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RESUMO 

 

O presente relatório de projecto constitui a comunicação do processo metodológico de concepção da 

proposta de um edifício de habitação incremental para Timor-Leste. O projecto tem como principal 

objectivo contribuir para a discussão da habitação para países em desenvolvimento e conceber uma 

habitação incremental (modular e adaptativa) para a Região Administrativa Especial de Oé-Cusse 

Ambeno, um enclave de Timor-Leste, considerando a adequação ao contexto económico, social, 

ambiental e cultural. 

A proposta de habitação tem em consideração a questão do agregado familiar de Oé-Cusse Ambeno. 

Consciente da realidade do ambiente local, a habitação concebida integra estratégias de desenho 

passivo como modo para atingir uma maior redução do consumo energético, conferindo uma maior 

sustentabilidade à construção. A implantação do volume foi executada em sintonia com a realidade do 

local, abordando no seu desenho questões como a orientação em relação aos ventos dominantes e 

técnicas de mitigação da elevada radiação solar incidente. 

 A questão do incremental enquanto conceito, encontra-se presente no projecto que se fixa como um 

ponto de partida para uma solução futura, preparada para se adaptar ao desenvolvimento da família e 

da sua evolução em dimensão e em tipologia de uso de espaços. 

Tendo na sua base a concepção de um sistema de edificação incremental possível de ser realizado 

com base em processo de auto-construção assistida, permitirá que os materiais e os sistemas de 

construção sejam mais simples sem requerer conhecimentos especializados. Deste modo, o projecto 

responde ao programa e promove um contributo importante para o desenvolvimento de Oé-Cusse 

Ambeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Oé-Cusse Ambeno; Desenho passivo; Sustentabilidade; Incremental; Auto-

construção assistida        
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ABSTRACT 

 

The following project report is a communication of the methodological process of designing the proposal 

for an incremental housing building for Timor-Leste. The main objective of the project is to contribute to 

the discussion of housing for developing countries and to design an incremental housing (modular and 

adaptive) for the Special Administrative Region of Oecussi-Ambeno, an enclave of Timor-Leste, 

considering the adequacy to the economic, social, environmental and cultural contexts. 

The housing proposal takes into consideration the household matter in Oecussi-Ambeno. Conscious of 

the reality of the surrounding environment, the conceived house integrates passive design strategies as 

a method to achieve a greater reduction in energy consumption, conferring a greater sustainability to its 

construction. The volume’s implementation was carried out in tune with the reality of the site, addressing 

in its design issues such as the orientation of the house in relation to the prevailing winds and mitigation 

techniques against the high direct solar radiation. 

The incrementality issue as a concept is present in the housing project, setting itself as a starting point 

for a future solution, prepared to adapt to the family’s development and its evolution both in size and in 

different use of spaces. 

Maintaining under consideration the conception of an incremental building system that can be developed 

based on an assisted self-construction process, it will allow materials and construction systems to be 

simpler without requiring any specialized knowledge. Therefore, the project answers the program and 

promotes an important contribution to the development of Oecussi-Ambeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Oecussi-Ambeno; Passive design; Sustainability; Incremental; Assisted self-construction  

 



VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

ÍNDICE 

 

DEDICATÓRIA ......................................................................................................................................... I 

AGRADECIMENTOS ............................................................................................................................. III 

RESUMO ................................................................................................................................................. V 

ABSTRACT ........................................................................................................................................... VII 

ÍNDICE .................................................................................................................................................... IX 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE TABELAS .........................................................................................................................XVII 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 1 

1.1 OBJECTO DE TRABALHO ..................................................................................................... 1 

1.2 OBJECTIVOS DO PROGRAMA ............................................................................................. 2 

1.3 METODOLOGIA DO TRABALHO ........................................................................................... 3 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO ................................................................................................ 5 

 

2 ENQUADRAMENTO ....................................................................................................................... 6 

2.1 HABITAÇÃO EM PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO ............................................................ 6 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DE TIMOR-LESTE E DE OÉ-CUSSE AMBENO .................................. 8 

2.2.1 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE ......................................................... 8 

2.2.1.1 CONTEXTO ................................................................................................................. 8 

2.2.1.2 HABITAÇÃO ................................................................................................................ 9 

2.2.2 REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OÉ-CUSSE AMBENO .............................. 9 

2.2.2.1 CONTEXTO ................................................................................................................. 9 

2.2.2.2 RELEVO .................................................................................................................... 10 

2.2.2.3 CLIMA ........................................................................................................................ 11 

2.2.2.4 RISCOS NATURAIS .................................................................................................. 12 

2.2.2.5 MODELO DE HABITAÇÃO ....................................................................................... 13 

 

3 CASOS DE ESTUDO .................................................................................................................... 16 

3.1 QUINTA MONROY - CHILE, 2003 (ELEMENTAL) ............................................................... 16 

3.2 PALMYRA HOUSE - ÍNDIA, 2007 (STUDIO MUMBAI) ........................................................ 17 

3.3 KIRINDA HOUSE - SRI LANKA, 2007 (SHIGERU BAN ARCHITECTS) ............................. 18 

3.4 BLOOMING BAMBOO HOUSE - VIETNAME, 2013 (H&P ARCHITECTS) .......................... 19 

3.5 CENTRO COMUNITÁRIO DE MANTANANI - MALÁSIA, 2012 (ARKITREK) ...................... 20 

3.6 PAPER LOG HOUSE - FILIPINAS, 2014 (SHIGERU BAN ARCHITECTS) ......................... 20 

3.7 MARIKA ALDERTON HOUSE - AUSTRÁLIA, 1994 (GLENN MURCUTT) ......................... 21 

3.8 BARRY’S LODGE - TIMOR-LESTE, 2004 (BARRY E LINA HINTON)................................. 22 

 



X 

4 PROJECTO ................................................................................................................................... 24 

4.1 IDEIA ..................................................................................................................................... 24 

4.1.1 ÁREA DE INTERVENÇÃO ............................................................................................ 24 

4.1.2 CONCEITO .................................................................................................................... 26 

4.2 ANÁLISE ................................................................................................................................ 28 

4.2.1 INCREMENTO ............................................................................................................... 28 

4.2.2 COBERTURA PRELIMINAR ......................................................................................... 29 

4.2.3 ESTRATÉGIAS PASSIVAS ........................................................................................... 30 

4.3 ORGANIZAÇÃO .................................................................................................................... 31 

4.3.1 FASEAMENTO .............................................................................................................. 32 

4.3.1.1 EXERCÍCIO 1 ............................................................................................................ 32 

4.3.1.2 ENTREGA INTERCALAR ......................................................................................... 33 

4.3.1.3 EXERCÍCIO 2 ............................................................................................................ 34 

4.4 VOLUME DA HABITAÇÃO .................................................................................................... 36 

4.5 ESTABILIDADE DA HABITAÇÃO ......................................................................................... 37 

4.5.1 ESTRUTURA BASE ...................................................................................................... 37 

4.5.2 MATERIAIS ................................................................................................................... 38 

4.5.3 SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO .................................................................................... 39 

4.5.3.1 PAREDES .................................................................................................................. 39 

4.5.3.2 PAREDE MOVÍVEL ................................................................................................... 40 

4.5.3.3 COBERTURA ............................................................................................................ 40 

4.5.3.4 LAMELAS LATERAIS ................................................................................................ 42 

 

5 ANÁLISE DE RESULTADOS ....................................................................................................... 43 

5.1 RADIAÇÃO SOLAR E SOMBREAMENTO – COBERTURA ................................................ 43 

5.2 RADIAÇÃO SOLAR E SOMBREAMENTO – LAMELAS LATERAIS .................................... 44 

5.3 ACÚSTICA ............................................................................................................................. 45 

5.4 ESTABILIDADE DA ESTRUTURA ........................................................................................ 46 

5.5 VENTILAÇÃO ........................................................................................................................ 47 

 

6 CONCLUSÃO................................................................................................................................ 48 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................................... 51 

 

 

 

 

 



XI 

ANEXOS ................................................................................................................................................ 54 

 

ANEXO A – MAPA DE RUGOSIDADE DO TERRENO EM PANTE MACASSAR ...............................i 

ANEXO B – MAPA DE SOMBREAMENTO EM PANTE MACASSAR (ÀS 12H00) ............................ ii 

ANEXO C – RISCOS NATURAIS EM PANTE MACASSAR (INUNDAÇÕES E SUBIDA DO NÍVEL… 

MÉDIO DAS ÁGUAS DO MAR) .......................................................................................................... iii 

ANEXO D – MAPA DA MORFOLOGIA URBANA EM PANTE MACASSAR ...................................... iv 

ANEXO E – MODELO FÍSICO E IMAGENS DO INTERIOR DA HABITAÇÃO ...................................v 

ANEXO F – AXONOMETRIA EXPLODIDA DA HABITAÇÃO ............................................................ vi 

ANEXO G – GUIA DE ÁRVORES DE OÉ-CUSSE AMBENO ........................................................... vii 

ANEXO H – LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS APLICADOS NA HABITAÇÃO .............................. viii 

ANEXO I – TABELA DOS COEFICIENTES DE ABSORPÇÃO DE MATERIAIS ............................... ix 

ANEXO J – QUANTIFICAÇÃO DA CARGA DA ACÇÃO DO VENTO .................................................x 

ANEXO K – QUANTIFICAÇÃO DA CARGA DA ACÇÃO SÍSMICA .................................................. xii 

ANEXO L – QUALIDADE DO AR INTERIOR ................................................................................... xiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1.1 – Tríade da Sustentabilidade ................................................................................................. 2 

Figura 1.2 – Tríade Vitruviana + Sustentabilidade .................................................................................. 2 

Figura 1.3 – Processo metodológico ....................................................................................................... 3 

Figura 2.1 – Localização de Timor-Leste ................................................................................................ 8 

Figura 2.2 – Territórios de Timor-Leste ................................................................................................... 8 

Figura 2.3 – Limites administrativos de Oé-Cusse Ambeno ................................................................. 10 

Figura 2.4 – Ortofotomapa das montanhas de Oé-Cusse e do rio Tono. Adaptado de Bing Maps…       

(2016) .................................................................................................................................................... 10 

Figura 2.5 – Pante Macassar. Adaptado de Panoramio (2012) ............................................................ 10 

Figura 2.6 – Montanhas vistas do aeroporto de Pante Macassar......................................................... 10 

Figura 2.7 – Temperatura, Precipitação, Humidade e Insolação em Oé-Cusse Ambeno. Adaptado…         

de GEOTPU (2015) ............................................................................................................................... 12 

Figura 2.8 – Percurso solar em Oé-Cusse. Adaptado de GEOTPU (2015) ......................................... 12 

Figura 2.9 – Frequência do vento e Velocidade média do vento. Adaptado de GEOTPU (2015) ....... 12 

Figura 2.10 – Esquema do modelo de habitar mais comum em Oé-Cusse. Adaptado de GEOTPU…  

(2015) .................................................................................................................................................... 14 

Figura 2.11 – Tipologias 1 de habitação ............................................................................................... 15 

Figura 2.12 – Tipologias 2 de habitação ............................................................................................... 15 

Figura 2.13 – Tipologias 3 de habitação ............................................................................................... 15 

Figura 2.14 – Tipologias 4 de habitação ............................................................................................... 15 

Figura 3.1 – Estrutura base da Quinta Monroy. Adaptado de Estudio Palma (2003) ........................... 16 

Figura 3.2 – Incremento da Quinta Monroy. Adaptado de Elemental (2004) ....................................... 16 

Figura 3.3 – Vista do volume sul a partir do volume norte. Adaptado de AKAA / Rajesh Vora (2008) 17 

Figura 3.4 – Vista da Palmyra House a partir da piscina. Adaptado de AKAA / Rajesh Vora (2008) .. 17 

Figura 3.5 – Sistemas de construção da Palmyra House. Adaptado de Studio Mumbai (2007) .......... 17 

Figura 3.6 – Kirinda House. Adaptado de Shigeru Ban Architects (2007) ............................................ 18 

Figura 3.7 – Família na área exterior coberta. Adaptado de Shigeru Ban Architects (2007) ............... 18 

Figura 3.8 – Acesso à Blooming Bamboo House. Adaptado de Doan Thanh Ha (2013) ..................... 19 

Figura 3.9 – Planta do Piso 1 e Secção da habitação. Adaptado de H&P Architects (2013) ............... 19 

Figura 3.10 – Centro Comunitário de Mantanani. Adaptado de Arkitrek (2012) ................................... 20 

Figura 3.11 – Painéis quadrados de bambu trançado. Adaptado de Arkitrek (2012) ........................... 20 

Figura 3.12 – Estrutura de tubo de papel. Adaptado de Shigeru Ban Architects (2014) ...................... 21 

Figura 3.13 – Paredes de folha de bambu trançado. Adaptado de Shigeru Ban Architects (2014) ..... 21 

Figura 3.14 – Marika Alderton House. Adaptado de TOTO (2008) ...................................................... 22 

Figura 3.15 – Família aborígene no interior da habitação. Adaptado de TOTO (2008) ....................... 22 

Figura 3.16 – Um bungalow do eco-resort. Adaptado de Ellen Burne (2016) ...................................... 22 

Figura 3.17 – Bungalows elevados com coberturas em colmo. Adaptado de Stephen Skok (2014) ... 22 

Figura 4.1 – Processo metodológico ..................................................................................................... 24 

file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460449
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460450
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460451
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460452
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460453
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460454
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460455
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460455
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460456
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460457
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460458
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460458
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460459
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460460
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460461
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460461
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460462
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460463
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460464
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460465
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460466
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460467
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460468
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460469
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460470
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460471
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460472
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460473
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460474
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460475
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460476
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460477
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460478
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460479
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460480
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460481
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460482
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460483


XIV 

Figura 4.2 – Sugestões de lotes (a azul) para intervenção. Adaptado de Google Maps (2017) .......... 24 

Figura 4.3 – Ortofotomapa do Lote 3. Adaptado de Google Earth (2017) ............................................ 25 

Figura 4.4 – Abordagem ao Lote 3 através da extensão das vias principais e criação de vias...  

secundárias perpendiculares ................................................................................................................ 26 

Figura 4.5 – Manifestação da grelha quadrangular na malha ortogonal .............................................. 26 

Figura 4.6 – Edifício rectangular bem orientado ................................................................................... 27 

Figura 4.7 – Edifício rectangular mal orientado..................................................................................... 27 

Figura 4.8 – Implantação do edifício quadrangular ............................................................................... 27 

Figura 4.9 – Solução de expansão vertical em países com clima tropical húmido. Adaptado de…       

Lengen (2004) ....................................................................................................................................... 28 

Figura 4.10 – Parede técnica. Adaptado de GEOTPU (2017) .............................................................. 29 

Figura 4.11 – Planificação da Parede técnica. Adaptado de GEOTPU (2017) .................................... 29 

Figura 4.12 – Modelos físicos da cobertura à escala 1:100 .................................................................. 30 

Figura 4.13 – Estudo da inserção dos volumes na matriz .................................................................... 32 

Figura 4.14 – Desenhos conceptuais da planta da habitação .............................................................. 32 

Figura 4.15 – Planta base ..................................................................................................................... 32 

Figura 4.16 – Planta incremental .......................................................................................................... 32 

Figura 4.17 – Malha ortogonal .............................................................................................................. 33 

Figura 4.18 – Implantação de quarteirões ............................................................................................. 33 

Figura 4.19 – Áreas agrícolas nos quarteirões ..................................................................................... 33 

Figura 4.20 – Implantação das habitações num quarteirão .................................................................. 33 

Figura 4.21 – Quintas solares ............................................................................................................... 33 

Figura 4.22 – Planta base ..................................................................................................................... 34 

Figura 4.23 – Planta incremental .......................................................................................................... 34 

Figura 4.24 – Malha ortogonal .............................................................................................................. 34 

Figura 4.25 – Implantação dos quarteirões ........................................................................................... 34 

Figura 4.26 – Áreas agrícolas ............................................................................................................... 34 

Figura 4.27 – Organização dos quarteirões .......................................................................................... 35 

Figura 4.28 – Planta base (T2) .............................................................................................................. 35 

Figura 4.29 – Planta incremental (T3) ................................................................................................... 35 

Figura 4.30 – Planta incremental (T4) ................................................................................................... 35 

Figura 4.31 – Planta (T4) com estacionamento para automóvel .......................................................... 35 

Figura 4.32 – Influência da grelha quadrangular em soluções do projecto .......................................... 36 

Figura 4.33 – Corte volumétrico da habitação ...................................................................................... 36 

Figura 4.34 – Estrutura base da habitação ........................................................................................... 37 

Figura 4.35 – Esquema estático da estrutura ....................................................................................... 37 

Figura 4.36 – Utilização de cordas e pregos em sistemas de construção ............................................ 37 

Figura 4.37 – Sistema de encaixe macho-fêmea .................................................................................. 37 

Figura 4.38 – Casuarina junghuhniana ................................................................................................. 38 

Figura 4.39 – Corypha utan ................................................................................................................... 38 

file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460484
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460485
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460486
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460486
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460487
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460488
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460489
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460490
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460491
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460491
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460492
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460493
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460494
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460495
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460496
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460497
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460498
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460499
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460500
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460501
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460502
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460503
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460504
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460505
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460506
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460507
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460508
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460509
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460510
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460511
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460512
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460513
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460514
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460515
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460516
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460517
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460518
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460519
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460520
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460521


XV 

Figura 4.40 – Cocos nucifera ................................................................................................................ 38 

Figura 4.41 – Prosopis juliflora .............................................................................................................. 38 

Figura 4.42 – Borassus flabellifer .......................................................................................................... 38 

Figura 4.43 – Colmo .............................................................................................................................. 38 

Figura 4.44 – Sistema de montagem das paredes movíveis ................................................................ 40 

Figura 4.45 – Sistema da parede movível investigado através de modelos físicos à escala 1:50 ....... 40 

Figura 4.46 – Sistema construtivo da cobertura.................................................................................... 41 

Figura 4.47 – Revestimento da cobertura em colmo ............................................................................ 41 

Figura 4.48 – Abertura central da cobertura ......................................................................................... 41 

Figura 4.49 – Sistema construtivo das lamelas laterais ........................................................................ 42 

Figura 4.50 – Vista interior e exterior das lamelas ................................................................................ 42 

Figura 5.1 – Percurso do som desde a fonte até ao receptor ............................................................... 45 

Figura 5.2 – Tempo de reverberação calculado ................................................................................... 45 

Figura 5.3 – Eco calculado .................................................................................................................... 45 

Figura 5.4 – Ecograma do som ao fim de 1s ........................................................................................ 45 

Figura 5.5 – Esquema estático da estrutura ......................................................................................... 46 

Figura 5.6 – Carga do peso próprio e a sua deformação ..................................................................... 46 

Figura 5.7 – Carga do sismo e a sua deformação ................................................................................ 46 

Figura 5.8 – Soluções de introdução de diagonais de contraventamento ............................................ 46 

Figura 5.9 – Ventilação cruzada (vista frontal e vista de topo) ............................................................. 47 

Figura 5.10 – Ventilação cruzada num dos quartos .............................................................................. 47 

Figura 5.11 – Ventilação pelas lamelas laterais .................................................................................... 47 

Figura 5.12 – Ventilação cruzada num quarteirão ................................................................................ 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as imagens não referenciadas são da autoria de Lourenço Manuel Pedrosa Machado Baptista Branco 

file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460522
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460523
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460524
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460525
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460526
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460527
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460528
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460529
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460530
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460531
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460532
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460533
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460534
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460535
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460536
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460537
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460538
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460539
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460540
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460541
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460542
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460543
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC40.docx%23_Toc496460544


XVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XVII 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 3.1 – Síntese das influências dos casos de estudo para o desenvolvimento do projecto ........ 23 

Tabela 4.1 – Soluções de incremento investigadas .............................................................................. 29 

Tabela 4.2 – Soluções de cobertura inicialmente conceptualizadas .................................................... 30 

Tabela 4.3 – Estratégias passivas consideradas para a habitação ...................................................... 31 

Tabela 4.4 – Aplicações dos materiais no projecto ............................................................................... 38 

Tabela 4.5 – Soluções de parede presentes no projecto ...................................................................... 39 

Tabela 5.1 – Número de horas de sol e radiação solar média mensal ................................................. 43 

Tabela 5.2 – Relação entre o número de lamelas laterais e as radiação e iluminação interior ........... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC26.docx%23_Toc495711343
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC26.docx%23_Toc495711345
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC26.docx%23_Toc495711346
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC26.docx%23_Toc495711347
file:///C:/Users/LORI/Google%20Drive/Tese/Relatório%20de%20Projecto%20MAC26.docx%23_Toc495711348


XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 OBJECTO DE TRABALHO 

 

O trabalho desenvolvido para a disciplina de Projecto Final em Arquitectura II do Mestrado Integrado 

em Arquitectura aborda a questão da habitação para países em desenvolvimento. A área de 

intervenção encontra-se inserida na cidade de Pante Macassar, da Região Administrativa Especial de 

Oé-Cusse Ambeno, um enclave de Timor-Leste. Em nações pouco desenvolvidas, como Timor-Leste, 

o conceito de habitação deve ser acessível, adequado e com um baixo impacto ambiental, tendo 

sempre em mente a dimensão e a saúde. O uso de materiais locais para a sua construção é sempre 

preferível, pois estes possuem energia incorporada, minimizando as distâncias do seu transporte e as 

emissões de CO2, e possuem um melhor comportamento e adaptação face ao microclima local do que 

materiais importados, possibilitando uma manutenção mais fácil. O uso eficiente de água e de energia, 

boa qualidade do ar no interior e baixa manutenção são, também, aspectos que descrevem a 

consciência total daquilo que é denominado como “Habitação Sustentável”. É este o quadro em que o 

projecto se vai mover.  

Um pré-requisito para se desenvolver arquitectura sustentável passa por defini-la, assim como explicitar 

o porquê da sua importância. Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

definiu desenvolvimento sustentável como “desenvolvimento que vai ao encontro das necessidades do 

presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de irem ao encontro das suas”. O papel 

da sustentabilidade está associado à limitação e/ou controlo do consumo humano de modo a minimizar 

os impactos no ecossistema e a redução de recursos naturais, pois hoje em dia o nosso planeta 

enfrenta problemas significativos relacionados com um exponencial crescimento da população, 

habitação precária, escassez de recursos naturais e alterações climáticas. 

As abordagens à sustentabilidade são vastas e dependentes da área em que se inserem para 

compreender o impacto desta no futuro, existindo, assim, a necessidade de considerar uma tríade da 

sustentabilidade: social, ambiental e económica (Figura 1.1). A sustentabilidade social refere-se a 

parâmetros como a saúde, conforto e satisfação do utilizador, a igualdade social e condições de 

melhoramento de vida numa comunidade, aliados aos princípios vitruvianos de funcionalidade, estética 

e estrutura do edifício (Figura 1.2). A sustentabilidade ambiental integra a capacidade de equilibrar o 

capital natural trazendo equilíbrio entre a quantidade de consumo dos recursos naturais e a capacidade 

da sua reposição, como água, alimentos, materiais e energia. A sustentabilidade económica relaciona-

-se com os sistemas de construção, utilização e quantidade de materiais, a vida útil e manutenção de 

um edifício, incluindo a sua demolição. Ao evitar soluções de construção dispendiosas e ao adoptar-se 

um método mais estandardizado e modular, a fácil acessibilidade ao património imóvel pode originar 

diversas oportunidades a pessoas de diferentes classes sociais e com vários níveis de rendimento. 

A Habitação Sustentável segue a tríade da sustentabilidade na medida em que se preocupa em retratar 

uma alta qualidade e conforto no edifício, associados a um desempenho eficiente, integração social, 
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dimensão adequada, utilização flexível e acessibilidade. A vida em comunidade está interligada com o 

tópico de habitação sustentável, pois esta é considerada como o primeiro elemento chave para 

impulsionar o desenvolvimento comunitário e individual. A arquitectura possui uma elevada influência 

no futuro sustentável e o incremento é uma questão que complementa este aspecto, pois procura 

adaptar a habitação ao comportamento e às necessidades do agregado familiar no seu dia-a-dia. 

Para que o projecto seja concebido, assuntos como materiais de construção, tecnologias e sistemas 

integrados devem reflectir um processo de auto-construção futuro que, posteriormente, será introduzido 

na região de Oé-Cusse Ambeno em Timor-Leste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 OBJECTIVOS DO PROGRAMA 

 

Este relatório de projecto tem como objectivo de programa a identificação das principais características 

do estilo de vida local e os principais problemas relativos às existências habitacionais e às condições 

de vida, assim como interpretar modelos correntes de habitação para países em desenvolvimento e 

criar uma habitação modular para a Região de Oé-Cusse Ambeno, considerando a sua adequação aos 

contextos económico, social e ambiental. 

O projecto deve repensar a habitação não apenas como um espaço para viver, mas também como uma 

oportunidade para melhorar as condições de vivência a nível social e económico. Um pensamento num 

processo de construção incremental baseado na auto-ajuda assistida terá um impacto directo tanto na 

selecção de materiais, como nos sistemas de construção e, também, na proposta de uma solução 

futura que esteja preparada para se adaptar ao desenvolvimento da população local. A materialização 

da solução deve assegurar durabilidade e possibilidade para um aperfeiçoamento posterior, aliados à 

possibilidade de expansão da área da habitação de 2 quartos (T2) para 4 quartos (T4), horizontal ou 

verticalmente, devido a um eventual crescimento do agregado familiar inicial.  

O projecto deve considerar, igualmente, a implementação de uma Parede Técnica com 60x220x280cm 

como a principal infraestrutura da casa. A Parede Técnica actuará como uma caixa de junção para 

Figura 1.1 – Tríade da Sustentabilidade 

 

Figura 1.2 – Tríade Vitruviana + Sustentabilidade 
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EstabilidadeVolumeOrganizaçãoAnáliseIdeia

Figura 1.3 – Processo metodológico 

recursos hídricos e eletricidade, e funcionará como uma parede compartilhada entre a cozinha e a 

instalação sanitária. 

É de salientar a atenção e os cuidados não só num desenho bioclimático e integração de estratégias 

passivas relativas ao contexto microclimático, mas também na aplicação de materiais locais e soluções 

de auto-construção de acordo com as tecnologias disponíveis na zona. 

O interesse do presente relatório de projecto prende-se com a importância que o tema de habitação 

sustentável assume como elemento catalisador para comunidades de países em desenvolvimento e o 

papel com que esta contribui para a criação de empregos, para o ensino e educação sobre as actuais 

alterações climáticas e de como a adopção de correctos métodos de construção pode contribuir para a 

sua mitigação e para o bem-estar das populações. 

 

1.3 METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

A metodologia do trabalho consistiu numa divisão em cinco estádios, ilustrados na Figura 1.3, que 

permitiram guiar o processo criativo do projecto. 

 

 

 

 

 

O primeiro estádio encontra-se ligado ao surgimento do problema e da ideia para o projecto, tendo 

várias pesquisas sido efectuadas sobre o tema de Habitação Sustentável. Isto conduziu à elaboração 

do conceito inicial, com base na recolha de informação sobre a situação de habitação em países em 

desenvolvimento e a realidade na qual Timor-Leste se insere. A visita de estudo realizada em Outubro 

de 2016 e o relatório de caracterização escrito pela turma do 5º ano no primeiro semestre facilitaram o 

estudo das áreas de intervenção propostas, onde foram sintetizados factores como a topografia, 

microclima, modos de vivência local, materiais localmente disponíveis e outras condicionantes, que, 

mais tarde, levaram à selecção em definitivo do lote a intervir. 

No segundo estádio, as questões do incremento e da implementação de estratégias de desenho 

passivo foram analisadas, tendo sido realizada uma caracterização destas a partir do conceito 

previamente desenvolvido. A habitação foi analisada consoante a sua disponibilidade para agregação 

de novas divisões, onde diferentes abordagens foram realizadas face a uma possível expansão 

horizontal e/ou vertical da habitação. Nesta fase, também foram considerados estudos preliminares 

quanto à integração e relação da cobertura com o conceito e contexto territorial.    
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O terceiro estádio concerne à criação da proposta para o projecto de habitação, desde a sua planta de 

localização inicial até à elaboração de soluções à escala real. O plano, em geral, seguido para a 

metodologia e para o processo criativo focou-se no uso de diferentes ferramentas, tanto manuais como 

computacionais, para enriquecer a criatividade e, consequentemente, os múltiplos aspectos do 

projecto. Conceitos preliminares foram constantemente investigados com o auxílio de esquiços e 

esboços, revelando-se como o método mais rápido para expressar ideias no papel. Modelos físicos à 

escala 1:100 foram, inicialmente, produzidos para desenvolver a planta e o volume da habitação 

relativamente ao seu contexto urbano e climático. Embora desenhos técnicos, como plantas e cortes, 

fossem requeridos para materializar conceitos de um modo mais preciso, a modelação tridimensional 

revelou-se mais frutífera para alcançar um processo de trabalho mais iterativo. 

Softwares de parametrização foram usados para assistir o processo criativo, tornando-o mais iterativo. 

O “plugin adicional Ladybug do Grasshopper” foi utilizado para auxiliar na elaboração de um edifício 

com um desenho ambientalmente consciente. Trata-se de um plugin adicional para o Rhinoceros 5, um 

software de modelação tridimensional que permite um processo de iteração mais eficiente. O Ladybug 

dispõe de vários comandos que permitem controlar a colocação de um edifício tendo em consideração 

parâmetros como a posição solar anual, a radiação solar, a velocidade do vento, a humidade do ar, o 

posicionamento e alcance das sombras, possibilitando, deste modo, uma implementação mais 

consistente no território. Outros plugins para o Grasshopper que foram utilizados são o Karamba e o 

Gh2Robot, que estão associados à questão mais técnica da habitação, pois serviram de ajuda aos 

cálculos da sua estrutura e permitiram ter uma noção aproximada da sua estabilidade relativamente às 

cargas principais presentes no território. Também se recorreu a outros softwares que tiveram o papel 

de assegurar um bom conforto no interior da habitação, como o Velux Daylight Visualizer que contribuiu 

para a verificação de uma boa iluminação diurna interior, o Pachyderm Acoustics (outro plugin para o 

Grasshopper) auxiliou a procura de um ideal conforto acústico e o Autodesk Flow Desgin permitiu 

realizar simulações do uso eficiente da ventilação natural como estratégia de arrefecimento da 

habitação. 

Num quarto estádio, o volume final da proposta habitacional é explorado através de modelos físicos 

com um nível de detalhe mais elevado, onde se encontram implementadas soluções técnicas 

consideradas no estádio anterior.  

Num quinto estádio, o projecto foi aprofundado numa componente mais técnica quanto à estabilidade 

da estrutura base, onde é explorada a sua estatia e as possíveis deformações derivadas das cargas 

principais actuantes; aos materiais selecionados e às diferentes soluções técnicas adoptadas. 

Este processo integrado e iterativo foi ampliado, ainda mais, devido aos constantes “avanços e recuos” 

ao longo do projecto, provenientes de comparações entre resultados analíticos e ferramentas de 

simulação e proveniente da concretização de soluções através de desenhos e visualizações. As 

estratégias passivas, a implementação da parede técnica e o incremento da habitação também 

influenciaram o desenvolvimento do conceito e da planta no decorrer do projecto, resultando em 

soluções técnicas com uma coerência recíproca na proposta final.  
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O texto encontra-se estruturado no formato que melhor permite atingir os objectivos definidos.  

Desta forma, em termos de objectivos principais, está compreendido em duas partes. A primeira parte 

retrata a recolha de informação e caracterização que aborda os aspectos relacionados com a vivência 

local do território designado e de diagnóstico, onde são analisados diferentes casos de estudo 

relacionados com a temática do projecto, uma avaliação destes é efectuada relativamente ao contexto 

do território e às influências que foram consideradas (capítulo 2 e 3), seguindo-se uma segunda parte 

em que uma proposta de habitação é idealizada e avaliada consoante a sua implementação no contexto 

local (capítulos 4 e 5). 

Globalmente, o relatório de projecto encontra-se organizado em 6 capítulos. 

No capítulo 1, efectua-se o enquadramento do relatório de projecto na temática da habitação corrente 

em países em desenvolvimento, o interesse do tema, os respectivos objectivos delineados pelo 

programa da disciplina que motivaram a sua execução e a metodologia aplicada durante o processo 

criativo. 

No capítulo 2, com base na pesquisa bibliográfica efectuada, aborda-se sumariamente a questão da 

habitação nos países em desenvolvimento, uma investigação que procura aprofundar a relação das 

suas principais condicionantes com o tema abordado pelo projecto e como é que Timor-Leste se 

enquadra nesta perspectiva, focando-se, especificamente, no caso da Região Administrativa Especial 

de Oé-Cusse Ambeno. 

No capitulo 3, abordam-se casos de estudo quanto à sua relevância para o contexto timorense, o tipo 

de materiais utilizados, o processo de construção e as soluções técnicas adoptadas, bem como a sua 

sustentabilidade. 

O capítulo 4 acompanha a evolução da proposta de habitação para o local, desde a sua 

conceptualização até ao desenvolvimento de soluções à escala real, tendo sempre em consideração o 

contexto no qual se irá integrar. 

No capítulo 5, uma reflexão crítica é fornecida quanto à implementação do projecto e aos resultados 

obtidos através de simulações realizadas. 

O capítulo 6 apresenta as conclusões gerais do relatório de projecto. 

Por fim, apresentam-se as referências bibliográficas e os anexos que foram referidos ao longo do 

relatório. 
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2 ENQUADRAMENTO 

 

2.1 HABITAÇÃO EM PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 

 

Para a maioria das populações dos países desenvolvidos, o direito à habitação está assegurado, mas 

tal não acontece com países em desenvolvimento. É um facto que as pessoas se movimentam para as 

cidades em busca de melhores condições de vida, melhores fontes de rendimento e de um melhor lugar 

para viver e, embora tais possam ser vistos como aspectos positivos, nem sempre é o caso, pois 

associada a esta migração encontra-se uma resposta ineficaz à necessidade de habitação da 

população, sendo responsável pelas condições precárias nas classes mais pobres (Smith, 2011). Em 

2014, o arquitecto chileno Alejandro Aravena (vencedor do Prémio Pritzker1 em 2016) denominou este 

problema como a “ameaça dos 3 S: Scale, Speed, Scarcity – a escala, a velocidade e a escassez de 

meios com os quais teremos que responder a este fenómeno sem precedência em toda a história”. 

Estas populações ocupam as cidades periféricas, dando origem a um crescimento espontâneo de 

bairros-de-lata amplamente dispersos em formas fractais, desprovidos de infraestruturas e instalações 

sociais, bem como de habitação básica. 

Nestas migrações, as populações rurais, que maioritariamente provêm das áreas mais pobres e que 

não possuem capacidades socioeconómicas para se estabelecerem nos centros de densificação 

urbana, tendem a juntar-se em grupos de ocupantes com a finalidade de habitar propriedades vagas 

e/ou sem uso, situadas nos limites da cidade ou fora dela, tratando-se de espaços que geralmente se 

encontram sem adiantados processos de desenvolvimento formal (Cinatti, 1987). Este tipo de 

comportamento pode originar problemas como, segundo Westendorff (2004: 3), “(…) múltiplas 

ameaças à sua ocupação: alta susceptibilidade à poluição industrial ou desastres naturais (enchentes, 

actividade sísmica, incêndios, etc.) ou com obstáculos quase intransponíveis para a provisão de 

serviços essenciais (ausência de fontes de água potável, local rochoso e em declive ou passível de 

desmoronamentos)”. De país para país verifica-se que, associado ao seu nível interno, existem também 

outros contrastes marcantes, devido às desigualdades socioeconómicas existentes. Nos países em 

desenvolvimento, as populações com rendimentos mais elevados tendem a viver nas melhores áreas 

residenciais das cidades, ao contrário das populações mais pobres que vivem nas periferias urbanas. 

Segundo Alejandro Aravena (2014): “dos 3 biliões de pessoas que hoje vivem em cidades, 1 bilião vive 

abaixo da linha da pobreza”, o que significa que, em países em desenvolvimento, cerca de 1 bilião de 

pessoas vive em habitações inadequadas como favelas, bairros-de-lata ou outro tipo de assentamento 

informal, sem acesso a saneamento básico, água canalizada, electricidade e sem segurança para os 

seus bens.  

Similarmente, de acordo com John Beardsley (2007): “as favelas são hoje a forma dominante de uso 

da malha urbana em grande parte do mundo em desenvolvimento”. 

                                                           
1 O Prémio Pritzker é concedido anualmente e muitas vezes é referido como "Nobel da arquitetura" e "a maior honra da profissão” 

(Pritzkerprize.com, 2017)  
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Conforme David Westendorff (2004: 4): “(…) algumas dessas comunidades auto-desenvolvidas agora 

estão demasiadamente maduras, a ponto das habitações construídas com os materiais permanentes 

originais atingirem o estágio que as classifica como "de risco", pela idade dos materiais e pelo excesso 

de construção sobre alicerces pobremente projetados e construídos”. 

Famílias com salário regular tendem, progressivamente, a substituir os materiais temporários das suas 

primeiras habitações: paredes de alvenaria e argamassa em vez de chapas metálicas ou cartão; pisos 

ou ladrilhos em vez de chão de terra; portas com fechaduras em vez de pedaços de lona ou outros 

têxteis dependurados (Westendorff, 2004). 

Amado e Ramalhete (2015) defendem que a baixa qualidade de vida e as condições precárias revelam 

dois contextos: as áreas urbanas são caracterizadas pela sua densificação - consequentes habitações 

superlotadas - para a qual não existe uma solução rápida e efectiva; as áreas rurais mostram uma 

realidade marcada pelo isolamento, principalmente relacionado com falta de infraestruturas e sistemas 

de mobilidade. A falta de uma estratégia de desenvolvimento conduz ao isolamento, ao abandono e à 

migração populacional para os centros urbanos. Como consequência, em ambos os contextos 

geográficos, essas populações são excluídas do resto da sociedade, agravando as suas condições 

socioeconómicas que se estabelecem como um obstáculo para o seu desenvolvimento. 

Sendo este o caso, soluções de habitação para estas populações de países em desenvolvimento 

tentam ser implementadas; contudo, estas propostas não se apresentam como sustentáveis, 

enfrentando problemas e condicionantes relacionadas com aspectos sociais, económicos e ambientais. 

Exemplos que suportam esta afirmação são Werna (2001): “nos países em desenvolvimento, a 

habitação é simultaneamente um abrigo e uma base para gerar rendimento”; Whitehead and Scanlon 

(2007): “(…) a acessibilidade da habitação torna-se comprometida devido aos processos de construção 

e materiais adotados, principalmente importados, o que resulta em transporte e custos de trabalho 

especializado; a inadequação das características territoriais resulta em ineficiência térmica, que está 

relacionada não apenas com o conforto térmico dos ocupantes, mas também com o consumo de 

energia de aquecimento, arrefecimento, ventilação e luz natural”.  

Amado e Ramalhete (2015) afirmam que soluções modulares, relacionadas com a pré-fabricação, 

revelam um potencial e uma oportunidade para resolver esse problema. Economicamente, as soluções 

pré-fabricadas tornam-se viáveis e, portanto, acessíveis pelas populações com baixo rendimento. 

Elementos estandardizados também tornam a construção fácil para montagem dentro de um processo 

de auto-construção assistida. Para o fabricante, a prefabricação mostra vantagens, nomeadamente em 

termos de redução de resíduos e consumo de energia.  

A ideia passa por tirar partido das habilidades de auto-construção encontradas nos residentes de 

assentamentos informais para desenvolver habitações através de soluções pré-fabricadas e utilização 

de materiais locais. 
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2.2 CARACTERIZAÇÃO DE TIMOR-LESTE E DE OÉ-CUSSE AMBENO 

 

2.2.1 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE 

 

2.2.1.1 CONTEXTO 

 

A ilha de Timor localiza-se a norte da costa da Austrália (Figura 2.1). Trata-se de uma ilha recente, o 

que significa que a erosão ainda não possuiu um papel determinante na modelagem do seu terreno, 

originando deste modo, implicações na sua morfologia de declive acentuado. Encontra-se dividida entre 

as nações da Indonésia e de Timor-Leste.  

Timor-Leste tem uma superfície de 14874 km2, estando repartido por quatro territórios distintos: a 

metade oriental da ilha de Timor, a ilha de Ataúro, o enclave de Oé-Cusse Ambeno e a pequena ilha 

de Jaco na extremidade leste da ilha (Figura 2.2). Ao longo da sua história, foi colonizada pelos 

portugueses, japoneses e indonésios, tendo a ocupação dos últimos originado graves conflitos internos 

e consequentes reflexos na economia e na sociedade. Timor-Leste teve a sua independência 

oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas em 2002 (Guedes, 2015).  

A estrutura política e administrativa autóctone de Timor-Leste baseia-se num conjunto hierarquizado 

de reinos que têm por base a família. Um pequeno grupo de famílias compõe uma povoação, na maioria 

são povoações dispersas pelo território, vulgarmente conhecidas por “Knuas” (aldeias). Ao conjunto de 

várias “Knuas” chama-se “Suco”, administrado pelo chefe de Suco. Timor-Leste é composto por vários 

Sucos, que permanecem ainda hoje como uma célula fundamental da estruturação política de Timor-

Leste. A família constitui a base de toda a complexa estrutura social timorense (Guedes, 2015).  

Timor-Leste possui oficialmente 12 distritos mais o enclave de Oé-Cusse Ambeno que é considerado 

como uma região administrativa (Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno). Todos estes 

estão divididos em subdistritos, estando distribuídos num total de 65 pelo país inteiro. Estes, depois 

encontram-se novamente divididos em Sucos, existindo 442 Sucos em Timor-Leste (GEOTPU, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Localização de Timor-Leste Figura 2.2 – Territórios de Timor-Leste 
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2.2.1.2 HABITAÇÃO 

 

Tal como em países em desenvolvimento, Timor-Leste também assistiu a um êxodo rural, assim como 

a um elevado grau de destruição consequente da ocupação indonésia, que segundo Guedes (2015: 

29): “(…) explicam uma grande parte da carência habitacional que existe actualmente nas duas 

principais cidades do território: na capital, Díli e na segunda maior cidade, Baucau. A malha urbana (…) 

caracteriza-se sobretudo pela auto-construção de habitações, resultando, na sua grande maioria, em 

habitações de carácter precário, com carências a nível do saneamento básico e infraestruturas de apoio 

(instalações eléctricas, redes de abastecimento de água, ou mesmo vias de acesso)”.  

Na nova construção existente em Timor-Leste verifica-se a frequente adopção de tipologias importadas, 

que não se adequam ao contexto local, tendo como consequência elevada utilização de sistemas 

activos de arrefecimento.  

Em todo o território predomina a auto-construção, em que a descaracterização dos diferentes tipos de 

habitações rurais e habitações urbanas é uma realidade. Tendo como base a habitação tradicional, 

será de enorme interesse estratégico para Timor-Leste o desenvolvimento de projectos de habitação 

social, particularmente, em áreas urbanas e em áreas rurais, associados às cooperativas agrícolas já 

existentes e em que a participação da população seja efectiva na reconstrução do território (Cinatti, 

1987; Guedes, 2015; Oliveira, 2015). 

 

2.2.2 REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OÉ-CUSSE AMBENO 

 

2.2.2.1 CONTEXTO 

 

Localizada a cerca de 80 km da fronteira entre a Indonésia e Timor-Leste, a Região Administrativa 

Especial de Oé-Cusse Ambeno é rodeada por território indonésio, sendo a excepção a norte, contendo 

uma costa com uma extensão de cerca de 50 km contornada pelo mar de Savu e envolta por recifes 

de coral. A região é atravessada pelo vale do rio Tono, contendo uma paisagem predominantemente 

montanhosa e com declives acentuados, chegando a atingir alturas de 1450 metros. Durante a época 

das chuvas, o leito do rio eleva-se e algumas comunidades ficam completamente isoladas por largos 

períodos de tempo (GEOTPU, 2015). 

O enclave de Oé-Cusse Ambeno ocupa uma área de 817 km2, com uma população de 72230 

habitantes, possuindo um total de 4 subdistritos: Nitibe, Oesilo, Passabe e Pante Macassar. Cada 

subdistrito está dividido em Sucos, contendo a região administrativa um total de 18 Sucos (Figura 2.3). 

O subdistrito com maior número de Sucos é a capital da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse 

Ambeno, Pante Macassar, registando 8 sucos, sendo também o subdistrito com maior área (357,3 

km2), ocupando cerca de 43,72% do território da região e com o maior número de habitantes (35226 

habitantes) (GEOTPU, 2015). 
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Figura 2.3 – Limites administrativos de Oé-Cusse Ambeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Oé-Cusse, a população é principalmente jovem, estando a população feminina em ligeira maioria 

sobre a masculina, com uma diferença de 363 habitantes do sexo feminino em relação ao sexo 

masculino. Apesar das línguas oficiais de Timor-Leste serem o Português e o Tétum, nesta região os 

dois idiomas mais falados são o Baiqueno e o Tétum. No que toca à actividade económica, o sector da 

produção agrícola (juntamente com o das pescas e da silvicultura) é o que maior empregabilidade 

apresenta, empregando 14221 habitantes em Oé-Cusse Ambeno (GEOTPU, 2015).  

 

2.2.2.2 RELEVO 

 

A topografia da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno é particularmente montanhosa e 

irregular (Figura 2.4), com o seu declive a atenuar desde o interior até à linha costeira (Figuras 2.5 e 

2.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Ortofotomapa das montanhas de Oé-Cusse e do rio Tono. Adaptado de Bing Maps (2016) 

 

Figura 2.5 – Pante Macassar. Adaptado de Panoramio 
(2012) 

 

Figura 2.6 – Montanhas vistas do aeroporto de Pante 
Macassar 
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De acordo com o GEOTPU (2015: 55), dos estudos feitos foi possível identificar três zonas morfológicas 

principais em Oé-Cusse: 

➢ Zona 1: zona litoral, baixa e plana (< 100m) – corresponde a uma planície litoral aluvial, bastante 

irregular e estreita, engloba as planícies da ribeira do Tono e de Noe Bessi. A cidade de Pante 

Macassar enquadra-se nesta zona. 

 

➢ Zona 2: zona montanhosa média (100m - 500m) – corresponde ao interior da região com excepção 

da zona nordeste de altitudes mais elevadas. O relevo nesta área é muito irregular. 

 

➢ Zona 3: zona montanhosa a nordeste da região, conhecida por montanhas de Oé-Cusse (> 500m) 

– corresponde a uma zona declivosa, muito recortada por linhas de água profundas. 

É de salientar que Oé-Cusse Ambeno é constituída em 68% por áreas abruptamente inclinadas e em 

22% por áreas de reduzida inclinação (GEOTPU, 2015), ilustrado no ANEXO A. Esta inclinação da 

região é considerada como uma grande barreira para comunicação entre diferentes áreas, pois dificulta 

o processo de construção de vias de mobilidade que as permitam interligar, contribuindo para o seu 

isolamento. 

As áreas de reduzida inclinação tendem a ser as mais indicadas para o desenvolvimento urbano, devido 

à sua acessibilidade e ao potencial para a agricultura originado pela influência do rio Tono no território. 

  

2.2.2.3 CLIMA 

 

Segundo o GEOTPU (2015: 73), dos estudos realizados em Timor-Leste, considera-se a existência de 

duas estações específicas definidas pelas monções: estação húmida (época das chuvas), que ocorre 

entre Novembro e Maio, marcada por fortes trovoadas e elevada precipitação; estação seca, entre 

Junho e Outubro, com ocorrência de chuvas reduzidas. 

Analisando os gráficos da Figura 2.7, o clima em Pante Macassar é caracterizado como seco, quente 

e chuvoso com reduzidas variações de temperatura ao longo do ano. Devido à sua localização no 

Hemisfério Sul, as estações de Verão e de Inverno ocorrem inversamente às do Hemisfério Norte, 

sendo que Novembro é o mês mais quente (média de 27,7ºC) e Agosto o mês fresco (25,0ºC). Durante 

a estação chuvosa, os valores de humidade são elevados; na estação seca, os valores de humidade 

são reduzidos. A distribuição das chuvas no decorrer do ano é irregular, ocorrendo maioritariamente 

nos meses de Novembro a Março (estação húmida). É na zona montanhosa que nasce a maioria das 

linhas de água da região, que, devido aos declives acentuados, têm pequena dimensão e são sinuosas.  

A radiação é mais elevada na área plana situada a norte da região, ao contrário do que se passa nos 

vales e encostas situadas a sul, onde a radiação solar é menor, como é ilustrado no ANEXO B. Isto 

deve-se ao facto de no Hemisfério Sul o percurso solar se fazer pelo Norte, ao invés pelo Sul como 

ocorre no Hemisfério Norte (Figura 2.8). Relativamente ao vento, verifica-se que a sua predominância 
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é de Oeste (Figura 2.9), manifestando-se especialmente no período entre Setembro e Fevereiro, com 

a frequência máxima nos meses de Outubro e Novembro, devido à monção de Noroeste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2.4 RISCOS NATURAIS 

 

Os principais agentes naturais desestabilizadores em Oé-Cusse são as inundações, cheias, 

deslizamentos de terra, ciclones tropicais, períodos de seca, incêndios, sismos e maremotos 

(GEOTPU, 2015). O ANEXO C representa as áreas em Pante Macassar afectadas pelas inundações e 

pela subida do nível médio das águas do mar. 

As inundações ocorrem devido aos elevados níveis de precipitação num curto período de tempo, 

juntamente com a morfologia do terreno, contribuindo para o aumento significativo do caudal, que 

inunda sobre as áreas adjacentes, campos agrícolas marcantes, infraestruturas e habitações. Na 

estação húmida, os rios transbordam, impedindo o acesso a algumas comunidades durante meses. 

Estes transportam consigo sedimentos que "em ambientes de ecossistemas marinhos costeiros, 

sufocam os corais, aumentam a suspensão de cargas sólidas e reduzem a penetração da luz na coluna 

Figura 2.7 – Temperatura, Precipitação, Humidade e Insolação em Oé-Cusse Ambeno. Adaptado de GEOTPU (2015) 

Figura 2.8 – Percurso solar em Oé-Cusse. Adaptado 
de GEOTPU (2015) 

 

Figura 2.9 – Frequência do vento e Velocidade média do vento. 
Adaptado de GEOTPU (2015) 
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de água" (ZEESM TL, 2013). O elevado impacto que as inundações possuem na região leva a que 

medidas urgentes sejam adoptadas (GEOTPU, 2015). 

A ocorrência de deslizamentos de terra depende de factores condicionantes como os declives, 

geologia, o grau de facturação, o relevo, a cobertura vegetal e a ocupação do solo, sendo que os seus 

principais impulsionadores são a precipitação, inundações, acções antrópicas e sismos (GEOTPU, 

2015).  

Todo o território de Timor está localizado numa zona de influência de ciclones. A costa sul é a região 

do território mais fustigada, com uma probabilidade de ocorrência de entre 0 a 2 ciclones por década. 

As tempestades tropicais, menos intensas do que os ciclones, podem igualmente provocar elevada 

destruição (Guedes, 2015). 

O território de Oé-Cusse, devido à distribuição da precipitação ao longo do ano, tem vários meses sem 

chuva provocando a redução da disponibilidade hídrica. Esta é um recurso crítico na época seca e o 

factor de constrangimento da produção agrícola (GEOTPU, 2015). 

A principal causa dos incêndios é a acção antrópica, ou a prática ardente tanto na agricultura como na 

gestão de resíduos. Numa região sem meios ou recursos para combater um incêndio, este apresenta-

se como uma ameaça, contribuindo para uma perda elevada de cobertura vegetal e aceleração da 

erosão do solo (GEOTPU, 2015). 

Dada a localização de Timor junto a uma das zonas de subdução da placa australiana na placa 

euroasiática, zonas sismicamente activas, o território encontra-se numa zona de risco moderado. O 

enclave de Oé-Cusse é a região onde a probabilidade de ocorrência de sismos é mais elevada, tendo 

maremotos associados com ondas superiores a 4m de altura (Guedes, 2015). 

 

2.2.2.5 MODELO DE HABITAÇÃO 

 

Oé-Cusse apresenta um modelo de habitar de cariz rural ao nível da disposição do lote e do espaço 

habitacional e das consequentes vivências domésticas e sociais. O modelo de habitar suporta-se numa 

composição de um agregado familiar constituída por diversos núcleos familiares, os quais coabitam no 

mesmo lote residencial (Cinatti, 1987). Este modelo apresenta-se como um processo flexível de 

expansão e retracção simultaneamente quanto ao número de pessoas que constituem o agregado 

familiar e à composição do espaço habitacional (GEOTPU, 2015). O ANEXO D representa a morfologia 

urbana em Pante Macassar. 

Este processo é inerente à tipologia habitacional, onde o edificado correspondente ao(s) quarto(s)/sala 

de estar se constitui como o elemento de expansão/retracção face às dinâmicas do agregado familiar, 

ou seja, ocorre construção quando surge a formação de um novo núcleo familiar, mas também 

desconstrução aquando do falecimento do último membro de um núcleo. O espaço habitacional é 

constituído por um conjunto de edificações autónomas que suportam as vivências diárias (Cinatti, 1987) 

(Figura 2.10).  
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Este conjunto de edificações perfaz um espaço social onde, por conseguinte, são realizadas todas as 

tarefas domésticas, sociais, culturais e, em alguns exemplos, económicas. O agregado familiar reúne-

-se nesta área central do lote, num alpendre ou estrado sombreado para preparação de refeições, 

recepção de convidados ou convívio familiar. É de evidenciar a centralização do ponto de acesso a 

água potável, constituído por um poço ou torneira, face a este espaço central. O abastecimento de 

água, essencial a todas as tarefas domésticas e à sobrevivência do próprio agregado, adquire aqui um 

papel central na organização funcional do lote. A fossa/instalação sanitária localiza-se, na maioria dos 

casos, o mais afastada possível do restante conjunto edificado devido a odores e problemas de saúde 

pública (GEOTPU, 2015). 

Relativamente às tipologias de habitação, o levantamento de campo em conjunto com algumas visitas 

a várias habitações que ocorreram em Outubro de 2016 permitiu aferir diferentes caracterizações. Estas 

foram efectuadas com base no exterior, que inclui os materiais e as técnicas de construção aplicadas. 

O interior não foi considerado, devido ao facto de nem todos os membros terem tipo a oportunidade de 

analisar ou entrar em todas as habitações da suas respectivas zonas. 

➢ Tipologia 1: este tipo de habitação é composto por um sistema de parede bipartida em dois 

materiais para garantir uma melhor ventilação. Os principais materiais utilizados são blocos de 

cimento na metade inferior, enquanto a altura restante da parede é construída por painéis de caule 

de palapeira (painéis de palapa). A cobertura é composta principalmente por hastes de folhas de 

palmeira, como capim ou gamúti, suportadas por uma estrutura de madeira ou por chapas 

onduladas de zinco. A maioria dos exemplos desta tipologia apresenta um alpendre (Figura 2.11). 

 

➢ Tipologia 2: neste género de habitação verifica-se a utilização unicamente de blocos de cimento 

nas paredes exteriores, privadas de pintura. O pavimento é executado através de uma mistura de 

cimento com alvenaria de pedra, a cobertura deste tipo de habitação é geralmente composta por 

chapas onduladas de zinco, existindo também modelos que adoptam capim ou gamúti (Figura 

2.12). 

Figura 2.10 – Esquema do modelo de habitar mais comum em Oé-Cusse. Adaptado de GEOTPU (2015) 
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➢ Tipologia 3: este tipo de construção caracteriza-se pela utilização de dois materiais principais - 

betão e zinco. O betão é usado na execução de fundações e paredes, enquanto chapas onduladas 

de zinco são aplicadas na cobertura. Os vãos encontram-se bem demarcados com a utilização de 

estrutura de madeira e vidro. Observa-se a presença de pintura como um elemento de acabamento, 

conferindo um melhor resultado estético (Figura 2.13). 

 

➢ Tipologia 4: neste caso a construção de moradias é muito semelhante à tipologia 3, visto que todos 

os principais elementos estruturais - fundações e paredes - são constituídos por betão. As principais 

diferenças são os acabamentos e a constante presença de um alpendre. Em relação aos 

acabamentos, estes apresentam uma maior preocupação estética face ao resultado final da 

habitação, comprovada com a utilização de tintas e telhas coloridas. Este aspecto também pode 

ser atestado pelo trabalho realizado nos vãos e nos materiais utilizados - madeira e vidro de melhor 

qualidade. Chapas onduladas de zinco também são aplicadas na cobertura (Figura 2.14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 – Tipologias 1 de habitação 

Figura 2.12 – Tipologias 2 de habitação 

Figura 2.13 – Tipologias 3 de habitação 

Figura 2.14 – Tipologias 4 de habitação 
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3 CASOS DE ESTUDO 

 

Os casos de estudo consultados foram abordados consoante a sua relevância para a realidade 

timorense. Trata-se de exemplos cujos aspectos de construção remetem para alguns dos objectivos 

estipulados pelo programa, como a questão de incremento e tipos de materiais locais utilizados que 

contribuem para uma elevada durabilidade do projecto, conferindo-lhe uma maior sustentabilidade 

(Smith, 2011). A sua investigação teve o propósito de perceber como as condicionantes no território 

conduziram à implementação de determinadas soluções técnicas de carácter simples e de fácil 

execução, como estratégias passivas em relação ao contexto do território local. A maioria dos casos 

de estudo presentes é caracterizada por um microclima semelhante ao de Timor-Leste e pelos 

processos de auto-construção protagonizados por populações locais com reduzida experiência de 

construção, tratando-se, assim, de projectos acessíveis e com custos reduzidos que envolvem a 

participação da comunidade e que lhe proporcionam benefícios após a sua conclusão. 

 

3.1 QUINTA MONROY - CHILE, 2003 (ELEMENTAL) 

 

Trata-se de um projecto notório pela abordagem que o arquitecto Alejandro Aravena adoptou perante 

a questão do incremento face às condicionantes socioeconómicas presentes no território. Quando em 

2003 lhe foi pedido para construir alojamento para 100 famílias na cidade de Iquique, no norte do Chile, 

Alejandro Aravena procurou uma inspiração fora do comum: a sabedoria das favelas e dos bairros de 

lata. Em vez de construir um edifício grande com unidades pequenas, construiu meias-casas flexíveis 

que cada família podia expandir no futuro. Era um problema complexo, mas com uma solução simples, 

uma solução a que ele chegou ao trabalhar com as próprias famílias. O incremento permitiu que as 

famílias passassem de uma habitação inicial com 40m2 para uma final com 80m2, através da expansão 

de divisões.  

O projecto foi concebido de modo a que o dinheiro público pudesse construir a metade da casa que as 

famílias não iriam conseguir executar individualmente, como instalações sanitárias e cozinha e, assim 

mais tarde, as famílias encarregavam-se de expandir a casa de acordo com as suas necessidades. A 

estrutura base é fornecida pelo arquitecto (Figura 3.1) e, a partir daí, as famílias assumem o controlo 

(Figura 3.2). 

 

 

 

 

 

 Figura 3.1 – Estrutura base da Quinta Monroy. 
Adaptado de Estudio Palma (2003) 

Figura 3.2 – Incremento da Quinta Monroy. 
Adaptado de Elemental (2004) 
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3.2 PALMYRA HOUSE - ÍNDIA, 2007 (STUDIO MUMBAI) 

 

Localizada em Nandgaon, na Índia, a Palmyra House foi idealizada como um refúgio da agitação da 

cidade. Construída inteiramente a partir de palmeira colhida de uma forma sustentável e de outros 

materiais encontrados localmente, a casa de 3000 m2 insere-se numa plantação de coco em 

funcionamento. Ancoradas a plataformas de pedra, as estruturas têm vista para uma rede de poços e 

aquedutos que tecem o território como um todo habitável. Sala de estar, escritório e quarto principal 

estão contidos no volume norte, enquanto o volume sul contém a cozinha, sala de refeições e quartos 

de hóspedes (Figura 3.3). Os interiores são abertos e arejados permitindo uma boa ventilação cruzada 

no clima tropical em que se localiza. Situada na praça entre os edifícios, a piscina oferece um canal 

para nadar (Figura 3.4), com vistas amplas do mar a oeste e vistas para uma densa folhagem de 

palmeiras a este (Studio Mumbai, 2017). 

O enquadramento estrutural da casa foi construído a partir de madeira ain (uma madeira dura local), e 

foi executado utilizando um sistema tradicional de juntas. As extensas lâminas horizontais que 

compõem as fachadas foram criadas a partir do borne do tronco da palmira (espécie de palmeira local). 

Os exteriores são detalhados com tecto de cobre trabalhado à mão e telhados de alumínio de costura 

permanente (Figura 3.5). As superfícies interiores são terminadas com madeira teca e “Índia Patent 

Stone” (um gesso pigmentado refinado). O basalto preto extraído localmente foi aplicado na construção 

dos rodapés de pedra, das paredes do aqueduto e da praça da piscina (Studio Mumbai, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 3.4 – Vista da Palmyra House a partir da piscina. 
Adaptado de AKAA / Rajesh Vora (2008) 

Figura 3.3 – Vista do volume sul a partir do volume norte. 
Adaptado de AKAA / Rajesh Vora (2008) 

Figura 3.5 – Sistemas de construção da Palmyra House. 
Adaptado de Studio Mumbai (2007) 
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3.3 KIRINDA HOUSE - SRI LANKA, 2007 (SHIGERU BAN ARCHITECTS) 

 

O projeto consistiu na construção de 100 habitações na vila muçulmana de Kirinda, na costa sudeste 

do Sri Lanka, após a destruição provocada pelo tsunami de 2004 (Figura 3.6).  

O objetivo do arquitecto japonês Shigeru Ban (vencedor do Prémio Pritzker em 2014) foi adaptar as 

habitações ao clima, empregar mão-de-obra e materiais locais para trazer lucros para a região e 

responder às exigências dos moradores através de consultas diretas. A cozinha e a instalação sanitária 

são incluídas em cada casa, como solicitado pelos moradores, mas a área central coberta separa-as 

do hall/vestíbulo, como estipulado pelo governo. 

Cada casa tem dois quartos, um hall/vestíbulo e uma zona coberta que serve como área semi-aberta. 

Esta área e o hall podem juntar-se numa grande sala, contudo, para respeitar o estilo de vida dos 

aldeões, estas divisões são separadas por portas dobráveis, pois sendo uma vila de tradição 

muçulmana, as mulheres não podem ver os seus convidados directamente. A área coberta é um espaço 

sombreado, que protege a habitação da radiação solar incidente e ventila a habitação, proporcionando 

também um espaço de convivência no qual as mulheres se podem abrigar e manter a privacidade. Este 

espaço desempenha um papel importante na vida dos habitantes, pois serve também de área de 

refeições da família, socialização com os vizinhos e reparação de redes de pesca e equipamentos 

(Figura 3.7). Lamelas laterais foram introduzidas no vazio gerado entre o topo da parede e o telhado 

para reduzir a radiação solar no interior da habitação e maximizar o efeito de ventilação cruzada 

(Shigeru Ban Architects, 2017).  

Uma vez que se trata de um projeto de reabilitação, os factores mais importantes são o baixo orçamento 

e a redução do período de construção. O material principal é o bloco de terra comprimida que se 

encontra disponível no Sri Lanka com um baixo custo, não necessitando de mão de obra especializada. 

O bloco possui uma superfície quase regular, podendo ser facilmente interligado. Além disso, o 

mobiliário também é inserido nas habitações. Este é feito de seringueiras (ou árvores-da-borracha) que 

normalmente não são usadas para material arquitetónico. Como a indústria de pneus é popular no Sri 

Lanka, estas árvores encontram-se plantadas no país. Os móveis são pré-fabricados e instalados no 

local (Shigeru Ban Architects, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Kirinda House. Adaptado de Shigeru Ban 
Architects (2007) 

Figura 3.7 – Família na área exterior coberta. 
Adaptado de Shigeru Ban Architects (2007) 

http://www.archdaily.com.br/br/tag/tsunami
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3.4 BLOOMING BAMBOO HOUSE - VIETNAME, 2013 (H&P ARCHITECTS) 

 

No Vietname, os fenómenos naturais são rigorosos e variados: tempestades, inundações, 

deslizamentos de terra, secas. Como solução, o atelier vietnamita H&P Architects construiu um 

protótipo de uma casa em bambu projetada para suportar inundações até três metros acima do solo. 

Filas de canas de bambu apertadas entre si foram utilizadas para a execução das paredes, dos pisos 

e do telhado da habitação, juntamente com folhas de bambu e folhas de fibra e de coco (Architects, 

2017). 

Sendo elevada, a habitação é acedida através de escadas de madeira que conduzem a pequenas 

plataformas em redor do perímetro (Figura 3.8). A área abaixo pode ser usada para albergar animais, 

e permitir a passagem da água em caso de inundação. As paredes abrem-se para fora para ventilar a 

habitação, assim como as partes do telhado que também podem ser abertas ou completamente 

fechadas, dependendo do clima. No interior, a sala de estar e os quartos ocupam o piso principal, onde 

umas escadas conduzem ao sótão que pode ser adaptado como local de estudo, local de oração ou 

de um quarto adicional (Figura 3.9). Secções suspensas de bambu podem ser preenchidas com 

vegetação para criar um jardim vertical nas fachadas (Davis, 2017).  

A estrutura pode ser montada em apenas 25 dias e encontra-se preparada para se adaptar aos 

diferentes climas e locais, podendo ser produzida em massa através de módulos com um custo total 

de apenas 2500 dólares. Apesar de ter sido concebida como uma habitação, pode também ser 

adaptada como sala de aula, centro médico ou um pequeno centro comunitário (Architects, 2017).  

Os arquitetos afirmam que "a casa pode manter as pessoas aquecidas nas condições mais severas e 

ajudá-las a controlar actividades no futuro, contribuindo também para o desenvolvimento ecológico e 

para a estabilização económica" (Davis, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.8 – Acesso à Blooming Bamboo House. 
Adaptado de Doan Thanh Ha (2013) 

Figura 3.9 – Planta do Piso 1 e Secção da habitação. 
Adaptado de H&P Architects (2013) 
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3.5 CENTRO COMUNITÁRIO DE MANTANANI - MALÁSIA, 2012 (ARKITREK)  

 

Localizado na ilha de Mantanani, em Sabah, na Malásia, o projecto foi inteiramente montado em quatro 

meses por uma equipa constituída por voluntários e membros da comunidade local. O centro 

comunitário possui um tecto elevado para permitir uma ventilação de efeito chaminé, onde o ar quente 

e poluído sobe e é expelido por meio da ventilação cruzada obtida através das aberturas laterais 

revestidas por lamelas de madeira (Figura 3.10). As paredes são constituídas por um revestimento em 

painéis quadrados de bambu trançado que podem ser movidos horizontalmente, oferecendo uma 

variada possibilidade de aberturas e são, também, facilmente substituídos em caso de danificação 

(Figura 3.11). Estes são produzidos localmente pelos seus habitantes, permitindo ventilar o edifício e 

difundir a entrada luz através do tecido solto. A produção de painéis de bambu trançado permitiu a 

criação de uma nova microempresa para uma família de artesãos residente no norte da ilha de 

Mantanani (Arkitrek, 2017). 

A subestrutura e o nível inferior são blocos de cimento e o nível superior e a superestrutura são 

construídos a partir de madeira flutuante encontrada na ilha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 PAPER LOG HOUSE - FILIPINAS, 2014 (SHIGERU BAN ARCHITECTS) 

 

De acordo com Shigeru Ban Architects (2017): “o arquitecto aplicou o seu extenso conhecimento em 

materiais recicláveis, principalmente papel e papelão, para construções de alta qualidade e para abrigos 

de baixo custo para vítimas de desastres em todo o mundo”. 

Este abrigo temporário foi construído em Daanbantayan, Cebu, nas Filipinas, após a devastação do 

Tufão Haiyan, em Novembro de 2013.  

Neste projeto, Shigeru Ban incorporou o “Sistema de Partição de Papel” (desenvolvido para fazer 

partições em centros de evacuação), o que possibilitou simplificação, reduzindo, assim, o seu período 

de construção. As fundações foram feitas a partir de caixas de cerveja enchidas com sacos de areia, e 

os painéis que revestem o piso são feitos de madeira de coco e madeira compensada (Figura 3.12). 

Figura 3.10 – Centro Comunitário de Mantanani. 
Adaptado de Arkitrek (2012) 

Figura 3.11 – Painéis quadrados de bambu trançado. Adaptado de 
Arkitrek (2012) 



21 

Na moldura do tubo de papel, uma folha de bambu trançado pronta a utilizar foi aplicada no quadro 

estrutural, e o telhado é composto por uma palha de palmeiras Nypa assente sobre folhas de plástico 

(Figura 3.13). A construção foi realizada em cooperação com estudantes da Universidade de São 

Carlos, em Cebu (Shigeru Ban Architects, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 MARIKA ALDERTON HOUSE - AUSTRÁLIA, 1994 (GLENN MURCUTT) 

 

Comissionado pela líder aborígene Banduk Marika e o seu parceiro Mark Alderton, este projecto 

localiza-se em Yirrkala, a 650 km este da cidade de Darwin, na Austrália. O projecto apresentou-se 

como uma rara oportunidade de projectar uma casa no extremo norte da Austrália e abordar 

arquitecturalmente as condições culturais e climáticas inerentes. O território tem um clima tropical com 

condições ciclónicas, ventos fortes e chuvas muito densas (Oz.E.Tecture, 2017). 

A obra foi idealizada pelo arquitecto australiano Glenn Murcutt (vencedor do Prémio Pritzker em 2002) 

como um protótipo e como uma alternativa viável para a habitação na altura ocupada pelos clientes em 

questão: um edifício de tijolos com pequenas janelas, típicas da habitação pública aborígene neste 

contexto.  

Todos os componentes da nova habitação foram pré-fabricados em Gosford, a norte de Sydney, e 

transportados em dois contentores para o local via camião e barco. A habitação foi montada num 

período de tempo de quatro meses (Oz.E.Tecture, 2017). 

A habitação é simples: possui um telhado inclinado e uma plataforma de madeira. O sistema estrutural 

é composto por aço e madeira australiana. O telhado de chapa fina é dominante, com beirais profundos 

que protegem o interior do sol de Verão. A parede exterior é tratada como painéis de enchimento 

finamente trabalhados, sem aberturas de vidro. Estes painéis de madeira compensada e de lamelas 

deslizam ou abrem articuladamente, permitindo que as brisas prevalecentes arrefeçam naturalmente a 

habitação (Oz.E.Tecture, 2017). 

Um dos aspectos mais impressionantes da arquitectura desta habitação é a fachada sul, onde lâminas 

verticais de contraplacado de diferentes profundidades se projectam para fora da linha da coluna de 

aço, proporcionando também privacidade visual e sombra do sol de Verão no início da manhã e no final 

Figura 3.13 – Paredes de folha de bambu trançado. 
Adaptado de Shigeru Ban Architects (2014) 

Figura 3.12 – Estrutura de tubo de papel. Adaptado 
de Shigeru Ban Architects (2014) 
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da tarde (Figura 3.14). Nesta habitação, Glenn Murcutt cria um ambiente a partir do qual os habitantes 

podem observar o horizonte, as mudanças nos padrões climáticos, o movimento de pessoas e animais 

e as crianças a brincar; um edifício que é experienciado como uma plataforma elevada sombreada 

(Figura 3.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 BARRY’S LODGE - TIMOR-LESTE, 2004 (BARRY E LINA HINTON) 

 

Idealizada e concebida por Barry e Lina Hinton, este eco resort localizado na ilha de Ataúro, a 36 km 

de Díli, capital de Timor-Leste, utiliza técnicas de construção tradicionais apropriadas e materiais de 

construção sustentáveis de origem local, tais como bambu e acadiro que são cortados sazonalmente, 

visto que a sua oferta é limitada. Todos os materiais e trocas locais foram (e continuam a ser) 

empregados durante toda a construção, com a transferência de capacidades, partilha de 

conhecimentos e adequação cultural sempre na sua vanguarda (Barrysplaceatauro.com, 2017).  

Os diferentes edifícios que constituem o eco-resort são caracterizados pela elevação do piso térreo em 

relação ao solo que se deve a uma estratégia de mitigação perante inundações e desníveis no terreno; 

e pelas construções das coberturas em colmo, material colhido directamente dos campos locais, que 

ajuda a conferir-lhes uma maior durabilidade (Figura 3.16 e 3.17). 

 

 

 

 

 

 

 

Cada equipa de construtores foi constituída por dois ou três aprendizes treinados nas técnicas 

tradicionais de construção local (Barrysplaceatauro.com, 2017). 

Figura 3.14 – Marika Alderton House. Adaptado 
de TOTO (2008) 

Figura 3.15 – Família aborígene no interior 
da habitação. Adaptado de TOTO (2008) 

Figura 3.16 – Um bungalow do eco-resort. 
Adaptado de Ellen Burne (2016) 

Figura 3.17 – Bungalows elevados com coberturas em colmo. 
Adaptado de Stephen Skok (2014) 
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A água potável e um sistema de distribuição confiável foram uma condicionante, pois pretendia-se 

implementar métodos de conservação da água no projecto: água da cozinha e instalações sanitárias, 

pequenas lavandarias, serviços de banho de balde e lavandaria. As instalações sanitárias utilizam o 

sistema de compostagem, nos quais os dejectos humanos são utilizados em jardins para árvores de 

fruto e permitem economizar consumo de água através da utilização do método “concha” em que uma 

concha pequena é colocada num reservatório com água doce (água vinda da nascente da montanha) 

e com a utilização desta é possível tomar-se banho (Guedes, 2015). 

O eco resort consome o mínimo de energia, adoptando e incorporando as seguintes medidas no seu 

desenho: ventilação natural, iluminação natural, cobertura de colmo com baixa absorção de calor e 

instalação de painéis solares para iluminação e necessidades eléctricas de baixa potência 

(Barrysplaceatauro.com, 2017). 

 

A Tabela 3.1 retrata uma síntese dos contributos da análise e investigação dos casos de estudo 

apresentados para o desenvolvimento do projecto. 

Tabela 3.1 – Síntese das influências dos casos de estudo para o desenvolvimento do projecto 

 

Concepção - diz respeito aos casos de estudo cujos ensinamentos e teorias base serviram como ponto 

de partida para o conceito inicial do projecto. 

Processo criativo - concerne aos aspectos retirados de cada caso que foram influenciando o 

desenvolvimento do desenho da proposta, assim como as diferentes estratégias a incorporar. 

Materiais - remete para os casos em cuja construção foram utilizados materiais semelhantes ou iguais 

àqueles disponíveis em Timor-Leste. 

Sistema construtivo - inclui as soluções técnicas dos casos de estudo que foram retiradas e 

adaptadas para a proposta do projecto. 

Casos de estudo Concepção 
Processo 

criativo 
Materiais 

Sistema 

construtivo 

Quinta Monroy X X   

Palmyra House  X X X 

Kirinda House   X X 

Blooming Bamboo House X X   

Centro Comunitário  X X X 

Paper Log House  X  X 

Marika Alderton House  X   

Barry’s Lodge X  X X 



24 

Figura 4.2 – Sugestões de lotes (a azul) para intervenção. Adaptado de Google Maps (2017) 

4 PROJECTO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.1 IDEIA 

 

4.1.1 ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 

A primeira abordagem ao projecto de habitação passou pela selecção do lote a intervir em Pante 

Macassar. Foram propostos 4 lotes para possível intervenção (Figura 4.2), cada um com as suas 

condicionantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEIA

ANÁLISE

ORGANIZAÇÃOVOLUME

ESTABILIDADE

O desenvolvimento do projecto seguiu o processo 

metodológico ilustrado na Figura 4.1, que 

possibilitou uma evolução integrada e iteractiva da 

proposta de habitação. Numa primeira instância, o 

problema é abordado e uma ideia é concebida, 

seguindo-se a análise das condicionantes existentes 

e emergentes que conduzem à organização de 

diferentes proposições de planificação com vista a 

apresentarem-se como solução. A materialização do 

volume final é consequentemente procurada, 

concluindo-se depois a sua investigação quanto às 

suas componentes técnicas e de estabilidade. 
Figura 4.1 – Processo metodológico 

A ideia consiste na realização de uma habitação modular de cariz incremental executada através de 

materiais disponíveis localmente e que possa ser edificada com base num processo de auto-construção 

a ser futuramente implementado em Pante Macassar, Oé-Cusse Ambeno, Timor-Leste. O enquadrar 

do padrão cultural dos modos de viver foi elemento determinante para o solidificar da ideia. 

1 
2 

3 4 
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➢ Lote 1: estando situado próximo do aeroporto de Pante Macassar, a questão da poluição sonora 

por parte da aterragem e descolagem dos aviões é, certamente, um constrangimento a ter em 

atenção aquando da execução de qualquer tipo de projecto. Além do enquadramento social e 

cultural, um isolamento sonoro adequado terá que ser uma prioridade na habitação para assegurar 

um melhor conforto acústico interior. 

 

➢ Lote 2: também situado próximo do aeroporto, a questão sonora é novamente uma preocupação a 

considerar. O lote é caracterizado por uma densa vegetação circundante, com forte presença de 

palmeiras.  

 

➢ Lote 3: localiza-se entre a área urbana mais densa de Pante Macassar e a área rural. É 

caracterizado pela presença da estrada marginal a norte e por uma avenida a sul, pela malha 

ortogonal circundante que delimita os lotes vizinhos e pela presença de uma das linhas de água 

mais largas do território. Este lote possui alguma vegetação e encontra-se actualmente privado de 

habitações, pois resulta de um negativo assinalado pelas inundações oriundas de chuvas 

torrenciais e pelo alagamento da linha de água.  

 

➢ Lote 4: é o lote mais próximo da zona montanhosa, onde os declives acentuados e a diferença 

topográfica são factores presentes a ter em consideração. A questão das chuvas torrenciais conduz 

à preocupação pela ocorrência de eventuais deslizamentos de terra ou alagamentos por parte das 

largas linhas de água que limitam o lote.  

 

O Lote 3 foi a área de intervenção seleccionada (Figura 4.3). Os motivos que conduziram a esta tomada 

de decisão incidiram sobre o facto de se tratar de uma zona cujas caracterização e análise foram 

executadas durante a visita de estudo a Pante Macassar em Outubro de 2016. Apesar das 

condicionantes previamente referidas, planos já estão a ser postos em acção para intervir e atenuar a 

linha de água, com o propósito de reduzir o impacto de cheias no lote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Ortofotomapa do Lote 3. Adaptado de Google Earth (2017) 
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4.1.2 CONCEITO 

 

A malha ortogonal que limita o lote é um elemento com uma forte presença no território. As primeiras 

abordagens passaram por observar a sua actual relação com as vias circundantes e analisar como a 

distribuição destas poderia ser procedida de um modo organizado e sem comprometer a área de 

intervenção. As vias principais foram estendidas para o interior do lote e, a partir destas, emergiram 

vias secundárias perpendiculares que se encarregaram de fazer o vínculo com as restantes estradas 

existentes, que actualmente se encontram interrompidas ou por concluir (Figura 4.4).   

 

O efeito dessas abordagens revelou-se como uma malha ortogonal que obedece ao limite do lote e que 

preenche um vazio outrora privado de vias de mobilidade que, através desta intervenção, passa a 

actuar como uma ponte entre duas áreas, sendo essas a área urbana e a área rural. Tal consequência 

é alcançada através da continuidade e ligação entre vias que se encontravam descontinuadas.    

Desta malha ortogonal, emergiu um padrão que, uma vez observado, divulgava uma grelha 

quadrangular composta por oito arestas perpendiculares entre si, originando nove vazios (Figura 4.5). 

Esta grelha serviu como um ponto de partida conceptual para as primeiras abordagens preliminares ao 

desenvolvimento da habitação. A forma quadrangular da malha inspirou a exploração de uma planta 

quadrada que conseguisse inserir-se na nova malha do território.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Abordagem ao Lote 3 através da extensão das vias principais e criação de vias secundárias perpendiculares 

Figura 4.5 – Manifestação da grelha quadrangular na malha ortogonal 



27 

O quadrado possui um melhor comportamento bioclimático quando comparado com a forma 

rectangular, pois pode-se adaptar com mais facilidade ao contexto onde se insere. O rectângulo só 

consegue sortir correctamente o seu desempenho quando a sua implementação se encontra em 

sintonia com uma específica orientação solar e direcção do vento (Figura 4.6). Se a sua implementação 

tiver que ser alterada ou rodada devido a mudanças, como a criação de uma nova estrada ou 

extensão/redução do limite da área, então o seu desempenho fica comprometido (Figura 4.7). O 

quadrado é vantajoso, pois tendo os seus lados todos iguais, encontra-se sempre aliado a um bom 

desempenho, independentemente de sofrer uma translação ou rotação (Figura 4.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Grelha Base 

A grelha quadrangular emergente 

actua como base do conceito e 

define uma planta quadrangular 

que se enquadre na malha do lote. 

 

2. Grelha Estrutural 

Partindo da forma da 

grelha quadrangular, esta 

ganha solidez através da 

sua materialização.  

 

  

3. Grelha Elevada 

Devido ao declive e à 

presença de inundações no 

território, a grelha é elevada 

em relação ao solo como 

estratégia de mitigação.  

 

  

4. Estrutura Final 

À grelha é conferido 

volume, transformando -a 

numa matriz quadrangular 

elevada.  

 

  

5. Vazios em Divisões 

Os vazios interiores 

resultantes da matriz 

quadrangular podem 

ser convertidos em 

diferentes divisões para 

a habitação.  

  

EVOLUÇÃO 

DO 

CONCEITO 

Figura 4.6 – Edifício rectangular 
bem orientado 

Figura 4.7 – Edifício rectangular 
mal orientado 

Figura 4.8 – Implantação do 
edifício quadrangular 
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4.2 ANÁLISE 

 

4.2.1 INCREMENTO 

 

O incremento é uma premissa para o projecto da habitação modular. O projecto tem que ter a 

capacidade de ensinar os habitantes e fazer uso da sua formação para que consigam expandir 

individualmente a área da habitação de 2 quartos (T2) para 4 quartos (T4). A expansão poderá ser 

horizontal ou vertical, desde que se adapte correctamente às necessidades derivadas de um eventual 

crescimento do agregado familiar.  

O atelier ELEMENTAL de Alejandro Aravena mantém um local de presença na internet, em 

https://www.elementalchile.cl/en/projects/abc-of-incremental-housing/, onde ensina, de um modo 

resumido, o ABC do princípio do incremento. Segundo este, se numa situação não é possível fazer 

tudo, então a preocupação deve focar-se nas seguintes questões: A. O que é mais difícil? B. O que 

não pode ser feito individualmente? C. O que garantirá o bem comum no futuro? 

Cinco condições de design são identificadas pelo atelier como o ABC da habitação incremental, sendo 

essas: boa localização; crescimento harmonioso com o tempo; planeamento urbano; estrutura para o 

cenário final de crescimento (classe média) e não apenas para a inicial; e ADN de classe média. Em 

suma, certificar que se equilibra a baixa densidade sem superlotação, com possibilidade de expansão 

(de uma habitação social para uma habitação de classe média). 

Sendo Pante Macassar um território com um clima tropical húmido, este encontra-se muito propenso a 

elevadas radiações solares e chuvas torrenciais. Aliada à questão de incremento em países com este 

tipo de clima, existe uma estratégia postulada pelo arquitecto Johan van Lengen que fornece bases 

para uma expansão vertical da habitação. 

É melhor construir primeiro o segundo piso, com um bom telhado inclinado para garantir a sua 

protecção. Desta forma, as paredes podem ser de um material mais leve e mais barato (Figura 4.9). Ao 

mesmo tempo, o espaço sombreado sob a laje serve para descansar, comer ou trabalhar (Lengen, 

2004). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Solução de expansão vertical em países com clima tropical húmido. Adaptado de Lengen (2004) 
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Figura 4.10 – Parede 
técnica. Adaptado de 
Amado (2017) 

Partindo da matriz quadrangular conceptualizada anteriormente, foram analisadas diferentes 

abordagens de expansão da habitação. Inicialmente, seguindo os princípios do incremento 

identificados por Alejandro Aravena, são fornecidas as divisões base da habitação que a família não 

conseguiria construir individualmente, como a instalação sanitária e a cozinha, através da introdução 

de uma parede técnica pré-fabricada (Figura 4.10) que funciona como uma parede compartilhada entre 

estas duas divisões (Figura 4.11). O agregado familiar depois assume controlo do projecto e opta por 

expandir as divisões pelo método que melhor se adeque às suas necessidades. A Tabela 4.1 apresenta 

diferentes soluções de incremento a partir de uma estrutura base.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.1 – Soluções de incremento investigadas 

 

 

4.2.2 COBERTURA PRELIMINAR 

 

A cobertura também foi preliminarmente abordada. A análise teve em consideração a sua possível 

comunhão com as divisões interiores, a inclinação adequada face ao clima local, a introdução de 

aberturas para privilegiar a ventilação por efeito de chaminé, a extensão dos beirais face à questão do 

sombreamento e da radiação solar incidente. A Tabela 4.2 apresenta três soluções de cobertura que 

foram inicialmente conceptualizadas. 

Estrutura base Expansão horizontal Expansão vertical Conversão “2 em 1” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
ou 

 

 

Figura 4.11 – Planificação da 
Parede técnica. Adaptado de 
Amado (2017) 
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O terceiro caso foi a cobertura inicialmente seleccionada devido à menor dificuldade de execução e à 

melhor integração com as estratégias passivas idealizadas para a habitação aquando a investigação e 

estudo de modelos físicos à escala 1:100 (Figura 4.12).  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 ESTRATÉGIAS PASSIVAS 

 

Desenhar passivamente significa trabalhar com o contexto microclimático, em vez de trabalhar contra 

este. Não existem estratégias de desenho passivo com “uma só medida que se adequa em tudo”, mas 

perceber algumas bases conduz a um bom caminho. Numa abordagem inicial, é fundamental 

compreender o microclima do território: perceber com que frequência e em que direcção o vento sopra 

e como é o percurso solar ao longo do ano.  

Uma estratégia passiva considerada para o projecto foi a inclusão da ventilação natural para arrefecer 

a habitação. Em dias muito quentes, o vento permite trazer ar fresco e limpo para o interior e pode ser 

Tipo de Cobertura Axonometria Secção 

Coberturas de uma água 

 

 

Cobertura de duas águas - 

coberta 

 

 

Cobertura de duas águas - 

aberta 

 

 

Figura 4.12 – Modelos físicos da cobertura à escala 1:100 

Tabela 4.2 – Soluções de cobertura inicialmente conceptualizadas 

      



31 

controlado através do tamanho das aberturas dos vãos, que são implementados consoante a sua 

direcção. Esta procede-se através dos efeitos de ventilação cruzada, ventilação por efeito chaminé e 

ventilação unilateral, seguindo os princípios de design estipulados por Knudstrup e Bejder (2014: 35). 

Como previamente mencionado, a habitação é elevada para se adaptar à topografia local e para reduzir 

o impacto das cheias. A radiação solar incidente sobre o interior da habitação é evitada ao máximo, 

permitindo a criação de vários espaços de sombreamento e um melhor conforto térmico interior. As 

estratégias consideradas são ilustradas na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 – Estratégias passivas consideradas para a habitação 

 

 

4.3 ORGANIZAÇÃO 

 

O ponto de partida do processo criativo para a execução da planta da habitação baseou-se no desenho 

apresentado pela Blooming Bamboo House do atelier vietnamita H&P Architects. O desenho da planta 

distribuída em divisões quadrangulares possibilitava uma adaptação aos volumes cúbicos gerados pela 

matriz quadrangular (Figura 4.13).  

Uma das premissas iniciais para o projecto era o facto de a área construída da habitação não poder 

exceder os seguintes limites: enquanto fosse constituída por 2 quartos (T2) ≤ 60 m2; e quando se 

expandisse para 4 quartos (T4) ≤ 80 m2.  

Estratégia passiva Secção Descripção 

Ventilação cruzada 

 A ventilação é executada pela introdução de ventos dominantes 

provenientes de Noroeste. As fachadas permitem a ocorrência 

de duas ventilações cruzadas simultâneas: pelo meio e na parte 

superior da fachada. A parte inferior da habitação também é 

arejada, arrefecendo o pavimento da mesma. A profundidade da 

divisão não deve exceder 5 vezes o seu pé direito. 

Ventilação por efeito chaminé 

 
A habitação faz uso das diferentes densidades do ar para 

estimular um ainda melhor arejamento ao adoptar uma abertura 

ao longo da cobertura que expulsa o ar menos denso e mais 

quente. 

Ventilação unilateral 

 Estratégia aplicada a divisões com aberturas numa só fachada. 

A ventilação deriva do vento, do efeito de chaminé ou da 

combinação de ambos. A profundidade da divisão não deve 

exceder 2,5 vezes o seu pé direito.  

Mitigação de cheias 

 Devido às densas linhas de água e às chuvas fortes na região, 

a habitação é elevada para se adaptar tanto às adversidades, 

como ao acentuado declive da topografia local. A cobertura 

apresenta uma inclinação significativa para melhor escoar as 

águas da chuva. 

Sombreamento 

 A habitação possui diferentes estratégias de sombreamento 

para reduzir a incidência solar directa e os sobreaquecimentos: 

os beirados da cobertura são prolongados o suficiente para 

fazer frente às diferentes inclinações do sol ao longo do ano e 

alpendres são introduzidos para mitigar o excesso de calor nas 

suas fachadas. 
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Outra premissa a acompanhar é a introdução da parede técnica que separa a cozinha da instalação 

sanitária. Esta revelou-se como uma condicionante na organização da planta devido às exigências que 

a sua implementação decretava: obrigava a que a habitação tivesse um pé-direito superior a 3 metros, 

e tinha que ter obrigatoriamente uma ligação com o exterior, devido à presença de um contador no seu 

lado Este que permita guardar registo do consumo de água e de electricidade por parte de um agregado 

familiar. 

Perante a questão do incremento, a habitação foi concebida de raiz com uma área aproximada dos 

80m2, medindo 9m em cada um dos seus lados (Figura 4.14). A expansão pela conversão “2 em 1” foi 

a solução incremental adoptada, na medida em que a habitação fornece o limite até ao qual as divisões 

podem ser expandidas (ao invés de serem continuamente adicionadas pelo exterior), assegurando, 

deste modo, que o limite da área construída é respeitado e que o enquadramento estético não é 

comprometido.  

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 FASEAMENTO 

 

4.3.1.1 EXERCÍCIO 1 

 

A planta da habitação desenvolvida até esta fase possui um acesso exterior e uma grande área de 

alpendre (Figura 4.15). A sala de refeições está situada a Este anexa à cozinha, pois deste modo, a 

sua ventilação pode-se fazer através do vento dominante proveniente de Oeste. O mesmo ocorre na 

instalação sanitária que partilha a parede técnica com a cozinha. No centro situa-se uma sala de estar 

que permite aceder aos dois quartos localizados a Sul onde a habitação se encontra menos exposta à 

luz solar durante o ano. O incremento ocorre através da transformação do alpendre a Oeste em dois 

quartos (Figura 4.16).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 – Planta base Figura 4.16 – Planta incremental 

Figura 4.14 – Desenhos conceptuais da planta da habitação Figura 4.13 – Estudo da inserção dos volumes na matriz 
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4.3.1.2 ENTREGA INTERCALAR 

 

Nesta fase, foi investigada a distribuição da habitação pelo Lote 3. Seguindo as noções do conceito, o 

bairro emerge de uma malha ortogonal que se liga às estradas circundantes (Figura 4.17). Nos seus 

vazios, quarteirões são idealizados como cenários para implementar a habitação (Figura 4.18), 

contendo também uma área agrícola associada a cada uma (Figura 4.19). 

 

 

 

 

   

 

O interior de cada quarteirão estaria preparado para acolher habitações nos seus vértices e áreas 

agrícolas no seu centro (Figura 4.20). Desta planificação, emergiu uma hipótese para uma comunidade 

auto-suficiente que também poderia ter as suas necessidades satisfeitas através da implementação de 

“quintas solares”, tratando-se de pérgulas com fileiras de painéis fotovoltaicos no seu topo (Figura 4.21). 

As pérgulas actuariam como geradores de energia e catalisadores da comunidade, devido aos espaços 

de sombreamento que forneceriam aos residentes.  

 

 

 

 

 

 

A planta da habitação sofreu algumas modificações, originadas, principalmente, pelos percursos 

interiores de circulação. A habitação passou a ter dois acessos exteriores, um a Norte e outro a Sul. 

Esta solução permite ao utilizador aceder à habitação pelo Norte ou pelo Sul, dependendo do caso 

onde se encontra implementada a estrada circundante. O alpendre continua a ter uma área elevada 

devido à sua importância para os residentes e a sala de refeições, situada a Este, possui um separador 

movível que faz a divisão entre esta e o alpendre. O centro da habitação, onde antes se encontrava 

uma sala de estar, transformou-se numa área central que permite o acesso aos quartos (Figura 4.22). 

O processo de incremento manteve-se, manifestando-se através da transformação do alpendre, a 

Figura 4.17 – Malha ortogonal Figura 4.18 – Implantação de quarteirões Figura 4.19 – Áreas agrícolas nos quarteirões 

Figura 4.20 – Implantação das habitações num quarteirão Figura 4.21 – Quintas solares 
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Oeste, em dois quartos. Os acessos exteriores, nesta fase, são escadas movíveis que podem alternar 

a sua posição consoante as necessidades dos utilizadores. Esta expansão obriga à mudança da 

posição do acesso exterior do Sul para um acesso de Oeste (Figura 4.23).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.3 EXERCÍCIO 2 

 

A distribuição da habitação pelo Lote 3 manteve o seu planeamento ortogonal, que liga este às estradas 

circundantes (Figura 4.24), com os vazios resultantes adoptados em quarteirões para habitações 

(Figura 4.25), contendo também áreas agrícolas (Figura 4.26). 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à organização do quarteirão, esta sofreu modificações. A proposta das quintas solares teve que 

ser descartada pois, após análises feitas, percebeu-se que os habitantes de Oé-Cusse dão prioridade 

aos limites dos seus terrenos e não aceitam partilhá-los, nem às suas áreas agrícolas, de modo que 

esta solução traria muita contestação e indignação. Perante esta condicionante, com vista a satisfazer 

a vontade dos habitantes, foi considerada uma nova abordagem que consiste na divisão do quarteirão 

em quatro partes através de vedações, a cada divisão é atribuída uma habitação e uma zona de cultivo 

(Figura 4.27). 

Figura 4.22 – Planta base Figura 4.23 – Planta incremental 

Figura 4.24 – Malha ortogonal Figura 4.25 – Implantação dos quarteirões Figura 4.26 – Áreas agrícolas 
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Mais modificações foram introduzidas na planta da habitação, originadas, novamente, pelos percursos 

interiores de circulação. A habitação manteve os dois acessos Norte e Sul virados um para o outro, 

mas, desta vez, estes foram incorporados no piso, ao invés de anexados pelo exterior, criando um 

percurso de circulação que não compromete a função do alpendre a Oeste. Novamente, o alpendre 

continua a ser a divisão com maior destaque. O centro da habitação mantém a sua função de 

circulação, permitindo o acesso a dois quartos quadrangulares a Sul (Figura 4.28). O processo de 

incremento decorre da transformação do alpendre a Oeste em dois quartos rectangulares e não 

quadrangulares, pois esta solução oferece ao agregado familiar duas tipologias de quarto (Figura 4.29 

e 4.30). À medida que a comunidade se vai tornando mais moderna com o decorrer do tempo, as 

esteiras de um dos alpendres podem ser removidas para permitir a sua conversão numa área de 

estacionamento para um automóvel (Figura 4.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27 – Organização dos quarteirões 

Figura 4.28 – Planta base (T2) Figura 4.29 – Planta incremental (T3) 

Figura 4.30 – Planta incremental (T4) Figura 4.31 – Planta (T4) com 
estacionamento para automóvel 
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4.4 VOLUME DA HABITAÇÃO 

 

A grelha quadrangular derivada do conceito influenciou, em grande parte, o processo criativo do 

projecto. O seu padrão é uma característica integral da habitação, onde a sua implementação é 

replicada na maioria das soluções, através da distribuição dos pilares, na disposição das vigas que 

compõem a matriz quadrangular da habitação, no método como as paredes são executadas e na 

implantação da cobertura (Figura 4.32). O volume resultante da combinação destas componentes 

encontra-se ilustrado na Figura 4.33.  O ANEXO E ilustra imagens do modelo físico final à escala 1:50 

e das divisórias interiores da habitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição dos pilares Distribuição das vigas Sistema construtivo da parede Organização da cobertura 

Figura 4.32 – Influência da grelha quadrangular em soluções do projecto 

Figura 4.33 – Corte volumétrico da habitação 
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4.5 ESTABILIDADE DA HABITAÇÃO 

 

4.5.1 ESTRUTURA BASE 

 

A habitação é constituída por 16 pilares de madeira de coqueiro, que são encastrados no solo e 

ascendem para servir de suporte à cobertura. O pavimento do piso elevado é construído por ripas de 

madeira de algaroba sobre vigotas de madeira de acadiro, em que as ripas são fixas e pregadas às 

vigas do piso. As vigas superiores que complementam o topo da matriz quadrangular são, também, de 

madeira de acadiro e possuem uma dupla função: actuam como suporte para as paredes e actuam 

como contraventamentos face às cargas horizontais como o vento e o sismo. A estrutura é completada 

com caibros de madeira de casuarina no topo dos pilares que suportam a cobertura com o auxílio de 

vigotas do mesmo material (Figura 4.34). O ANEXO F ilustra a ordem de construção destes elementos.  

 

 

 

 

 

O projecto foi dimensionado face às cargas existentes no território e o seu esquema estático é 

inteiramente constituído por ligações rígidas (Figura 4.35).  

 

 

 

 

As estruturas das habitações presentes em Pante Macassar têm as ligações entre as barras feitas 

maioritariamente através de cordas de folhas de palmeira ou por pregos (Figura 4.36). Estes últimos 

foram seleccionados para as ligações estruturais do projecto, devido ao seu custo reduzido e fácil 

acesso. Métodos alternativos como encaixes macho-fêmea revelaram-se demorosos e difíceis de 

executar, com resultados finais raramente perfeitos, introduzindo-se cavilhas para assegurar uma 

melhor fixação, processo que requer ferramentas adequadas à sua realização (Figura 4.37).   

 

 

 

 

Figura 4.34 – Estrutura base da habitação 

Figura 4.35 – Esquema estático da estrutura 

Figura 4.36 – Utilização de cordas e pregos em sistemas de construção Figura 4.37 – Sistema de encaixe macho-fêmea 



38 

4.5.2 MATERIAIS 

 

Os materiais utilizados no projecto foram seleccionados com base nas suas características estéticas e 

na sua sustentabilidade. Os materiais sustentáveis são os materiais disponíveis localmente, num raio 

de distância entre 50 e 100 quilómetros.  

São poucos os materiais que provêm da produção local e estes são submetidos a um reduzido 

processamento, pois a população autóctone não possui formação necessária para os manusear. Os 

habitantes optam por utilizar materiais que se encontram imediatamente disponíveis na natureza como 

derivados de palmeira, madeira, palha e pedra.  

Existem alguns materiais que não são produzidos em Oé-Cusse devido à falta de mão-de-obra 

qualificada e à falta de matérias-primas, sendo, assim, importados. Esses materiais são chapas de 

zinco, madeira processada, cerâmica e componentes metálicos, cuja utilização devia ser abandonada, 

devido à sua fraca adaptação ao clima local. 

A selecção das árvores baseou-se num guia de árvores de Timor-Leste fornecido pelo Dr. Rui Silva 

Pinto do ZEESM TL, presente no ANEXO G. Devido à abundância de diferentes espécies de árvores 

na ilha de Timor, a madeira é o material dominante na habitação. Destas, colheram-se diversos tipos 

de madeira, cada uma com diferentes aplicações e características (Figura 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 

4.43). A Tabela 4.4 representa as aplicações de cada material no projecto e o ANEXO H ilustra a 

localização dos materiais aplicados na habitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Material 

Estrutura 

Pilares Madeira – Cocos nucifera 

 

Vigas 

Madeira – Borassus flabellifer 

Madeira – Casuarina junghuhniana 

Alvenaria Blocos de cimento 

Paredes 

Madeira - Casuarina junghuhniana 

Folha de palmeira – Corypha utan 

Folha de bananeira – Musa  

Pavimento Madeira - Prosopis juliflora 

Cobertura 

Chapas onduladas de zinco 

Colmo 

Figura 4.38 – Casuarina 
junghuhniana 

Figura 4.39 – Corypha utan 

Figura 4.40 – Cocos nucifera Figura 4.41 – Prosopis 
juliflora 

Figura 4.42 – Borassus 
flabellifer 

Figura 4.43 - Colmo 

Tabela 4.4 – Aplicações dos materiais no projecto 
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4.5.3 SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO 

 

4.5.3.1 PAREDES  

 

O alçado da habitação começou a ser explorado através da sua relação com a planta e com o seu 

enquadramento estético exterior. A sua execução inspirou-se na grelha quadrangular que serviu de 

base ao conceito do projecto, adoptando um sistema de grelha que actualmente se encontra presente 

em algumas habitações em Oé-Cusse. As paredes exteriores dos quartos são compostas por nove 

vãos cobertos por painéis de folha palapa, onde a fila horizontal central permite a sua abertura. No 

alçado Norte foram introduzidas caixas que servem como área complementar à cozinha sob a forma 

de arrecadação de produtos e auxiliam a simetria da fachada através da presença de vazios entre estas 

e as escadas. A Tabela 4.5 ilustra as diferentes soluções de parede implementadas no projecto. 

 

 

Divisão Parede Sistema de construção 

Quarto 

  

Zona de refeições 

  

Instalação 

sanitária - exterior 

  

Instalação 

sanitária - interior 

  

Parede movível 

  

Tabela 4.5 – Soluções de parede presentes no projecto 
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4.5.3.2 PAREDE MOVÍVEL 

 

A matriz quadrangular do projecto possui um sistema semelhante à solução apresentada pela Paper 

Log House de Shigeru Ban: os pilares e as vigas estruturais auxiliam a execução de paredes produzidas 

com materiais locais, como canas de bambu ou painéis de folha de bananeira trançada. Estes podem 

ser facilmente atados e desatados aos pilares e vigas quando da necessidade de alterar a configuração 

de uma divisão da habitação (Figura 4.44). As divisões funcionam como módulos que podem ser 

mudados e reajustados consoante as preferências e necessidades do agregado familiar, como ilustrado 

na Figura 4.45.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3.3 COBERTURA 

 

A questão da cobertura foi estudada através de modelos à escala 1:50 para compreender a relação da 

sua altura com o pé direito da matriz quadrangular da habitação. A habitação é coberta por um telhado 

de duas águas construído com uma combinação de chapas de zinco (que asseguram uma maior 

impermeabilidade face às chuvas torrenciais presentes no território) e revestimento de colmo 

(conferindo um ar mais vernacular que se enquadra com a tradição de construção local) (Figura 4.46).  

Trata-se de um sistema construtivo misto de cobertura, onde o colmo é sobreposto em chapa ondulada 

de zinco (sub-capa). Aos benefícios da impermeabilização e durabilidade provenientes da utilização da 

sub-capa metálica adiciona-se a capacidade isolante da camada vegetal (Guedes, 2015). 

 

Figura 4.44 – Sistema de montagem das paredes movíveis 

Figura 4.45 – Sistema da parede movível investigado através de modelos físicos à escala 1:50 
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Figura 4.46 – Sistema construtivo da cobertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Guedes (2015: 185), “(…) a construção do telhado em colmo designa-se de “Alang 

Alang” e é característico da construção tradicional timorense, conseguindo suportar ventos e chuvas 

fortes bem como proporcionar a manutenção de um conforto térmico interior. O colmo é cortado 

directamente dos campos, limpo e amarrado em molhos. De seguida são içados para os telhados, 

metodicamente em camadas e fileiras. Normalmente, os construtores utilizam folhas de palmeira em 

vez do colmo, contudo o método das folhas de palmeira não permite uma maior durabilidade como 

acontece com o colmo”. 

A cobertura possui uma abertura quadrangular no seu centro, situada acima da divisão central da 

habitação (Figura 4.47). Esta solução assegura uma ventilação natural por efeito de chaminé e contribui 

para uma melhor iluminação natural. Visto que os habitantes locais são um povo com hábito de 

introduzir motivos religiosos nas suas habitações, a abertura quadrangular, através das suas entradas 

de luz, contribui para o destaque da divisão central, criando uma atmosfera de uma área quase sagrada 

(Figura 4.48).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.47 – Revestimento da cobertura em colmo Figura 4.48 – Abertura central da cobertura 
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4.5.3.4 LAMELAS LATERAIS 

 

As lamelas laterais foram introduzidas no projecto como uma solução para colmatar o vazio presente 

entre o topo das paredes e a cobertura. A sua execução foi abordada consoante as análises dos casos 

de estudo da Kirinda House de Shigeru Ban e o Centro Comunitário de Arkitrek (Figura 4.49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nestas análises, a principal função das lamelas laterais é mitigar a radiação solar incidente 

do sol nascente e poente, sombreando e arrefecendo o interior da habitação. Outro propósito adicional 

é o facto de as lamelas criarem um efeito de afunilamento do vento dominante, acelerando-o para o 

interior da habitação, permitindo uma mais eficiente ventilação (Figura 4.50).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.49 – Sistema construtivo das lamelas laterais 

Figura 4.50 – Vista interior e exterior das lamelas 
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5 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

5.1 RADIAÇÃO SOLAR E SOMBREAMENTO – COBERTURA  

 

Para verificar se a cobertura da habitação sortia o seu efeito de sombreamento, foi utilizado o plugin 

adicional Ladybug para o Grasshopper, pois trata-se de uma ferramenta auxiliadora na elaboração de 

edifícios com um desenho ambientalmente consciente. O Ladybug dispõe de vários comandos que 

permitem controlar a colocação de um edifício tendo em consideração parâmetros como a posição solar 

anual, a radiação solar, a velocidade do vento, a humidade do ar, o posicionamento e alcance das 

sombras. O Ladybug requere um ficheiro EPW (EnergyPlus Weather File) de um local definido para 

correr as suas simulações, devido à inexistência do ficheiro EPW relativo a Timor-Leste, o ficheiro EPW 

seleccionado foi o da cidade de Darwin, Austrália, por se tratar de uma localização próxima à ilha de 

Timor e por possuir um clima muito semelhante. Nos parâmetros iniciais, as coordenadas introduzidas 

para o local a simular foram as do Lote 3 em Pante Macassar (9º S, 124º E - fonte: Google Earth), que 

alteraram a posição solar anual devido à sua menor latitude. As seguintes simulações presentes na 

Tabela 5.1 ilustram o número de horas de sol no exterior e interior da habitação nos Solstícios e 

Equinócios do ano e a energia da radiação média incidente nos meses de Março, Junho e Dezembro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistas Noroeste e Sudeste da habitação - Equinócios (21/03 e 21/09)  

Vistas Noroeste e Sudeste da habitação - Solstício de Inverno (21/06) 

Vistas Noroeste e Sudeste da habitação - Solstício de Verão (21/12) 

Número de horas de sol Radiação solar média mensal  

Vistas Noroeste e Sudeste – mês de Março  

Vistas Noroeste e Sudeste – mês de Junho  

Vistas Noroeste e Sudeste – mês de Dezembro  

Tabela 5.1 – Número de horas de sol e radiação solar média mensal 
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5.2 RADIAÇÃO SOLAR E SOMBREAMENTO – LAMELAS LATERAIS 

 

As lamelas laterais são uma solução introduzida para mitigar a radiação solar incidente do sol nascente 

e poente, sombreando e arrefecendo o interior da habitação. Investigações tomaram forma com recurso 

ao Ladybug do Grasshopper, onde foram desenvolvidas diferentes iterações que propunham averiguar 

o quão a radiação no interior da habitação se reduzia consoante o aumento do número de lamelas 

laterais. As simulações foram analisadas para o mês de Dezembro, momento do ano em que decorre 

o Solstício de Verão no Hemisfério Sul (21/12), com o sol a apresentar uma inclinação de 75º (valor 

obtido com o auxílio da página de internet suncalc.net). O programa Velux Daylight Visualizer foi 

igualmente consultado para perceber de que modo a iluminação interior também era afectada pela 

variação deste parâmetro. As simulações de iluminância foram executadas para o dia 21 de Dezembro, 

às 14 horas com o céu nublado. Segundo Guedes (2015: 230), cada divisão deve “beneficiar pelo 

menos de uma iluminância de 100 lux”, valor considerado suficiente para satisfazer as necessidades 

do utilizador. A Tabela 5.2 ilustra a relação entre a variação do número de lamelas laterais e a radiação 

e iluminação interiores.   

 

Nº de lamelas Sistema das lamelas Radiação interior Iluminação interior 

4 

 
 

 

8 

 

 
 

12 

 

 
 

16 

 
 

 

Tabela 5.2 – Relação entre o número de lamelas laterais e a radiação e iluminação interior 
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5.3 ACÚSTICA 

 

Um dos aspectos também a considerar para um melhor conforto no interior da habitação é a questão 

da acústica. Um outro plugin para o Grasshopper foi utilizado, o Pachyderm Acoustics, que auxiliou a 

procura de uma boa acústica interior. Os parâmetros analisados foram o tempo de reverberação e a 

predominância de eco. Os materiais aplicados possuem uma considerada importância, pois são as 

suas características e o modo de como são implementados que definem o quão o som é difundido e/ou 

absorvido no interior da habitação2. O som é repartido em 8 frequências (62,5 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 500 

Hz; 1000 Hz; 2000 Hz; 4000 Hz; 8000 Hz), contudo, as frequências 62,5 Hz e 8000 Hz não são 

consideradas por serem inaudíveis pelo ouvido humano. 

O tempo de reverberação (TR ou T-30) é o tempo que decorre entre o instante da interrupção da fonte 

sonora e o instante em que se verifica a queda da pressão sonora de 60 Db; o eco é um som de 0,05 

a 0,1 segundos, percepcionado pelo ouvido humano, correspondente a uma distância de 

aproximadamente 17 a 34 metros.  

A fonte sonora situa-se na sala de refeições e o receptor sonoro está localizado num dos quartos (Figura 

5.1). A simulação revelou um tempo de reverberação médio de 0,56 segundos (Figura 5.2) e um eco 

quase inexistente (Figura 5.3). Trata-se de dois resultados positivos, pois segundo Dalenbäck (2000): 

“(…) o TR mantém-se como um parâmetro central em todas as aplicações para acústica de salas e a 

maioria dos acústicos concordaria que um TR apropriado é uma condição necessária, senão mesmo, 

suficiente para garantir uma boa acústica”. As reflexões tardias (ecos) tendem a ser eliminadas para 

melhorar a compreensão de uma sala (Figura 5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Para a simulação acústica, os materiais adoptaram coeficientes de absorpção que podem ser consultados no ANEXO I 

Figura 5.1 – Percurso do som desde a fonte até ao receptor 

Figura 5.2 – Tempo de reverberação calculado 

Figura 5.3 – Eco calculado 

Figura 5.4 – Ecograma do som ao fim de 1 s 
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5.4 ESTABILIDADE DA ESTRUTURA 

 

Sendo que uma das premissas iniciais para o projecto era a sua possível construção à escala real em 

Pante Macassar, a estrutura foi testada e dimensionada a fim de garantir a sua estabilidade (Figura 

5.5).  A estrutura foi abordada perante as condicionantes do território como o declive, as cheias e as 

cargas estruturais, sendo essas o peso próprio, o vento e o sismo (Figura 5.6 e 5.7). Devido à falta de 

informação relativamente à regulamentação de estruturas em Oé-Cusse, os cálculos estruturais foram 

efectuados de acordo com os Eurocódigos aplicados a Portugal, a fim de saber o valor das cargas 

actuantes. O cenário mais extremo foi optado, sendo esse o caso dos Açores, que simultaneamente 

possui semelhanças ao território por se tratar também de uma área insular de origem vulcânica, estando 

assim, propensa a sismos. A estrutura foi dimensionada para resistir a cargas sísmicas com valores 

superiores a 1000 KN3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura base apresentada garante ao projecto estabilidade através do correcto dimensionamento 

das suas barras constituintes. Contudo, algumas soluções também foram consideradas, como a 

implementação de diagonais na matriz quadrangular (Figura 5.8), tendo a vantagem de actuarem como 

contraventamentos, que assegurariam uma dupla rigidez à estrutura, e a desvantagem de 

comprometerem o enquadramento estético exterior da habitação. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3 Os cálculos da quantificação das cargas do vento e do sismo podem ser consultados nos ANEXO J e K, respectivamente 

Figura 5.5 – Esquema estático da estrutura 

Figura 5.6 – Carga do peso próprio e a sua deformação Figura 5.7 – Carga do sismo e a sua deformação 

Figura 5.8 – Soluções de introdução de diagonais de contraventamento 
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5.5 VENTILAÇÃO 

 

Simulações foram realizadas com recurso ao programa Autodek Flow Design que permitiu investigar o 

percurso e o impacto do vento relativamente à forma e à localização do edifício. O fluxo do vento 

adoptado para as simulações provém de Noroeste, com uma velocidade média de 10 km/h (2,88 m/s)4.  

A primeira análise revela uma eficiente ventilação cruzada na habitação. Verifica-se a existência de 

ventilação cruzada por entre as aberturas das fachadas, com velocidades próximas dos 4 m/s (15 km/h) 

e por baixo das habitações, onde o vento acelera devido a um efeito de “afunilamento”. É possível 

observar também que o fluxo de ar tende a acelerar no topo das coberturas (Figura 5.9).   

 

 

 

 

 

 

No interior da habitação, no caso dos quartos, é possível notar que a ventilação cruzada é eficazmente 

obtida com uma velocidade média de 4 m/s (15 km/h) devido à abertura dos vãos presentes nas suas 

fachadas (Figura 5.10). As lamelas laterais permitem um afunilamento do vento com uma velocidade 

média de 3m/s (11km/h), fazendo com que a ventilação cruzada superior também seja garantida, assim 

como uma ventilação por efeito de chaminé através da abertura central na cobertura (Figura 5.11). 

 

 

 

 

 

Numa escala mais afastada, foi analisado o caso de um dos quarteirões do bairro projectado (Figura 

5.12). As quatro habitações presentes no quarteirão encontram-se orientadas a Norte e em cada uma 

é possível observar a contínua permanência de ventilação cruzada por entre os vãos das fachadas, 

com uma velocidade média de 3 m/s (11km/h). 

 

 

 

                                                           
4 Os cálculos relativos ao número de renovações do ar por hora necessárias podem ser consultados no ANEXO L 

Figura 5.9 – Ventilação cruzada (vista frontal e vista de topo) 

Figura 5.10 – Ventilação cruzada num dos quartos Figura 5.11 – Ventilação pelas lamelas laterais 

Figura 5.12 – Ventilação cruzada num quarteirão 
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6 CONCLUSÃO 

 

A unidade de habitação proposta tem em consideração a questão do agregado familiar de Oé-Cusse, 

Timor-Leste, o qual se destina a albergar. Inspirada pela arquitectura vernacular timorense e consciente 

das limitações e das realidades do ambiente local, a habitação dá enfâse à inclusão de estratégias de 

desenho passivo, para atingir uma maior eficiência em termos de ganhos energéticos, conferindo uma 

maior sustentabilidade à sua construção. A questão do incremento é também implementada na 

habitação, que possui consciência de um eventual crescimento do agregado familiar, e a tríade 

vitruviana é alcançada com um fecho sustentável. 

O projecto serve de exemplo de como uma habitação unitária consegue ser edificada com uma pegada 

de construção limitada e com áreas que vão ao encontro das diferentes necessidades dos agregados 

familiares. O desenho da habitação foi concebido de modo a enquadrar uma vida enriquecedora para 

os seus utilizadores, optimizada para o seu conforto, estando simultaneamente preparada para 

alterações da sua configuração no futuro próximo, consequentemente expandindo a ocupação e o 

plano de actividades. 

O território de Pante Macassar ofereceu a possibilidade de criação de uma sociedade timorense 

sustentável e auto-suficiente que consegue ter as suas necessidades satisfeitas dentro dos recursos 

naturais disponíveis. Através das lições aprendidas e retiradas com a evolução da habitação nas 

sociedades ocidentais, os países em desenvolvimento serviram como um ponto de partida para educar 

as pessoas e fomentar uma formação ciente das considerações bioclimáticas e da implementação de 

estratégias que contribuam para a redução de elevados consumos energéticos e dos custos 

associados. Ter uma atitude consciente perante a urgência da habitação sustentável do mesmo modo 

que os países em desenvolvimento apresentaram em relação às necessidades de comunicação, que 

Elon Musk afirmou à National Geographic, em 2016: “em muitos países em desenvolvimento, não se 

construíram linhas de telefone fixo. Em vez disso, passaram directamente para linhas celulares”. A lição 

a ser retirada deste exemplo é aprender com os erros dos outros e entender qual a melhor solução 

disponível a implementar. 

O projecto da habitação permitiu perceber que, na maioria dos casos, o melhor material é o que existe 

mais à mão, pois é aquele que melhor se comporta e que melhor se adequa ao clima local, tanto devido 

ao seu custo reduzido, como à melhor relação estética que possui com o seu contexto. Este factor 

permite o desenvolvimento de um ensino à população local sobre o correcto manuseamento destes 

materiais para que se possibilite a construção de soluções técnicas simples, viáveis e duráveis. O 

projecto seguiu as condições de alguns dos casos de estudo abordados, na medida em que fomenta o 

desenvolvimento local, pois possibilita a criação de empresas locais, impulsiona famílias a apostarem 

no artesanato local e noutros pequenos negócios.   

A sustentabilidade do projecto foi investigada em múltiplos aspectos relativos às relações contextuais 

com o território e às suas relações climáticas, a utilização dos materiais locais com base na avaliação 
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do seu ciclo de vida, a integração de estratégias passivas, a sustentabilidade social, o conforto interior, 

a pegada de construção e a melhoria da biodiversidade socioeconómica no local. 

O processo integrado foi alcançado através das cinco fases recíprocas: a ideia, a análise, a 

organização, o volume da habitação, a estabilidade, onde o processo criativo se desenvolveu desde o 

início até ao fim do período de projecção. Estas fases foram suplementadas com investigações 

baseadas em antecedentes teóricos em alguns dos elementos conceptuais, incluindo os diferentes 

elementos dentro da área da sustentabilidade, que são evidenciados por inúmeros arquitectos, cada 

um com abordagens e considerações diferentes sobre o que realmente significa fazer uma arquitectura 

sustentável. O arquitecto português Eduardo Souto de Moura (Prémio Pritzker em 2011), numa 

entrevista ao Diário de Notícias em 2017 afirmou que: “a arquitetura sustentável é uma coisa que tem 

de ser, faz parte da profissão. A sustentabilidade é o princípio base para a arquitetura ser boa, com 

qualidade”. Alejandro Aravena na sua TED Talk em 2014 determinou que “com o desenho correcto, a 

sustentabilidade não é nada mais do que a utilização rigorosa do senso comum”.  

Com ambas as afirmações, a lição retirada é de que o arquitecto deve ter no seu projecto a preocupação 

de trabalhar com o microclima e com as técnicas de construção locais para se obter a criação de uma 

solução bela e única para o local, com um desenho funcional, economicamente viável, socialmente 

adequado e ambientalmente consciente.  

A análise das diversas simulações executadas permitiu verificar o grau de fidelidade que as estratégias 

passivas implementadas possuem no conforto interior da habitação, estratégias essas relacionadas 

com o sombreamento adequado, com a ventilação natural e mitigação dos riscos naturais existentes 

como as inundações, chuvas e sismos. 

No que se refere à radiação solar incidente, a extensão da cobertura permitiu um bom sombreamento 

anual no interior da habitação, evitando a maioria da radiação solar incidente do sol no Solstício de 

Inverno (21/06), altura em que este apresenta um ângulo de 57º, permitindo uma radiação média anual 

no interior da habitação de 20 kWh/m2. Devido à extensa cobertura, à elevada área de alpendre e à 

introdução de lamelas laterais, o número de horas de sol no interior é significativamente reduzido, pois 

as lamelas contribuem para a mitigação da radiação directa proveniente do sol nascente e poente, e o 

alpendre permite arrefecer o interior ao atenuar a radiação excedente e incitar a ventilação natural 

cruzada.  

No desempenho das características acústicas, foi possível verificar que na generalidade, os resultados 

obtidos se enquadravam nas assumpções iniciais relativamente ao tempo de reverberação e ao 

conforto sonoro em cada divisão. O tempo de reverberação é um bom ponto de partida, uma vez que 

continua a ser um parâmetro central em todas as aplicações de acústica para salas e a maioria dos 

acústicos concorda que um tempo de reverberação apropriado é uma condição necessária, senão 

mesmo, uma condição suficiente, para garantir uma boa acústica interior. O tempo de reverberação 

calculado revelou-se adequado, sendo, por isso, um bom indício relativamente a um conforto acústico 

interior ideal. O eco manifesta-se a nível muito reduzido nos instantes iniciais, aspecto que se pode 

dever à presença de chapa de zinco ondulada na cobertura que contribui para a difusão de alguns sons 
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tardios, podendo ser corrigido com um futuro revestimento interior com isolamento acústico disponível 

localmente, como painéis de palha de coco, que ajudam à absorção do som. 

Os ensaios efectuados na estrutura base da habitação indiciaram, globalmente, bons desempenhos da 

sua estabilidade perante as cargas consideradas. A carga com mais elevada relevância foi a carga 

sísmica, devido à zona de risco moderado do território onde o projecto se encontra. Foi estipulado que 

uma vez que a estrutura conseguisse resistir à carga sísmica, então as restantes cargas já não se 

apresentariam como problema. O correcto dimensionamento das barras principais garantiu a rigidez da 

estrutura, embora a introdução de uma diagonal em cada fachada não tivesse sido uma hipótese 

totalmente a descartar, pois estas ao actuarem como contraventamentos adicionais, confeririam uma 

ainda maior segurança e serviriam de precaução que asseguraria uma rigidez total em cenários 

extremos, como fortes tempestades tropicais e ciclones. 

No que se refere à ventilação natural, as várias aberturas nas fachadas da habitação asseguram a sua 

predominância. Nas simulações efectuadas, a ventilação cruzada é obtida no interior da habitação 

através da presença do alpendre e dos vãos existentes nos quartos. As lamelas laterais também 

ajudam a acelerar o vento passageiro que de seguida expulsa o ar quente e poluído pela abertura 

central presente na cobertura através do efeito de chaminé. Sendo que o vento provém da direcção 

Noroeste devido à localização do mar, na simulação relativa ao quarteirão, as diversas habitações não 

parecem actuar como entrave ao vento, verificando-se a existência de ventilação cruzada em cada um 

dos casos.  

Visto que uma das premissas para a proposta do projecto consistia numa habitação desenhada para 

auto-construção, esta vertente foi explorada pelo arquitecto a fim de determinar o quão realmente 

demoraria a construir parte da habitação e quais os esforços a ter em consideração. 

Quebrar barreiras entre os métodos de desenho cultural é demonstrado pela proposta habitacional para 

produzir soluções utilitárias que promovam a sustentabilidade social e ambiental, melhorando a 

qualidade de vida de pessoas que possivelmente não teriam acesso a diferentes fórmulas culturais. É 

possível que esta evolução conduza a uma arquitetura nova e experimental, onde o desenvolvimento 

social e o bem-estar se mantêm como as forças motrizes do projecto. 
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ANEXOS
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ANEXO A – MAPA DE RUGOSIDADE DO TERRENO EM PANTE MACASSAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTO GRAU DE RUGOSIDADE 

ÁREA DE INTERVENÇÃO 

ÁREAS DE TRABALHO 

DE CAMPO 



ii 

ANEXO B – MAPA DE SOMBREAMENTO EM PANTE MACASSAR (ÀS 12H00) 

 

  

 

PROJECTO GRAU DE SOMBREAMENTO 

ÁREA DE INTERVENÇÃO 

ÁREAS DE TRABALHO 

DE CAMPO 
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ANEXO C – RISCOS NATURAIS EM PANTE MACASSAR (INUNDAÇÕES E SUBIDA DO NÍVEL MÉDIO DAS ÁGUAS DO MAR) 

 

SISTEMA BIOFÍSICO SISTEMA DE MOBILIDADE EDIFÍCIOS 
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ANEXO D –  MAPA DA MORFOLOGIA URBANA EM PANTE MACASSAR

PROJECTO TIPOLOGIAS DE EDIFÍCIOS TIPOLOGIAS DE LOTE 

INSTALAÇÕES 
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ANEXO E – MODELO FÍSICO E IMAGENS DO INTERIOR DA HABITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Modelo físico da habitação à escala 1:50 

Quarto das crianças Quarto mestre 

Sala das refeições Incremento da habitação 
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ANEXO F – AXONOMETRIA EXPLODIDA DA HABITAÇÃO

DIMENSÃO DAS BARRAS 
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ANEXO G – GUIA DE ÁRVORES DE OÉ-CUSSE AMBENO 
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ANEXO H – LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS APLICADOS NA HABITAÇÃO 

 

Estrutura Material Esquema 

Pilares 
Coqueiro 

(Cocos nucifera) 

 

Vigas inferiores 
Acadiro 

(Borassus flabellifer) 

 

Suporte da Parede 
Técnica 

Blocos de cimento 

 

Pavimento 
Algaroba 

(Prosopis juliflora) 

 

Parede Técnica Betão 

 

Paredes exteriores 

Casuarina 
(Casuarina junghuhniana) 

 
Folha de palmeira 

(Corypha utan) 

 

Paredes interiores 

Casuarina 
(Casuarina junghuhniana) 

 
 Folha de bananeira 

(Musa) 

 

Estrutura Material Esquema 

Vigas superiores 
Acadiro 

(Borassus flabellifer) 

 

Caibros 
Casuarina 

(Casuarina junghuhniana) 

 

Lamelas laterais 
Casuarina 

(Casuarina junghuhniana) 

 

Vigotas da sub-capa 
da cobertura 

Casuarina 
(Casuarina junghuhniana) 

 

Sub-capa da 
cobertura 

Chapa ondulada de zinco 

 

Vigotas da capa da 
cobertura 

Casuarina 
(Casuarina junghuhniana) 

 

Capa da cobertura Colmo 
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ANEXO I – TABELA DOS COEFICIENTES DE ABSORPÇÃO DE MATERIAIS  

 

A seguinte tabela representa os coeficientes de absorpção de materiais comuns em edifícios. Alguns 

destes foram adaptados a materiais presentes no projecto a fim de simular o conforto acústico no 

interior da habitação através do Pachyderm Acoustics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algaroba (pavimento) 

Coqueiro (pilares) 

Chapa de zinco (tecto) 

Folha de palmeira (paredes) 
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ANEXO J – QUANTIFICAÇÃO DA CARGA DA ACÇÃO DO VENTO 

 

A acção do vento foi quantificada como uma força em vez de uma pressão, conforme o EC1 

(Eurocódigo), mas adaptado às características do Lote 3 em Pante Macassar. A fórmula seguinte foi 

utilizada para calcular a força do vento: 

𝐹𝑤 = 𝑐𝑓𝑟 ∙ 𝑞𝑝(𝑧𝑒)  ∙  𝐴𝑓𝑟 

𝐹𝑤 – força do vento (𝐾𝑁) 
𝑐𝑓𝑟  – coeficiente de atrito 

𝑞𝑝(𝑧𝑒) – pressão dinâmica de pico para a altura de referência 𝑧𝑒 (𝑚)   

𝐴𝑓𝑟  – área de referência para efeitos de cálculo das forças de atrito (𝑚2)  
 

A área de referência tem um valor de 𝐴𝑓𝑟 = 10,4 𝑚 ∙ 10,4 𝑚 = 108 𝑚2. Com base na figura abaixo, o 

Lote 3 de Pante Macassar enquadra-se na Categoria II devido ao seu aspecto rural. Visto que a altura 

de referência da habitação a partir do solo é de 10 metros, a sua pressão dinâmica de pico apresenta 

um valor aproximado de 𝑞
𝑝

= 1,1 𝐾𝑁/𝑚2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabendo que a habitação é constituída por uma cobertura de duas vertentes, procedeu-se ao cálculo 

do seu coeficiente de atrito. É necessário consultar os Eurocódigos para encontrar os valores do 

coeficiente de pressão exterior (𝐶𝑝𝑒
) e do coeficiente de pressão interior (𝐶𝑝𝑖

), visto que:   

𝑐𝑓𝑟 =  𝐶𝑝𝑒
+  𝐶𝑝𝑖

 

 

 

 

  

 

h=10 

q=1,1 

 

h 

d 

b 

𝛼 
h = 10 m 

d = 10,4 m 

b = 10,4 m 

𝛼 = ~ 30° 
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Cálculo do (𝐶𝑝𝑒
): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo do (𝐶𝑝𝑖
): 

 

 

 

 

 

 

Analisando os dois casos conforme a acção do vento: 

 

𝑐𝑓𝑟 = (0,7 + 0,2) = 0,9  

𝑐𝑓𝑟 = (1,4 + 0,3) = 1,7  

 

Por estes meios, a força do vento é: 

 

𝐹𝑤 = 1,7 ∙ 1,1 𝐾𝑁/𝑚2  ∙  108 𝑚2 = 202 𝐾𝑁 

Valor mais elevado 



xii 

ANEXO K – QUANTIFICAÇÃO DA CARGA DA ACÇÃO SÍSMICA 

 

(para as componentes horizontais da acção sísmica) 

 

 
A acção sísmica foi calculada conforme os Eurocódigos aplicados a Portugal, mais concretamente ao 

caso do arquipélago dos Açores, com o objectivo de dimensonar a estrutura perante o cenário mais 

extremo de actividade sísmica. A fórmula seguinte foi utilizada para calcular a aceleração gravítica:

  

𝑆𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙  
2,5

𝑞
 (= 𝑆𝑑,𝑚𝑎𝑥)     

𝑆𝑑 – aceleração (𝑚/𝑠2) 
𝑎𝑔 – aceleração de referência (𝑚/𝑠2) 

𝑆 – solo de fundação  
𝑞 – coeficiente de comportamento  
 

A aceleração de referência dos Açores enquadra-se numa Acção Sísmica Tipo 2 (2.1) com um valor 

de 𝑎𝑔 = 2,5 𝑚/𝑠2. O solo de fundação foi assumido como sendo uma areia compacta (categoria C) com 

um valor 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 1,6. O coeficiente de comportamento foi assumido com um valor de 𝑞 = 1,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
,  𝑇𝐵 (=0,1 s) ≤ 𝑇≤  𝑇𝐶  
 

= 0,25 

 

𝑆𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙  
2,5

𝑞
 (= 𝑆𝑑,𝑚𝑎𝑥)     
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A aceleração pode ser agora determinada: 

𝑆𝑑(𝑇) = 2,5 ∙ 1,6 ∙  
2,5

1,5
<=> 𝑆𝑑 = ~ 6,67 𝑚/𝑠2     

 

 

 

 

 

 

 

A Força de corte basal (𝐹𝑏) pode ser calculada através da seguinte fórmula: 

𝐹𝑏 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑒𝑑𝑖𝑓í𝑐𝑖𝑜 ∙ 𝑆𝑑      

Em que, 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑒𝑑𝑖𝑓í𝑐𝑖𝑜 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑔 
 

 

Devido à incerteza quanto ao valor exacto do peso da estrutura, multiplicou-se por 2 um número 

aproximado desse valor (𝑃𝑒𝑠𝑜𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = 1000 𝐾𝑁). Por este meio, o valor da massa do edifício é: 

 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑒𝑑𝑖𝑓í𝑐𝑖𝑜 =  
2 ∙  𝑃𝑒𝑠𝑜𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎

9,8
=

2 ∙ 1000 𝐾𝑁

9,8
= ~ 204,1 𝑡𝑜𝑛 

 

Logo, a Força de corte basal (𝐹𝑏) é: 

 

𝐹𝑏 = 204,1 𝑡𝑜𝑛 ∙ 6,67 𝑚/𝑠2 = 1361,35 𝐾𝑁   

 

 

 

 

 

𝐹𝑏 
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ANEXO L – QUALIDADE DO AR INTERIOR 

 

Para atingir uma boa qualidade do ar interior, os cálculos basearam-se na norma ENV 1752: 1997, 

Categoria II (Ventilação de edifícios; Critério de projecto para qualidade do ar interior), estabelecida 

pelo CEN (Comité Europeu de Normalização). Esta selecção é justificada pela escassez de informação 

relativamente às normas de ventilação em edifícios localizados em Oé-Cusse, Timor-Leste. 

 
 
Agregado familiar com 4 pessoas 

 
 

• Número de renovações por hora com base na qualidade experienciada do ar: 
 

 
O número de renovações por hora necessário para um agregado familiar com 4 pessoas é calculado 

com base em cálculos sensoriais. 

 
O cálculo é efectuado com base nas seguintes cargas poluidoras: 
 

- de 1 pessoa       1 olf 

- dos materiais de construção, mobiliário, etc.   0.2 olf por m² 

 
Para determinar o fluxo de ar necessário na habitação, a fórmula seguinte foi aplicada: 

𝑐 = 𝑐𝑖 + 10
𝑞

𝑉𝑙

𝑐 – qualidade experienciada do ar (dp) 
𝑐𝑖 – qualidade experienciada do ar exterior (dp) 
𝑞 – carga de poluição (olf) 
𝑉𝑙 – fluxo de ar necessário (l/s) 
 
 
A qualidade experienciada do ar é determinada com um valor de 𝑐 = 1,4 𝑑𝑝. A qualidade experienciada 

do ar exterior é 𝑐𝑖 = 0,05 𝑑𝑝, que corresponde a uma poluição moderada reduzida em cidades. 

 

A carga de poluição é a seguinte: 

𝑞 = 1 𝑜𝑙𝑓 · 4 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 + 0,2
𝑜𝑙𝑓

𝑚2
· 80 𝑚2 = 20 𝑜𝑙𝑓 

O fluxo de ar necessário pode ser agora determinado: 
 

1,4 = 0,05 + 10
20

𝑉𝑙
 <=> 𝑉𝑙 = ~ 148,15 𝑙/𝑠 
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Por este meio, o número de renovações do ar por hora é: 

𝑛 =  
𝑉𝑙 · 3600 𝑠

1000 𝑙 ·  𝑉𝑆𝑎𝑙𝑎
=  

148,15 𝑙/𝑠 · 3600 𝑠

1000 𝑙 · (80 𝑚2  · 6 𝑚)
 = ~ 1,11 ℎ−1

• Número de renovações de ar com base nos níveis de CO2  

O número de renovações de ar é determinado de acordo com a quantidade de CO2 permitida pela 

Categoria II para edifícios do ENV 1752: 1997. A quantidade interior de CO2 pode ser, no máximo, 500 

ppm mais elevada que a quantidade exterior de CO2, onde um valor de 350 ppm é considerado para 

Timor-Leste. É também assumido que cada pessoa expira 10 l/min com uma quantidade de CO2 de 

4%. 

 

𝑐 =  
𝑞

𝑛𝑉
+  𝑐𝑖

A quantidade de CO2 é: 
 

𝑞 =  
4

100
 · 4 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 ·  

10 𝑙/𝑚𝑖𝑛 · 60 𝑚𝑖𝑛/ℎ

1000 𝑙/𝑚3
= ~ 0,096 𝑚3/ℎ

 

O número de renovações por hora é: 

850 𝑝𝑝𝑚 = 1000000 ·  
0,096 𝑚3/ℎ

𝑛 · (80 𝑚2 · 6 𝑚)
+ 350 𝑝𝑝𝑚 <=>  𝑛 = ~ 0,4 ℎ−1 

Agregado familiar com 8 pessoas 

• Número de renovações por hora com base na qualidade experienciada do ar: 
 
 

Utilizando os valores anteriores para as cargas de poluição e a mesma área da habitação (80m²), a 

carga de poluição total (q) para 8 pessoas é de 24 olf. 

 

 
O fluxo de ar necessário pode ser agora determinado:

1,4 = 0,05 + 10
24

𝑉𝑙
 <=> 𝑉𝑙 = ~ 177,78 𝑙/𝑠 
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Por este meio, o número de renovações do ar por hora é

𝑛 =  
𝑉𝑙 · 3600 𝑠

1000 𝑙 ·  𝑉𝑆𝑎𝑙𝑎
=  

177,78 𝑙/𝑠 · 3600 𝑠

1000 𝑙 · (80 𝑚2  · 6 𝑚)
 = ~ 1,33 ℎ−1

• Número de renovações de ar com base nos níveis de CO2

Os valores do cálculo anterior para o número de renovações de ar com base nos níveis de CO2 foram 

assumidos como sendo os mesmos. 

 

A quantidade de CO2 é

𝑞 =  
4

100
 · 8 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 ·  

10 𝑙/𝑚𝑖𝑛 · 60 𝑚𝑖𝑛/ℎ

1000 𝑙/𝑚3
= 0,192 𝑚3/ℎ

 

O número de renovações por hora é

850 𝑝𝑝𝑚 = 1000000 ·  
0,192 𝑚3/ℎ

𝑛 · (80 𝑚2 · 6 𝑚)
+ 350 𝑝𝑝𝑚 <=>  𝑛 = ~ 0,8 ℎ−1


