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RESUMO 

 

O presente relatório é elaborado com o objetivo de constituir um suporte escrito de descrição e detalhe, complementado 

com a fundamentação teórica das decisões tomadas, do projeto desenvolvido ao longo do ano letivo de 2016/2017 na 

unidade curricular de Projeto Final em Arquitetura II, inserida no Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior 

Técnico. 

Com implantação em Pante Macassar, Timor-Leste, um país com condições climáticas, culturais, sociais e económicas 

diferentes de Portugal, o projeto conta com a preocupação acrescida de minimização de impactos a esses níveis, 

frequentes na implementação de projetos para países em desenvolvimento com economia e culturas distintas das 

observadas na nossa sociedade. 

O enunciado propõe a elaboração de uma habitação modular e incremental de autoconstrução, bem como o desenho de 

uma nova zona residencial para a cidade, como solução para a falta de alojamento atual e perspetivando a necessidade 

de realojamento da população consequente ao impacto das alterações climáticas e suas ameaças. 

Relativamente à habitação concebida, de carácter modular e incremental, é desenvolvido um sistema de elementos 

singulares standard que, quando agrupados e conjugados através do sistema de encaixe tipo macho-fêmea, permitem a 

construção de uma habitação mutável e adaptável, assim às necessidades e evolução, como aos gostos, de cada 

agregado familiar. O sistema concebido permite, assim responder ao enunciado através da possibilidade de expansão 

de uma habitação T2 – dois quartos – para uma habitação T4 – quatro quartos -, proporcionando uma correta construção 

in-situ, sem a necessidade de recurso a mão-de-obra especializada. 

. 
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ABSTRACT 

 

 

The present report provides a written detailed description, complemented with the theoretical foundation supporting the 

decisions taken, of the project developed throughout the academic year of 2016/2017 in the discipline of Projeto Final 

em Arquitetura II, of the master degree in architecture of the Instituto Superior Técnico. 

With a deployment location in a country with a climate, cultural, social and economic conditions different from Portugal, 

the reduction of the impacts at these levels, frequently observed in projects for developing countries with different 

economics and culture conditions, were a major concern of this project.  

The exercise proposes the development of a modular, incremental and self-construction housing and the design of a new 

residential area, proposed as a solution to the lack of accommodation currently observed and the future need of relocation 

of the population subsequent to the impact of climate change.  

Regarding the modular, incremental and self-construction housing proposal, it is developed a system of standard modular 

elements that, when grouped and combined through a simple male-female docking system, allow the construction of a 

changeable and adaptable housing, according to the needs, evolution, and likes of each family. This system allows, not 

only the proposed expansion from a two bedroom – T2 – housing to a four bedroom – T4 -housing by putting together 

more modules, but also allows a correct construction in-situ, without the need of skilled labor.  
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“Interdisciplinary thinking and research to help up-and-coming architects, designers and urbanists to 

anticepate the future” 
- Norman Foster 
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1 | INTRODUÇÃO  

1.1 | OBJETIVOS 

 

O presente relatório encontra-se inserido na unidade curricular de Projeto Final em Arquitetura II, do último ano do 

Mestrado Integrado em Arquitetura no Instituto Superior Técnico, lecionada no ano letivo de 2016/2017. 

A disciplina introduz uma proposta de elaboração de um projeto, no qual a problemática da habitação nos países em 

desenvolvimento surge como um processo de melhoria da qualidade e condições da habitação, e da própria arquitetura 

enquanto elemento de construção da paisagem urbana. O exercício adota uma abordagem de desenvolvimento e de 

ensino diferenciada do restante percurso formativo, não só por contar com uma área de intervenção localizada num país 

estrangeiro, mais concretamente em Timor-Leste, com uma intervenção a ser elaborada em contexto real de 

desenvolvimento social, visando assegurar uma melhoria nas condições de vida da população da cidade de Pante 

Macassar. O exercício conta ainda com um acompanhamento por parte das entidades oficiais de Pante Macassar. 

Proporcionada a oportunidade de integração numa equipa pluridisciplinar para desenvolvimento do trabalho, bem como 

o contato, não só com um cliente real, mas também com a população local e todo o ambiente envolvente, é esperada 

uma aprendizagem mais vigorosa resultando num maior desenvolvimento cognitivo e de aplicação dos conhecimentos 

obtidos no processo de aculturação. De um trabalho elaborado em parceria com diversas entidades, espera-se o 

desenvolvimento das capacidades de comunicação do modelo de conceção, das preocupações e do próprio resultado 

obtido, por parte dos alunos, permitindo a imprescindível compreensão e aceitação pelos futuros utilizadores do projeto. 

O projeto, desenvolvido ao longo de dois semestres, requer a elaboração e apresentação de um trabalho abrangente de 

diferentes escalas – município, localidade, bairro, quarteirão, praça e edifício – precedido pelo reconhecimento e 

compreensão da realidade local, completamente diferente da realidade vivida em Portugal, e tendo sempre presente a 

necessidade de criar condições que assegurem a sustentabilidade futura das comunidades. Assim, é necessário uma 

aprendizagem e desenvolvimento de diferentes temáticas e domínios do conhecimento por parte do aluno, de forma a 

ser alcançado um nível eficiente para o desenvolvimento das atividades humanas, através de uma transformação da 

informalidade em formalidade na ocupação. 

Ao longo do primeiro semestre, o trabalho desenvolvido conta com um projeto urbano de requalificação da frente 

marítima com articulação de três praças, duas das quais já existentes, propondo-se a requalificação e consolidação do 

seu espaço, e a conceção de uma nova. 

Finalizada a elaboração do projeto urbano e, com este, adquiridos os conhecimentos necessários sobre o local de 

intervenção e sobre a própria população, inicia-se o desenvolvimento do projeto de habitação modular e incremental de 

autoconstrução, exercício proposto para o segundo semestre. Esta fase contempla ainda a escolha de um local, de entre 

os três propostos pelos docentes da disciplina, para a implantação e desenho de uma nova zona residencial. 

O presente relatório permite o desenvolvimento de uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido, detalhando e justificando 

as opções tomadas ao longo da elaboração do projeto de habitação e enquadrando influências provenientes do projeto 

urbano, desenvolvido no semestre anterior. 
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1.2 | METODOLOGIA  

 

A complexidade do exercício proposto conduz à elaboração de uma metodologia estruturada em fases diversas e 

sequenciais. 

O trabalho inicia-se com a investigação da temática proposta resultando na elaboração de uma pesquisa – teórica e 

prática - sobre os diversos temas envolvidos, não só do local de intervenção, mas também da tipologia da construção. 

Esta fase conta com a realização de uma visita ao local de intervenção, na qual são executados diversos trabalhos de 

campo e estabelecido contato direto entre os alunos, a população, as entidades oficiais e percecionados os hábitos e 

cultura locais. O trabalho de campo desenvolvido conta ainda com o preenchimento de formulários de caracterização de 

edificado, vias e espaços públicos e com a realização de questionários aos residentes em edifícios de habitação. A visita 

ao local de intervenção representa o elemento mais importante na fase de investigação, visto permitir um melhor 

entendimento e compreensão da realidade local, fundamental para o desenvolvimento de qualquer projeto e, no presente 

caso, o desenvolvimento de uma proposta mais adequada ao local e ao tipo de resposta esperada. Da visita ao local 

resulta a elaboração de um relatório de caracterização do sítio, o qual complementa a informação obtida através da 

observação presencial com a informação pesquisada e recolhida com recurso a modelações e simulações, elaboradas 

pelos colegas em Portugal, com recurso a programas informáticos, nomeadamente o programa QuantumGis. 

A segunda fase passa pela realização de uma síntese dos conhecimentos obtidos sobre o território permitindo iniciar a 

elaboração de um projeto de arquitetura a diferentes escalas – desde a escala de urbanismo ao detalhe construtivo -, 

exercício definidor da terceira fase de trabalho, um projeto urbano de requalificação da frente marítima da cidade de 

Pante Macassar. 

A quarta e última fase de trabalho conta com o desenvolvimento de uma habitação modular e incremental, possível de 

ser adaptada a solução de autoconstrução, cuja implantação é a cidade de Pante Macassar, solução que apresenta maior 

destaque no atual relatório. 
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1.3 | ESTRUTURA  

 

O presente relatório, elaborado com o objetivo de descrever e detalhar a solução final do trabalho desenvolvido ao longo 

do segundo semestre, o projeto de habitação, bem como justificar as diversas decisões tomadas, encontra-se organizado 

em quatro capítulos. 

O primeiro capítulo, referente à introdução, é composto pelo enquadramento e descrição da temática abordada na 

unidade curricular – nomeadamente a habitação modular, incremental e de autoconstrução com destino a países em 

desenvolvimento. Como complemento ao enquadramento temático, surge a elaboração de uma análise, descrição e 

exposição de alguns casos de estudo, como forma explicativa dos diversos conceitos em estudo. Insere-se, ainda neste 

capítulo, uma breve explicação dos objetivos a atingir com a elaboração do trabalho descrito no relatório, bem como a 

metodologia e a estrutura adotadas pela aluna para o desenvolvimento do mesmo.  

O segundo capítulo é dedicado à análise e caracterização do sítio de intervenção. O segmento inicia-se por uma análise 

biofísica da cidade de Pante Macassar, na qual é realizada uma breve descrição da morfologia e topografia, do clima, do 

sistema hídrico, da vegetação, fauna e flora e, ainda, dos riscos naturais. A caracterização conta ainda com uma análise 

territorial, a qual engloba o sistema de mobilidade, os vazios urbanos e o edificado existentes, terminando com os 

resultados e as observações obtidos pela análise dos questionários e formulários de caracterização preenchidos na 

viagem ao local, o que constitui um complemento para a elaboração de uma caracterização mais detalhada do edificado 

referente à habitação e à população alvo. 

A descrição e desenvolvimento do projeto localiza-se no terceiro capítulo, iniciando-se com uma especificação do 

programa proposto, seguido de uma descrição detalhada da linha de pensamento e do conjunto de decisões que 

contribuíram para a chegada ao produto final. É incluída, ainda, uma descrição de todo o processo construtivo da 

habitação proposta. 

Por fim, no capítulo de conclusão é elaborada uma crítica pessoal ao trabalho desenvolvido, no qual se avalia o 

cumprimento do programa e a sua adequação ao local e população alvo. São ainda mencionados os principais elementos 

do projeto de habitação modular e incremental de autoconstrução, destacando-se os métodos e processos utilizados 

como solução do enunciado proposto. O capítulo final conta, ainda, com uma justificação dos casos de estudo analisados 

no capítulo introdutório, referindo quais os aspetos que influenciam e justificam as decisões tomadas que dão origem à 

solução final. 
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1.4 | ENQUADRAMENTO TEMÁTICO  

 

O conceito de habitação, utilizado para referir o local onde um ser humano habita, isto é, onde reside, tem sido alvo de 

inúmeras alterações ao longo da história da arquitetura, convertendo-se num tema amplamente discutido e abordado por 

muitos arquitetos na procura dos elementos delineadores e compositores de uma habitação. A procura por estes 

elementos origina a oportunidade de uma melhor compreensão, não só da arquitetura propriamente dita, mas também 

da forma como esta influencia a população e, como consequência, as suas atividades consoante as suas necessidades. 

Esta discussão encontra-se em constante modificação e desenvolvimento, acompanhando as transformações de que a 

própria arquitetura e sociedade são objeto. 

As questões mais abordadas e discutidas relativas ao tema da habitação passam por, de acordo com Oliveira (2015), 

“Que hierarquias elegemos na seleção de parâmetros e tipos? Que fatores funcionais valorizamos, a água, o calor, o ar, 

a luz, a alimentação? Que fatores simbólicos e sociais representam elementos-chave no desenho das nossas casas? E 

como interagem com a ocupação e apropriação do espaço doméstico?”. 

A análise deste tema, leva vários autores a elaborar uma distinção das diferentes tipologias residenciais existentes, como 

é o caso dos arquitetos Aldo Rossi (1999) e Ernst Neufert (1991) que consideram a existência de dois grandes grupos 

– habitação unifamiliar (ou moradia) e habitação coletiva (edifício de apartamentos). 

O arquiteto Aldo Rossi inicia o seu discurso realizando uma distribuição do edificado de habitação em quatro categorias 

planimétricas (Rossi, 1999): 

- Casas-bloco, nas quais o edificado se encontra rodeado por espaço livre: 

- Casas-bloco agregadas umas às outras, dando origem a uma só fachada paralela à rua onde se implantam; 

- Casas-bloco em profundidade, resultando num terreno cujo solo se encontra quase todo construído; 

- Casas pátio encerrado com jardim e pequenas construções interiores. 

Terminada a descrição das quatro tipologias identificadas, o arquiteto elabora uma divisão de acordo com a estrutura, a 

qual apelida de “complexos residenciais”, em três tipos principais – construções em bloco, corpos livres e casas 

unifamiliares. 

Por sua vez, o arquiteto Ernst Neufert, na sua obra “A Arte de Projetar”, separa a habitação unifamiliar em quatro grupos: 

habitação unifamiliar isolada, habitação geminada, habitações adoçadas (ou com pátio) e habitações em banda. 

Relativamente às habitações coletivas, o autor identifica cinco grupos de edifícios: de habitação em quarteirão encerrado, 

de blocos de habitação em bandas agrupadas, de unidades de habitação laminares de grandes dimensões, em unidades 

de habitação singulares e em torres de habitação. 

Mais recentemente, Avelino Oliveira, na sua obra “A Casa Compreensiva – um percurso sobre a conceção arquitetónica 

das tipologias de habitação” (2015), procede à caracterização da habitação unifamiliar, a temática explorada no presente 

relatório, nas quatro tipologias identificadas: 
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- Casa isolada, que se refere a casas isoladas, correspondendo desta forma a um só fogo. Apresenta uma entrada 

independente, ligando-se diretamente à rua, e possui, em geral, quatro fachadas envoltas por um terreno ajardinado. 

Este tipo de habitação pode apresentar um, dois ou três pisos. 

- Casa geminada, tipo de residências que resulta em duas habitações iguais (ou semelhantes) interligadas, unindo-se 

por uma fachada que constitui a parede comum. É um sistema muito utilizado em zonas residências por permitir a criação 

de casas independentes, mas agrupadas duas a duas, resultando num melhor aproveitamento dos terrenos e dos lotes. 

- Casa em bandas, o conjunto de habitações interligadas paralelamente à rua onde se encontram implantadas. Cada casa 

encontra-se separada da habitação contígua por uma parede comum, tal como acontece nas casas geminadas, 

originando um conjunto de edifícios individuais, permitindo uma utilização do solo de forma mais intensiva. 

- Casa urbana consolidada, caracterizada por um edifício de habitação unifamiliar que se implanta numa frente de rua 

consolidada e origina a unidade morfológica urbana tradicional apelidada de quarteirão. Apresenta uma entrada direta 

através do espaço público e um logradouro na zona posterior do lote. Ladeada por edifícios de génese semelhante, os 

conjuntos articulam-se dando origem aos tecidos urbanos. Em certos casos, esta tipologia residencial é ladeada por 

edifícios semelhantes, mas de carácter multifamiliar. 

Uma habitação apresenta, por norma, uma programática complexa composta por espaços com diferentes funções. 

Observando os diversos exemplos com que nos deparamos diariamente é possível denotar a possibilidade de separação 

funcional do programa habitacional em duas zonas distintas – a zona social e a zona privada. Por norma, a zona social 

consta da organização dos diferentes compartimentos referentes a uma utilização por parte de todos os residentes – 

como por exemplo, sala e cozinha -, enquanto a segunda zona se destina aos espaços de génese privada, isto é, quartos 

e instalações sanitárias. É esta organização do grupo programático, a partir de uma articulação do programa presumível 

para uma habitação, que se estabelece uma relação entre as partes e o todo da habitação, permitindo que esta se 

apresente como um “todo-casa” (Oliveira, 2015). 

No projeto referente ao presente relatório, o programa proposto coloca um exercício de simulação de conceção de uma 

habitação unifamiliar para implantação na cidade de Pante Macassar, capital da Região Administrativa Especial de Oé-

Cusse Ambeno, distrito e enclave pertencente a Timor-Leste, país que faz parte do grupo de países considerados em 

desenvolvimento. 

A região, primeiro local de desembarque português em Timor, é considerada a capital de “Timor Português” até 1767, 

ano em que se transfere a capital para Díli, devido às constantes invasões holandesas à região. O Tratado de Lisboa, 

assinado em 1859 entre Portugal e os Países Baixos, leva à divisão da ilha de Timor – em Timor Ocidental, com Kupang 

como capital, pertencente aos Países Baixos e Timor-Leste a Portugal. Este tratado define ainda a inclusão do enclave 

de Oé-Cusse Ambeno no território Português [consulta do endereço eletrónico referente à WEBGRAFIA 1 em julho de 

2017]. 

A 29 de novembro de 1975, Timor-Leste é invadido e ocupado pela Indonésia. A região de Oé-Cusse Ambeno e, 

consequentemente, a cidade de Pante Macassar, dada a sua localização e isolamento face ao restante país, é o primeiro 

distrito do território a ser ocupado. Apesar de se encontrar sob invasão indonésia, a região continua a ser administrada 

como território de Timor-Leste. Reconhecida a independência do país em 2002, Oé-Cusse permanece como parte 
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integrante do território timorense. Desta forma, os limites administrativos da ilha de Timor permanecem, até aos dias de 

hoje, tal como estabelecidos no Tratado de Lisboa, bem como os limites dentro do território de Timor-Leste. 

Na região de Oé-Cusse, como consequência dos vários anos sob domínio estrangeiro e do isolamento relativamente ao 

resto do país, é observada uma escassez de recursos, associada, em grande parte, às características biofísicas do 

território e não somente às condições socioeconómicas. Fruto da falta de desenvolvimento, surge a necessidade de 

edifícios de equipamentos públicos, como escolas e hospitais, e de um programa de apoio ao sector público, que dê 

resposta à carência de habitação e à falta de qualidade da existente. A esta necessidade de equipamentos junta-se, ainda, 

a necessidade de regulamentos de ordenamento do território e de planeamento urbanístico e de orientações para o sector 

da construção. 

O atual parque edificado encontra-se muito degradado e com evidente falta de qualidade, relativamente ao conforto 

interior promovido pelas soluções da arquitetura e ao desempenho ambiental, em consequência de uma 

descontextualização e descaracterização das técnicas construtivas culturalmente utilizadas ao longo do tempo no 

território (Guedes, 2015).  

Após a independência, Timor-Leste surge como uma potência económica em desenvolvimento o que, em termos 

políticos, torna inadiável a renovação urbana e das edificações na região. A consciência das ameaças climáticas e dos 

riscos naturais que se podem fazer sentir na zona, tornam necessário que qualquer intervenção arquitetónica ou de 

infraestruturação, tenha especial atenção na integração da preocupação pelo meio ambiente, isto é, que se introduza o 

conceito de sustentabilidade em todas as suas vertentes. 

A sustentabilidade encontra-se relacionada não só com a necessidade, mas também com a intenção de construção de 

edificações duradouras, ou seja, com elevado período de vida útil, e dotados de fontes de produção autónoma de energia 

renovável que proporcionem a permanência das comunidades ao longo de todo o território, mesmo no mais isolado em 

termos de acessibilidade. Desta forma conclui-se que a vertente da arquitetura sustentável poderá permitir a 

transformação destas intenções em realidade (Ching & Shapiro, 2017). 

Face aos desafios ambientais, condicionantes do desenvolvimento de qualquer tipo de intervenção, é fundamental a sua 

avaliação coletiva e o desenvolvimento de estratégias que minimizem os seus impactos. É com base neste pensamento 

dito, mais ambientalista, que surgem estratégias de resposta com a incorporação de medidas de adaptação e mitigação, 

as quais se podem dividir em três categorias: 

1 | Proteger – na qual existe uma tentativa de continuidade de utilização das áreas em risco; 

2 | Adaptar – que defende a tentativa de usufruir das áreas em risco, mas adaptando as atividades face às ameaças 

registadas; 

3 | Retirar – onde se defende e remete a proposta para a desocupação das áreas afetadas. 

No presente caso em estudo, considerando a população alvo e o sítio de implantação do projeto, é fundamental ter em 

atenção o desenvolvimento e a aprovação pelos futuros utilizadores do programa que suporta o projeto. Na existência de 

um contexto de atraso no desenvolvimento económico e social, independentemente da solução a desenvolver, o projeto 

terá de ser adaptável às necessidades de cada núcleo familiar, ou seja proporcionar as mesmas condições sob diferentes 
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circunstâncias, possibilitando simultaneamente a constituição de um modelo de fácil replicação em termos da habitação 

a ser promovida pelo sector público como resposta à carência identificada. Ao proporcionar melhores condições de vida, 

proporciona condições favoráveis a um desenvolvimento social ao nível familiar e, consequentemente, da sociedade. 

Assim, o programa propõe o desenvolvimento de uma habitação modular, incremental e que possa ser construída num 

modo de autoconstrução, garantindo desta forma um contributo deferido para a economia local e para o surgimento de 

capacidades e empreendedorismo locais. 

Uma habitação modular surge através da redução do conjunto, do todo, em partes menores, comummente apelidadas 

de módulos ou células. A utilização deste conceito pressupõe a possibilidade de diferentes combinações, permitindo a 

construção de habitações distintas e únicas. Estas variam, não só relativamente à organização dos diferentes 

compartimentos que as formam, mas também em dimensão, ou seja, em área de construção, através da possibilidade 

de agrupar mais módulos de elementos singulares. Os elementos de conjugação podem ser relativos a compartimentos 

ou a elementos de diferente génese, desde portas e janelas a paredes, por exemplo, possibilitando ainda escolhas entre 

diferentes tipos de materiais a utilizar. 

Verifica-se, ainda, a necessidade de possibilitar uma habitação cuja área útil possa ser aumentada, ou reduzida, 

consoante as necessidades de cada núcleo familiar ao longo do tempo. Desta forma, possibilitando um aumento gradual 

e por etapas da construção, é definido o termo incremental. Este pressuposto poderá ser concretizado com recurso ao 

conceito anteriormente descrito - habitação modular -, bem como com recurso a técnicas de construção diferentes, mas 

acessíveis à população alvo.  

Através da junção dos diversos temas de estudo, nomeadamente da habitação modular e incremental, é possível chegar 

à conclusão de que o projeto a desenvolver tem como objetivo uma solução de habitação adaptável ao máximo de 

circunstancias possível. Desta forma, pode-se explicar o pressuposto ao qual é necessário responder com recurso ao 

conceito de casa adaptável de Friedman (2002).  

Segundo Friedman (2002), adaptabilidade pressupõe a “provisão de meios e formas que facilitem a interação entre as 

necessidades espaciais e os constrangimentos das casas”. Friedman considera ainda que, atualmente, as habitações 

são construídas como “obras acabadas, peças imutáveis”, pelo que propõe, em alternativa, a conceção e construção de 

habitações que possam facilmente adaptar-se ao estilo de vida e à constante evolução dos seus utilizadores. Desta forma, 

uma habitação deve apresentar uma flexibilidade estrutural que acompanhe as mudanças que ocorrem ao longo da vida 

dos seus habitantes.  

Esta adaptabilidade e flexibilidade das habitações, que resulta em construções inclusivas, assenta em “processos de 

simetria, reflexivos” pois, não só o habitante se adapta e ajusta à casa, como também a própria habitação é “adequável, 

transformável, suscetível de receber ações transformadoras” (Oliveira, 2015). 

Na elaboração de projetos que visem o desenvolvimento de uma dada região, e neste caso concreto da Região 

Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno, é necessário adotar uma nova filosofia de projeto, assente na reformulação 

dos programas e iniciativas habitacionais e na gestão dos recursos naturais. É ainda necessária uma qualificação da 

construção no domínio da formação da população, com base numa avaliação dos recursos humanos e materiais. 
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De forma a minimizar os impactos sociais e culturais, com uma intervenção fora do contexto local, é necessário o 

conhecimento e avaliação do ambiente e da cultura da população, respeitando-as em todas as circunstâncias e 

permitindo a minimização de impactos não desejados. Assim, qualquer intervenção deve valorizar e utilizar 

preferencialmente técnicas e materiais disponíveis no local (Guedes, 2015), sem contudo conduzir à situação hoje 

verificada de falta de conforto ambiental e de salubridade das habitações, pelo que a renovação das técnicas construtivas 

e a sua adaptação aos requisitos de gestão eficiente de recursos deve ser equacionada e estudada tendo em consideração 

a sustentabilidade da intervenção (Amado et al, 2015). 

Através da avaliação dos materiais e técnicas utilizados e disponíveis no local é pressuposta a implementação destes à 

habitação concebida, de forma a possibilitar a sua construção por parte dos futuros utentes que, dada a falta de 

desenvolvimento observada no local, não apresentam elevado conhecimento sobre o assunto. O facto de se recorrer a 

técnicas de construção simples e autóctones introduz a possibilidade de autoconstrução das futuras habitações de cada 

núcleo familiar, reduzindo-se os seus custos, na medida em que se evita a participação de trabalhadores especializados 

no processo construtivo. 

Com a implementação desta nova abordagem de projeto e através da implementação de estratégias de adaptação às 

ameaças e riscos naturais detetados na área de intervenção, é possível a obtenção de um resultado final que, para além 

de contribuir para a formação da população local, proporciona condições para um desenvolvimento social, cultural e 

económico da região. 

Assim, o estudo prévio ao início da realização do projeto torna possível a implementação de medidas que têm em conta 

todos os aspetos supracitados, para que o resultado final seja aceite pela população local e que permita o seu 

desenvolvimento, ou seja, que permita a sua educação e melhoria de qualidade de vida. 
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1.4.1 | CASOS DE ESTUDO  

 

São agora descritos quatro casos de estudo, utilizados para fundamentar algumas das decisões tomadas ao longo do 

processo de conceção e desenvolvimento da proposta e também como auxílio a uma melhor compreensão do tema em 

estudo – a habitação modular e incremental de autoconstrução para países em desenvolvimento. 

 

1 | BANDA ACEH, Uplink  

Inserido na temática de arquitetura de habitação para países em desenvolvimento, mas com aspetos distintos, é de 

ressaltar o trabalho de reconstrução desenvolvido em Banda Aceh, na Indonésia, pela organização Uplink, descrito no 

livro “Beyond Shelter: Architecture for Crisis”, editado em 2011 por Marie J. Aquilino. 

A ocorrência de um terramoto seguido de um tsunami de proporções devastadoras em dezembro de 2004 resulta na 

destruição de uma faixa da cidade (Figura 1), paralela à costa, com 5 Km de largura. 

Face ao ocorrido, o governo indonésio iniciou uma reformulação do seu processo de planeamento urbano, determinando 

a interdição de construção a menos de 2,4 Km da costa, obrigando assim ao realojamento geral da população para zonas 

interiores, bem como a um deslocamento das funções da cidade costeira para o interior. De forma a contrariar estas 

ações, a Uplink desenvolve planos alternativos que promovam a reconstrução das diferentes aldeias por partes dos 

moradores.  

Chamado pelo governo, como primeira medida contra a falta de alojamento, o exército inicia a construção de 190 abrigos 

temporários, em substituição das tendas provisórias fornecidas imediatamente após a catástrofe. A construção dos 

abrigos a uma distância que impede o regresso às suas vilas de origem resulta na não participação da população no 

processo de reconstrução das suas aldeias, originando assim uma falta de reconhecimento do seu poder e força de 

trabalho.  

Sabendo que a melhor forma de se superar um trauma desta dimensão é contribuindo ativa e coletivamente, neste caso, 

para a reconstrução do património perdido, a Uplink muda a sua sede para um terreno junto aos refugiados. Dá-se, 

assim, início aos trabalhos de planeamento com o objetivo de combate ao desafio em causa – reconstruir melhor, mas 

no menor espaço de tempo possível, respeitando o ritmo da população. 

A Uplink inicia a construção de abrigos temporários com recurso a materiais reciclados, resultando na conceção de 450 

abrigos em cinco meses, que permitem a substituição das tendas fornecidas previamente, surgindo como resposta inicial 

às necessidades urgentes sentidas ao nível ambiental, económico, psicológico e social. 

O início da reconstrução é precedido da realização de questionários à população, como forma de identificação e 

caracterização dos residentes de cada área. Foi ainda realizado, em conjunto com os questionários, um cadastro das 

propriedades de cada núcleo familiar, crucial ao desenvolvimento e planeamento territorial, impedindo, no futuro, 

disputas de terrenos, injustiças na sua distribuição e, em casos mais extremos, a exclusão dos sobreviventes mais 

vulneráveis. Estas ações rapidamente se tornaram referência para o próximo passo a seguir - a avaliação das 

necessidades –, estabelecendo igualmente uma ponte entre o passado e o futuro pós-tsunami das comunidades. 
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Os planeamentos urbanos, desenvolvidos em parceria com a organização Jaringan Udeep Beusaree (JUB), têm como 

objetivo o desenvolvimento de melhores acessos a estradas principais, bem como a criação de um equilíbrio entre o 

ambiente, a cultura e vida espiritual, minimizando a pegada e o impacto humano. 

A conceção das habitações (Figura 2) é elaborada através de uma parceria entre os arquitetos da Uplink com a população 

alvo, para que estas respondessem às suas necessidades e fossem facilmente aceites pelos residentes. O auxílio de 

arquitetos, engenheiros e outros profissionais permite o desenvolvimento de edifícios mais resistentes a catástrofes 

naturais e que, simultaneamente, se adaptem às ameaças resultantes das alterações climáticas previstas para o futuro.  

Com a ajuda da população, a Uplink desenvolveu cinco modelos de habitações modernas e resistentes a terramotos que, 

ao mesmo tempo, respondem às necessidades diárias da população. Contando com referências e influências da 

arquitetura tradicional de Aceh, o desenho final proposto assenta numa habitação de 32 m
2
, elevada cerca de 2 metros 

do solo através da utilização de estruturas leves e fundações flexíveis e apresentando uma cobertura de duas águas de 

elevado declive. Os materiais utilizados na construção das novas residências são de origem autóctone e fabricados “in 

situ”, contando com a utilização de tijolos de cimento e terra, fabricados com recurso a prensas, madeira e aço (Aquilino, 

2011). 

Através da análise do presente exemplo é possível constatar a importância da colaboração da população com os 

arquitetos no desenvolvimento de arquitetura para locais em crise, ou com falta de desenvolvimento. Através de uma 

parceria com a população é alcançado um melhor entendimento e compreensão das suas necessidades, permitindo a 

elaboração de planos que respondem e melhoram a sua qualidade de vida, sem dar origem a grandes impactos 

ambientais, culturais, sociais e económicos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 | Banda Aceh, Indonésia, após o tsunami de 2004 

Fonte: WEBGRAFIA 3 

Figura 2 | Habitações construídas pela UPLINK, Banda Aceh, Indonésia 

Fonte: WEBGRAFIA 3 
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2 | SAFE(R) HOUSE, Harvard Graduate School of Design, SENSEable City Laboratory, MIT 

No Sri Lanka, em 2005, surgiu a Lei dos 100 metros elaborada pelo Ministério Público de Segurança. Esta lei impede a 

construção de edificações, nomeadamente de habitações, a menos de 100 e 200 metros das costas sudoeste e noroeste, 

respetivamente (Sinclair, 2006).  

A implementação desta lei tem um elevado impacto social, cultural, ambiental e económico, marcando o início da 

investigação sobre desenvolvimento de estratégias tecnológicas por parte da Harvard Graduate School of Design em 

parceria com o SENSEable City Laboratory, de forma a permitir um realojamento a custos mínimos das famílias. 

Concebida com o objetivo de resistir a tsunamis e cheias e inspirada na arquitetura tradicional do país, a Safe(r) House 

(Figura 3) utiliza apenas materiais e técnicas construtivas locais. Esta habitação apresenta um núcleo central constituído 

por quatro estruturas de betão em forma de C, concedendo uma maior resistência ao conjunto sem, simultaneamente, 

impedir a passagem de água sob esta, através de uma elevação do pavimento. O núcleo estrutural apresenta um sistema 

modular, que permite uma variação e expansão das habitações através da adaptação dos compartimentos iniciais e da 

introdução de novos quartos e divisões. Sobre o núcleo de betão, e assente na plataforma elevada, é colocada uma 

“pele” de elevada porosidade e ventilada composta por elementos de bambu, ou de outros materiais escolhidos pelos 

residentes (Sinclair, 2006). 

O modelo de edificado apresentado permite, também, a sua replicação em edifícios públicos, respondendo aos diversos 

problemas e constrangimentos encontrados. Desta forma, o edifício apresenta: 

- Uma elevada porosidade, conferindo grande resistência face a tsunamis e cheias, através da elevação da plataforma do 

pavimento; 

- Elevada capacidade de melhoria no que diz respeito às divisórias entre os núcleos estruturais. Estas são inicialmente 

fornecidas em bambu, mas com o tempo é possível alterá-las para materiais de melhor qualidade e maior resistência; 

- Expansibilidade, na medida em que através da utilização do sistema modular é permitida a expansão da habitação 

através da construção de novos compartimentos; 

- Flexibilidade de organização e configuração do núcleo estrutural; 

- Baixo custo, resultante da utilização de técnicas construtivas simples e dos materiais utilizados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 | Safe(r) House - render 

Fonte: (Sinclair, 2006) 

Figura 4 | Safe(r) House - Planta soluções de organização 

Fonte: (Sinclair, 2006) 
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A solução concebida resulta, desta forma, numa habitação de baixo custo, com cerca de 37 m
2
, composta por um ou 

dois quartos, uma instalação sanitária e um espaço aberto onde se localizam a cozinha e a sala de estar (Figura 4). A 

habitação pode ainda ser construída consoante a vontade da família, devido à elevada flexibilidade de construção que o 

sistema modular apresenta e à possibilidade de escolha de diferentes materiais para as diversas divisórias. 

 

3| QUINTA MONROY, Elemental 

Localizado na cidade chilena de Iquique e desenvolvido pelo arquiteto Alejandro Aravena, criador do atelier Elemental, 

este projeto apresenta uma solução para uma problemática muito atual: “como realojar comunidades urbanas ilegais 

num centro urbano, proporcionando habitações de baixo custo e impedindo a criação de habitações ilegais verticais?” 

(Sinclair, 2006). 

O projeto, desenvolvido dentro do programa Habitação Social Dinâmica Sem Dívida, do Ministério de Habitação, e 

contando com um subsídio de baixo valor por família, propõe o realojamento de cerca de 100 famílias de uma 

comunidade que ocupa ilegalmente um terreno no centro da cidade, no mesmo local. O elevado custo dos terrenos 

constitui uma barreira de grande dimensão ao desenvolvimento do projeto, uma vez que reduz significativamente os 

rendimentos finais destinados à construção das próprias habitações.  

Assim, o exercício encontra-se limitado, não só pela necessidade de habitações de baixo custo, como pela necessidade 

de flexibilidade das mesmas, possibilitando posteriores expansões por parte de cada núcleo familiar, sem comprometer 

a qualidade do espaço urbano e a salubridade da habitação.  

O conjunto residencial Quinta Monroy, sendo um projeto desenvolvido no contexto da habitação social, não inclui no 

seu desenho espaços dedicados a equipamentos, serviços e espaços comerciais. Localizado junto ao centro da cidade 

no terreno inicialmente ocupado ilegalmente, a nova urbanização encontra-se provida de todos os serviços e 

equipamentos necessários à subsistência dos seus residentes (Aravena e Jacobelli, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 | Quinta Monroy após a construção, Elemental 

Fonte: WEBGRAFIA 2 

Figura 6 | Quinta Monroy após a autoconstrução, Elemental 

Fonte: WEBGRAFIA 2 
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Sabendo que a construção de uma habitação por lote conduz a um uso ineficiente do solo e impossibilita o realojamento 

de mais de metade das famílias, o arquiteto Alejandro Aravena opta por um projeto de habitações em banda isto é, 

adjacentes umas às outras, na área residencial resultando numa área de construção idêntica à área do lote disponibilizado 

[consulta do endereço eletrónico referente à WEBGRAFIA 2 em julho de 2017]. 

Com recurso à realização de workshops e reuniões com a comunidade – processo de arquitetura participativa -, e 

sabendo que a expansão de uma habitação apenas é possível no piso térreo ou no último piso de cada edifício conclui-

se que a solução mais apropriada às problemáticas expostas seria a de habitações de dois pisos – piso térreo e primeiro 

piso (Sinclair, 2006).  

Dado que cerca de 50% do volume de cada habitação seria eventualmente autoconstruída, é necessário garantir a 

possibilidade de expansão de cada edifício habitacional dentro da sua estrutura. Para tal, é necessário que o edifício 

construído e fornecido suporte uma expansão e que, simultaneamente, evite uma posterior observação dos efeitos 

negativos da autoconstrução no meio urbano envolvente [consulta do endereço eletrónico referente à WEBGRAFIA 2 em 

julho de 2017]. O objetivo é cumprido através de uma construção alternada de habitações de um e de dois pisos, 

possibilitando uma expansão vertical, em detrimento de uma horizontal, permitindo uma maior densidade populacional, 

sem sobrelotação do espaço. 

Optou-se pela construção de “metade de uma habitação boa” (Figuras 5 e 7) na qual é fornecida à família uma habitação 

incompleta, mas perfeitamente habitável, numa boa localização e com possibilidade de expansão (Figuras 6 e 8) desta 

de acordo com a sua vontade, mas no interior de um perímetro estabelecido (Wainer, 2016).  

A habitação construída conta com um conjunto de compartimentos aos quais a família nunca teria acesso, ou seja, conta 

com as áreas que satisfazem as necessidades básicas como cozinha, instalações sanitárias, escadas – que permitem o 

acesso aos pisos superiores e paredes estruturais. As restantes áreas, com destino a zonas comuns e quartos, são fruto 

do planeamento e expansões autoconstruídas pelos residentes, pelo que o projeto apresenta paredes e lajes que são 

facilmente removidas ou deslocadas, podendo ser reutilizadas nas futuras ampliações (Aravena e Jacobelli, 2012). 

Como forma de evitar situações de insalubridade, nomeadamente no que toca a zonas de águas sem ventilação natural, 

quer as cozinhas, quer as instalações sanitárias localizam-se numa coluna vertical facilitando o escoamento de águas, 

sempre junto às fachadas tardoz, zona esta que não possibilita expansão, impedindo a construção de novos 

compartimentos em torno destas (Aravena e Jacobelli, 2012). 

 
Figura 7 | Quinta Monroy após a autoconstrução, Elemental 

Fonte: WEBGRAFIA 2 

Figura 8 | Quinta Monroy após a autoconstrução, Elemental 

Fonte: WEBGRAFIA 2 
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Assim, a área de expansão é previamente controlada, impedindo uma utilização e ocupação dos espaços urbanos não 

destinados à construção e obtendo-se, através da arquitetura, a resposta a uma pergunta não arquitetónica: como superar 

a pobreza. 

 

4 | PALLET HOUSE, I-Beam Design 

Da autoria do grupo I-Beam Design e inicialmente projetada como abrigo transicional para refugiados no Kosovo, a Pallet 

House (Figuras 9 e 10) representa uma alternativa ao abrigo comum, podendo transformar-se, com o tempo, numa 

habitação permanente sem a necessidade de recurso a materiais e técnicas mais sofisticadas (Sinclair, 2006). 

Construída simplesmente através da utilização e agregação de paletes de madeira – um material versátil, reciclável e 

sustentável – representa uma solução de habitação modular prefabricada, de custo reduzido e de execução fácil e rápida. 

Uma simples estrutura de paletes, construída com o fim de proporcionar abrigo a comunidades desalojadas, pode 

facilmente evoluir com o tempo para uma habitação permanente, necessitando para tal apenas da adição de 

aproximadamente 100 paletes preenchidas com materiais disponíveis no local, que proporcionem resistência e 

impermeabilização, como por exemplo pedras, terra ou até mesmo betão, verificando-se ainda a possibilidade de 

revestimento com diferentes materiais, desde estuque a tintas.  

Devido às variadas escolhas possíveis de materiais para preenchimento e posterior revestimento das paletes, esta é uma 

solução adaptável a qualquer clima e facilmente construída em menos de uma semana. Contando com um material 

disponível de diferentes dimensões, peso e resistência, este módulo proporciona uma enorme flexibilidade em termos 

de configuração, permitindo a construção de acordo com as necessidades de cada núcleo familiar.  

 

  

Figura 9 | The Pallet House, I-Beam Design 

Fonte: WEBGRAFIA 4 

Figura 10 | The Pallet House - interior, I-Beam Design 

Fonte: WEBGRAFIA 4 



 

  

 

 

  

“Get the habit of analysis – analysis will in time enable synthesis to become your habit of mind” 

- Frank Lloyd Wright 
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2 | PANTE MACASSAR, TIMOR-LESTE  

2.1 | O SÍTIO  

 

O presente projeto apresenta uma implantação com destino à cidade de Pante Macassar, localizada no enclave de Oé-

Cusse Ambeno, em Timor-Leste (Figura 11). 

Timor-Leste apresenta uma estrutura política e administrativa bastante hierarquizada, cujo núcleo fundamental é a família. 

Um conjunto de famílias compõe uma vila, comummente referida como “Knuas”. Estas encontram-se distribuídas pelo 

território, agrupando-se e formando sucos, governados por um chefe de suco (Guedes, 2015). Os 442 sucos existentes 

(GEOTPU, Novembro de 2015) agrupam-se em 65 subdistritos, que por sua vez se encontram estruturados nos 12 

distritos em que Timor-Leste se encontra atualmente dividido: Díli (capital do país), Bobonaro, Liquiçá, Baucau, 

Manatuto, Lautém, Covalima, Ainaro, Manufahi, Viqueque, Ermera e Aileu e a Região Administrativa Especial de Oé-

Cusse Ambeno. A grande variedade de sucos existente no país será, de acordo com Guedes (2015), responsável pelo 

forte núcleo estrutural da política de Timor-Leste. 

A Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno, um enclave localizado a cerca de 80 km da fronteira entre a 

Indonésia e Timor-Leste, apresenta como limites a Indonésia – a Sul, Este e a Oeste - e o Mar de Savu - a Norte. O 

enclave ocupa uma área total de 817 km
2
 e conta com um total de 72 230 habitantes. 

Em termos administrativos, o enclave apresenta a mesma estruturação do resto do país, encontrando-se dividido em 4 

subdistritos – Nitibe, Oesilo, Passabe e Pante Macassar -, 18 sucos (Anexo 1) e 62 aldeias. A capital da região, Pante 

Macassar, é o maior subdistrito (357,3 km
2
), no qual se contabiliza o maior número de sucos (8) e de aldeias (28), e 

nela residindo grande parte da população (35 226 habitantes) (GEOTPU, Novembro de 2015). 

 Apesar de Timor-Leste reconhecer o Português e o Tétum como línguas oficiais, as duas línguas mais faladas em Oé-

Cusse são o Tétum e o Baikeno. 

Relativamente às atividades económicas mais frequentes no enclave, a agricultura é a que revela maior ocupação – cerca 

de 78% da população. Atualmente não são registadas atividades comerciais relativas à silvicultura e a pesca, ainda muito 

limitada pelo stock de peixe existente. 

A elaboração de uma análise de caracterização quer ao nível biofísico, quer ao nível territorial, contribui para uma melhor 

compreensão da área de intervenção e, consequentemente, permite o desenvolvimento de um projeto adequado nos 

diferentes níveis, com redução dos impactos a nível ambiental, social e económico. 

Figura 11 | Esquema de aproximação do local de implantação – enclave de Oé-Cusse Ambeno, cidade de Pante Macassar 

Fonte: Alunos, outubro de 2016 
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2.2 | ANÁLISE BIOFÍSICA  

2.2.1 | TOPOGRAFIA E MORFOLOGIA  

 

A Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (Figura 12) é caracterizada por uma topografia irregular e 

montanhosa (Figuras 13 e 14) que se vai atenuando do interior do enclave para o litoral, local caracterizado como sendo 

quase plano e regular (Figuras 13 e 14). 

Morfologicamente são identificadas três áreas principais (GEOTPU, Novembro de 2015): 

1 | Zona Litoral Baixa e Plana – caracterizada por uma área plana, correspondente a uma planície litoral aluvial bastante 

irregular e estreita, de altitude inferior a 100 metros, representando 17% do território. A cidade de Pante Macassar insere-

se neste grupo; 

2 | Zonas Montanhosas Médias – zona de localização mais interior, representando cerca de 50% do território, 

caracterizada por uma morfologia muito irregular e altitude entre os 100 e os 500 metros; 

3 | Zonas Montanhosas - zona de morfologia muito irregular, declivosa, muito recortada por linhas e água, nas quais se 

registam altitudes superiores a 500 metros, ocupando 33% do território. Insere-se nesta categoria a zona montanhosa 

do Nordeste de Oé-Cusse. 

De acordo com os declives caracterizadores de Oé-Cusse, são descritos quatro tipos (GEOTPU, Novembro de 2015): 

1 | Planos ou Quase Planos (0 – 2%) – Áreas de declives nulos, ou quase nulos, com um baixo risco de erosão por 

deslizamentos de terras. São zonas com elevado potencial para agricultura, apresentando boas acessibilidades, 

possibilitando assim um espaço adequado à prestação de serviços; 

2 | Declives Fracos (2 – 5%) – Zonas cujo risco de deslizamento de terras é baixo, apresentando boas acessibilidades 

e um elevado potencial para agricultura; 

3 | Declives Moderados (5-10%) – Zonas montanhosas localizadas no interior da região nas quais se verifica um elevado 

risco de erosão por deslizamento de terras. Uma vez que as acessibilidades nestas áreas são bastante limitadas, apenas 

se torna possível a prática de agricultura através da intervenção do Homem para a criação de zonas planas; 

4| Declives Elevados (10 – 25%) – Áreas montanhosas nas quais existe um elevado risco de erosão por deslizamentos 

de terra, sendo o uso do seu solo apenas aconselhável à florestação. 

 

Figura 12 | Ortofotomapa de Oé-Cusse Ambeno  

Fonte: Bing Maps, 2016 

Figura 13| Marginal de Pante Macassar  

Fonte: Aluna, outubro de 2016 

Figura 14| Aeroporto de Oé-Cusse Ambeno  

Fonte: Aluna, outubro de 2016 
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2.2.2 | CLIMA  

 

Timor-Leste apresenta um clima tropical quente e húmido com influência marítima, caracterizado por radiação solar 

intensa, com temperaturas e humidade semelhantes às registadas em regiões equatoriais (Guedes, 2015), sendo 

identificadas duas estações (GEOTPU, Novembro de 2015): 

1 | Estação Chuvosa e Quente, que decorre entre novembro e maio, caracterizando-se como uma época de elevada 

precipitação e fortes trovoadas; 

2 | Estação Seca, com início em maio e término em outubro, sendo um período de reduzida precipitação. 

O clima de Pante Macassar é caracterizado como seco e quente e chuvoso, sendo significativamente diferente do clima 

registado na capital do país, Díli. Para a sua análise foram considerados dados relativos a quatro fatores climáticos, 

recolhidos na estação metereológica de Oé-Cusse, localizada perto de Pante Macassar e das estações udométricas de 

Oesilo e Nitibe para a recolha de informações sobre a precipitação (Alunos, Outubro de 2016): 

1| Temperatura - ao longo do ano observam-se variações de temperatura muito reduzidas (Cinatti, 1987), com o registo 

dos valores da Temperatura Média Mensal mais elevados na época das chuvas, entre os meses de novembro e janeiro, 

sendo novembro o mês do ano mais quente com uma temperatura média de 27,7 ºC. As temperaturas mais baixas são 

observadas entre os meses de julho e setembro, sendo agosto o mês mais frio com temperaturas que rondam os 25 ºC 

(Figura 15). A Temperatura Média Anual é de 26,2 ºC; 

2 | Humidade Relativa do Ar – durante a estação das chuvas, os valores de humidade registados são bastante elevados, 

sendo relativamente baixos ao longo da estação seca (Figura 16). A estação de Oé-Cusse regista valores mais baixos 

entre os meses de junho a setembro e os valores mais elevados entre novembro e março; 

3 | Precipitação – a distribuição da precipitação ao longo do ano é bastante irregular, ocorrendo maioritariamente ao 

entre novembro e maio, na estação das chuvas (Figura 17). O período seco prolonga-se entre junho e setembro. A 

precipitação máxima diária atinge valores bastante elevados na região; 

4 | Vento – a predominância dos ventos é de Oeste, seguida dos ventos Noroeste, Sudeste, Norte, Sul, Nordeste, Este 

e Sudoeste. Os períodos de calma ocorrem na maioria do ano. A predominância dos ventos de Oeste é sentida 

especialmente entre setembro e fevereiro, com maior incidência em outubro e novembro, devido à monção de Noroeste.  

 

 

 

Figura 15| Temperatura em Oé-Cusse  

Fonte: (GEOTPU, Novembro de 2015) 

Figura 16| Humidade Relativa em Oé-Cusse  

Fonte: (GEOTPU, Novembro de 2015) 

Figura 17| Precipitação em Oé-Cusse  

Fonte: (GEOTPU, Novembro de 2015) 
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2.2.3 | SISTEMA HÍDRICO 

 

Na região de Pante Macassar, os recursos hídricos (Anexo 2) encontram-se intimamente relacionados com a 

precipitação, a qual, conforme já referido, se concentra na estação das chuvas. Assim, as linhas de água com início nas 

regiões montanhosas e a elevadas altitudes encontram-se secas durante a estação seca. Pelo contrário, durante a estação 

das chuvas, na qual são registados elevados níveis de pluviosidade, e devido aos acentuados declives sentidos nas áreas 

montanhosas, são formadas correntes de escoamento bastante elevadas destruindo e arrastando o solo e os seus 

componentes, originando zonas de sedimentação junto da costa, bem como os vales tão sentidos na topografia da 

cidade. 

A principal linha de água existente em Pante Macassar é o rio Tono. Este é caracterizado por uma extensa área de 

sedimentação, resultante da existência regular de cheias ao longo da estação das chuvas, com um poder destrutivo 

extremamente elevado.  

Atualmente regista-se uma subida do nível médio das águas do mar de cerca de 9 mm por ano. Este valor tende a 

aumentar como resultado das alterações climáticas que, associadas a variações de temperatura e dos valores de 

precipitação, alteram o curso natural das duas estações sentidas na área de intervenção, agravando os riscos de cheias 

e inundações. 

 

2.2.4 | VEGETAÇÃO, FAUNA E FLORA  

 

A região de Oé-Cusse é caracterizada pela existência de três tipos de vegetação principais – florestas montanhosas e 

mistas, floresta costeira e mangais (Figura 19) (Cinatti, 1987). Contudo, a atividade humana tem conduzido à 

desflorestação, com o consequente aumento da erosão dos solos, diminuição da biodiversidade e desenvolvimento de 

uma floresta secundária, formada por elevada densidade de arbustos e pequenas árvores. Grande parte da região em 

análise é caracterizada por vegetação escassa, assemelhando-se a uma savana (Alunos, Outubro de 2016).  

Nas zonas montanhosas verifica-se uma densidade reduzida de vegetação – áreas de savana -, observando-se como 

elementos arbóreos maioritariamente espécies como o eucalipto, acácia, casuarinas e tamarindeiras. Contudo, junto às 

linhas de água e em áreas de maior altitude e humidade, a densidade de vegetação aumenta. Estão localizadas nesta 

zona as maiores manchas florestais densas – monte Manoleu e Citrana, a oeste de Pante Macassar, e o monte Cutete, a 

noroeste da cidade -, que pela sua elevada densidade e biodiversidade são consideradas áreas protegidas. 

 

Figura 18| Arrozais em Oé-Cusse  

Fonte: Aluna, outubro de 2016 

Figura 19| Mangal em Oé-Cusse  

Fonte: Aluna, outubro de 2016 

Figura 20| Corais em Oé-Cusse  

Fonte: Aluna, outubro de 2016 
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A floresta costeira dispõe-se numa faixa estreita e exibe pouca diversidade de espécies, caracterizando-se por um 

revestimento de gramíneas e elementos arbóreos dispersos. Ao longo da linha costeira, uma vez que o solo se destina 

ao cultivo de alimentos como o arroz (Figura 18), a mandioca e o milho, observa-se uma menor densidade de vegetação 

com elementos arbóreos dispersos, maioritariamente acácias e mangais. Estes últimos localizam-se em pequenas áreas, 

protegidas de ventos fortes e em solos com pouco oxigénio, não consolidados, de elevada salinidade e com um regime 

de marés que deixa as raízes alternadamente submersas, ou não, representando uma forma única de adaptação fisiológica 

e morfológica, permitindo assim a sobrevivência desta espécie. 

Apesar de se registarem diversas espécies de lagartos e lagartixas, duas espécies de cobras e várias de anfíbios, a 

herpetofauna de Oé-Cusse parece ter menor diversidade do que a observada no resto do território timorense. Encontram-

se igualmente identificadas nesta região, duas espécies de aves marinhas e pequenos mamíferos. É necessário 

mencionar a existência de um mamífero marinho, o dugongo, bem como a elevada biodiversidade de corais (Figura 20) 

que formam o recife que se estende ao longo de toda a costa. 

 

2.2.5 | RISCOS NATURAIS  

 

Os principais fatores desestabilizadores do habitat na região em estudo são, entre outros, cheias (Figuras 21, 22 e 23), 

deslizamentos de terra e ciclones tropicais (Alunos, Outubro de 2016). 

As cheias, tal como explicado anteriormente, ocorrem como consequência dos elevados níveis de precipitação, sentidos 

maioritariamente na estação das chuvas que, combinados com a morfologia irregular do terreno, contribuem para um 

aumento exponencial dos caudais de escoamento de águas, levando à sua saída do leito, inundando as áreas adjacentes 

e, muitas vezes, impedindo o acesso a certas vilas do subdistrito.  

Por sua vez, os deslizamentos de terra ocorrem não só devido aos declives acentuados e à geologia do terreno, mas 

também como resultado dos elevados caudais de escoamento de águas sentidos em períodos de cheias.  

Face a este cenário, todas as intervenções de desenvolvimento planeadas para a região têm de ter em conta uma 

estratégia que vise a incorporação de medidas de adaptação e mitigação às diferentes ameaças locais, de forma a serem 

evitados prejuízos materiais e perda de vidas.  

 

Figura 21| Riscos Naturais – Sistema Biofísico  

Fonte: Alunos (software QGIS), outubro de 2016 

Figura 22| Riscos Naturais – Sist. de Mobilidade 

Fonte: Alunos (software QGIS), outubro de 2016 

Figura 23| Riscos Naturais – Edificado  

Fonte: Alunos (software QGIS), outubro de 2016 
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2.3 | ANÁLISE TERRITORIAL  

2.3.1 | SISTEMA DE MOBILIDADE  

 

O sistema de mobilidade de Pante Macassar (Anexo 3) é constituído por diversos elementos que suportam as atividades 

económicas, quer na cidade, quer fora desta. Estes elementos são, maioritariamente, rede de estradas, o Aeroporto e o 

Porto Internacional (Alunos, Outubro de 2016). 

Na área de intervenção é possível identificar três tipos de estradas que constituem o sistema de mobilidade no seu todo 

– estradas principais, secundárias e terciárias. 

No conjunto formado pelas estradas principais (Figura 24) encontra-se incluída a estrada paralela à linha da costa que 

permite a ligação de toda a cidade aos seus extremos, onde se localizam o Aeroporto (no extremo Oeste) e o Porto 

Internacional (no seu extremo Este). Este tipo de estradas apresenta duas faixas em cada sentido e passeios destinados 

à circulação pedestre, com vegetação que proporciona sombreamento.  

As estradas secundárias (Figura 25) são consideradas estradas de distribuição, originando uma grelha entre as estradas 

principais e os acessos locais. Estes últimos, inseridos no grupo de estradas terciárias (Figura 26), permitem o acesso 

aos lotes através das estradas secundárias.  

Não incluídos no grupo de estradas, verifica-se ainda a existência de caminhos. Estes resultam da ação do Homem 

através da sua circulação continuada ao longo dos terrenos. 

O Aeroporto, como mencionado anteriormente, encontra-se localizado na zona Oeste da cidade, ocupando uma grande 

área da marginal. Atualmente em desenvolvimento, é o elemento do sistema de mobilidade assegurador da ligação com 

a capital do país – Díli.  

Por fim, o Porto Internacional apesar de atualmente não apresentar capacidade para navios de porte superior a 20 metros 

de comprimento, encontrando-se afeto a um projeto de expansão, assegura maioritariamente ligações com Jacarta e 

Surubaya, permitindo o transporte quer de mercadoria, quer de passageiros.  

 

 

 

 

Figura 24| Estrada Principal (Exemplo)  

Fonte: Aluna, outubro de 2016 

Figura 25| Estrada Secundária (Exemplo)  

Fonte: Aluna, outubro de 2016 

Figura 26| Estrada Terciária (Exemplo)  

Fonte: Aluna, outubro de 2016 
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2.3.2 | VAZIOS URBANOS  

 

A cidade de Pante Macassar é caracterizada por uma organização e distribuição irregular da construção, resultando numa 

malha de edificado irregular. Observando esta malha é de fácil perceção a existência de vazios entre o edificado, 

apelidados de vazios urbanos. Estes vazios podem ser categorizados em três classes distintas: 

1 | Públicos – Resultam da falta de organização da construção aliada a um conceito cultural de espaço público em que 

este surge e é utilizado de forma diferente dos países ocidentais. Os espaços públicos (Figura 27) em Pante Macassar 

não apresentam uma clara ligação com o espaço envolvente, de que são exemplo as duas praças localizadas na marginal 

da cidade. A falta de espaços públicos qualificados e atrativos leva a população a realizar qualquer evento de socialização 

no interior dos seus lotes ou junto dos equipamentos existentes – por exemplo escolas e sedes de suco. 

2 | Semipúblicos – Esta categoria é formada por todos os espaços definidos como serviços ou equipamentos, como 

sejam, escolas (Figura 28), hospitais e sedes de suco. 

3 | Privados – Estes são os vazios identificados no interior dos vários lotes de habitação (Figura 29), isto é, são espaços 

resultantes da construção de habitações e da sua delimitação através de limites físicos. Estes vazios podem ainda ser 

divididos em duas categorias – vazios no interior do lote e vazios entre lotes. 

 

2.3.3 | EDIFICADO  

 

A construção do edificado, embora dispersa e irregular como referido anteriormente, surge sempre junto às estradas. 

Relativamente ao edificado existente na cidade, é possível a sua categorização em quatro grupos distintos – habitação, 

comércio, serviços e equipamento.  

1 | Edifícios de Habitação 

Nos edifícios de habitação são identificados quatros tipos de construção distintas, em função dos materiais selecionados.  

O primeiro tipo de construção assenta num sistema de meia parede, no qual são utilizados blocos de cimentos na metade 

inferior e nervuras de palmeira na metade superior (Figura 30). As coberturas deste tipo de habitação são compostas por 

uma estrutura de madeira revestida por folhas de palmeira ou chapas de zinco.  

O segundo tipo de habitação é construído com recurso a blocos de cimento sem revestimento (Figura 31), sendo a 

cobertura idêntica ao tipo anteriormente descrito. 

Figura 27| Praça em Pante Macassar  

Fonte: Aluna, outubro de 2016 

Figura 28| Escola em Pante Macassar  

Fonte: Aluna, outubro de 2016 

Figura 29| Habitação familar em Pante Macassar  

Fonte: Aluna, outubro de 2016 
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No terceiro tipo de construção de habitações identificado, verifica-se a utilização de dois tipos de materiais – betão e 

zinco. O betão é utilizado para a construção de fundações e paredes, e o zinco é utilizado como revestimento de 

coberturas. 

Por fim, o quarto tipo de habitação observado é idêntico, em termos construtivos, ao terceiro tipo, diferindo apenas na 

utilização de tintas de cores diversas e azulejos como materiais de acabamento e no aparecimento de alpendres (Figura 

32), não obstante serem ainda visíveis exemplos de construções em madeira e folha de palmeira entrelaçada nas 

fachadas. 

2 | Edifícios de Comércio 

Estes edifícios apresentam diferentes tipos de construção consoante o ramo de comércio a que se destinam.  

No comércio de alimentação e outros bens observam-se edifícios de construção com base no sistema de meia parede, 

recorrendo à utilização de blocos de cimento e de nervuras de folhas de palmeira, ou de construção de betão. Em ambos 

os casos as coberturas são de zinco ou folhas de palmeira e observa-se a construção de alpendres de forma a fornecer 

sombreamento junto à entrada principal do estabelecimento (Figura 33). 

Apesar da existência de grande variedade de produtos comerciais, todas as estruturas para o comércio vendem os 

mesmos produtos. As estruturas de madeira que suportam uma cobertura de folhas de palmeira (Figura 34) representam 

a tipologia construtiva mais simples, nas quais se vende maioritariamente combustível, enquanto nos mercados de rua 

são utilizadas estruturas móveis (Figura 35). 

3 | Serviços 

Os edifícios de serviços (Figuras 36, 37 e 38) não podem ser caracterizados por tipologias uma vez que se diferenciam 

de acordo com a sua função – serviços públicos, de educação, religiosos, entre outros.  

Contudo, os materiais utilizados não diferem, assentando na escolha de betão com acabamentos de diferentes cores 

para as paredes, e nas chapas de zinco para as coberturas. Os edifícios que mais se distinguem são os destinados a 

serviços religiosos (Figura 36) que apresentam uma construção mais cuidada e monumental, onde surgem as coberturas 

de zinco vermelho e os vãos em madeira trabalhada.  

 

 

 

Figura 30| Habitação tipo um  

Fonte: Aluna, outubro de 2016 

Figura 32| Habitação tipo quatro  

Fonte: Aluna, outubro de 2016 

Figura 31| Habitação tipo dois 

Fonte: Aluna, outubro de 2016 
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4 | Equipamentos 

Nos equipamentos de saúde, educação e de segurança, atualmente todos com uma imagem de edifício antigo e 

degradado, não é possível identificar uma só tipologia de construção que os caracterize (Figuras 39, 40 e 41). 

Independentemente de se observarem diferentes edifícios e volumes, estes são muito semelhantes aos dos edifícios de 

serviços, acima descritos, de que é exemplo o caso da sede da ZEESM – Zonas Especiais de Economia de Mercado de 

Timor-Leste -, construído com fundações e paredes de betão que suportam uma cobertura em chapas de zinco. 

 

2.4 | OBSERVAÇÃO “IN SITU”  

 

A viagem dos alunos à área de intervenção – a cidade de Pante Macassar, em Timor-Leste –, no mês de outubro de 

2016, possibilita a observação "in situ”, permitindo adquirir conhecimentos através do contato com a população local e, 

consequentemente, com a sua arquitetura vernacular. 

A partilha da experiência e conhecimentos adquiridos “in situ” complementa a análise anteriormente elaborada, na 

medida em que possibilita uma melhor compreensão da estruturação e organização, não só do lote habitacional e da 

própria habitação, como também da própria família, permitindo o posterior desenvolvimento de um projeto com o menor 

impacto social, económico e ambiental possível. 

O lote, com os seus limites bem estabelecidos, apresenta geralmente uma área de cerca de 2000 m
2
, divida em duas 

zonas principais: a zona de habitação propriamente dita, orientada em direção à entrada do lote, e uma área destinada à 

produção de alimentos, ou seja, à agricultura, localizada na zona posterior. Muitas vezes nesta área observa-se também 

a produção de pecuária, com pequenas estruturas de madeira destinadas ao abrigo dos animais domésticos. 

Em geral cada habitação é formada não por um único edifício, mas sim por um conjunto, geralmente de três edifícios 

distintos, cada um com uma função pré-determinada – um destinado aos quartos e, em certos casos, a uma área comum, 

um para a cozinha e outro para as instalações sanitárias. Este último, uma vez que atualmente não existe uma rede de 

águas residuais, consiste numa fossa sética que, quando totalmente preenchida, é deslocada. Em certos casos existe 

um quarto edifício destinado a práticas devocionais, designado de “Uma Lulik”. O edifício no qual se localizam os quartos 

e a sala situa-se à entrada do lote e, em muitos casos, é construído um alpendre.  

  

 

Figura 33| Edifício de comércio   

Fonte: Aluna, outubro de 2016 

Figura 34| Estrutura de comércio de combustível  

Fonte: Aluna, outubro de 2016 

Figura 35| Estrutura móvel de comércio 

Fonte: Aluna, outubro de 2016 
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Atualmente verificam-se exceções na tipologia construtiva das habitações, na medida em que surgem habitações 

compostas unicamente por um edifício. Estas resultam da influência indonésia, sendo caracterizadas por uma construção 

com recurso a técnicas e materiais de melhor qualidade, nomeadamente no que toca a revestimentos, observando-se a 

utilização de azulejos e tintas coloridas.  

Num lote vivem diversas famílias, coabitando no mesmo local duas, às vezes três, gerações de uma só família – 

progenitores e descendentes com respetivos conjugues. Desta forma, pode observar-se a construção de diversos 

conjuntos de compartimentos, cada um constituindo a habitação de uma família.  

O espaço envolvente dos diversos compartimentos é utilizado como zona social e de convívio, tal como os alpendres 

que, quando construídos, proporcionam proteção ao espaço exterior. 

As habitações são, por norma, construídas com materiais de fácil acesso e com recurso a técnicas de construção de 

fácil execução, como descrito no capítulo anterior. Os materiais mais comuns são a madeira, a folha de palmeira e os 

seus caules – caule de folha palapa -, os blocos de cimentos e chapas de zinco. Os materiais enumerados são de fácil 

obtenção, encontrando-se todos disponíveis no local, à exceção dos blocos de cimento e das chapas de zinco, materiais 

importados da Indonésia.  

Dos questionários realizados à população, concluiu-se que é a própria família que constrói a sua habitação. Esta é uma 

construção faseada, dependente de quando a família é capaz de investir no aumento ou melhoria da sua habitação. O 

facto de ser um processo de autoconstrução por fases gera um grande apego às habitações por parte da família, 

resultando numa falta de vontade do seu abandono. 

Aquando do preenchimento dos formulários de caracterização do edificado observado no local de trabalho, foram 

analisados cerca de 52 edifícios de habitação, dos quais é possível identificar quatro grupos distintos de construção: 

- O primeiro grupo, no qual se inserem 3 das habitações analisadas, é caracterizado por um edifício construído com 

recurso a folha de palmeira e madeira, apresentando paredes compostas por caules de folha palapa e coberturas de 

folhas de palmeira; 

- O segundo grupo assenta numa construção recorrendo a um sistema da meia parede, na qual a metade inferior é 

composta por blocos de cimento e a metade superior por caules de folha palapa. A cobertura deste tipo de construção 

é constituída, novamente, por folhas de palmeira. Este grupo é composto por 5 habitações das 52 observadas; 

- No terceiro grupo, formado por 7 das habitações analisadas, estas são construídas com blocos de cimento e cobertura 

de folha de palmeira;  

 
Figura 36| Igreja – Edifício Religioso 

Fonte: Aluna, outubro de 2016 

Figura 37| Hotel Inur Sakato 

Fonte: Aluna, outubro de 2016 

Figura 38| Escola Privada 

Fonte: Aluna, outubro de 2016 
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- Por fim, o quarto grupo é caracterizado por habitações construídas com recurso a blocos de cimento e chapas de zinco 

na cobertura. Este grupo divide-se em dois, sendo que 24 habitações não apresentam qualquer tipo de revestimento, 

enquanto 13 habitações se encontram revestidas com tintas de diversas cores. 

 

2.5 | POPULAÇÃO   

 

Timor-Leste conta atualmente com uma população total de 1 066 409 habitantes. Apresentando uma taxa de crescimento 

anual de 2,5%, cerca de 66% da população encontra-se numa faixa etária inferior a 20 anos. A principal fonte de 

rendimento registada no país é a agricultura, verificando-se a residência em zonas rurais de cerca de 70,4% da 

população. Desta forma, num país onde a agricultura de subsistência e a economia informal são dominantes, é crucial 

o desenvolvimento económico (Guedes, 2015). 

Relativamente à população residente na Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno, esta concentra-se 

principalmente na sua capital, Pante Macassar, dadas as melhores condições de vida comparativamente às zonas mais 

isoladas da região. Assim, Pante Macassar apresenta uma maior concentração de população jovem (Figura 45) com uma 

idade média de cerca de 18,8 anos e, consequentemente uma percentagem bastante reduzida de população envelhecida, 

pelo que a população jovem e trabalhadora apresenta posições de elevada importância e assistência para a sociedade. 

1 | Organização Familiar 

Uma vez que Pante Macassar é a capital da região, regista-se um maior número de núcleos familiares relativamente às 

áreas mais isoladas, mais concretamente 7290 famílias em 2013. 

Pela análise dos questionários, é possível denotar que os núcleos familiares inquiridos são formados, no mínimo, por 2 

elementos, sendo atingido um máximo de 13. O elevado número de elementos que constituem um núcleo familiar, 

resulta de cada núcleo poder ser composto por várias famílias. De um total de 303 habitantes inquiridos, cerca de 31% 

situa-se numa faixa etária inferior aos 15 anos, enquanto apenas 14% apresenta uma idade superior a 65 anos. Em 62% 

dos casos, é confirmada a construção da habitação por parte da própria família, sendo esta composta por 2 ou 3 

edifícios/compartimentos e uma área destinada à agricultura e à produção animal.  

  

 

 

 
Figura 39| ZEESM 

Fonte: Aluna, outubro de 2016 

Figura 40| Ministério 

Fonte: Aluna, outubro de 2016 

Figura 41| Edifício Militar 

Fonte: Aluna, outubro de 2016 
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Através das conversas estabelecidas com diversas famílias, com o auxílio de um tradutor, adquire-se conhecimento 

sobre a dinâmica familiar dos habitantes da cidade. Neste caso, as refeições são realizadas em família, ocorrendo quer 

no interior, quer no exterior da habitação ou ainda, quando possível, num local exterior coberto – por exemplo, num 

alpendre. 

Durante a estação das chuvas, as habitações necessitam de resistência suficiente para suportarem a elevada força de 

impacto das chuvas sazonais e das cheias e inundações que lhes sucedem. Pelo contrário, ao longo da estação seca, 

são sentidas elevadas temperaturas e níveis de humidade, originando secas e escassez de alimentos e água. Estas 

variações climáticas resultam num desgaste bastante intenso dos materiais de construção e, consequentemente, o 

enfraquecimento das estruturas, verificando-se uma necessidade de manutenção mais frequente, bem como a sua 

substituição.  

A falta de acesso a água potável e alimentos durante os períodos de seca, bem como a falta de redes de saneamento, 

são responsáveis pela elevada incidência de problemas de saúde. A utilização de fossas séticas, com a sua consequente 

mudança de local, e a falta de sistemas públicos de remoção de resíduos, origina uma elevada contaminação dos solos, 

contribuindo para a redução e, consequente, falta de locais de cultivo. 

2 | Atividades Diárias 

Relativamente à vida social dos residentes da cidade de Pante Macassar, a comunidade tem por hábito reunir-se, pelo 

menos uma vez por mês, na igreja ou na sede de suco. Em alguns casos, estas reuniões podem realizar-se em casa de 

uma das famílias. Diariamente realizam-se diversos mercados (Figuras 42, 43 e 44), os quais são bastante 

movimentados ao fim-de-semana. 

É comum os habitantes passarem grande parte do seu tempo livre em casa com os seus familiares mas, em certos casos 

– principalmente nos fins-de-semana – as famílias deslocam-se à praia (Figura 46). Esta deslocação não apresenta 

como destino “fazer praia” – atividade esta que apenas é praticada pela população mais jovem -, mas sim a realização 

de passeios.  

As crianças, por sua vez, iniciam o seu percurso escolar aos 6 anos, tendo aulas cinco dias por semana apenas de manhã 

(Figura 47). Após o término das aulas, passam o resto do dia em casa, na companhia da família e de amigos, ou na 

praia.  

 

 

Figura 42| Mercado de Numbei – vestuário 

Fonte: Alunasetembro de 2017 

Figura 43| Mercado de Numbei - talho 

Fonte: Aluna, setembro de 2017 

Figura 44| Mercado de Baoknana 

Fonte: Aluna, outubro de 2017 
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3| Fontes de Rendimento 

De acordo com a população inquirida, as fontes de rendimentos familiares mais comuns encontram-se entre a educação 

(20%), comércio (11%), serviços (7%), saúde (7%) e artesanato (7%). Verifica-se ainda um total de 17% da população 

que mantém trabalhos relacionados com agricultura, pesca, construção e administração pública. Os restantes 31% 

afirmaram encontrar-se desempregados. Como é comum em países menos desenvolvidos, verifica-se, na maioria dos 

casos, que apenas um elemento da família mantém um trabalho regular e com uma fonte de rendimento fixa, sustentando 

os restantes elementos da família. 

Relativamente aos níveis de educação, cerca de 76% da população afirma ter completado o ensino secundário, dos quais 

35% terminou o ensino superior. No entanto, 7% dos inquiridos assegura não ter frequentado instituições de ensino. 

Devido aos elevados níveis de pobreza verificados no local, o trabalho é barato sendo que os habitantes dependem muito 

da agricultura de subsistência, o que origina um elevado nível de desflorestação de forma a criar área de cultivo.  

 

 

 

Figura 45| Crianças de Pante Macassar 

Fonte: Aluna, setembro de 2017 

Figura 46| Praia 

Fonte: Aluna, setembro de 2017 

Figura 47| Aulas 

Fonte: Aluna, outubro de 2016 



 

  

 

 

  

“There are things that they know much better than us, and if somebody knows how to make the most 

efficient use of scarce resources it's poor families, they are masters in establishing priorities, and we 

wanted to take that wisdom into the system” 

- Alejandro Aravena 

http://www.quotes.net/citizen-quote/161544
http://www.quotes.net/citizen-quote/161544
http://www.quotes.net/citizen-quote/161544
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3 | HABITAÇÃO MODULAR E INCREMENTAL PARA AUTOCONSTRUÇÃO  

3.1 | PROGRAMA  

 

Conforme já referido, o presente projeto insere-se num contexto real dividido em duas fases: a primeira, a desenvolver 

ao longo do primeiro semestre, apresenta como objetivo a elaboração de um projeto urbano que visa a requalificação da 

frente marítima da cidade de Pante Macassar; a segunda fase, no segundo semestre, consiste num projeto de arquitetura 

de um edifício de habitação modular e incremental. Como explicado anteriormente, apenas é descrito o processo 

conceptual e o resultado final do projeto de habitação, com algumas referências ao projeto urbano como forma de 

justificar certas decisões tomadas. 

Inserida no contexto do combate à falta de habitação atual e da futura necessidade de realojamento da população cujas 

habitações atuais se encontram implantadas em zonas de risco, é necessário que a habitação modular seja, não só, 

economicamente acessível e com baixo impacto ambiental, como também adequada social e culturalmente. A habitação 

desenvolvida deve ainda assegurar diversos aspetos, a partir dos quais é introduzido o conceito de habitação sustentável: 

- Elevada qualidade e conforto do edificado, assegurando que a saúde dos futuros utilizadores não é comprometida; 

- Desempenho eficiente, permitindo a redução dos consumos de energia e água; 

- Integração social, pelo que é necessário que o projeto habitacional seja aceite e bem-recebido pelos residentes, 

respondendo às suas necessidades e respeitando a sua cultura e hábitos sociais. Neste contexto insere-se a necessidade 

de o projeto final ser acessível economicamente, o que poderá ser alcançado através da redução das necessidades de 

manutenção e do aumento de durabilidade da construção; 

- Dimensão adequada, isto é, adequada ao contexto social, económico e cultural da área de intervenção. É necessário 

que a habitação respeite a habitação tradicional, nomeadamente em termos de organização dos diversos compartimentos 

e das suas áreas; 

- Uso flexível, permitindo alterações não só ao nível da função dos compartimentos, mas também na sua organização. É 

necessário assegurar a possibilidade de expansão da habitação, bem como a sua autoconstrução, uma vez que a 

população se encontra em constante mudança e desenvolvimento, com a consequente alteração das suas necessidades. 

Um projeto de habitação adequado depende do contexto local, ou seja, dos contextos sociais, culturais, económicos e 

ambientais dos locais de trabalho o que, consequentemente, influencia a organização, a dimensão, as funções e os 

materiais do objeto final.  

Desta forma, tendo como foco uma sociedade em constante desenvolvimento e mudança, é proposto o desenvolvimento 

de uma habitação modular e incremental T2 – com dois quartos – que possa ser expandida até um T4 – quatro quartos 

–, quando necessário. A habitação T2 conta com uma área total máxima de 60 m
2
, enquanto o T4 apresenta 80 m

2
 como 

área limite. Além do número de quartos é pedida a inclusão de uma zona comum – sala –, uma cozinha e instalações 

sanitárias. Tendo em conta a necessidade de conforto, os diversos compartimentos devem assegurar as seguintes áreas 

mínimas: 
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- Sala de estar: 16 m
2
; 

- Cozinha: 6 m
2
; 

- Instalação Sanitária: 4 m
2
; 

- Quartos: 9-11 m
2
. 

O programa implica, ainda, a incorporação no projeto de uma parede técnica. Esta, desenvolvida pelo GEOTPU, permite 

o fornecimento de água, eletricidade e gás à habitação, bem como a existência de uma rede de saneamento, funcionando 

como núcleo de infraestruturas. Desta forma, a parede deverá ser implantada na zona de águas da habitação, isto é, entre 

a cozinha e a instalação sanitária, permitindo que ambos os compartimentos sejam providos das condições e elementos 

necessários ao seu correto funcionamento. A parede técnica apresenta ainda, nas suas laterais, os contadores, sendo 

que é um requisito o acesso direto do exterior da habitação, evitando a necessidade de entrada nesta. 
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3.2 | HABITAR
2

 | HABITAÇÃO MODULAR E INCREMENTAL PARA AUTOCONSTRUÇÃO 

3.2.1 | ZONA RESIDENCIAL  

 

O projeto urbano, desenvolvido ao longo do primeiro semestre, propõe conduzir a cidade de Pante Macassar ao 

desenvolvimento, não só do seu espaço físico, mas também da forma como a sua população a observa, utiliza e vive.  

Este objetivo é alcançado através da conceção de um único percurso pedonal que visa, não só a ligação da cidade com 

os dois principais pontos de entrada e saída desta – o porto internacional e o aeroporto -, situados em extremos opostos 

da cidade, como a requalificação de espaços existentes aliada à conceção de novos, tendo sempre em atenção o combate 

e mitigação das ameaças naturais relativas a alterações climáticas – cheias e subida do nível médio das águas do mar.  

O conjunto urbano proposto (Anexo 4) surge como resultado de uma articulação de diferentes tipologias de espaços – 

passagem/percurso, permanência e contemplação - que, em conjunto, originam um percurso único, contínuo e 

dinâmico, com uma grande oferta de espaços e atividades.  

O percurso, de forma orgânica resultante do acompanhamento da linha costeira desenhada pela água, com aproximações 

e afastamentos desta, bem como do acompanhamento de todo o terreno e natureza envolventes, apresenta uma 

intervenção reduzida no que respeita a impactos ambientais, sendo constituído essencialmente por estruturas de madeira 

que se acomodam ao terreno existente, evitando assim intervenções e alterações de grande escala. Aliado ao pensamento 

de evitar a criação de barreiras de construções novas encontra-se a criação de uma cintura verde ao longo de todo o 

conjunto urbano, como forma de estabilização de solos, fornecimento de sombreamento e método de adaptação e 

mitigação das ameaças climáticas futuramente sentidas. Através da intenção de não se recuar perante as ameaças futuras, 

mas sim de criar um conjunto de novos espaços que se adaptem a estas, manifesta-se “uma vontade, um sentido” de 

uma requalificação e “organização harmónica daquele espaço com que a natureza nos prodigalizou” (Távora, 2008). 

À medida que se percorre a proposta urbana, é possível denotar a existência de dois grandes núcleos sociais, 

correspondentes a praças. Estas, acopladas às zonas comerciais de Pante Macassar, constituem um foco auxiliar do 

comércio local, funcionando como rótulas, permitindo à população a apreciação de ambas as vertentes oferecidas – o 

mar (água) e a cidade propriamente dita.  

A proposta de desenvolvimento de um projeto de habitação resulta da necessidade de realojamento da população 

residente em áreas de grande risco a longo prazo, isto é, áreas alvo de cheias e inundações consequentes às alterações 

climáticas. Assim, é desenvolvida uma proposta de zona residencial (Figura 48), junto à nova praça anteriormente 

proposta, permitindo uma continuidade e uma ligação com o projeto urbano desenvolvido ao longo do semestre anterior. 

Esta área residencial (Anexos 17 e 18), delimitada por uma estrada principal e por elementos da natureza, é inserida no 

centro de uma grande zona verde que funcionará também como barreira sonora, criando-se um núcleo que, apesar de 

se encontrar junto a uma área de movimento, se encontra isolado, bem localizado e com identidade própria, oferecendo 

aos seus residentes diferentes conjuntos de vistas da paisagem natural envolvente.  

Surge, assim, uma reflexão critica sobre o programa apresentado. Apesar de propostas três localizações diferentes para 

a implantação da zona residencial a desenvolver, optou-se por uma nova área, escolhida com base na requalificação 
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proposta para a marginal, de forma a permitir a inclusão do novo exercício no projeto urbano já terminado. Desta forma, 

em vez da nova zona residencial dar origem a um novo projeto, esta parte como continuação do trabalho desenvolvido 

no semestre anterior, permitindo afirmar que foi elaborado um só projeto ao longo do ano. 

 

 

 
Figura 48| Planta de Enquadramento da Zona Residencial  

Fonte: Aluna, junho de 2017 
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3.2.2 | CONCEITO  

 

Com a análise do programa do exercício proposto, descrita nos capítulos anteriores, identificam-se como principais 

condicionantes ao desenvolvimento da habitação: 

- A necessidade de implementação da parede técnica como núcleo de infraestruturas; 

- A possibilidade de ampliação de uma habitação T2 para uma T4; 

- A possibilidade de autoconstrução do resultado final, isto é, a construção ser realizada pelos futuros utilizadores e não 

por mão-de-obra especializada. 

A primeira linha de pensamento assenta no desejo de desenvolvimento de um projeto que, apesar de replicável, fosse 

único, consoante a necessidade e o desejo de cada futuro utilizador, isto é, de cada família. Surge assim o ímpeto de 

um projeto flexível e versátil, mas capaz de sintetizar de tal forma o processo construtivo que se torna passível de uma 

construção por parte da população não especializada. 

Idealiza-se, assim, a redução do conjunto que compõe uma habitação, a um só elemento (Figura 49). A concretização 

desta vontade materializa-se através do desenvolvimento de um elemento modular que, replicado e agrupado, possibilite 

a formação de diferentes elementos, estruturais e de revestimento que, quando associados uns aos outros, proporcionem 

a construção de uma habitação. 

A utilização deste módulo permite não só múltiplas opções de combinação dos diferentes compartimentos de uma 

habitação, como a ampliação (ou redução) desta, através da implementação de mais (ou menos) divisões ou alterando 

as suas dimensões, com introdução de mais módulos. Desta forma, com a utilização de um só elemento é proporcionado 

à população local uma enorme flexibilidade e versatilidade na construção da habitação, permitindo a adaptação às 

necessidades de cada núcleo familiar. 

Assim, o projeto de habitação proposto assenta num só princípio/conceito – um módulo, uma habitação, múltiplas 

combinações (Anexo 5). 

 

  

Figura 49| Esquema ilustrativo do conceito desenvolvido 

Fonte: Aluna, junho de 2017 
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3.2.3 | MÓDULO – CONCEÇÃO E DESENHO  

 

O desenvolvimento do projeto tem início com a concretização do conceito idealizado e descrito anteriormente. Para tal 

o processo de trabalho apresenta como começo o desenho e conceção do elemento singular, ao qual se propõe a 

redução do conjunto habitação – o módulo. 

Assim que se inicia o processo de desenvolvimento do elemento módulo, surge um conjunto de dúvidas e questões 

cujas respostas lideram a sua conceção e desenho: 

- Como construir uma habitação com recurso apenas a um elemento? 

- Que materialidade atribuir ao módulo? 

- Quais as dimensões mais indicadas para o módulo? 

- Como agrupar diferentes módulos? 

- Como resolver a necessidade de criação de vãos? 

Através de uma observação constante de edificações é possível denotar que uma construção apresenta diversos 

componentes, dos quais os que mais importância apresentam são a estrutura e o revestimento. Uma vez que sem um 

elemento estrutural não existe construção, de forma a ser possível dar forma a um edifício com recurso a um só elemento, 

este tem necessariamente que originar uma estrutura. Surge, assim, como resposta à primeira questão colocada, a 

necessidade de desenvolver um elemento que, não só represente o núcleo estrutural, como o acabamento final do 

edificado. O desenho do módulo resulta, então, de uma união entre os dois componentes principais de uma construção 

– a estrutura e o revestimento. 

De seguida, é colocada a questão “que materialidade atribuir ao módulo?”, o que no contexto do exercício proposto 

origina a procura por um material autóctone – de Timor e, de preferência, de Pante Macassar –, de forma ser possível 

evitar a importação de matérias e que, simultaneamente, apresente as características necessárias e adequadas à sua 

utilização, quer como elemento estrutural, quer como revestimento.  

Dos materiais utilizados atualmente na construção em Pante Macassar destaca-se como o mais adequado a madeira. 

Representando um dos primeiros materiais utilizados na construção de edifícios e sendo um material muito abundante, 

logo económico, a madeira apresenta uma elevada resistência – quer à tração, quer à compressão - e é dotada de uma 

elevada trabalhabilidade. No presente caso concreto, sendo necessário ter em conta os riscos naturais e o clima da 

cidade, onde se observa uma elevada presença de água, a madeira que apresenta um comportamento mais adequado, e 

existente em abundância no local, é a madeira Teca. É desta forma concretizado o elemento módulo com recurso a 

madeira Teca. 

O módulo encontra-se dividido em dois elementos principais, ambos de madeira Teca – a estrutura e o revestimento. A 

estrutura, composta por barrotes de madeira de secção quadrangular e unidos entre si por cavilhas, também estas de 

madeira, é formada por uma moldura quadrangular com dois travamentos diagonais. O revestimento, por sua vez, reveste 
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ambas as faces da estrutura e é constituído por réguas de madeira unidas ao elemento estrutural, mais uma vez, por 

cavilhas de madeira. 

Chega-se, desta forma, a um elemento módulo capaz de suportar simultaneamente uma função estrutural e de 

revestimento. 

A necessidade de incorporação da parede técnica como núcleo de infraestruturas, de dimensões fixas de 3,35 metros 

de altura, 2,20 metros de comprimento e 0,6 metros de largura, vem influenciar diretamente o dimensionamento do 

elemento singular. Uma vez que este elemento deve ser de fácil acesso, devido à presença dos contadores nas suas 

faces laterais, sendo de evitar a necessidade de entrada no interior da habitação, surge uma condicionante na largura 

total a dar ao núcleo de águas, constituído pela cozinha e instalação sanitária. Idealizado um módulo de dimensões 

regulares e, de preferência, quadrangular, é decidido utilizar a medida de 1,10 metros de lado, estabelecida como a mais 

apropriada após a realização de testes com diferentes medidas para, através do agrupamento de diversos módulos, quer 

em altura, quer em largura, desenvolver compartimentos com dimensões e áreas confortáveis. Desta forma, não só se 

obtém uma habitação com um pé direito adequado – 3,30 metros – como é possível a criação de vãos de boas 

dimensões. 

Perante o desafio de uma habitação não só de fácil construção, mas também sustentável, isto é, de maior durabilidade, 

surge a necessidade de simplificação de todo o seu processo construtivo, bem como a redução de elementos que, de 

certa forma, possam comprometer a durabilidade do elemento. Devido à humidade existente na cidade e à elevada 

probabilidade de presença de água junto às construções – devido aos riscos iminentes de inundações e cheias 

resultantes das intensas chuvas sentidas durante a época das chuvas -, é necessário ter em conta as reações dos 

materiais utilizados na construção com este elemento. Uma vez que um dos materiais mais comummente utilizados na 

junção de diferentes elementos na construção de edificado é o metal, em parafusos e pregos, entre outros, e 

conhecendo-se a sua reatividade com água – o que origina o aparecimento de ferrugem, resultado da sua corrosão - 

diminuidora da durabilidade das construções, opta-se pela sua utilização apenas quando estritamente necessário, para 

atribuição de resistência e estabilidade à construção. 

Através de extensos estudos elaborados sobre construções em madeira, nomeadamente sobre os diversos tipos de 

execução de juntas de diferentes elementos de madeira (com recurso aos livros: Enciclopédia Prática da Construção Civil 

de F. Pereira da Costa e Técnicas de Construção Ilustradas, de Francis D. K. Ching)), opta-se pelo desenvolvimento de 

uma construção que se apoie maioritariamente na realização de entalhes – juntas moldadas - e utilização de pequenos 

elementos de madeira – cavilhas – assegurando, desta forma, a atribuição de resistência e estabilidade necessária à 

construção no seu todo. 

Surge, então, a necessidade de se desenvolver um módulo que permita a sua junção a outro elemento igual através de 

entalhes, ou seja, cuja junção seja conseguida através de um encaixe tipo macho-fêmea. Este tipo de junta é conseguido 

através do desenho de uma estrutura, cujos elementos constituintes da sua moldura apresentem entalhes, ou seja, nos 

quais se verificasse a presença de duas uniões tipo fêmea e duas tipo macho. 

Após ponderadas e respondidas as primeiras quatro dúvidas que surgem com a abordagem ao problema, é possível a 

conceção do elemento pretendido à construção da habitação. Desta forma, o elemento módulo consiste num desenho 
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simples que permite, através da sua fácil manufaturação e junção, a construção da habitação com as características 

pretendidas pelo programa proposto. Assim, como resultado final, surge um elemento composto por uma estrutura de 

madeira Teca e revestido por um tabuado, também este do mesmo tipo de madeira.  

Como solução à última questão colocada “como resolver a necessidade de criação de vãos?”, surge a necessidade de 

desenvolvimento de diversos tipos de módulo, consoante o elemento pretendido. Para tal, são propostos cinco tipos de 

módulo, cada um desenvolvido segundo a mesma linha de pensamento – módulo parede, pavimento, porta, janela e 

guarda – de forma a possibilitar a união de diferentes exemplares de módulos para a construção dos diferentes elementos 

que compõem uma construção. 

O módulo parede (Anexo 6), com destino à construção das paredes da habitação, é composto por uma estrutura de 

barrotes de madeira Teca, de secção quadrangular de 150 x 150 mm, unidos entre si por cavilhas, também estas de 

madeira, de dimensão 60 x 8 mm. Os barrotes que compõem a moldura apresentam terminais de encaixe tipo macho e 

fêmea, permitindo a ligação entre módulos sem recurso a elementos metálicos. Quanto ao seu revestimento, este é 

constituído por réguas, também de madeira Teca, de dimensão 1100 x 100 x 25 mm, colocadas em ambas as faces do 

elemento estrutural, com recurso a cavilhas de madeira de dimensão 325 x 5 mm. 

Verificando a existência de um núcleo de águas na habitação, surge a necessidade de desenvolvimento de um elemento 

cuja utilização se adeque às funções deste núcleo. Procede-se, desta forma, ao desenvolvimento de um segundo tipo 

de módulo parede. Este módulo difere do anteriormente descrito apenas no material utilizado no revestimento de uma 

das suas faces. Este elemento, enquanto na face exterior se confirma a utilização de réguas de madeira como 

revestimento, na sua face interior verifica-se a utilização de dois painéis de OSB tipo Jular, lacado a branco e de 

dimensões 1100 x 1100 x 25 mm, unidos entre si e à estrutura por pregos de forro, de 38 mm, de aço galvanizado. 

O módulo destinado à construção do pavimento – módulo pavimento (Anexo 7) – apresenta um desenho com as mesmas 

características que o módulo parede, distinguindo-se deste pelo não revestimento da face inferior do módulo, face esta 

que não se apresenta visível. 

Os restantes módulos, com funções de entrada e saída da habitação e de entrada de luz natural e ventilação desta, 

apresentam desenhos diferentes, mas que assentam no mesmo sistema de ligação. Desta forma, os seguintes módulos 

apresentam uma estrutura, composta apenas por uma moldura exterior, constituída por barrotes de madeira de secção 

retangular de dimensões 200 x 100 mm, unidos entre si também por cavilhas de madeira de dimensão 60 x 8 mm. Os 

barrotes apresentam, mais uma vez, terminais de encaixe tipo macho e fêmea, permitindo a sua ligação a outros tipos 

de módulos sem recurso a elementos metálicos.  

O módulo porta (Anexo 8), destinado à passagem de pessoas, não apresenta as dimensões quadrangulares de lado 1100 

x 1100 mm, sendo definido por um elemento retangular de dimensões 2200 x 1100 mm, o que corresponde a dois 

módulos sobrepostos verticalmente. Este módulo é conseguido com recurso a um elemento pivotante colocado no 

interior da moldura estrutural, elemento este composto por uma placa de madeira de dimensões 2000 x 100 x 50 mm, 

encontrando-se ligado à moldura estrutural por cavilhas metálicas de 80 x 10 mm. As cavilhas metálicas apresentam 

uma função, não só de ligação, mas também de pivôts, concedendo ao vão movimento sobre si, podendo encontrar-se 

fechado ou aberto. 
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O módulo destinado à construção de janelas (Anexo 9), com a função de entrada de luz natural e de ventilação dos 

diferentes compartimentos da habitação, é composto também por uma moldura estrutural idêntica à do módulo porta, 

mas com dimensões idênticas às dos módulos parede e pavimento – 1100 x 1100 mm. De forma a cumprir as suas 

funções, no interior da moldura encontram-se várias réguas de madeira de dimensões 90 x 100 x 25 mm ligadas à 

estrutura por cavilhas metálicas de 80 x 8 mm, permitindo a criação de elementos pivotantes que, ao moverem-se sobre 

si, permitem a sua colocação em diversas posições – aberto, fechado ou semi-aberto – conferindo ao elemento 

diferentes permeabilidades visuais. Na face interior do módulo, encontra-se ainda uma moldura de madeira com uma 

rede mosquiteira, também esta móvel de forma a possibilitar a sua abertura.  

Por fim, o módulo guarda (Anexo 10) é idêntico ao módulo janela em todos os aspetos exceto um – os elementos 

pivotantes que formam o módulo janela são fixos numa posição que permite uma permeabilidade visual total, dando 

origem a vedações que não bloqueiem a visibilidade para o interior do lote na sua totalidade. Este elemento também não 

conta com a colocação da rede mosquiteira, uma vez que é utilizado apenas no exterior da habitação como elemento de 

proteção.  

É desta forma conseguido o desenvolvimento dos elementos modulares pretendidos como resposta a parte do programa 

proposto.  
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3.2.4 | ORGANIZAÇÃO DA HABITAÇÃO E DO LOTE  

 

O programa propõe o desenvolvimento de uma habitação modular e incremental de autoconstrução, prossupondo uma 

solução acessível monetariamente, adequada à população alvo e ao seu estilo de vida e com um impacto ambiental 

reduzido, ou seja, que seja sustentável, não só face à escolha dos materiais, mas também relativamente à sua 

durabilidade e manutenção. Considerado como principal objetivo a aceitação por parte dos seus futuros utentes, é 

necessário evitar uma solução que constitua um choque social, cultural e mesmo económico. Para tal, os conhecimentos 

adquiridos previamente ao início do desenvolvimento da habitação proposta, não só relativamente à arquitetura, mas 

também à população, constituem o mais importante contributo e quase “objeto de partida”. 

Solucionados os diversos problemas recorrentes da conceção do elemento singular, ao qual foi proposto reduzir a 

habitação, e finalizado o seu desenvolvimento, dá-se início ao processo de organização e construção da habitação, 

sempre tendo como elemento de dimensionamento os diferentes módulos descritos no capítulo anterior. Uma vez que 

o projeto desenvolvido possibilita diversas organizações e, consequentemente uma enorme flexibilidade de construção, 

a solução agora descrita representa apenas uma das hipóteses de escolha de construção. 

Face às alterações climáticas e às suas ameaças futuras, bem como as atuais cheias e inundações que se sentem como 

consequência das intensas chuvas sazonais, é proposta uma solução que promova a adaptação a estas condicionantes 

– a elevação, de cerca de 1 m do solo, da habitação sobre uma plataforma, assente em estacas de madeira Teca. 

A habitação encontra-se circunscrita à área da plataforma, observando-se a sua divisão em dois núcleos – o núcleo 

social e o núcleo privado. A necessidade de separação dos diferentes núcleos da habitação adveio da observação da 

organização funcional atual das habitações tradicionais da cidade. A habitação proposta apresenta uma planta que, 

embora diferente, é muito semelhante ao que a população se encontra habituada, diminuindo o choque cultural e 

aumentando as hipóteses de aceitação por parte dos futuros utilizadores. 

O núcleo social, implantado no limite da plataforma mais próximo da entrada do lote, é constituído por uma sala de estar 

com uma área de 22,40 m
2
, uma cozinha de 8,90 m

2
 e por uma instalação sanitária com 4,80 m

2
. Estes dois últimos 

compartimentos encontram-se adjacentes – dando origem ao núcleo de águas da habitação – como resposta à 

necessidade de incorporação da parede técnica, que funciona como divisão entre os dois, garantindo a distribuição de 

água, gás e eletricidade.  

Analisando a planta do edifício (Figura 50) proposto é possível observar a forma composta pelos três compartimentos 

do núcleo social, onde se denota um desalinhar intencional do compartimento correspondente à sala de estar 

relativamente ao núcleo de águas, apesar de ambos apresentarem a mesma dimensão. Este movimento volumétrico é 

proposto, não só devido à necessidade de acesso aos contadores das infraestruturas, localizados nas faces laterais da 

parede técnica, mas também como forma de criação de uma zona de chegada à área habitacional. É assim conseguido 

um acesso direto aos contadores, sem ser necessária a entrada no interior da habitação, bem como uma área de chegada 

exterior, mas, simultaneamente, coberta e protegida. Por outro lado, o movimento de volumes origina a possibilidade de 

um percurso pela habitação que conduz à zona posterior do lote sem obstáculos, através de criação de uma saída na 

zona posterior da plataforma, alinhada com o prolongamento do volume correspondente à sala de estar. 
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Relativamente ao núcleo privado, este localiza-se na zona posterior da plataforma, sendo constituído por dois quartos 

com uma área de 10,90 m
2
 cada. Este núcleo apresenta um pequeno alpendre privado permitindo que as escadas de 

acesso à zona posterior do lote se encontrem rodeadas pela plataforma e evitando uma redução da área útil do terreno 

destinado à produção alimentar. O mesmo não sucede com as escadas de acesso à entrada da habitação, implantadas 

fora da plataforma, como método de assinalar a entrada principal desta e forma de convidar à entrada. 

A forma final da habitação surge como resposta à combinação das intenções de manter uma organização funcional 

semelhante à atualmente observada na arquitetura habitacional da cidade de Pante Macassar, com as funções necessárias 

à subsistência que uma habitação necessita de proporcionar, introduzindo novas funções com a incorporação da parede 

técnica. Assim, a forma surge em conjunto com a função. 

Devido à forte pluviosidade sentida na região durante a época das chuvas, existe a necessidade de construção de 

coberturas inclinadas. Assim, é proposta uma única cobertura para cada núcleo, com sentido de escoamento para o 

exterior da plataforma (Anexo 11 e 12), proporcionando um encaminhamento das águas para o solo e evitando a sua 

permanência no interior da plataforma. No solo, de forma a evitar a acumulação de águas, é criada uma área de 

enrocamento aumentando a permeabilidade deste e, consequentemente, a infiltração de água no solo. 

As coberturas são compostas por painéis sandwich, de dimensões 2500 x 600 x 66 mm, composto por um isolamento 

de poliestireno extrudido revestido na face superior por um aglomerado hidrófugo – portanto com bom comportamento 

face à água – e na face inferior por casquinha, criando-se uma uniformidade de revestimentos da habitação, onde os 

elementos quebrantes se encontram no núcleo de águas, no qual foi necessária a utilização de um material com bom 

comportamento face aos vapores produzidos por água quente, por exemplo, salientando-se a diferenciação da sua 

função. 

A cobertura apresenta uma ligeira elevação face às paredes dos diversos compartimentos, permitindo a ventilação natural 

no interior da habitação, o que proporciona um complemento à ventilação cruzada existente através da introdução dos 

vãos. 

Devido à localização de Timor e, conhecendo-se a trajetória do sol relativamente à Terra, é conhecido que no local de 

trabalho se faz sentir uma intensa radiação térmica (Guedes, 2015). Como forma de fornecer proteção contra a incidência 

dos raios solares no edificado, a cobertura desenhada apresenta um prolongamento em todas as direções, face ao 

perímetro estabelecido pelos compartimentos e é proposta a colocação de pérgolas – uma entre os dois núcleos e outra 

na continuação do espaço de entrada no núcleo social, na zona posterior deste. A colocação destes elementos, não só 

fornece áreas exteriores com sombreamento, como também origina uma união entre os dois núcleos, proporcionando 

uma visão global do conjunto como um só, em vez de uma visão separada de edifícios sem ligação. 

Com a colocação dos elementos de sombreamento, a área social resultante da criação e, assumo, da clara separação 

entre o núcleo social e o núcleo privado, permite a criação de espaços de estar – e de refeição, por exemplo – exteriores, 

mas protegidos e sombreados.  

É proposta ainda a possibilidade de ampliação de uma habitação de dois quartos (T2) para uma de três (T3) (Anexo 13) 

e, num máximo, de quatro quartos (T4) (Anexo 14). É assim proporcionada uma habitação incremental, ou seja, adaptável 
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às necessidades dos seus utilizadores, mas sem possibilitar a sua expansão de forma desorganizada com observação 

dos seus efeitos negativos no meio urbano envolvente. 

Desta forma, tal como Alejandro Aravena idealiza, e concretiza, no projeto da Quinta Monroy (descrito sucintamente no 

capítulo de introdução), é proposto um espaço limite para a expansão. A plataforma, construída previamente à expansão, 

delimita o perímetro máximo permitido para a construção de novos compartimentos, permitindo um controlo da área de 

expansão possível a cada família, impedindo-se a utilização e ocupação de espaços não destinados à construção.  

Com base na observação das plantas de expansão, é possível observar umas das opções existentes para a construção 

de novas divisões habitacionais, nomeadamente de novos quartos, mais uma vez cada um apresentando uma área de 

10,90 m
2
. Mesmo com a realização de ambas as expansões – de uma habitação T2, para uma habitação T3, ou mesmo, 

para T4 – é possível observar que a separação entre os dois núcleos de compartimentos, o social e o privado, continua 

saliente e demarcada (Anexo 15 e 16). Com isto, mesmo após a ampliação da habitação, a solução mantém os traços 

iniciais que delinearam um dos princípios fundamentais da proposta – a construção separada dos diferentes núcleos da 

habitação, social e privado, de forma a serem mantidas certas características da arquitetura atual da cidade. 

Terminada a descrição e construção da habitação (Anexo 19 e Anexo 20), procede-se para a descrição da organização 

do lote proposto para a nova zona residencial. Este apresenta-se divido em diversas zonas, mas num esquema muito 

semelhante ao adotado atualmente pela população: uma área destinada à construção da habitação, junto à entrada 

principal do lote, e uma área destinada à produção alimentar e à criação animal na zona posterior deste. Com o 

afastamento da habitação de um dos limites do lote e consequente aproximação do limite oposto, dá-se origem a uma 

área sem função atribuída, mas suficiente para, no futuro, proporcionar um lugar de estacionamento no interior do lote. 

Na nova zona residencial surgem como diferenças a dimensão do lote, bem como a proposta de uma zona fixa e limitada 

para a construção da habitação propriamente dita. O novo lote é reduzido dos atuais 2000 m
2
 que se destinavam ao 

abrigo de várias famílias, para uma área total de cerca de 500 m
2
 para uma só família. Apesar de proporcionar a separação 

dos núcleos familiares atuais, fornece uma grande área de espaços comuns, protegidos e não protegidos, que 

possibilitam reuniões familiares e sociais. Desta forma, apesar de não possibilitar a coexistência de mais do que uma 

família na mesma habitação, mantém-se a existência de área sem uso definido para a realização de diferentes tipos de 

eventos. 

A cidade apresenta um clima tropical com elevada existência de insetos, nomeadamente mosquitos, responsáveis pela 

propagação de várias doenças. De forma a se evitar a existência destes no interior da habitação e complementando a 

função das redes mosquiteiras implementadas no módulo janela, propõe-se a plantação ao longo da extensão do lote e 

envolvendo a habitação, de árvores pimenteiras, que funcionam como repelente natural quando colocado um exemplar 

masculino e um feminino.  

A proposta apresenta, assim, uma solução ao programa proposto – uma habitação modular e incremental – com a 

implementação da parede técnica que, constituindo uma condicionante, influencia o processo criativo no que toca, não 

só às dimensões dos módulos desenhados e dos próprios compartimentos da habitação, mas também a forma e a 

organização dos diferentes núcleos.  
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Figura 50| Planta à cota 7,50 m  

Fonte: Aluna, junho de 2017 
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3.2.5 | AUTOCONSTRUÇÃO  

 

Analisando o programa definido e proposto pelos docentes da disciplina surge a necessidade de desenvolvimento de 

um projeto cuja construção seja passível de realização por parte dos próprios futuros utentes da habitação, sem a 

necessidade de recurso a mão-de-obra especializada. Desta forma, o desenvolvimento da solução final é sempre 

acompanhado de estudos e investigações relativas aos diversos processos construtivos necessários à construção da 

habitação e, sempre que possível, incorporadas técnicas o mais semelhante possível às atualmente utilizadas na cidade 

de Pante Macassar. 

Desenhada a habitação e os elementos principais necessários à sua construção – módulos –, analisando o método de 

encaixe selecionado para agregação destes elementos – encaixe tipo macho-fêmea - observa-se o aparecimento de 

problemas relativamente à junção dos módulos, não só com o pavimento, mas também com a estrutura da cobertura.  

Decidido manter-se o método de construção com recurso aos módulos desenvolvidos e, de forma a não ser necessária 

a conceção de outros tipos de módulos como solução às condicionantes que aqueles proporcionam, são elaborados 

diversos estudos e pesquisas sobre construção em madeira, com recurso a livros sobre o tema, e testadas diversas 

hipóteses. Obtido conhecimento sobre a temática, surge a criação de uma estrutura principal que cria uma moldura aos 

diferentes grupos de módulos, quer para o pavimento, quer para as paredes da habitação. Dada a existência de encaixes 

tipo macho-fêmea nos módulos é preciso, também, que as vigas e pilares necessários utilizem ao mesmo método de 

encaixe. São, assim, elaborados e desenhados conjuntos de vigas e pilares com entalhes que facilitem a construção, 

como pode ser observado nos desenhos documentais do projeto de execução desenvolvido e entregues como anexo a 

este documento.  

Procede-se, de seguida, a uma descrição sucinta do processo de construção da habitação proposta com forma 

comprovativa da possibilidade da sua autoconstrução por parte dos futuros residentes. Como qualquer tipo de 

construção, também esta é faseada, tendo como início a construção da estrutura, nomeadamente dos elementos de 

fundação. 

A construção da habitação sobre uma plataforma elevada cerca de 1 metro do solo concede não só resistência às 

ameaças climáticas futuras e às cheias e inundações sazonais sentidas na cidade, como também proporciona uma maior 

adaptabilidade a qualquer tipo de terreno. Contudo, apesar de a solução proposta apresentar estas características, é 

necessário que a construção do edificado se inicie, sempre, com uma avaliação do terreno de implantação e, caso se 

demonstre necessário, a sua preparação, como por exemplo a modulação deste, de forma a se obter uma diferença de 

cotas mais suave. 

Após a preparação do terreno, procede-se à construção das fundações, ou seja, a colocação das estacas de madeira que 

permitem a elevação do objeto final. Para tal é necessário seguir um conjunto de tarefas, sempre com auxílio dos 

desenhos documentais do projeto (neste caso, desenhos D3 e D27): 

 - Inicia-se o processo de construção das fundações com a marcação do local exato destas - desenho D3, no 

qual se encontra detalhada a planta de implantação do edifício; 
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 - Marcados os locais de implantação das estacas, procede-se à sua escavação e posterior aplicação de uma 

camada resistente no seu fundo – enrocamento; 

 - De seguida, dá-se início à colocação da estaca de madeira Teca, com colocação de uma camada de betão 

ligeiro, de forma a conferir resistência ao solo que a envolve. 

Terminado o processo de construção das fundações, dá-se início à colocação das estruturas de suporte do pavimento, 

começando-se pela estrutura secundária – consultar desenhos documentais. Para a elaboração da estrutura secundária 

do pavimento é necessária a colocação de estruturas quadrangulares de suporte de vigas nas estacas respetivas, 

procedendo-se de seguida à colocação das vigas (desenho documental D26). Estas são unidas às estacas e estruturas 

de suporte, quando necessário, com recurso a cantoneiras metálicas e parafusos (desenhos D26 a D29).  

Relativamente à estrutura principal do pavimento, esta é composta por vigas com entalhes possibilitando, assim, o 

encaixe de módulos. Para isso, as vigas apresentam dois, ou três, entalhes – consultar documentos do projeto de 

execução (D30 a D34) - nas faces laterais, de forma a permitir a colocação dos módulos pavimento originando uma 

moldura em torno destes, e um entalhe na face superior para posterior colocação dos módulos que compõe as paredes 

dos diferentes compartimentos da habitação. Desta forma, a construção desta estrutura é elaborada por fases e em 

simultâneo com a colocação dos módulos pavimento. Esta simultaneidade é necessária devido à formação de conjuntos 

de módulos que se encontram, sempre, emoldurados por vigas, o que impossibilita a construção da estrutura seguida 

da colocação dos módulos. Aconselha-se, assim, uma construção regrada com início num dos cantos da plataforma e 

término no canto oposto. Por sua vez, esta estrutura encontra-se suportada pela estrutura secundária, construída 

previamente, observando-se a necessidade de colocação de cantoneiras metálicas e respetivos parafusos para ligação 

de ambas as estruturas e como forma de assegurar a resistência necessária. 

Finalizada a construção da plataforma de pavimento e respetivas estruturas, para delimitação do lote residencial, pode 

iniciar-se a colocação da vedação, com recurso a pilares e módulos vedação/guarda (desenho D3). É nesta fase, ainda, 

que se procede à colocação da parede técnica, assente na respetiva estrutura, composta por estacas e vigas, construída 

aquando a construção das fundações e da estrutura secundária do pavimento.  

De seguida, procede-se à colocação das escadas (desenhos D41 e D42), tornando possível a subida para o pavimento 

e a colocação dos pilares com a sua união às respetivas vigas (desenhos D7 e D32) e dos módulos que compõe as 

diferentes paredes – módulos paredes, janela e porta (desenhos D7 e de D22 a D25). Os módulos parede que se 

encontram junto ao pavimento são unidos às vigas de pavimentos através do sistema de encaixe macho-fêmea (desenho 

D22). 

Com as paredes construídas e respetivos pilares, inicia-se a construção da cobertura e respetiva estrutura, através da 

colocação das vigas de parede, que apresentam como função o encerramento da moldura que envolve os conjuntos de 

módulos que as compõe, bem como representam o suporte da estrutura da cobertura (desenho D22). 

Colocados os elementos estruturais principais, dá-se continuidade ao processo construtivo da habitação com a 

colocação das vigas da estrutura das coberturas, libertando esforços nas paredes e pilares aos quais se encontram 

ligados através de cantoneiras metálicas e de grampos de aço galvanizado (desenho D22). Com auxílio dos restantes 

desenhos referentes a pormenores construtivos, nomeadamente os desenhos D23 e D24, e de localização dos diversos 



 HABITAR
2
 | PROJETO HABITAÇÃO MODULAR E INCREMENTAL PARA AUTOCONSTRUÇÃO  

46 

 

elementos estruturais de suporte à cobertura – desenho D8 – procede-se à construção destes elementos que são 

compostos por elementos de madeira Teca – perna, prumo, tirante e escora - ligados entre si através de parafusos e 

entalhes, ou mesmo com recurso a chapas metálicas aparafusadas. Construídas as diferentes estruturas, passa-se à sua 

colocação nos respetivos locais, neste caso assentes nas respetivas vigas, às quais se encontram ligados com recurso 

aos mesmos elementos metálicos. De seguida, instalam-se as madres de madeira Teca nos respetivos entalhes, 

previamente executados nas pernas que compõe a estrutura.  

Finaliza-se, desta forma, a construção e instalação dos vários elementos que dão origem à estrutura onde assentam os 

painéis sandwich, com recurso a grampos de aço galvanizado e parafusos (desenho D22). A colocação destes elementos 

metálicos resulta da necessidade de assegurar que a cobertura se encontra fixa à construção, evitando o seu 

deslocamento devido a causas naturais, como por exemplo, a incidência de ventos.  

A construção da habitação termina com a colocação das vigas de madeira que compõem as pérgolas – elementos de 

sombreamento – utilizando grampos de aço galvanizado de secção em U, bem como a colocação dos módulos guarda, 

necessários devido à elevação do pavimento e da construção relativamente ao solo, prevenindo a ocorrência de acidentes 

com os residentes. 

Com recurso à consulta do documento referente ao mapa de quantidades, entregue juntamente com os desenhos 

documentais de projeto de execução, pode verificar-se o material necessário à construção da habitação desenvolvida, 

bem como comprovar a redução significativa da utilização de elemento metálicos, através da colocação dos elementos 

modulares desenvolvidos, os quais não dependem da utilização deste tipo de elementos para a sua junção. 

Observando o processo construtivo descrito, conclui-se e afirma-se a sua simplicidade. Desta forma, é possível 

concordar que este responde de forma clara ao enunciado proposto, no que toca à necessidade de autoconstrução. Isto 

significa que, uma vez conseguido o desenvolvimento de um processo construtivo simples, este se torna de fácil 

compreensão e entendimento por parte da população de Pante Macassar, permitindo a construção da habitação pelo 

respetivo núcleo familiar que nela habitará.



 

  

 

 

  

“Our common effords must serve to assure that the world’s most vulnerable people can access tools and 

techniques, ideas and innovations, strategies and solutions to build better futures” 

- Judith Rodin (in Beyond Shelter, Architecture for Crisis) 
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4 | CONCLUSÃO 

 

O presente relatório, desenvolvido no âmbito das disciplinas de Projeto Final em Arquitetura I e II, constitui uma reflexão 

sobre o trabalho desenvolvido no decorrer do ano letivo de 2016/2017, incidindo com maior importância no projeto de 

habitação elaborado no segundo semestre. O trabalho escrito integra uma fundamentação teórica, constituindo uma 

justificação às decisões tomadas aquando da elaboração, desenho e conceção do edifício de habitação. 

É incorporada, como pesquisa fundamental para o desenvolvimento do projeto, a descrição e análise de um total de 

quatro casos de estudo, os quais contribuíram, não só para o aprofundar dos conhecimentos relativamente à temática 

abordada pelo enunciado, mas também como fundamento de algumas das decisões tomadas. 

Os dois primeiros casos de estudo apresentados – o projeto de Banda Aceh e Safe(r) House - apresentam referências 

relativas à temática de arquitetura com destino a uma implantação em países em desenvolvimento retratando, ainda, a 

importância da uma arquitetura participativa na qual se integra a população na tomada de decisões, aumentando a 

probabilidade de aprovação do projeto por parte desta (categoria na qual também se insere o projeto do atelier Elemental 

da Quinta Monroy). Ambos os casos de estudo salientam a importância de desenvolver projetos de edificado sem 

esquecer a arquitetura vernacular dos países para os quais se destinam. 

Relativamente a uma arquitetura de carácter modular e de possibilidade de expansão da habitação, bem como de uma 

possível construção sem recurso a mão-de-obra especializada, encontra-se o caso de estudo referente à Safe(r) House. 

O projeto da Quinta Monroy, desenvolvido pelo atelier Elemental, surge como referência a uma arquitetura incremental, 

constituindo a justificação à decisão de uma habitação cuja expansão se apresenta limitada a um perímetro previamente 

definido e construído. A definição do referido limite permite a prevenção de aparecimento de construções de génese 

ilegal, isto é, a construção de edificado em terrenos não destinados a esta. Desta forma é utilizado o mesmo método, 

apesar de génese diferente, através da construção imediata da plataforma de pavimento destinada, quer à habitação T2, 

quer a ambas as suas possibilidades de futura expansão – habitação T3 e T4. 

Por fim, o caso de estudo da Pallet House, desenvolvido como abrigo temporário de rápida construção que, com o tempo 

e investimento adequado, pode evoluir até uma habitação permanente, bastando apenas a adição de novos módulos, 

neste caso paletes de madeira, e de meios que possibilitem o seu reforço, isolamento e revestimento. É através da 

análise do método construtivo e, até desconstrutivo, que surge a decisão de redução da habitação a um elemento singular 

que, quando agrupado e conjugado, permite a construção de uma habitação suficientemente mutável e adaptável às 

necessidades de cada agregado familiar. A utilização de um elemento deste tipo permite, ainda, uma fácil expansão do 

edificado, na medida em que esta é facilmente conseguida através da junção de mais módulos.  

Como complemento ao estudo e investigação desenvolvidos com os casos de estudo surge uma análise “in situ” da 

arquitetura habitacional observada atualmente na cidade de Pante Macassar. Conhecendo a importância da não 

descaracterização da arquitetura de uma cidade aquando do desenvolvimento de projetos, em particular em projetos que 

visam o desenvolvimento de comunidades, e sendo necessária a aprovação por parte dos futuros residentes, é com base 
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na análise das habitações vernaculares que o desenho da solução surge quando é tomada a decisão de separação dos 

dois núcleos – social e privado – através da criação de dois conjuntos de compartimentos. 

Finalizado o estudo e análise de projetos de génese semelhante ao enunciado proposto e caracterizada a área de 

intervenção, é iniciado o desenvolvimento de um projeto urbano de requalificação da frente marítima da cidade de Pante 

Macassar, o qual constitui o ponto de partida para o desenvolvimento do projeto de habitação descrito e fundamentado 

no presente documento. 

Desta forma, analisando o trabalho desenvolvido e a solução proposta, apresentada e detalhada, é possível observar o 

cumprimento do programa proposto pelo enunciado do exercício – o desenvolvimento de uma habitação modular, 

incremental e de autoconstrução com destino a uma implantação em países em desenvolvimento.  

Contudo, no que refere à área de implantação da nova zona residencial o programa é alvo de crítica, ao ser escolhido 

um local que não consta entre as opções disponibilizadas pelos docentes. É decidida a implantação desta num local que 

permita a criação de uma ligação com o projeto urbano desenvolvido no semestre anterior. O local escolhido encontra-

se anexado à nova praça, parte integrante do projeto de requalificação da orla marítima da cidade de Pante Macassar, 

que constituí um novo pólo comercial. A conceção da nova zona comercial, afastada do centro da cidade – local onde 

se encontra o seu núcleo comercial -, permite a expansão da cidade, não só em termos económicos, mas também 

sociais. É, assim, criado um novo núcleo residencial complementado e apoiado por todos os serviços básicos à vida 

quotidiana da população. 

Tal como descrito nos capítulos anteriores, a solução alcançada assenta num sistema de construção passível de ser 

realizado por parte dos próprios elementos constituintes do núcleo familiar, sem recurso a mão-de-obra especializada 

– autoconstrução -, baseado em elementos singulares que, unidos e agrupados, dão origem ao conjunto que é uma 

habitação. 

Com o desenvolvimento e conceção dos diferentes módulos é alcançada uma solução que, em vez de representar um 

modelo standard e replicável, pode ser alterado e projetado consoante as necessidades e gostos de cada núcleo familiar, 

dada a possibilidade de diversas combinações, permitindo uma construção diferente de família para família quer 

relativamente à disposição, organização e dimensão dos diferentes compartimentos, quer relativamente ao seu número. 

O sistema modular permite, ainda, a expansão da habitação através da construção de mais compartimentos, adaptando-

se às mudanças e transformações de que uma família é constantemente alvo. O facto de esta expansibilidade se encontrar 

confinada aos limites da plataforma do pavimento, permite a satisfação das necessidades e vontades da população, 

impedindo, ao mesmo tempo, um crescimento desorganizado da construção nas áreas envolventes, não só no interior 

do lote, como também fora deste. 

Conhecendo a forte incidência de chuvas durante a época destas, a habitação encontra-se assente numa plataforma 

elevada cerca de 1 metro do solo, através da utilização de estacas de madeira, permitindo a passagem de água sob a 

habitação, impedindo a inundação do seu interior. Desta forma, a proposta dá origem a uma solução de adaptação às 

ameaças sentidas na região, quer atualmente, quer num futuro próximo, resultantes das constantes alterações climáticas. 
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A habitação desenvolvida apresenta influências da arquitetura tradicional observada em Pante Macassar, relativamente 

ao sistema organizacional e funcional, bem como aos materiais utilizados, quase todos autóctones. A solução 

apresentada pretende minimizar os impactos sociais, culturais e económicos, frequentes aquando da elaboração de 

intervenções cujo objetivo é o desenvolvimento, proporcionando uma aceitação mais facilitada por parte dos futuros 

utilizadores do projeto. 

O recurso ao sistema modular e ao sistema de encaixe escolhido – sistema tipo macho-fêmea – permite uma correta 

construção in-situ por parte de população não especializada. Desta forma, o projeto assenta bastante na prefabricação 

dos elementos, o que leva a um ligeiro aumento no preço final da habitação, mas que, por outro lado, permite uma 

construção mais rápida, simples e eficiente, dando menor margem à ocorrência de erros. 

Em conclusão, a solução representa, uma resposta adequada ao programa do exercício como também às necessidades 

sociais, culturais, económicas e ambientais identificadas no local do projeto. 

A solução proporciona condições para poder ocorrer uma melhoria na qualidade de vida da população residente em 

Pante Macassar, contribuindo para a construção de um melhor futuro e onde a solução de autoconstrução pode resultar 

num aumento das competências locais e no reforço da economia familiar.
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ANEXO 1| Mapa ilustrativo da divisão de sucos no enclave de Oé-Cusse Ambeno  

Fonte: Alunos, outubro de 2016 
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ANEXO 2| Riscos naturais – cheias e inundações - derivados do sistema hídrico da cidade de Pante Macassar  

Fonte: Alunos, outubro de 2016 
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ANEXO 3| Sistema de Mobilidade da cidade de Pante Macassar - caracterização de vias  

Fonte: Alunos, outubro de 2016 
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ANEXO 4| Planta do projeto urbano desenvolvido com marcação da nova zona residencial  

Fonte: Aluna, abril de 2017 



HABITAR
2 
| PROJETO HABITAÇÃO MODULAR E INCREMENTAL PARA AUTOCONSTRUÇÃO  

 

60 

 

  

ANEXO 5| Esquema conceptual de explicação do conceito – múltiplas combinações de organização dos compartimentos da habitação  

Fonte: Aluna, abril de 2017 
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ANEXO 6| Módulo parede  

Fonte: Aluna, junho de 2017 
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ANEXO 7| Módulo pavimento  

Fonte: Aluna, junho de 2017 
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ANEXO 8| Módulo porta 

Fonte: Aluna, junho de 2017 
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ANEXO 9| Módulo janela  

Fonte: Aluna, junho de 2017 
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ANEXO 10| Módulo guarda  

Fonte: Aluna, junho de 2017 
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ANEXO 11| Habitação - cortes AA’, BB’ e DD’ 

Fonte: Aluna, junho de 2017 

CORTE AA’ 

CORTE BB’ 

CORTE DD’ 
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CORTE EE’ 

CORTE GG’ 

ANEXO 12| Habitação - cortes EE’ e GG' 

Fonte: Aluna, junho de 2017 
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ANEXO 13| Planta da habitação – expansão para T3  

Fonte: Aluna, junho de 2017 
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ANEXO 14| Planta da habitação – expansão para T4  

Fonte: Aluna, junho de 2017 
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ANEXO 15| Habitação – imagens renderizadas 

Fonte: Aluna, junho de 2017 
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ANEXO 16| Habitação – imagens renderizadas 

Fonte: Aluna, junho de 2017 
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ANEXO 17| Fotografia da maquete da zona residencial desenvolvida 

Fonte: Aluna, junho de 2017 
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ANEXO 18| Fotografia da maquete da zona residencial desenvolvida 

Fonte: Aluna, junho de 2017 
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ANEXO 19| Fotografia da maquete da habitação desenvolvida 

Fonte: Aluna, junho de 2017 
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  ANEXO 20| Fotografias da maquete da habitação desenvolvida 

Fonte: Aluna, junho de 2017 
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