
relatório do Acnur (Alto-
comissariado das Nações Unidas
para os Refugiados), em
consequência de conflitos
políticos, guerra, violência,
violação dos direitos humanos ou
até mesmo de catástrofes naturais,
o design pode ajudar a fazer a
diferença na vida destas pessoas.
A metodologia aplicada ao
processo de desenvolvimento teve
por base o design thinking,
conceito disseminado por Tim
Brown, que atribui aos projetos de
design e de outras áreas científicas
5 passos: empatia, definição,
ideação, prototipagem e validação.
Começou-se por identificar que o
número de deslocados internos é
sensivelmente o dobro [2] de
refugiados e que o Médio Oriente
e Norte de África (MENA) é uma
das regiões que mais evidencia
esta estatística. Na prática isto
significa que um enorme número
de pessoas percorrem longas

distâncias a pé, durante dias, até
chegar a um porto seguro/poder
regressar a casa.
Depois da fase de investigação
focada, percebeu-se o público-alvo
e as suas necessidades, assim,
como se definiu os requisitos que o
projeto tinha que atender: abrigo
individual físico para descansar e
que ao mesmo tempo comunique
segurança, fácil transporte e
montagem, durável e isolante
térmico. Encontraram-se algumas
dificuldades na fase de ideação
para atender a todos requisitos
pretendidos, porém o erro
demonstrou-se frutífero, retirando
ilações do processo.
A construção de uma maquete
intermédia revelou-se de extrema
importância para materializar as
ideias, validar dimensões dos
moldes e linhas de costura e
prever questões estruturais. Por
fim, com a maquete final
construída foi possível simular
materiais, processo de fabrico mais
detalhado e dar vida a um
produto leve, compacto, fácil e
rápido de montar que para além
de dar abrigo físico é também
percecionado como refúgio fiável
em momentos difíceis da vida do
deslocado interno.

CASULO Carolina Polónio

Keywords: Abrigo ambulatório,
Refúgio desmontável,
Deslocados internos; MENA
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TIM BROWN

ENQUADRAMENTO

Metodologia

Problema

“Design thinking é uma abordagem centrada no ser humano para a inovação que se
baseia no kit de ferramentas do designer para integrar as necessidades das pessoas, as
possibilidades da tecnologia e os requisitos para o sucesso do negócio.”

Na prática o conceito de design thinkig resume-se a um conjunto de
processos não lineares, mas sequenciados e com inter-relacionamentos
entre eles, sendo claro o seu início e o seu fim. Podendo dividir-se, então,
em 5 fases: empatia, definição, ideação, prototipagem e validação.

Perante o briefing proposto, começou-se por investigar a problemática
nas suas diversas facetas tendo sido compilada a informação. Como
indica o esquema de caixas, percebeu-se que, atualmente, existem
causas de diversa natureza que obrigam as pessoas a procurar refúgio.

Foi também identificado que o
número de deslocados internos é
sensivelmente o dobro [2] de
refugiados e que o Médio Oriente
e Norte de África (MENA) é uma
das regiões que mais evidencia
esta estatística. Idealmente,
através do próprio governo ou da
intervenção das organizações
humanitárias internacionais, os
IDP´s são reencaminhadas para
acampamentos espontâneos
fixos, centros coletivos ou campos
de alojamento planeados, o que
nem sempre é possível de
momento. Assim, perante a
situação de emergência os IDP´s
transformam-se num enorme
número de pessoas vulneráveis,
sozinhas, nómadas e em trânsito
até chegarem a um lugar mais
seguro/poderem regressar a casa,
percorrendo para isso longas
distâncias a pé em condições
muito precárias.
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Identificou-se, assim, perante o quadro apresentado a necessidade de criar
uma solução de abrigo temporário, ambulatório e individual para os
deslocados internos. Por outras palavras, um produto que acompanhe
cada transeunte (no mínimo com 9 anos) da região MENA na sua jornada
de deslocação para que possa descansar dignamente no final do dia.
Pretendeu-se que o valor acrescentado deste produto se centrasse em
oferecer ao IDP não só um abrigo, mas também um espaço próprio,
seguro e com privacidade para descansar, ganhar força psicológica e
equilíbrio emocional perante os eventos trágicos que viveu ou está a
viver, respeitando o enquadramento sócio-cultural da região MENA.

Abrigo
Individual, casa, necessidades fisiológicas

Refúgio
Psicológico, necessidade de segurança, equilíbrio mental, espaço de
introspeção

Transportável
Leve, comprimível na posição passiva

Desmontável
Rápido, fácil e intuitivo para um utilizador cansado no final do dia

Durabilidade
Resistente à abrasão do uso diário

Isolante
Térmico devido à amplitude térmica ser elevada nas regiões
MENA

O abrigo individual ambulatório deverá ser construído com materiais
leves para o transporte do produto seja facilitado. Porém, os materiais
devem oferecer resistência ao desgaste provocado pelo uso e resistência
aos elementos da natureza, considerando as temperaturas elevadas,
exposição aos raios UV, o ar seco e o terreno arenoso típico do clima
desértico. A montagem e desmontagem do abrigo deverá ser rápida e
intuitiva e, convenientemente, o menor número de peças possível.
Quando o IDP não precisa mais do abrigo porque chegou, por
exemplo, a um campo de alojamento, este deve devolver o produto às
entidades responsáveis. Desta forma, o abrigo temporário ambulatório
poderá ser utilizado por outra pessoa, após verificadas as condições de
segurança e higiene do produto.

Espaço privado para descansar e dormir no exterior

Deslocados internos

Regiões Médio Oriente e Norte de África (MENA)

Durante o tempo da deslocação transitória

Fornecido e recolhido pela entidade humanitária em serviço no local

Encontrar uma solução fiável, menos complexa do que uma tenda, mais
confortável que um saco-cama

CASULO Carolina Polónio

DEFINIÇÃO DA PROBLEMÁTICA REQUISITOS

Para quê?

Para quem?

Para onde?

Para quando?

Como?

Porquê?
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IDEAÇÃO PROTOTIPAGEM

Processo

A conjugação de todos requisitos
pretendidos para o produto
revelou-se desafiante de forma a
evitar: a vulnerabilidade dos sacos-
cama, a complexidade de
montagem das tendas e o grande
peso/volume do produto. Tendo
sido explorado primeiramente um
conceito de tenda semirrígida que
oferecia maior robustez que o
tecido das tendas comuns. Esta era
constituída por 3 módulos que
possuíam a forma de um prisma
triangular quando montados e que
se uniam facilmente por velcro,
tendo este elemento de ligação
ainda a função de junta térmica.
Porém, no fim da primeira
maquete foram levantadas
questões quanto ao volume
excessivo e não proporcional à área
das costas da pessoa e a eventual
influência da forma do produto na
mobilidade da jornada a pé.

Decidiu-se abandonar este
conceito de placas espalmadas e
explorar um outro inspirado no
casulo das lagartas-borboleta e
que ao mesmo tempo conseguisse
ser menos complexo que uma
tenda e ser mais confortável que
um saco-cama. Esboçou-se, então,
a conjugação de um saco-cama
com uma tenda, formando uma
cúpula que oferece um espaço
confortável e seguro no interior
do CASULO.
O desenho do CASULO foi
evoluindo e em alguns aspetos foi
mesmo feito em engenharia
inversa aquando da construção da
maquete intermédia, tendo esta
desempenhado um papel
fundamental para materializar as
ideias mentais, validar dimensões
dos moldes e linhas de costura e
prever questões estruturais e
detalhes. Nomeadamente, a
maqueta final, em comparação
com a intermédia, já incorporava
uma zona densamente acolchoada
para a cabeça, 3 ilhós de ambos os
lados da cúpula para forçar a
circulação e renovação do ar
dentro da mesma e o reforço das
etiquetas de fixação das varetas.
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MEMÓRIA DESCRITIVA

Proposta

Por fim, com a maquete final
construída foi possível simular
materiais, processo de fabrico mais
detalhado e dar vida a um produto
leve (2,5kg), compacto (53 cm de
comprimento e 25 cm de
diâmetro), fácil e rápido de montar
que para além de dar abrigo físico
é também como um produto
imprescindível e muito próximo
do utilizador, tal como um casulo,
representando um abrigo fiável em
momentos difíceis.

A camada exterior em Cordura
Ripstop é um tecido
extremamente robusto e forte que
apresenta alta resistência a rasgos
e roturas, possui resistência
máxima à abrasão e é resistente a
qualquer situação climática. O
enchimento é feito em poliéster
(Supra Soft Wadding) e ainda é
reforçado por uma manta térmica
de alumínio. A camada interior é
feita com Forro Punto Liso, um
material respirável e extra macio e

suave ao toque. Enquanto a
camada exterior apresenta uma
cor castanha clara de forma a
integrar-se no contexto de
utilização, o interior é cinza para
reforçar a neutralidade do
produto.
CASULO é um abrigo
ambulatório que se destaca por
uma estrutura em cúpula rebatível
cuja intenção é criar um
microclima interior adequado à
temperatura do corpo e

estabilizado devido aos materiais
isolantes térmicos. Para além disso
a cúpula ainda tem as seguintes
funções: albergar os bolsos
internos para os pertences
pessoais como o telemóvel,
carteira ou até mesmo uma
garrafa de água, albergar os ilhós
e poder ser fechada apenas
parcialmente (não fechando o
zipper por completo e
enrodilhando o tecido em cima
das varetas).

CASULO foi desenvolvido para o
conforto do deslocado interno.
Quer no seu estado passivo
(enrolado e compactado), quer no
quer no seu estado ativo (esticado
e montado), espera-se que o
utilizador olhe para o produto
não como um fardo, mas como
um abrigo proporcional e
adequado à sua altura e peso. É
desta maneira que CASULO está
pensado para ser disponibilizado
em 3 tamanhos, com as respetivas

dimensões gerais (comprimento,
largura, altura):
S para pessoas até 1,5m: 160 x 50
x 50 cm, M para pessoas até
1,8m: 190 x 70 x 67 cm e L para
pessoas até 2,1: 220 x 85 x 70 cm
Por não existir um tamanho
único para o produto, esta
solução faz com que cada
utilizador carregue às suas costas
o peso/volume estritamente
necessário para se acomodar
confortável dentro do CASULO.
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MONTAGEM

O produto de uso individual é
comprimível quando não está a ser
usado e, assim, tornar mais fácil o
seu transporte com suas alças às
costas. Ou seja, no seu estado
passivo, o produto é enrolado na
forma de um cilindro e preso com
2 fitas de compactação e respetivos
ajustadores. De forma a montar o
produto para a sua utilização basta
desapertar as fitas e estendê-lo
num só movimento de projeção
para a frente. As varetas que dão
estrutura à cúpula ficam
armazenadas no interior do
CASULO quando não estão a ser
utilizadas, evitando deste modo
que se percam. Para além disso, o
sistema de varetas construídas em
tubo de fibra de vidro estão presas
umas às outras porque possuem no
seu interior um fio que as liga.

Tendo o projeto terminado academicamente, considera-se que foi uma
experiência desafiante pelo comportamento maleável tão característico
dos têxteis e por usar isso em vantagem para a compactação do produto.
Perspetivando o trabalho num futuro com mais tempo, seria
desenvolvido o seguinte aspeto: dimensionamento com detalhe dos
componentes para os tamanhos S e L do CASULO, nomeadamente, o
volume da cúpula (tamanho e posição das varetas) e os moldes superior,
lateral e inferior. Assim como também seria explorado o lado sinalético e
comunicativo para uma montagem/desmontagem intuitiva.
De uma forma geral, conclui-se que o produto responde
maioritariamente aos requisitos desejados inicialmente e que a
possibilidade de se ter materializado a maquete valida a sua produção
industrial com os respetivos ajustes.

[1] Observador. (2022). ONU: número de refugiados e deslocados internos cresce para 82,4 milhões. https://
observador.pt/2021/06/18/onu-numero-de-refugiados-e-deslocados-internos-cresce-para-824-milhoes/

[2] Youtube. (2022).Who is an Internally Displaced Person?. https://www.youtube.com/
watch?v=DCzpVQkencw&list=PL9g_yp_6cf6rO6P9WuoS1ArPG1qkDVkXb&index=3

Brown, T. (2010). Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Elsevier.

Considerações Finais

Referências



Design de abrigo temporário34 Design de abrigo temporário

Mestrado em Engenharia e Design de Produto

35

PDP IIIVESTA Mara Silva

Abstract

Olá sou a Mara e a minha história começa quando fui parar à
Universidade de Évora no curso de design, no qual descobri a minha
paixão por resolver os problemas que o mundo nos coloca através do
design por isso hoje estou a terminar o meu mestrado em engenharia e
design de produto na Universidade de Aveiro.
Desde que me conheço que estou sempre a criar coisas, sempre a
borbulhar com ideias e a sonhar em mudar o mundo, um bocadinho de
cada vez através do design e acredito que é aqui que temos a resposta
para um futuro melhor e mais responsável.

“ Recognizing the need is the primary condition for design.”
Charles Eames

Este projeto tem como principal
função responder ao problema dos
desalojados devido a catástrofes
naturais. Foi realizada uma
pesquisa sobre o tema dos abrigos
temporários e realizados vários
desenhos de estudo até se chegar a
uma solução final.
A solução encontrada passa então
por uma estrutura leve e simples
que deverá ser montada pelos
desalojados que se irão alocar em
ginásios, pavilhões, entre outros,
que lhes permitirá ter alguma
privacidade e segurança enquanto
se encontram sem residência.

Keywords: Abrigo temporário;
Catástrofes naturais; Interior; Do
It Yourself
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Definição da problemática Processo de investigação

Após a apresentação do problema “Abrigo temporário” proposto na
cadeira de PDPIII começou-se a investigar sobre o tema e as diferentes
soluções onde este poderia ser utilizado, seguidamente e após alguma
pesquisa das diferentes tipologias definiu-se o conceito deste trabalho,
um abrigo temporário a ser utilizado em espaços interiores após uma
catástrofe natural, na qual as pessoas são obrigadas a deslocar-se das
suas casas para centros de acolhimento temporários, estes que muitas
vezes não oferecem privacidade nem segurança (fig 1 e 2).
Segundo a UNHCR, the UN Refugee Agency, independentemente do
tipo de abrigo geralmente todos devem aplicar os seguintes princípios:
proteção contra os elementos, espaço para viver e guardar os pertences,
privacidade e segurança emocional, entre outros[1]. Com este trabalho
pretende-se dar privacidade e o máximo de segurança emocional aos
deslocados que precisem de se abrigar em centros de acolhimento. Um
dos grandes problemas após a ocorrência de catástrofes naturais passa
pela grande falta de recursos humanos bem como da falta de
competências que os voluntários possuem [2].
Assim sendo este projeto conta com algumas problemáticas, desenhar
um abrigo para espaços interiores (pavilhões, estádios, centros de
abrigo, etc.) que seja fácil de montar, leve, personalizável e possa ser
reutilizado várias vezes.

O passo seguinte foi então investigar soluções já criadas para este
problema e perceber quais os seus pontos fortes, fracos e entender o
porquê de ser feito de tal maneira.

PONTOS FORTES:

• Fácil e rápida montagem -
Reutilizável

• Barato

PONTOS FRACOS:

• Pouca privacidade
• Pouca personalização de espaço

• Fácil e rápida montagem -
Barato

• Personalização do espaço

• Pouca privacidade
• Pouca estabilidade
• Não reutilizável

PONTOS FORTES:

PONTOS FRACOS:

Fig.2) Sobreviventes do tornado Katrina em Nova Orleães [3]

Fig.3) Tendas para vitimas de incêndio
nas Filipinas [5]

Fig.1) Sobreviventes de cheias no Japão [4]

Fig.4) Solução encontrada para as
cheias no Japão [6]

VESTA Mara Silva
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O passo seguinte foi então investigar soluções já criadas para este
problema e perceber quais os seus pontos fortes, fracos e entender o
porquê de ser feito de tal maneira.

O projeto de Shigeru Ban foi o
mais promissor em termos de dar
resposta às problemáticas
encontradas, contudo é um abrigo
de uma só utilização por ser feito
em cartão.
A solução para o meu projeto
passa então por pegar no
princípio de montagem do projeto
de Shigeru Ban e torná-lo durável
para poder ser reutilizado várias
vezes e reparado caso alguma
peça se danifique.

• Fácil e rápida montagem -
Barato

• Personalização do espaço -
Privacidade

• Não reutilizável

PONTOS FORTES:

PONTOS FRACOS:

Fig.5) Solução encontrada para as
cheias no Japão pelo arquiteto Shigeru
Ban [7]

Fig.6) Medida mínima do módulo mais
pequeno com relação à escala Humana

Proposta

Após a definição do processo para
alcançar a solução desejada
passou-se então para a fase de
esboços, na qual se definiu a
medida mínima do módulo mais
pequeno (fig. 6), se tentou arranjar
soluções para os diferentes tipos
de encaixes (fig. 7 e 8).



Fig.9) Esboços de pesos para a
estrutura

Fig.10) Forma de prender o tecido à
estrutura

Fig.11) Solução final
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Esboçou-se também várias opções de pesos (fig. 9), definiu-se
previamente que peças teriam que integrar um módulo (fig. 8) e qual a
forma de prender o tecido na estrutura (fig. 10).

Fig.7) Esboços de vários encaixes em
madeira com perfis redondos e retangulares

Fig.8) Peças a integrar um módulo
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O resultado final passou por
desenhar 3 tipos de conectores
diferentes (3 way, 4 way e 5 way/
cross), uniformizar os varões da
estrutura e reforçá-los com barras
de aço, utilizar uma única peça
de tecido em todo o redor da
estrutura para que seja mantida a
privacidade do seu utilizador e
furos nos conectores e nas barras
para que os cordões que
prendem o tecido possam passar
no seu interior e prevenir que a
estrutura ceda.

Fig.14) Conjunto de vários módulos Fig.12) Detalhe dos cordões que seguram
o tecido

Fig.13) Vista explodida dos
componentes da estrutura
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Fig.15) Variante das cores do tecido Fig.16) Render de contexto

• Segurança
• Tranquilidade
• Esperança

• Criatividade
• Calor
• Felicidade

• Neutralidade
• Silencioso
• Proteção

VERDE (ZONA DE DESCANSO)

AMARELO (ZONA DE CONVÍVIO)

CINZENTO (ZONA DE ALIMENTAÇÃO)

Fig.17) Esboços de possíveis acessórios a
acrescentar ao projeto para permitir ao
utilizador maior conforto e segurança
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Proposta Referências

Este trabalho demonstrou-se mais complexo do que o esperado devido
a aspetos que não estamos habituados a lidar como a escala e aspetos
mais técnicos de produção.
Apesar de ter dado este trabalho como concluído se este fosse para
entrar em produção ainda teria de passar por alguns testes, como uma
estimativa do custo de produção e a sua viabilidade, teria de ser feito
um protótipo à escala real com os materiais corretos para testar a
resistência da estrutura, a usabilidade e a facilidade de montagem. Teria
também de se investigar qual a área disponível, em média, por cada
recinto para a arrumação e montagem das estruturas, quanto tempo em
média passa a população nestes centros de abrigo e quais são os
fenómenos mais ocorrentes.

[1] Nações Unidas. (2022). Emergency Handbook. https://emergency.unhcr.org/entry/36774/emergency-
shelter-standard

[2] Edvardsson, I.R., Durst, S. (2021). Human Resource Management in Crisis Situations: A Systematic
Literature Review. Sustainability 13, no. 22: 12406. https://doi.org/10.3390/ su132212406

[3] Fema. (2022). Historic Disasters - Hurricane Katrina. https://www.fema.gov/disaster/historic/hurricane-katrina

[4] BBC. (2022). Japan flood: At least 179 dead after worst weather in decades. https://www.bbc.com/news/world-
asia-44790193

[5] Cina.org. (2022).Modular tents set up for victims of residential fire in the Philippines. http://www.china.org.cn/
photos/2020-04/17/content_75943467_3.htm

[6] Reuters. (2022). Japan floods, mudslides kill at least 44 as streets turn to rivers. https://www.reuters.com/
article/uk-japan-floods-idAFKBN24709W

[7] Designboom. (2022). shigeru ban creates temporary shelter system for victims of japanese floods. https://
www.designboom.com/architecture/shigeru-ban-temporary-shelter-japanese-floods-07-17-2018/

[8] Heller, E. (2018). A psicologia das cores: Como as cores afetam a emoção e a razão. Editorial Gustavo Gili, SL

Fig.18) Render de contexto
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Abstract

Tenho 23 anos e sou da Pampilhosa do Botão. Desde de cedo mostrei
aptidões para as artes, por isso fiz o curso de artes visuais na escola
básica e secundária de Anadia. No final dos três anos percebi que
queria seguir design, desta forma licenciei- me em Design Industrial na
Escola Superior de Artes e Design na Caldas da Rainha, como percebi
que ainda tinha muito que aprender candidatei-me ao mestrado de
Engenharia e Design de Produto na Universidade de Aveiro.
Ao longo da minha formação académica, apercebi-me que tenho maior
interesse pelo mobiliário, branding e cerâmica, em particular pela louça
utilitária, que será o tema da minha dissertação. Em paralelo dedico o
meu tempo à fotografia de paisagem, fotografia de produto, retratos e
arte digital.
Para este projeto decidi unir o gosto que tenho pelo design de produto e
pelos animais, assim surgiu o abrigo temporário Noé.

As catástrofes naturais são cada
vez mais frequentes, neste tipo de
situações a vida humana é
colocada sempre em primeiro
lugar, mas não são os únicos seres
vivos que necessitam de auxílio.
Desta forma, observando a
necessidade de desenvolver e
solucionar esta problemática
surgiu o abrigo temporário Noé
destinado a animais de pequeno e
médio porte que sofrem com a
destruição dos seus habitats.
Este abrigo foi projetado para
substituir as típicas jaulas de metal
que são utilizadas atualmente, o
principal objetivo deste abrigo
temporário passa pelo
cumprimento das necessidades

mínimas de um animal, água,
alimento e habitat, mas também
atenuar de alguma forma o stress
causado por esta situação, desta
forma o abrigo foi dividido com
uma zona com mais luz onde está
inserida a zona de brincadeira, de
necessidades e de refeição, e uma
zona mais escura para que o
animal pudesse dormir.
Em termos de características
técnicas e construtivas, o projeto
foi pensado para ser barato, leve,
fácil de limpar, fácil de montar e
de reciclar e para ser montado por
associações de defesa de animais e
outros voluntários em pavilhões
desportivos ou tendas.

Keywords: Catástrofes naturais;
Abrigo temporário; Animais;
Interior; Fácil montagem
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Definição da problemática Investigação

A proposta apresentada no âmbito da unidade curricular de Projeto em
Design de Produto III tinha como objetivo a reflexão sobre o tema dos
abrigos temporários.
Existem múltiplas razões da implementação de um abrigo temporário,
por motivos de guerras, conflitos, violência, violações dos direitos
humanos, por catástrofes naturais, entre outros, mas o motivo que mais
contribui para a deslocação humana são as catástrofes naturais.
Inicialmente eram exclusivamente fenómenos de origem natural, mas
atualmente tem se verificado um aumento da frequência destes
acontecimentos, devido à intervenção humana através
de comportamentos inconsequentes e negligentes e à evolução
tecnológica (Infopédia).
Com foco nas catástrofes naturais considerou-se pertinente projetar não
para pessoas, mas sim para animais, segundo a World Wildlife Fund nos
incêndios de Austrália em 2019/2020 “no total, 143 milhões de
mamíferos, 2,46 bilhões de répteis, 180 milhões de pássaros e 51
milhões de rãs foram feridos.”. Tendo por base os números observou-se
a importância de desenvolver abrigos para animais dado que neste tipo
de situações a vida animal depende muito do auxílio dos seres humanos
e nem sempre são oferecidas as necessidades básicas.

Para desenvolver este projeto foi necessário investigar que tipo de
abrigos são utilizados neste tipo de situações. O abrigo mais comum
encontrado foi as jaulas de metal como podemos ver na fotografia à
esquerda, por este exemplo percebeu-se algumas alterações que
deveriam ser feitas, por exemplo neste tipo de jaulas o animal está
completamente exposto à luz, aos barulhos, ao frio, as taças da comida e
da água não fazem parte da jaula, são postas posteriormente o material
que a constitui é frio e o seu design é básico, mas existem alguns aspetos
a reter que são a facilidade de montagem e de transportar.
Depois de identificar o produto que é utilizado atualmente foi
necessário classificar o que um abrigo para animais deveria ter. As
principais necessidades selecionadas foram um depósito para a água,
para a comida, para as necessidades, uma zona para brincar e uma
zona para dormir. Após a fase de pesquisa começou-se a desenvolver
alguns esboços.
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Zona mai s clara Zona mai s
escura

Dobrável

Plás t i co

Grade metálica

Rede metálica

Made i ra

Ac r í l i c o

Depósitos inspirados nas
gavetas

Duas peças distintas

Uma peça única
Transparente

Sistema de rebatimento com eixo

Opaco

Transparente

Sistema de gaveta

Proposta

A solução proposta para responder ao briefing foi denominada Noé.
Noé é um abrigo temporário disponível em dois tamanhos, a maior de
1150 x 750 x 750 mm, que permite abrigar cães de porte médio/
grande, como por exemplo um pastor alemão, e um tamanho mais
pequeno de 750 x 489 x 489 mm que se destina a animais de porte
pequeno, ou a vários. Estes tamanhos foram selecionados tendo por
base as dimensões das paletes, para que o transporte do abrigo
montado ou desmontado fosse facilitado.
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Quanto aos design, componentes e organização do espaço, o primeiro
objetivo consistiu na divisão do abrigo em duas partes, a parte com
mais luz, onde estaria o depósito da comida, das necessidades e a zona
de brincadeira e uma zona mais escura destinada apenas ao descanso
do animal. O segundo objetivo focou-se em concentrar os acessos todos
por um lado só, neste caso pela frente, uma vez que é muito provável
que fosse necessário colocar um abrigo ao lado ou atrás, desta forma é
possível sem causar constrangimentos. O terceiro objetivo centrou-se no
reabastecimento da comida, da água ou de limpar o depósito das
necessidades sem precisar de abrir a porta, dessa forma os depósitos
foram desenhados o maior com 3L na totalidade e o do abrigo pequeno
com 1,8L, com o sistema de gaveta e pensados para serem produzidos
em polipropileno transparente, para que fosse possível visualizar sem
mexer no depósito, o resto do abrigo foi projetado para ser produzido
em polipropileno colorido, dado que é um material barato, leve, fácil
limpeza e possível de reciclar, além do polipropileno existe uma
dobradiça em aço inox. O quarto objetivo consistiu no desenvolvimento
de uma zona de brincadeira, aproveitando as furações para a luz foi
adicionado uma “maçaneta” que permitia colocar uma bola, um
arranhador entre outros brinquedos. O quinto e último objetivo focou-
se no desenvolvimento de um batente que prendesse a porta por fora e
por dentro. As cores utilizadas serve para colorir o espaço onde serão
inseridas e também como uma forma de identificar, por exemplos cães
perigosos poderiam ser postos nos abrigos laranjas, etc.
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Conclusão

Referências

O tema de abrigos temporários é uma temática complexa e complicada
para projetar, uma vez que não nos é uma realidade próxima e por isso
foi mais difícil perceber as necessidades, embora seja um assunto
pertinente e atual. De maneira a estar mais familiarizada com o tema
optei por projetar um abrigo temporário para animais.
Noé é a solução que apresento para substituir as típicas jaulas de metal,
para que o animal esteja mais confortável neste tipo de situação.
Considero que o projeto responde de forma satisfatória aos objetivos
estabelecidos, reconheço que algumas questões com mais tempo
poderiam ser mais bem resolvidas.

Infopédia. (2022). Catástrofes naturais. https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$catastrofes-naturais

Vernick, D. (2020, julho 28). 3 billion animals harmed by Australia’s fires. Worldwildlife. https://
www.worldwildlife.org/stories/3-billion-animals-harmed-by-austral- ia-s-fires?fbclid=IwAR2x-
kVLI0nO1DzksGIGyTV35GfXdbv48ssyt4L8O7WItFqC6k- OPMz5cRVw
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Abstract

Licenciei-me em Design pela Universidade de Aveiro e foi durante esses
anos que descobri o interesse pelo Design de Produto, decidindo então
prosseguir os estudos no Mestrado em Engenharia e Design de Produto,
na mesma instituição.
Gosto particularmente de trabalhar e seguir com a ideologias do Design
Universal, pois acredito que o design tem um papel fundamental no que
toca a criar um mundo verdadeiramente inclusivo e acessível a todos.

75 milhões de pessoas recorrem ao
uso diário de cadeira de rodas,
sendo esta parte da população
mais vulnerável em situações de
desastre natural, como por
exemplo sismos. Esta é também a
parte da população mais
negligenciada, dada a falta de
apoios e abrigos inclusivos e
aquela que mais sofre nestas
situações, já que são escassos os
meios que têm para se proteger.
Os indivíduos portadores de
cadeira de rodas não estão muitas
vezes preparados para estas
situações, não tendo meios de se
protegerem daquilo que são
possíveis riscos durante a atividade
sísmica. É com base nesta

problemática que se desenvolveu
um abrigo temporário para a
habitação do utilizador de cadeira
de rodas. Desenhado para ocupar
o mínimo volume possível, a peça
envolve-se naquilo que é o
ambiente do utilizador, podendo
ser considerado como uma parede
de decoração do espaço. Em
situação sísmica, a peça é
acionada, deslizando e criando
uma área de proteção para o
utilizador. A utilização do feltro
como material principal permite
uma total personalização da peça.
Espera-se assim que este projeto
seja capaz de incentivar os
utilizadores de cadeira de rodas a
se preparem para estas situações.

Keywords: Abrigo temporário;
Cadeira de rodas; Sismo;
Segurança; Habitação
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Problemática

Apesar de todos estarmos expostos
aos riscos associados a desastres
naturais, o nível de
vulnerabilidade não é igual em
toda a população. Segundo a
WHO – World Health
Organization, atualmente, mais de
1 bilhão de pessoas têm algum
tipo de incapacidade, o que
corresponde a 15% da população
mundial. Dessas, cerca de 75
milhões recorrem ao uso de
cadeiras de rodas no seu dia-a-dia,
que correspondem à parte da
população mais vulnerável em
situações de desastre, muitas vezes
negligenciada.
Um sismo pode acorrer a
qualquer momento, sem aviso
prévio, levando a situações de
stress elevado e a alto risco de
acidentes, dado a pessoa não estar
preparada para tal. Esta
vulnerabilidade é ainda mais
acentuada na população com
dificuldades motoras que, na sua
maioria, não tem meios próprios
para se proteger e a estrutura do
edifício onde reside não está
preparada para a sua evacuação
(Pakjoueu, Aryankhesal, Kamali,
& Seyedin, 2012). A preparação

pessoal do indivíduo com
incapacidade foi identificada
como umas das formas mais eficaz
de mitigar os riscos e acidentes
associados a situações de desastre
(Levac, Toal-Sullivan, &
O’Sullivan, 2012). No entanto, tal
não acontece, devido a fatores
económicos, falta de informação,
custos associados a preparam um
kit de emergência, entre outros
fatores (Riscoe, Schlegelmilch, &
Paturas, 2013).
É com base nestes dados que se
desenvolveu um abrigo
temporário capaz de proteger o
utilizador de cadeira de rodas
durante uma atividade sísmica,
aumentando assim a sua
segurança e conforto, reduzindo a
ocorrência de possíveis acidentes e
ferimentos graves.
O foco será aquilo que é a
habitação do utilizador, sendo este
abrigo utilizado em caso de
impossibilidade de evacuação e
proteção dos objetos ao seu redor.
Para tal foram defini- dos
requisitos para o projeto: este deve
ser de fácil utilização, resistente,
de custo reduzido e o mais
sustentável possível.

Investigação

Começou-se então por analisar
aquilo que é a habitação e
identificar que zonas podiam ser
abordadas. Rapidamente se
percebeu que as paredes
interiores da casa são os locais
preferíveis para intervir, dado
serem mais robustas e resistentes.
Foram então elaborados os
primeiros esboços de várias
hipóteses de forma do projeto,
mas rapidamente se percebeu
que seriam objetos de grandes
dimensões, que ocupariam
demasiado espaço na habitação
do utilizador.
Dadas as dimensões de uma
cadeira de rodas, a dimensão da
peça era uma preocupação,
tendo sido identificada a
necessidade de criar algo que
ocupasse pouco espaço quando
não utilizado, sem nunca
prejudicar o objetivo principal do
projeto: proteger o utilizador.
Decidiu-se então assumir o
projeto como uma peça
decorativa da casa, fazendo com
que este se envolvesse naquilo
que é o ambiente da habitação
do utilizador. Foram trabalhadas
as suas possíveis formas,
abordando diferentes técnicas de
dobragem da peça, tentando
fazer com que esta se tornasse o
mais plana possível quando não
estivesse em utilização.

SLIDE Clara Serrano



Design de abrigo temporário62 Design de abrigo temporário

Mestrado em Engenharia e Design de Produto

63

PDP IIISLIDE Clara Serrano

Apesar de serem peças com formas
interessantes, continham muitas
falhas, tanto pelo seu peso como
pela complexidade de utilização
das mesmas, não sendo um
produto que pudesse ser acionado
o mais rapidamente possível.
Simplificou-se assim a sua forma
ao máximo e trabalhou-se na
forma como esta poderia
funcionar: como seria a sua
estrutura, quais seriam os
mecanismos utilizados e como seria
o acionamento e fecho da peça.

Proposta

Assim surge Slide, um abrigo temporário para sismos desenhado com o
intuito de se envolver naquilo que é o ambiente da habitação do
utilizador, não tendo a aparência típica de um abrigo. A sua forma e
volume reduzidos fazem com que este passe facilmente como um
quadro ou parede decorativa do espaço, podendo este ser
personalizado consoante o interesse do utilizador, tornando-se assim
um objeto que complementa o espaço.



feltro

espuma acústica

estrutura em madeira
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FORMA DE FUNCIONAMENTO APOIO AO MOVIMENTO

MATERIAIS

Em termos de funcionamento,
assim que se dá um episódio
sísmico, basta o utilizador puxar a
peça (a), para que a mesma
deslize sobre o pavimento do
espaço (b), criando assim uma
área de segurança, na qual o
utilizador se deve colocar (c) de
modo a ficar protegido.
A forma triangular criada pelo
objeto é considerada a forma
ideal de proteção contra a queda
de objetos pois, para além de
resistente, garante que qualquer

De modo a auxiliar o movimento da peça, foi colocado na base da
peça um par de rodízios. Estas farão com que a abertura da peça seja
rápida e imediata, e ajudam o utilizador no ato de tornar a colocar a
peça junto da parede, diminuindo assim a força necessária a exercer
para o fazer.
A peça é fixa à parede através de uma calha em H (I-beam), onde está
instalado um sistema de rolamentos usado tipicamente em portas de
correr. Junto a esse sistema, está colocada uma dobradiça que une a
estrutura da peça com o sistema de deslize, possibilitando assim o
movimento vertical da peça.

A peça é constituída por uma
estrutura de madeira: uma
moldura e uma placa, de forma a
garantir a estabilidade e
resistência da peça. Esta estrutura
é revestida por uma placa de
espuma acústica e por feltro. Estes
dois materiais fazem com que o
som emitido pelos objetos a cair
sobre a peça sejam abafados,
tentando assim tornar a situação
menos traumática para o
utilizador.

objeto projetado acabe por
escorregar sobre ela, dada a
inclinação. Tal garante que,
possíveis objetos mais pesados que
caiam sobre a peça não fiquem
permanentemente a exercer força
sobre esta, aliviando assim a
possíveis zonas de stress elevado.
Para além disso, diminui também
a chance de ficarem objetos
suspensos sobre a peça, objetos
estes que poderiam vir a causar
acidentes quando o utilizador
saísse do abrigo.

(a) (b) (c)
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A escolha do feltro como o
material utilizado no revestimento
da peça deve-se não só ao facto de
ser um material bastante
agradável ao toque, como
também dado o facto de ser um
material 100% reciclável e
facilmente personalizável. É dado
ao utilizador a opção de poder
personalizar a aparência da sua
peça, de modo a que esta melhor
se adapte à habitação do mesmo.

Conclusões

Referências

Depois da investigação feita sobre os projetos semelhantes atualmente
no mercado, é notável a grande lacuna no que toca à inclusividade da
população com incapacidade motora em situações de desastre natural.
Estudos indicam que estes indivíduos são dos mais afetada por desastres
naturais, tais como sismos, e mesmo assim pouco foi desenvolvido. O
que foi desenvolvido, acaba por não ser facilmente acessível.
É tal que este projeto pretende solucionar, dando assim oportunidade
aos utilizadores de cadeira de rodas de terem escolha de como se
protegerem neste tipo de situação. Espera-se então que com esta
proposta, o leque de soluções para esta problemática venha a aumentar,
incentivando os indivíduos com cadeira de rodas residentes em zonas de
sismo frequente a se preparem para estas situações de risco.

Levac, J., Toal-Sullivan, D., & O’Sullivan, T. L. (2012). Household emergency preparedness: A literature
review. Journal of Community Health, 37, 725-733. doi: 10.1007/ s10900-011-9488-x

Pakjouei, S., Aryankhesal, A., Kamali, M., & Seyedin, S. H. (2018). Experience of people with physical
disability: Mobility needs during earthquakes. Journal of education and health promotion, 7, 80.
https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_40_18

Riscoe, P., Schlegelmilch, J., & Paturas, J. (2013). Evacuation and Sheltering of People with Medical
Dependencies: Knowledge Gaps and Barriers to National Preparedness. Homeland Security Affairs, v.9, article 2.
http://hdl.handle.net/10945/27489

SLIDE Clara Serrano
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Abstract

Tirei a minha licenciatura em Design, o que permitiu desenvolver
competências em várias áreas. Durante o curso, fui criando um gosto
especial pelo design de produto e por todo o seu processo de
desenvolvimento. Como designer, considero-me uma pessoa com
qualidades criativas e conceptuais, tentado aliar sempre
funcionalidade à simplicidade. No sentido de desenvolver as minhas
competências técnicas, resolvi especializar-me na área de Engenharia e
Design de Produto.
Considero-me uma pessoa ativa e versátil, não sou adepta de
monotonia, tendo sempre necessidade de quebrar as minhas rotinas.
Nesse sentido, o meu objetivo no futuro é aprender e trabalhar em
várias áreas do design, não me limitando apenas ao design de produto.

Este trabalho relata o
desenvolvimento de um projeto no
âmbito da disciplina de Projeto
em Design de Produto III, que
responde ao desafio da criação de
um abrigo temporário.
A premissa passa pela criação de
um abrigo, no sentido de dar
resposta às emergências da
sociedade contemporânea.
A amplitude da proposta permitiu
a investigação de inúmeros temas
associados, assim como a escolha
do contexto do projeto.
Nesse sentido, na definição do
meu briefing, procurei criar um
sistema de partição para pessoas

temporariamente alojadas em
abrigos fixos, devido à ocorrência
de danos causados por fenómenos
climáticos. O projeto Clipping
Safe, surge no sentido de dar
resposta ao briefing. É um projeto
que assenta na melhoria dos
sistemas de divisão que, não só
promove a privacidade ao
proporcionar características de
privacidade, como também
autonomia, ao permitir uma fácil
montagem e desmontagem.
Este documento reúne assim a
pesquisa relativa à problemática e
as diversas fases do processo de
desenvolvimento do projeto.

Keywords: Abrigo; Divisão; Clip;
Design
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Investigação

O número de desastres climáticos
aumentou significativamente nos
últimos anos. Segundo a ONU,
estão a atingir o planeta Terra
quatro a cinco vezes mais do que
na década de 1970, causando
agora sete vezes mais danos.
Prevê-se ainda que estes
fenómenos climáticos sejam cada
vez mais recorrentes.
Apesar de serem cada vez mais
frequentes e destruidores, são
menos fatais. O número de vítimas
mortais é reduzido visto que existe
um avanço a nível de preparação e
alertas de agências meteorológicas
para permitir o controlo do
número de vítimas mortais
(Santos, s.d.; Nações Unidas, s.d.).
Pelo lado negativo, as perdas
económicas serão cada vez
maiores. Como consequência

desse número reduzido de vítimas
mortais e do aumento de perdas
económicas, muitas famílias
ficam desalojadas e obrigadas a
morar em abrigos ou pavilhões.
A ONU prevê que algumas
cidades abriguem 70% da
população mundial até 2050.
Este crescimento exige soluções
por parte das cidades e algumas
soluções passam por abrigos fixos
temporários. É uma solução
transitória, um abrigo provisório
com o intuito de acolher pessoas
durante um curto espaço de
tempo (Nações Unidas, 2019).
Embora seja uma solução
temporária e tolerável nos
primeiros dias, a falta de
privacidade começa a tornar-se
um problema depois de algum
tempo a viver nestas condições e,

Após a definição do briefing,
procedeu-se à fase de investigação.
Perspetivava-se criar um sistema
de compartimentação para pessoas
desalojadas temporariamente,
abrigadas em pavilhões ou outros
estruturas de apoio.
A proposta assenta numa melhoria
dos sistemas de compartimentação
ao procurar uma solução que,
para além de cumprir com o
propósito de dividir o espaço,
proporcione às pessoas condições
de privacidade e autonomia.

O processo de investigação passou
pelo estudo da problemática e
análise de outros projetos com a
mesma ambição, de forma a
identificar mais facilmente os
aspetos a melhorar.
Posteriormente, foram definidas
algumas características do projeto
e desenvolvidos esquissos que
evoluíram para desenhos (2D e
3D) e mock-ups cada vez mais
rigorosos do trabalho, até chegar à
solução final.

nestes momentos de
vulnerabilidade, as pessoas
precisam de ainda mais de sentir
dignidade e independência.
O design tem um papel nesta
questão sociais, no sentido em que
se podem desenvolver soluções
que permitam minimizar o
problema e contribuir para uma
melhoria, ainda que reduzida, na
vida das pessoas.
O arquiteto Raul Pantaleo, que
fundou a empresa de design social
Studio TAMasociated e criou
habitações para desalojados refere

a importância da beleza no
espaço. Defende que, para os
desalojados, o design pode
também ser funcional e bonito,
sem custar mais. Com os mesmos
materiais e orçamento é possível
criar abrigos com cores, por
exemplo, que podem quebrar a
monotonia devido ao impacto
profundo que tem no nosso
subconsciente (MacGregor, 2019).
Estas afirmações reforçam a
importância do design social,
particularmente, na vida de
pessoas desalojadas.

“Local gov'ts fret over coronavirus spread
at shelters after torrential rain”
Disponível em: https://
english.kyodonews.net/news/
2020/07/65bfb5d12e23-local-govts-
fret-over-virus-spread-at-shelters-after-
torrential-rain.html

CLIPPING SAFE Maria Miguel
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No início desde processo de
investigação, ao analisar alguns
projetos, foram identificados
aspetos positivos e negativos dos
trabalhos:
O projeto Paper Partition System,
do arquiteto Shigeru Ban , foi a
minha principal referência. É
simples, com fácil montagem e
desmontagem, e, para além disso é
económico e de fácil fabrico.

O projeto Rehome (furniture
collection for catasthrophes),
mesmo sendo um projeto de
mobiliário, foi também uma
referência no sentido em que
promove alguma privacidade,
apesar do espaço ser reduzido e
individual.

O sistema de divisão do ginásio,
em Yatsushiro, tem como
vantagem o facto de permitir uma
personalização na dimensão do
espaço, pode ser adaptado
consoante o número de pessoas
naquela divisão.
Apesar disso, poderia ser
melhorado na dimensão da altura
e no material, de forma a
promover uma maior privacidade.

O exemplo do studio molo
consiste numa divisória flexível,
permitindo inúmeras opções na
configuração do espaço, que, na
minha opinião é a sua maior
vantagem. Pode apenas ser uma
desvantagem no sentido que
demasiada liberdade de opções
pode não facilitar na otimização
do espaço.

Lahti University students -Rehome (furniture collection for catasthrophes)
Disponível em: https://www.archdaily.com/880802/students-design-temporary-furniture-for-victims-of-displacement

molo - paper softwall / folding partition
Disponível em: https://molodesign.com/collections/space-partitions/paper-softwall-folding-wall/

Paper Partition System -Shigeru Ban Architects
Disponível em: http://www.shigerubanarchitects.com/SBA_NEWS/SBA_news_5.htm

Gym in Yatsushiro
Disponível em: https://www.japantimes.co.jp/news/2020/07/13/national/14-evacuation-centers-became-unusable-amid-
japan-rain-disaster/
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Durante o processo de
investigação foram desenvolvidos
alguns esboços focados nas
condições de privacidade e
conforto, num sistema de
montagem simples e reutilizável e
que permita a personalização da
dimensão do espaço.
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Em paralelo com o
desenvolvimento de esquissos e
desenhos mais pormenorizados,
foram desenvolvidos vários mock-
ups para uma noção física do
produto. Estas foram etapas
fundamentais para chegar à
solução final.

Clipping Safe surge no sentido da
criação de um sistema de
compartimenção para pessoas
desalojadas, que estão
temporariamente em abrigos
fixos, em situações de emergência.
Consiste num produto modular
composto por uma estrutura de
metal, que comprime uma placa
de espuma para dar forma
externa ao abrigo. A ligação dos
componentes é realizada através
de molas especificamente

desenhadas para cumprir duas
funções: consolidar a estrutura na
parte superior e permitir o acesso
ao interior do abrigo.
É caracterizado pela sua
facilidade de montagem, que
permite aos próprios utilizadores
proceder à sua montagem e
desmontagem, proporcionando
assim um sentimento de
autonomia. Garante também
privacidade devido ao uso da
espuma no sistema de divisão,

sendo este um material com
características de isolamento
acústico. Para além disso, os
módulos podem ser unidos,
gerando redimensionamentos
consoante o número de pessoas
que integram a divisão.
Devido à existência de cores
distintas nos elementos, permite
também mais facilidade na
identificação do abrigo.

Clipping Safe to keep you safe!

Proposta
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Nas seguintes imagens podem ser
observados os componentes do
produto. Cada abrigo individual é
composto por quatro bases,
quatro tubos e quatro cavilhas que
formam a sua estrutura; seis
molas; um rolo de espuma; quatro
estruturas tubulares.

A mola é o elemento principal do
projeto, foi desenhada para
cumprir duas funções. Quando
não é comprimido, tem a forma
dos tubos para encaixar de modo
a fortalecer a estrutura. Ao ser
exercida força, esta abre, criando
assim um efeito mola.

Sendo um produto modular, existe
a possibilidade de unir dois ou
mais módulos, consoante o
número de pessoas previstas para
cada divisão.

A nível da sua montagem, em primeiro lugar são encaixados os tubos
na base e, posteriormente, a cavilha, com o auxilio de um martelo.
Após a montagem da estrutura, é envolvida a espuma e só no final, são
colocadas as molas de reforço na estrutura e na união da espuma, de
forma a conseguir abrir e fechar o abrigo.
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Com o desenvolvimento deste projeto, posso concluir que foi um
desafio para mim. Inicialmente receei o tema por falta de domínio e
conhecimento da área e senti alguma dificuldade em criar uma solução
para uma problemática para a qual nunca tinha trabalhado.
Apesar da dificuldade, considero que consegui criar um produto que
cumpre com as especificações do briefing. No fim do trabalho,
considero que o produto tem muita margem de melhoria e que, para
ser produzido, ainda teria que passar por alguns testes e por uma
prototipagem mais realista. Apesar disso, considero que a intenção de
criar um abrigo com o mínimo de materiais possíveis e de ter um
elemento que pode cumprir mais que uma função é inovadora. Nesse
sentido e devido ao limite de tempo, sinto-me satisfeita com o resultado
alcançado considerando que, apesar do tema não pertencer a uma área
que me cativa, consegui desenvolver um projeto que me agradasse
desenvolver.

Conclusões
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A espuma contém um picotado
com o intuito de identificar os
locais que correspondem à zona
da estrutura e a facilitar a
dobragem nas extremidades para
abrir e fechar o abrigo.
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