
http://repositorio.ulusiada.pt

Universidades Lusíada

Dias, Daniela Oliveira Vilaça

Da habitação temporária para a habitação
permanente no campo de refugiados de
Al'Zaatari, Jordânia : análise de uma solução de
autoconstrução em terra
http://hdl.handle.net/11067/4387

Metadados

Data de Publicação 2017

Resumo As catástrofes humanitárias originam a criação e o crescimento dos
campos de refugiados. Destas, surge um elevado número de refugiados
que necessitam de ser realojados. A habitação temporária nasce como
resposta a essa necessidade real da população. No entanto, acarreta
diversos problemas, tanto na sua resposta a um crescente número
populacional como a um conjunto de necessidades próprias da população
residente no campo, como cuidados básicos de saúde, alimentação,
segurança e educação. Devido ...

Humanitarian catastrophes led to the creation and growth of refugee
camps. Consequently, there is a higher number of refugees that are in
need to be resettled. Temporary housing is created as an answer to fulfil
this need. However, it can also entail numerous challenges, such as giving
response to a growing population and providing a set of basic needs, for
instance, basic medical care, nutrition, safety and education. Moreover,
due to the timelessness of many armed conflicts and the relocation...

Palavras Chave Arquitectura, Habitação temporária, Autoconstrução, Refugiados

Tipo masterThesis

Revisão de Pares no

Coleções [ULF-FAA] Dissertações

Esta página foi gerada automaticamente em 2023-05-18T07:06:37Z com
informação proveniente do Repositório

http://hdl.handle.net/11067/4387


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE LUSÍADA NORTE 
 
 
 
 
 
 

 
 

DA HABITAÇÃO TEMPORÁRIA PARA A HABITAÇÃO 

PERMANENTE NO CAMPO DE REFUGIADOS DE 

AL’ZAATARI, JORDÂNIA: 

Análise de uma solução de autoconstrução em terra 

 

 
 
 
 
 

Daniela Oliveira Vilaça Dias 
 
 
 
 

 
 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre 

Orientação: Professor Doutor Rogério Amoêda 

 

 
 
 
 

Vila Nova de Famalicão, 2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II 
 

Agradecimentos 
 
Agradeço, em primeira instância, a contribuição dos vários docentes da 

Universidade Lusíada Norte ao longo do meu percurso académico. Um apreço 

especial aos meus amigos que sempre me acompanharam ao longo de todos 

estes anos, por todo o conhecimento e experiências que vou levar para a vida. 

 

Um enorme agradecimento à equipa de orientação por todo o 

acompanhamento e suporte ao longo deste trabalho. Ao Professor Doutor Rogério 

Amoêda pela sua enorme contribuição, pelo apoio prestado, por toda a 

disponibilidade que, sem dúvida, garantiram o melhor rumo e metodologia para a 

elaboração desta Dissertação, bem como pelo seu incentivo para sempre persistir 

naquilo em que acredito. Afinal, ser arquiteto é antes de mais acreditar em tornar 

realidade aquilo em que sonhamos. Ao Professor Doutor Francisco Fernandes, pelo 

seu significativo contributo e conhecimento partilhado para a idealização deste 

trabalho e, me ter sempre assegurado nunca ter receio em ser diferente.  

 
Quero agradecer também ao Professor Doutor Paulo Mendonça e à Arquiteta 

Maria Fernandes por toda a disponibilidade e por todo o conhecimento 

partilhado, de modo a atingir os objetivos pretendidos.  

 

Quero também agradecer ao meu namorado por representar a minha força e a 

minha motivação, por todo o apoio incondicional, por toda a sua dedicação e 

pelo orgulho inquestionável que demonstra em mim.  

 

Agradeço também à minha família por toda a compreensão, por todo o apoio 

incondicional, por todo o esforço que fizeram para garantir o meu melhor rumo e 

a minha melhor formação. O meu muito obrigada a todos eles, que sempre me 

ensinaram a nunca desistir.  

 

Por último, quero agradecer e dedicar este trabalho à minha Mãe por representar 

o meu maior orgulho, por toda a sua dedicação, por toda a sua coragem, por 

toda a sua compreensão e por me transmitir toda a força para atingir os meus 

objetivos e ultrapassar cada obstáculo para a realização do meu sonho. 

 



 

 
 



 

III 
 

Índice 
 
 

Agradecimentos .................................................................................................................. II 

Índice .................................................................................................................................... III 

Índice de Figuras ................................................................................................................. V 

Índice de Tabelas ............................................................................................................... IX 

Resumo ................................................................................................................................. X 

Abstract ............................................................................................................................... XI 

Palavras-chave ..................................................................................................................XII 

Keywords .............................................................................................................................XII 

Siglas e acrónimos ............................................................................................................ XIII 

Introdução ........................................................................................................................... 1 

1. Evolução atual e contexto dos campos de refugiados ........................................... 5 

1.1. A imagem e vulnerabilidades de um campo ..................................................... 6 

1.2. Planeamento e inovação ....................................................................................... 8 

1.3. Assentamentos temporários ................................................................................. 11 

1.3.1. Abrigo de emergência ................................................................................... 12 

1.3.2. Abrigo temporário ........................................................................................... 13 

1.3.3. Habitação temporária ................................................................................... 14 

1.3.4. Contexto cultural aplicado à tipologia habitacional ................................ 23 

1.4.5. Envolvimento da população no processo de reconstrução ................... 33 

1.5. Habitação permanente ........................................................................................ 34 

1.5.1.Princípios da passagem da arquitetura temporária à arquitetura 

permanente ............................................................................................................... 34 

1.6. Campo de refugiados de Al ‘Zaatari .................................................................. 39 

1.6.1. Enquadramento no tema e contextualização ........................................... 39 

1.6.2. Análise: Caracterização da situação .......................................................... 40 

1.7. Reflexões para o desenvolvimento e justificação das opções tomadas ..... 50 



 

IV 
 

2. A Arquitetura em terra ................................................................................................. 52 

2.1. Processo e evolução da arquitetura em terra .................................................. 53 

2.2. Significado e importância da arquitetura em terra.......................................... 63 

2.3. O desenvolvimento sustentável e os desafios para a sociedade.................. 65 

2.4. A arquitetura em terra num contexto numa situação de catástrofe ............ 66 

2.5. Abordagem tecnológica ..................................................................................... 68 

2.5.1. Barro .................................................................................................................. 69 

2.5.2. Terra batida ...................................................................................................... 73 

2.5.3. Blocos de terra - Adobe ................................................................................. 80 

2.5.4. Blocos de terra compactada (BTC) ............................................................. 84 

2.6. Interlocking Stabilised Soil Block– ISSB e Projeto HiLoTec .................................. 87 

2.7. Considerações finais de investigação como diretrizes para o 

desenvolvimento de habitações permanentes ....................................................... 91 

3. Caso de estudo – Campo de refugiados de Al' Zaatari, Jordânia ....................... 93 

3.1. A origem da cidade, da arquitetura e da habitação islâmica: a sua 

organização e modo de vivência .............................................................................. 95 

3.2. Proposta de um planeamento urbano ............................................................ 101 

3.2.1. Caracterização da situação no campo ................................................... 102 

3.2.2. Definição da prática do planeamento ..................................................... 103 

3.2.3. Infraestruturação ........................................................................................... 105 

3.3. Proposta de uma solução habitacional dedicada à autoconstrução ...... 107 

3.4. Caracterização geológica dos solos da Jordânia ......................................... 109 

3.5. Caracterização climática da Jordânia ............................................................ 113 

3.6. Cálculos relativos ao coeficiente de transmissão térmica (U) ...................... 116 

3.7. Sistema construtivo .............................................................................................. 121 

Conclusões ....................................................................................................................... 125 

Referências ...................................................................................................................... 129 

Anexos .............................................................................................................................. 136 



 

V 
 

Índice de Figuras 

 
Figura 1 – Linha temporal das fases de divisão no modelo de planeamento segunda a UNHRC (1987) 
(autor). ....................................................................................................................................................................... 8 

Figura 2 – Fases de acomodação temporária nos processos de reconstrução. Fonte: Félix, et al. 
(2014b). ................................................................................................................................................................... 12 

Figura 3 – Abrigos de emergência: (a) Shigeru Ban Architects - Paper Partition System 4, utilizado para 
fornecer abrigos temporários em ginásios após o terramoto no Japão, em 2011. (b) Tina Hovsepian – 
Abrigos portáteis e dobráveis, construídos a partir de papelão reciclado com base nos princípios de 
origami. Fonte: Félix, et al. (2014b)..................................................................................................................... 13 

Figura 4 – Abrigos temporários: (a)com elementos transformáveis; (b) sem elementos transformáveis. 
Fonte: Félix, et al., (2014b). .................................................................................................................................. 14 

Figura 5 – Habitações temporárias: (a) Unidades pré-fabricadas e preparadas com sistemas 
complexos para fornecimento de infraestrutura básica; (b) Participação da população no processo 
de construção, Paper Loghouse, Índia – Shigeru Ban Architects. Fonte: Félix, et al., (2014b). .............. 15 

Figura 6 – Destruição de habitação devido ao Terramoto em Friuli, Itália, 1976. Fonte: Adaptado de 
Bazzurro, (2011). ..................................................................................................................................................... 18 

Figura 7 – Destruição de parte da cidade de Kobe, Japão, após o terremoto de 1995. Fonte: 
Adaptado de Smith, (2015). ................................................................................................................................ 19 

Figura 8 – Localização da Vila em Kirinda, Sri Lanka. Fonte: Adaptado de AKDN, (2010). .................... 24 

Figura 9 – Projeto Habitação em Kirinda: Axonometria, Alçado e Planta. Fonte: Adaptado de AKDN, 
(2010). ...................................................................................................................................................................... 25 

Figura 10 – Envolvimento da população no processo de construção (a) e detalhe construtivo (b). 
Fonte: Adaptado de AKDN, (2010). ................................................................................................................... 26 

Figura 11 – Formas de utilização do pátio: (a) adaptação a uma sala; (b) ventilação da habitação. 
Fonte: Adaptado de AKDN, (2010). ................................................................................................................... 27 

Figura 12 – Campo de Refugiados de Baninajar, Irão: (a) Imagem e forma final das habitações, 
revestidas com terra; (b) Processo de construção das habitações. Fonte: Adaptado de Guerreiro, 
(2009). ...................................................................................................................................................................... 28 

Figura 13 – Construção do abrigo com a técnica de “SuperAdobe”: (a) Vista do interior aquando o 
processo de construção e disposição das camas; (b) materiais utilizados na sua construção. Fonte: 
Adaptado de Cal-Earth, (2017) .......................................................................................................................... 30 

Figura 14 – Envolvimento da população no processo de construção no processo de reabilitação pós-
tsunami - Kirinda Houses. Fonte: Adaptado de AKDN, (2010). ..................................................................... 34 

Figura 15 – Campo Anjar, Líbano. Fonte: Adaptado de Herz, (2013: 54). .................................................. 36 

Figura 16 – Föhrenwald, Alemanha. Fonte: Adaptado de Herz, (2013: 55). .............................................. 37 

Figura 17 – Campo de Coopers, India. Fonte: Adaptado de Herz, (2013: 56). ......................................... 38 

Figura 18 – Evolução do Campo Al ‘Zaatari desde 2012 a 2013i. Fonte: Adaptado de Scanivo, (2014, 
pág. 95-99). ............................................................................................................................................................ 40 

Figura 19 – Dados estatísticos populacionais. Fonte: Adaptado de UNHRC, (2017). .............................. 46 



 

VI 
 

Figura 20 – Exterior da tenda e formas da sua organização por parte da população residente. Fonte: 
Adaptado de Framgard, (2013). ........................................................................................................................ 47 

Figura 21 – Exterior e interior das caravanas e o seu transporte. Fonte: Adaptado de Framgard, (2013).
 .................................................................................................................................................................................. 47 

Figura 22 – Organização das caravanas pela população. Fonte: Adaptado de Framgard, (2013). .. 48 

Figura 23 – Diferentes tidos de utilização da madeira (a) e do alumínio (b; c) na criação de espaços 
privados ou semiprivados para a habitação da população. Fonte: Adaptado de Framgard, (2013).
 .................................................................................................................................................................................. 49 

Figura 24 – Utilização da barraca: (a)de criação de anexos ou (b) extensões de propriedade, como 
espaços de trabalho. Fonte: Adaptado de Rotelli (2015), e Hristova (2016), respetivamente. ............. 49 

Figura 25 – Planta de Çatal Höyük, executada por James Mellart, onde demonstra a dimensão de 
ocupação. Fonte: Adaptado de Fernandes (2013: 57). ............................................................................... 55 

Figura 26 – Vista aérea e estratigrafia de Jericó da autoria de Kathleen Kenyon, referente ao período 
do Calcolítico. Fonte: Adaptado de Fernandes, (2013: 58). ........................................................................ 56 

Figura 27 – Estruturas arqueológicas em Tel-Beydar, na Síria. Fonte: Adaptado de Fernandes, (2013: 
57). ........................................................................................................................................................................... 57 

Figura 28 – Construções em terra antigas: (a) Abóbadas no Templos de Ramsés, em Gourna, no 
Egipto; (b) cidade fortificada no vale do Draa. Fonte: Adaptado de Minke, (2009: 11-12). ................. 64 

Figura 29 – Arquitetura em terra pelo mundo. Mapa sem escala. Fonte: Adaptado de CRATerre, 
(2010b). Acedido em: 26 de Outubro 2017. .................................................................................................... 66 

Figura 30 – Demonstração de cofragem para terra batida. Fonte: Adaptado de Minke, (2009: 52). 73 

Figura 31 – Sistema de cofragem deslizante para paredes de terra batida desenvolvido pelo BRL. 
Fonte: Adaptado de Minke, (2009: 56) ............................................................................................................. 74 

Figura 32 – Sistema de cofragem sem espaçadores intermediários. Fonte: Adaptado de Minke, 
(2009:53). ................................................................................................................................................................. 75 

Figura 33 – Sistema de cofragem especial: (a) para paredes curvas e (b) cantos arredondados. Fonte: 
Adaptado de Minke, (2009:53). ......................................................................................................................... 75 

Figura 34 – Ferramentas eficazes para a compactação ca terra. Fonte: Adaptado de Torgal, et al., 
(2009: 37). ................................................................................................................................................................ 76 

Figura 35 – Fendas de retração horizontal. Fonte: Adaptado de Minke, (2009:55). ................................ 77 

Figura 36 – Processo de corte após a remoção da cofragem. Fonte: Adaptado de Minke, (2009:55).
 .................................................................................................................................................................................. 77 

Figura 37 – Técnica de construção desenvolvida no BRL: (a) sistema de aço e (b) madeira. Fonte: 
Adaptado de Minke, (2009:56/57). .................................................................................................................... 78 

Figura 38 – Secções horizontais de paredes externas com camada interna ou externa de blocas que 
atuam como cofragem perdida. Fonte: Adaptado de Minke, (2009:57). ................................................ 79 

Figura 39 – Secções verticais de paredes em terra batida com cofragem perdidas de ambos os lados. 
Fonte: Adaptado de Minke, (2009:59). ............................................................................................................. 80 

Figura 40 – Habitação tradicional em blocos de terra construída pelos indianos Pueblo, em Taos, no 
Novo México. Fonte: Adaptado de Minke, (2009:62). ................................................................................... 81 

file:///C:/Arquitectura%20II/5º%20ANO/PROJETO%20III/2%20SEMESTRE/Dissertação/Orientação%20Prof.%20Rogério%20FF.docx%23_Toc499627071
file:///C:/Arquitectura%20II/5º%20ANO/PROJETO%20III/2%20SEMESTRE/Dissertação/Orientação%20Prof.%20Rogério%20FF.docx%23_Toc499627071


 

VII 
 

Figura 41 – Habitações na cidade se Shibam, Lémen. Fonte: Adaptado de Minke, (2009:61) ............. 81 

Figura 42 – Processo de produção dos blocos de adobe: (a) alisamento e (b) retiração do molde. 
Fonte: Adaptado de Minke, (2009:63) .............................................................................................................. 82 

Figura 43 – Módulos de cofragem para a produção de blocos de abobe. Fonte: Adaptado de Minke, 
(2009:62). ................................................................................................................................................................. 83 

Figura 44 – Método de produção de blocos de adobe desenvolvido por Hans Stumpf. Fonte: 
Adaptado de Minke, (2009:64)........................................................................................................................... 84 

Figura 45 – Prensa metálica para a produção de blocos de terra compactada. Fonte: Adaptado de 
Brito e Branco, (2002). ........................................................................................................................................... 85 

Figura 46 – Materiais e dimensões dos blocos. Fonte: Adaptado de Ramos et al., (2012)..................... 89 

Figura 47 – Processo de compactação dos blocos. Fonte: Adaptado de Ramos et al., (2012). ......... 90 

Figura 48 – Processo de fabricação e compactação dos blocos. Fonte: Adaptado de Ramos et al., 
(2012). ...................................................................................................................................................................... 90 

Figura 49 – Vista da Medina com configuração compacta. Fonte: Adaptado de Seara, (2016: 78). 95 

Figura 50 – Traçado das ruas: (a) existência de zonas de modo a proporcionar ar fresco e (b) de igual 
forma, proteção dos movimentos de ar, areia e poeira. Fonte: Adaptado de Seara, (2016: 78)........ 96 

Figura 51 – Projeto de habitação pública Dar Lamane Housing. Fonte: Adaptado de Seara, (2016: 81).
 .................................................................................................................................................................................. 97 

Figura 52 – Entrada da habitação- Projeto Courtyard Houses. Fonte: Adaptado de Seara, (2016: 44).
 ................................................................................................................................................................................ 100 

Figura 53 – Divisão da habitação Courtyard Houses por zonas. Fonte: Adaptado de Seara, (2016:107).
 ................................................................................................................................................................................ 101 

Figura 54 – Planta do campo de refugiados de Al’ Zaatari: Definição das vias principais, secundárias 
e terciárias, sem escala (autor). ....................................................................................................................... 103 

Figura 55 – Planta do campo de refugiados de Al’ Zaatari: Definição da uma rede de abastecimento, 
sem escala (autor). ............................................................................................................................................. 105 

Figura 56 – Reservatórios de Captação e Distribuição. Fonte: Adaptado de Marques e Sousa, (2011: 
137) ........................................................................................................................................................................ 106 

Figura 57 – Perfil transversal: Reservatório no centro de consumos. Fonte: Adaptado de Marques e 
Sousa (2011: 120). ................................................................................................................................................ 107 

Figura 58 – Proposta do módulo habitacional A1+D para implantação no campo de refugiados de 
Al’ Zaatari (autor). ............................................................................................................................................... 108 

Figura 59 – Proposta do módulo habitacional D para implantação no campo de refugiados de Al’ 
Zaatari (autor). ..................................................................................................................................................... 108 

Figura 60 – Distribuição das observações de pesquisa – Nível 1. Fonte: Adaptado de Al Qudah, (2001: 
137) ........................................................................................................................................................................ 111 

Figura 61 – Mapa dos solos da Jordânia. Fonte: Adaptado de Lucke, et al., (2013). ........................... 112 

Figura 62 – Dados relativos à temperatura de Al’ Mafraq, Jordânia. Fonte: Adaptado de 
WeatherOnline. (Disponível em: http://www.weatheronline.co.uk/). ...................................................... 114 



 

VIII 
 

Figura 63 – Dados relativos à precipitação em Al’ Mafraq, Jordânia. Fonte: Adaptado de 
WeatherOnline. (Disponível em: http://www.weatheronline.co.uk/) ....................................................... 114 

Figura 64 – Secções verticais de (a) 14cm, (b) 28 cm e (c) 42cm de espessura (autor). ..................... 118 

Figura 65 – Corte construtivo de uma secção vertical referente à parede exterior do módulo 
habitacional proposto, sem escala (autor). .................................................................................................. 123 

Figura 66 – Habitações All Houses em processo de construção em autoconstrução. Fonte: Adaptado 
de Herz, (2013: 125). ............................................................................................................................................ 124 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IX 
 

Índice de Tabelas 
 
 
 
Tabela 1 – Agências operacionais em Za’atari. Fonte: Adaptado de UNHCR, Inter-agency 
Information Sharing Portal …………............................................................................................................... 42 
 
Tabela 2 – Análise comparativa de vários tipos de blocos ……………………………………………….…. 87 
 
Tabela 3 – Dados relativos à temperatura máxima e mínima, e precipitação no Alentejo. Fonte: 
climate-data.org. Disponível em: https://pt.climate-data.org/location/632872/ ………………….…. 116 
 
Tabela 4 – Coeficientes de transmissão térmica superficiais de referência de elementos opacos e de 
vãos envidraçados, Uref. Fonte: Adaptado do REH ………………………………………………………... 117 
 
Tabela 5 – Cálculo do coeficiente (U) da parede exterior de 14 cm do módulo habitacional……. 118 
 
Tabela 6 – Cálculo do coeficiente (U) da parede exterior de 28 cm do módulo habitacional. …....118 
 
Tabela 7 – Cálculo do coeficiente (U) da parede exterior do módulo habitacional…………………. 119 
 
Tabela 8 – Cálculo do coeficiente (U) da cobertura do módulo habitacional. ……………………..…119 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pt.climate-data.org/location/632872/


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

X 
 

Resumo 
 
 

As catástrofes humanitárias originam a criação e o crescimento dos campos de 

refugiados. Destas, surge um elevado número de refugiados que necessitam de ser 

realojados. A habitação temporária nasce como resposta a essa necessidade real 

da população. No entanto, acarreta diversos problemas, tanto na sua resposta a 

um crescente número populacional como a um conjunto de necessidades 

próprias da população residente no campo, como cuidados básicos de saúde, 

alimentação, segurança e educação. Devido à intemporalidade de muitos 

conflitos armados e à deslocalização de diferentes gerações, tanto os campos de 

refugiados como a utilização das habitações temporárias prolongam-se no tempo. 

 

Neste contexto, o presente estudo propõe pensar no campo de refugiados e na 

habitação permanente como meios de reconsolidação e reestruturação da 

malha urbana, onde a última está intrínseca a um sistema construtivo de baixo 

custo, baseado na autoconstrução, seguindo os padrões culturais locais, e dando 

novas condições de conforto à população.   

 

Desta forma, apesar de toda a complexidade de problemas que caracterizam um 

campo de refugiados, é possível concluir que existe a possibilidade de transformar 

uma realidade temporária para uma realidade permanente, através de soluções 

habitacionais sólidas, funcionais e de baixo custo. Nesta perspetiva, a 

autoconstrução e o envolvimento da população no processo de construção 

possibilitam a criação de uma identidade de comunidade, na participação nas 

construções futuras e no garante de condições de conforto térmico adequadas.  
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Abstract 
 
Humanitarian catastrophes led to the creation and growth of refugee camps. 

Consequently, there is a higher number of refugees that are in need to be resettled. 

Temporary housing is created as an answer to fulfil this need. However, it can also 

entail numerous challenges, such as giving response to a growing population and 

providing a set of basic needs, for instance, basic medical care, nutrition, safety 

and education. Moreover, due to the timelessness of many armed conflicts and the 

relocation of different generations, both refugee camps and the use of temporary 

housing continue over time. 

 

It is in this background that the present study is carried out, which proposes thinking 

on the refugee camps and permanent housing as a means to re-establish and 

rebuild the urban network. This same network is intrinsic to a low-cost constructive 

system based on self-construction, according to the local cultural standards and 

giving a new level of comfort for the population. 

 

Therefore, and despite the great complexity that characterizes refugee camps, it is 

possible to conclude that there is a possibility to transform a temporary reality into 

a permanent one through low-cost, functional and solid housing. From this 

perspective, self-construction and the increased involvement of the local 

population in the construction process allows for the creation of a community 

identity, which can participate in future constructions and in guaranteeing 

adequate thermal comfort conditions. 
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Introdução  
 
 
Na segunda década do século XXI, vive-se no mundo um dos períodos mais 

desastrosos e conflituosos da história, provocando a migração forçada e, como 

consequência, de um elevado número de refugiados por vários continentes. Esta 

migração ocorre, principalmente, por dois tipos de acontecimentos: (1) catástrofes 

naturais e (2) catástrofes humanitárias, como a guerra, a fome e as perseguições 

étnicas e religiosas. Destes dois tipos de acontecimentos resulta a necessidade, 

cada vez maior, da criação de campos de refugiados em países que se 

disponibilizam a acolher a população vítima de uma situação de catástrofe.  

No contexto próximo onde se foca esta Dissertação, após as duas guerras 

mundiais, o mundo atravessou o maior período de mudança no que respeita à 

criação dos direitos do Homem, com o surgimento do estatuto de refugiados 

através da Convenção de 1951. A necessidade de condições mínimas de vida 

(alimentação, abrigo e cuidados médicos) levou à construção de vários campos 

de refugiados e criação de meios de auxílio e cooperação para a população em 

situação de risco, que necessita de ser realojada, de modo a devolver-lhe a 

dignidade, segurança e privacidade.  

Estes campos, na sua maioria, são de cariz temporário. No entanto, alguns não dão 

resposta às necessidades dos refugiados (por exemplo, com o prolongamento da 

situação de catástrofe assim como pela impossibilidade de voltarem para as suas 

terras de origem) e a sua existência prolonga-se no tempo, mantendo condições 

de vida abaixo do que se considera um padrão digno em termos de condições 

de existência.  

Neste contexto, um exemplo de referência, entre outros, é o campo de refugiados 

de Al’ Zaatari, na Jordânia, cuja ocupação se iniciou em 2012 e que ainda hoje 

continua a receber novos residentes, tornando-o cada vez mais um assentamento 

permanente. Perante estes acontecimentos, este campo constitui um bom 

exemplo de estudo da temática desta Dissertação, tendo sido por isso escolhido 

como caso de estudo.  

Enaltece-se assim, a pertinência de refletir a passagem de um campo dito 

temporário para a sua transformação num local de residência permanente, de 

modo a que o ser humano usufrua de condições mínimas dignas e transformar uma 

realidade temporária para uma realidade permanente.  
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A escolha do tema recai sobre um dos casos mais paradigmáticos de crise 

humanitária, onde a guerra ainda perdura e, perante o cenário que parece não 

acabar, urge refletir neste caso e trabalha-lo segundo o contexto da sua 

temporalidade. 

Neste tipo de contexto, urbanistas e arquitetos foram, nas últimas décadas, 

estimulados a propor novos modelos para campos de refugiados sendo um dos 

principais percursores Frederick Cuny, que investigou e participou na construção 

de vários campos. Com base no seu documento, Refugee Camps and Camp 

Planning, de 1977, o autor veio alterar a visão do que é a essência de um campo. 

Cuny defende que este deve ser planeado, desenhado e construído tendo em 

conta regras urbanísticas, considerando-o como cidade.  

No que requer à habitação, diversos autores, atestam que a habitação temporária 

é fulcral no processo de reconstrução pela sua rápida resposta. No entanto, 

acarreta problemas de insustentabilidade económica e ambiental e tem um 

impacto significativo na população, tanto físico como psicológico. 

Consequentemente prejudicam a população pela tomada de decisões erradas, 

sendo preferível a construção de uma habitação permanente, de modo a 

colmatar os problemas associados à habitação temporária.  

 

Tendo em conta a necessidade do caso de estudo passar de um campo 

temporário para um “campo” permanente, a presente Dissertação debruça-se 

sobre as dificuldades do processo para a passagem de uma habitação temporária 

para uma habitação permanente, assim como da transformação de um campo 

numa cidade.  

Assim, os três principais objetivos são: 

 

(I) Pensar no campo de refugiados numa escala urbana e como pode ser 

reconstruído segundo os padrões culturais da população e o tecido 

urbano naquele clima; 

(II) Olhar para o módulo habitacional como um modo de contribuir para a 

reconsolidação da malha urbana; 

(III) E, encontrar um sistema construtivo de baixo custo, baseado na 

autoconstrução de modo a envolver a comunidade e garantir as 
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condições mínimas de conforto. Estas teriam de seguir os padrões de 

conforto culturalmente concentrados nestas comunidades.  

 

Para cumprir com estes objetivos, procedeu-se aos seguintes passos 

metodológicos: 

 

(I) Recolha e caracterização de dados demográficos sobre o campo, 

nomeadamente, estatísticas populacionais, e organizacionais, possíveis 

de obter através das organizações não-governamentais (ONG) que 

atuam no local; 

(II) Caracterização geológica do local, de modo a obter dados sobre o tipo 

de solos existentes; 

(III) Recolha de dados climáticos para caracterizar as necessidades de 

conforto térmico nos módulos habitacionais; 

(IV) Caracterização dos aspetos culturais que influenciam a organização do 

espaço exterior e interior; 

(V) Análise dos sistemas de construção em terra, de modo a identificar o que 

melhor se adequa a um contexto de autoconstrução; 

(VI) Proposta de planeamento e infraestruturação do mesmo, de modo a 

garantir o acesso a bens e serviços, bem como responder às 

necessidades da população;  

(VII) Proposta do módulo habitacional baseado na autoconstrução, 

intrínseco tanto à origem da população como ao contexto local onde 

está inserida;  

(VIII) Avaliação do conforto térmico da solução de habitação para garantir 

condições térmicas adequadas ao clima da região e proporcionar 

condições de habitabilidade.  

 

Esta dissertação divide-se em três capítulos estruturantes:  

 

(I) Introduzir a evolução atual e contextualização dos campos de 

refugiados; 
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(II) Desenvolver o estudo da temática da arquitetura em terra e as técnicas 

de construção a ela associadas para permitir a escolha da mais 

adequada para a proposta; 

(III) E, por último, desenvolver e avaliar um módulo habitacional de carácter 

permanente do ponto de vista constritivo, funcional e conforto térmico. 

 

Nesta temática, pretende-se assim, aprofundar o conhecimento na qual a 

arquitetura tem um papel primordial e contínuo no desenvolvimento das 

sociedades, na procura de melhores condições de vida e de habitabilidade, 

fundamentais para o planeamento de um futuro digno.  
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1. Evolução atual e contexto dos campos de refugiados 
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1.1. A imagem e vulnerabilidades de um campo  

 

Como foi referido anteriormente, vive-se num período onde, cada vez mais, se 

assiste a situações de carácter emergencial, onde um grande número 

populacional, vítima de situações de catástrofes humanitárias, como guerras, se 

desloca para outros países na procura de melhores condições de vida e 

habitabilidade.  

De acordo com Zetter (1995:48), os campos são a forma mais comum de abrigo e 

alojamento, associados às construções para refugiados. A criação de campos de 

refugiados envolve um conjunto de fatores como: uma estratégia de 

planeamento, localização do campo e a sua logística, opções de fases, 

desenvolvimento e possível expansão, fatores demográficos (sexo e idade) e 

fatores setoriais (água e saúde) (Corsellis e Vitale, 2005: 115). 

De acordo com os mesmos autores, os assentamentos são estabelecidos e 

posicionados antes da chegada das organizações. A população, geralmente, 

estabelece e posiciona os assentamentos em grupos, com o objetivo de se sentir 

mais segura e numa tentativa de viver em comunidade, esperando assim, a 

possibilidade de obter mais ajuda externa. 

Segundo Zetter (1997:49), os campos de refugiados refletem a interação de dois 

fatores: o seu caráter físico, onde é de extrema importância a necessidade de 

fornecimento de abrigos, a conceção do campo em conformidade com normas 

básicas de saúde e higiene, e fatores locais; e o seu caráter logístico, traduzido no 

planeamento do campo pelas agências de refugiados, através de manuais que 

integrem o planeamento para refugiados ou a reconstrução pós-desastre.  

A formação dos campos pode tornar vulneráveis tanto as pessoas deslocadas 

como a população local às ameaças externas e internas de segurança, na 

medida em que a população local pode tornar-se um alvo se a população 

deslocada não estiver muito longe do seu país de origem (Corsellis e Vitale, 2005: 

116). 

 

A maioria dos campos são de grande dimensão, o que leva a uma redução da 

sua eficácia, tanto para a população local numa tentativa de viver socialmente 

em comunidade, tanto para as agências intervenientes no campo ao nível da 

logística e gestão para as quais se encontram estabelecidas. Relativamente à 
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última, é extremamente difícil a garantia de fornecimento e manutenção de 

recursos de água para abastecimento, saneamento e eliminação de resíduos de 

modo a garantir as condições mínimas de saúde e sobrevivência. Esta 

problemática, na maioria dos casos, não está relacionada com a superação de 

questões técnicas (embora sejam apresentadas como tal), mas sim, por uma 

questão de planeamento, com a determinação da estrutura física, coordenação 

de tempo, localização do campo e o fornecimento de infraestruturas por parte as 

agências responsáveis (Zetter, 1995: 50). 

Segundo o mesmo autor, as limitações técnicas e institucionais são evidentes, 

como nos assentamentos para os refugiados de Toyo, no Benin, para a população 

deslocada de Sri Lanka e nos campos de refugiados no Nepal. Essas limitações 

contribuíram para problemas familiares (transmissões de doenças) e diminuição de 

condições de saúde tendo em conta fatores como: condições/ limitações do 

local, a infraestrutura utilizada na fase inicial de emergência não respondendo às 

necessidades, falta de equipamento bem como soluções técnicas culturalmente 

adaptáveis e fraca coordenação e planeamento.  

 

Degradação ambiental  
 

Muitas das preocupações sobre o risco ambiental recaem sobre a criação de 

campos refugiados e sobre os impactos negativos sobre o sustento dos refugiados 

e das agências operacionais em campo reunidas num estudo da United Nations 

High Commissioner For Refugees (UNHCR). Nestes campos, são fatores de impacto 

a concentração da população em áreas frágeis de carisma ambiental, bem 

como o seu elevado número populacional, contaminação dos abastecimentos de 

água, falta de gestão ambiental por e para os refugiados (Gurman, 1991).  

Na perspetiva do mesmo autor, determina-se assim, a necessidade de estabelecer 

perspetivas de desenvolvimento para programas de auxílio aos refugiados e 

metodologias de planeamento para combater esses impactos para dar resposta 

a carências emergenciais com, se possível, respostas sustentáveis.  
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1.2. Planeamento e inovação  

 

Estas problemáticas serviram de diretrizes para mudar a prática atual nos campos 

de refugiados, onde falta uma visão geral destes, com experiências de campo 

(caso a caso) e elaboração de metodologias de planeamento (Gurman, 1991). 

Segundo Zetter (1995), a UNHRC propôs uma divisão do modelo em três fases 

(figura 1):  

 

(I) A primeira fase trata da afluência imediata e consequentes 

necessidades básicas, salvaguardando serviços para futuras 

melhorias;  

(II) A segunda fase envolve um processo de planeamento limitado 

tendo em conta a expansão populacional e consequente expansão 

local, o que leva a um aumento de fornecimento de abrigos e da 

economia;  

(III) Finalmente, a terceira fase designa-se como “ground up” para 

complemento do programa, com pormenores do plano geral do 

campo e planos de desenvolvimento local.  

 

Afluência imediata Planeamento limitado “Ground up” 

Serviços básicos Serviços básicos Plano geral do campo 

Abrigos Abrigos Planos de desenvolvimento local 

Catástrofe 

 

                1ª Fase                                                          2ª Fase                                                  3ª Fase 
 

Figura 1 – Linha temporal das fases de divisão no modelo de planeamento segunda a UNHRC (1987) 
(autor). 

 
Segundo o mesmo autor, estas fases prevalecem na maioria das situações de 

planeamento, mas não é evidente a sua interligação, o que acaba por ser uma 

limitação para o modelo onde a teoria não se reflete na prática de planeamento 

e uma fase pode influenciar negativamente as fases anteriores ou posteriores. 

Apesar destas limitações, o modelo apresenta dois objetivos fundamentais: 

 



 
 

9 
 

(I) O planeamento do campo é um conjunto de atividades onde 

convergem as necessidades sociais, económicas e infraestruturais;  

(II) O aumento progressivo de melhorias deve ser um objetivo central no 

processo de planeamento e desenvolvimento.  

 

Segundo Zetter (1995: 52/53), com base em metodologias mais radicais 

denominadas “Action Planning”, promove o uso de métodos de avaliação rápida, 

com intuito de tornar o campo um local com assentamentos duráveis em termos 

de esquema, infraestruturação, instalações sociais, entre outros. Tal metodologia 

reforça a importância da informação rápida e de dados para decisões eficazes, 

a participação da população no processo de construção e desenvolvimento e a 

coordenação das agências responsáveis pelo planeamento. O manual 

reconhece que o processo físico não tenha grande relevância na fase 

emergencial aquando comparada com outras fases (alimentação, 

medicamentos, abastecimento de água, entre outros), mas é de extrema 

relevância uma vez que encerra opções disponíveis na fase de consolidação. 

Assim, a análise centra-se em vários objetivos:  

 

(I) A durabilidade das estruturas físicas integradas em todas as fases 

(desenvolvimento e conceção);  

(II) Separação da estratégia dos pormenores, de forma a proporcionar ao 

sistema de atores e à população autonomia, flexibilidade e discrição no 

desenvolvimento e conceção a nível local;  

(III) Fornecer informações sobre os processos de planeamento, 

características técnicas dos esquemas, desenhos das habitações e 

componentes dos materiais, essenciais para a preparação e avaliação 

do desempenho das várias opções; 

(IV) Participação da população em todas as fases com o objetivo de 

promover a sua capacidade de autoajuda;  

(V) Por fim, estabelecer o papel e a coordenação das agências no apoio 

técnico. 
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 Proximidade com a zona afetada  
 

 
Seguindo a perspetiva de UNDRO (1982), a localização dos assentamentos 

temporários gera controvérsia na medida em que existem duas opiniões distintas: 

os governos e as agências tendem a realojar a população na periferia da zona 

urbana, no entanto, a população afetada pretende permanecer o mais próximo 

possível das suas habitações (Monteiro, 2015). 

Segundo o mesmo autor, considerando que a primeira opção seja a mais 

proficiente no que requer à facilidade de encontrar e/ou obter terrenos vagos 

para a implantação das habitações, a mesma traz exceções quando, em alguns 

casos, podemos encontrar meios muito densificados e possivelmente a grandes 

distâncias da zona afetada. Para além destes fatores, esta opção poderá tornar-

se economicamente elevada caso o terreno apresente carências a nível de 

infraestruturas, serviços e transportes públicos.  

No entanto, a solução mais comum em casos pós-catástrofe tem sido a 

implantação de assentamentos temporários nas zonas periféricas (Félix, et al., 

2013b). 

A população desalojada tende em exaltar o seu sentido de propriedade e a 

necessidade de protegê-la (MINVU e PROTEGE, 2010), pois afastar as habitações 

temporárias significa a possível separação de familiares o que leva a um 

isolamento social (Félix, et al., 2013b) e possíveis problemas psicológicos. 

Caso esta tendência não seja possível ser imposta, a implantação de habitações 

ou assentamentos próximos do meio é uma solução vantajosa (Monteiro, 2015), 

quer seja numa localidade ou país diferente, desde que seja relativamente 

próxima à zona afetada.  

Do ponto de vista dos refugiados, a localização dos seus assentamentos é 

primordial para dar resposta às suas estratégias de subsistência e sobrevivência, 

para além das suas possibilidades de integração na economia local (Zetter, 1995: 

73). 

 

Relativamente às necessidades básicas para refugiados, estão incluídos um abrigo 

durável seguindo padrões físicos satisfatórios utilizando materiais apropriados 

tendo em conta os parâmetros culturais. Para complemento arquitetónico, são 

necessárias considerações, tais como, a disposição e localização de 
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assentamentos e o impacto económico consequente do elevado fluxo de 

refugiados, o que leva a uma escassez de recursos para os alojamentos e utilização 

de solos padronizados (Zetter, 1995: 30).  

Segundo o que podemos aferir de Corsellis e Vitale (2005: 7), o fornecimento de 

soluções de assentamentos bem planeados para a população deslocada é 

crucial, pois um mau planeamento pode ter uma sucessão de efeitos negativos, 

onde no pior dos cenários, destabilizam o país ou regiões inteiras. Assim, um bom 

planeamento dos assentamentos pode mudar, de forma positiva, a população 

deslocada, nomeadamente, fortalecer e apoiar a sua proteção física e os seus 

meios de subsistência, minimizar os riscos, propagação de doenças e gestão 

sustentável dos recursos naturais. Estes objetivos visam servir de diretrizes para o 

planeamento estratégico e processos de implementação para o “Assentamento 

Transitório”, definindo-se como “settlement and shelter resulting from conflict and 

natural disasters, ranging from emergency response to durable solutions.”1  

 

1.3. Assentamentos temporários 

 

No decorrer dos programas de reconstrução pós-desastre, a prioridade essencial 

é o fornecimento de abrigos temporários para a população, tal como defende a 

UNHRC.  

Quarantelli (1995) defende que, tal como acontece com muitos outros conceitos 

sobre esta temática, os termos “abrigo” e “habitação, têm sido usados de forma 

pouco clara e generalizada nos estudos de processo de reconstrução pós-

catástrofe. Sugere, então, que o “abrigo” indica um local para permanecer 

durante um certo período de tempo após a catástrofe e consequente suspensão 

das atividades diárias. Já o termo “habitação” envolve o retorno da população à 

sua casa ou a obtenção de uma nova num país ou localidade diferente, bem 

como às responsabilidades e rotinas diárias.  

Perante esta distinção, o mesmo autor sugere a definição de quatro fases no 

processo de reconstrução (figura 2), com o objetivos de pensar em tal realidade:  

 

                                                 
1 “Assentamento e abrigo resultantes de conflitos e desastres naturais, desde a resposta de 
emergência a soluções duradouras.” (Tradução do autor)  
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(1) Abrigo de emergência: local onde a população permanece num curto 

espaço de tempo, como na casa de um familiar ou um abrigo público.  

(2) Abrigo temporário: o que difere esta fase da anterior é o tempo de 

permanência. Nesta fase, o tempo de permanência não pode exceder 

mais do que algumas semanas, onde se levantam questões básicas de 

sobrevivência, como a alimentação.  

(3) Habitação temporária: local onde a população deslocada pretende residir 

temporariamente em habitações planeadas e duráveis entre seis meses a 

três anos, podendo assumir a forma de uma casa pré-fabricada, como por 

exemplo, contentores.  

(4) Habitação permanente: envolve o processo de retorno à sua casa original 

após o processo de reconstrução ou a mudança para uma nova num outro 

país ou localidade diferente. Tanto nesta fase como na anterior, envolvem 

a ocupação para as casas permanentes (Quarantelli, 1995; Johnson, 2002; 

Félix, et al., 2014b). 

(5)  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Fases de acomodação temporária nos processos de reconstrução. Fonte: Félix, et al. 

(2014b). 

Para Johnson (2002), o termo assentamento temporário, envolve todas as fases do 

processo de reconstrução pós-catástrofe, nomeadamente todas as soluções 

inerentes desde a fase de emergência até à habitação permanente.   

 

1.3.1. Abrigo de emergência  

 

Esta fase não precisa necessariamente de construção ou fornecimento de 

qualquer tipo de edifício temporário. Devido ao curto período de permanência da 

população deslocada, utilizam-se grandes espaços existentes, como escolas, 

pavilhões (figura 3a), quarteirões públicos (figura 3b), que podem servir de abrigos 
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de emergência e acolher um grande número de pessoas. No entanto, esta fase 

requer o mínimo de planeamento para garantir condições mínimas de vida das 

vítimas, não esquecendo a sua necessidade de privacidade e espaço. Assim, 

alguns projetos foram realizados para fornecer abrigo básico em alguns dos 

espaços acimas supracitados (Quarantelli, 1995; Félix, et al., 2014b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                                    (b) 

Figura 3 – Abrigos de emergência: (a) Shigeru Ban Architects - Paper Partition System 4, utilizado 

para fornecer abrigos temporários em ginásios após o terramoto no Japão, em 2011. (b) Tina 

Hovsepian – Abrigos portáteis e dobráveis, construídos a partir de papelão reciclado com base nos 

princípios de origami. Fonte: Félix, et al. (2014b). 

 

1.3.2. Abrigo temporário  

 
A principal função do abrigo temporário é a proteção da população das 

agressões externas. São essenciais para atribuir à população deslocada as 

mínimas condições de vida e o espaço mínimo que cada um precisa enquanto a 

fase de habitação temporária está a ser planeada, garantindo a privacidade, o 

convívio entre a família, armazenamento de pertences e a recuperação 

emocional. Este tipo de abrigos, tendo em conta o seu tempo de utilização e a sua 

disponibilidade quase imediata após uma situação de desastre, o seu tamanho é 

menor que o desejável e construídos com materiais mais leves para facilitar o seu 

transporte e montagem. Tal como na fase anterior, nesta também é necessário o 

mínimo de planeamento, como no processo físico de obtenção e gestão de 

abrigo, subsistência da população e prestação de serviços médicos, em que este 

último é observado com frequência, pois a número de abrigos pode ser elevado 

o que leva a uma distribuição desigual de suplementos e/ou voluntários. A própria 

gestão dos abrigos é um problema notório em quase todos os casos e 
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consequentes problemas de segurança. Algumas organizações de emergência e 

de socorro não possuem de vastos conhecimentos sobre a construção, disposição 

dos abrigos e os mecanismos para a obtenção de informações também são 

escassos (Quarantelli, 1995; Félix, et al., 2014b). 

A perspetiva aqui proposta, e segundo Félix, et al., (2014b), vai ao encontro do que 

Asefi e Sirius (2012) defendem, relativamente à existência de dois tipos de abrigos 

temporários:  

 

(a) Abrigos com elementos transformáveis, flexíveis e rígidos. Estes abrigos 

requerem um processo de montagem e desmontagem fácil e leve 

(figura 4a). 

(b) Abrigos sem elementos modificáveis, constituídos com elementos rígidos. 

Apesar do processo de montagem ser fácil, necessitam de transporte, o 

que leva a um atraso no processo de assentamento, devido ao seu peso 

(figura 4b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 4 – Abrigos temporários: (a)com elementos transformáveis; (b) sem elementos transformáveis. 

Fonte: Félix, et al., (2014b). 

1.3.3. Habitação temporária  

 
Para Johnson (2007), a habitação temporária, independentemente da sua forma, 

é o processo de reintegração e recuperação da população, o retorno à 

normalidade e sentido de vida, onde a população pode voltar a planear o futuro. 

As soluções para uma habitação temporária têm condições e espaço necessários 

para garantir essa normalidade e o retorno às atividades quotidianas, como 

cozinhar, trabalhar, frequentar a escola, entre outros (Félix, et al., 2014b), mas 
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também têm de permitir um acesso razoável a funções e serviços e sistemas de 

apoio, sistemas de transporte, favorecer as relações de vizinhança e, por fim, 

orientação dos procedimentos e opções para a fase seguinte, a habitação 

permanente (Johnson, 2007). No entanto, a população pode ter receio que esta 

habitação temporária seja a longo prazo e prefiram uma habitação permanente, 

de forma a sentirem-se mais seguras e retomarem à vida quotidiana o mais 

rapidamente possível (Barakat, 2003). Segundo Félix, et al., (2013a), podem ser 

identificados dois grupos principais de soluções de habitação temporária:  

 

a) Unidades pré-fabricadas, manufaturadas em fábrica e posteriormente 

transportadas para o local em questão, logo não exige muitos trabalhos de 

montagem no local (figura 5a). 

b) Fornecimento de kits, que compreendem o fornecimento de todos os 

elementos que constituem a habitação e é totalmente construído no local 

(figura 5b). 

 

 

(a)                                                                             (b) 

Figura 5 – Habitações temporárias: (a) Unidades pré-fabricadas e preparadas com sistemas 

complexos para fornecimento de infraestrutura básica; (b) Participação da população no processo 

de construção, Paper Loghouse, Índia – Shigeru Ban Architects. Fonte: Félix, et al., (2014b). 

 

Independentemente da solução escolhida, este tipo de habitação tende a ser 

similar a uma habitação permanente, na medida em que fornece infraestruturas, 

como abastecimento de água, drenagem, eletricidade, entre outros (Félix et al., 

2013a). 
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Apesar das unidades pré-fabricadas exigirem poucos trabalhos de montagem no 

local, entende-se que esta não deveria ser muito utilizada para fins habitacionais, 

pois apesar de proteger contra as agressões externas não cumpre com outras 

funções devido ao material utilizado na sua construção, como a sua inadequação 

climática e o seu transporte para o local pode causar problemas adicionais, como 

custos elevados e consequentemente não fornecimento a toda a população, ou 

simplesmente ser dificultado. Para além desses fatores, numa perspetiva alargada, 

a população deveria ser parte ativa no processo de reconstrução da sua própria 

habitação como será abordada posteriormente neste capítulo. 

 

Problemas nas habitações temporárias  

 

Apesar da habitação temporária proporcionar o regresso às atividades da 

população e promover programas de reconstrução bem-sucedidos, como os 

exemplos anteriormente abordados, tem recebido críticas devido a problemas de 

sustentabilidade e inadequação cultural nos seus programas, derivados de 

estratégias mal sucedidas, má utilização e tratamento dos recursos locais e, por 

último, o não entendimento das necessidades reais da população (Félix, et al., 

2013b). 

Segundo a mesma fonte, ao nível da sustentabilidade, as soluções de habitação 

temporária demonstram ter problemas de duas formas: (1) Insustentabilidade em 

termos de custos e (2) em termos de questões ambientais.  

 

(1) Insustentabilidade em termos de custos: Em alguns dos países onde ocorre 

a catástrofe, independentemente da sua origem, as soluções que são 

fornecidas não são produzidas na região, logo a importação e o transporte 

envolvem custos extremamente elevados. Para além destes custos, as 

unidades de habitações temporárias necessitam de um conjunto de 

infraestruturas para o seu funcionamento (água, esgotos, eletricidade, entre 

outros), o que acarreta ainda mais custos para uma solução que, em termos 

da sua vida útil, é utilizada num curto período de tempo, estimado entre seis 

meses a três anos (Félix, et al., 2014). 

Com consequência, Steinberg (2007) e Johnson (2007) questionam a 

necessidade de implementação das unidades de habitação temporária 
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nos longos processos de reconstrução, desperdiçando os recursos 

disponíveis necessários para a construção de uma habitação permanente 

e consequente adiamento desta e aparecimento de problemas sociais.  

Segundo a perspetiva dos mesmos autores, os custos para programas e 

modelos de habitações temporárias são extremamente elevados. Para 

além do transporte demorado, que leva ao atraso da provisão e 

estabelecimento das habitações temporárias, os modelos são inadequados 

tanto a nível cultural como climatérico e podem surgir problemas na área 

onde as habitações temporárias vão ser colocadas, pela sua localização, 

implantação e consequentes problemas sociais dentro do campo daí 

recorrentes.  

Assim, devido a estes fatores que influenciam o custo das habitações 

temporárias, a UNDRO (1982) defende que um processo de reconstrução 

rápido de habitações permanentes é preferível à construção de habitações 

temporárias, que em determinados casos, ficam de igual forma 

dispendiosas. Apesar da sua veracidade, os programas de habitação 

temporária, cada vez mais, são estimulados após a ocorrência de uma 

catástrofe, pois a população precisa de um lugar para viver e, por vezes, o 

processo de (re) construção de uma habitação permanente pode ser 

demasiado demorado (Johnson, 2007). 

(2) O tempo necessário para produzir, transportar e colocar as unidades no 

devido local origina longos atrasos no processo de reassentamento da 

população. Normalmente, estas unidades de habitação têm um tempo de 

duração superior ao necessário para atingir certos níveis de conforto e 

resistência, o que significa que as unidades ainda são utilizáveis após o 

período de uso pretendido. Assim, quando não são mais necessárias, são 

simplesmente desmontadas ou desconstruídas sem qualquer preocupação 

na reutilização dos materiais e elementos estruturantes (Félix, et al., 2013b). 

Após esse processo e desmontagem ou desconstrução, as infraestruturas, 

fundações, entre outros, devem ser removidas, o que leva a um grau de 

poluição elevado e consequências ambientais (Arslan & Cosgun, 2007). 

Assim, é possível verificar que a construção destas unidades é insustentável 

em termos ambientais devido à utilização de uma grande quantidade de 

recursos e falta de preocupação na seleção dos materiais e elementos 
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estruturantes aquando o processo de desmontagem ou desconstrução, o 

que leva a uma poluição do local (Félix, et al., 2013b). 

 

No intuito de encontrar casos que esclareçam alguns dos principais problemas da 

habitação temporária, como por exemplo, o seu provisionamento e a sua 

construção, apresentam-se os seguintes exemplos: 

 

 Terremoto em Friuli, Itália, 1976  

 

À data de 1976, em Friuli, Itália, dois terramotos destruíram uma área com mais de 

4 km2 (figura 6). Após o primeiro terramoto, em Maio de 1976, a população queria 

passar diretamente para a fase se reconstrução, ignorando a fase temporária. No 

entanto, o segundo terramoto, em Setembro da mesma data, foi ainda mais 

desastroso, deixando 70 mil pessoas desalojadas (Johnson, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6 – Destruição de habitação devido ao Terramoto em Friuli, Itália, 1976. Fonte: Adaptado de 

Bazzurro, (2011). 

 

De acordo com o mesmo autor, embora houvesse uma preocupação em proteger 

as pessoas do inverno, em hotéis e apartamentos de sector turístico, e construir a 

habitação temporária pré-fabricada para regressar na primavera, as 21 mil 
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unidades de habitação foram construídas num período de oito meses desde o 

segundo terramoto. No entanto, e apesar de todas as habitações receberem 

água, eletricidade e saneamento, parte da população recusou as habitações por 

não estarem adaptadas ao clima da região. Tal como em Kobe, no Japão, as 

habitações temporárias foram utilizadas mais tempo do que o previsto, devido ao 

atraso da reconstrução da habitação permanente, que só começou 18 meses 

após o terramoto. Consequentemente, a população começou a reconstruir as 

suas próprias habitações. Pode-se considerar que, neste caso, as habitações 

temporárias tiveram cariz permanente, uma vez que em 1986, mais de 13% da 

população ainda as habitava (Johnson, 2007). 

 

 Terremoto em Kobe, Japão, 1995  

 

À data de 17 de Janeiro de 1997, um violento terramoto atingiu a cidade de Kobe, 

no Japão, provocando danos observáveis (figura 7), na sua maioria em habitações 

localizadas no centro da cidade densamente habitada, que na sua composição 

demográfica os mais afetados foram idosos, estudantes, classes trabalhadoras e 

pobres (Johnson, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Destruição de parte da cidade de Kobe, Japão, após o terremoto de 1995. Fonte: 
Adaptado de Smith, (2015). 
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Segundo o mesmo autor, a população vítima da catástrofe foi sujeita à primeira 

fase de acomodação temporária nos processos de reconstrução – Abrigo de 

emergência – como escolas, parques e edifícios públicos, mas outras foram 

colocadas em áreas vazias, externas à cidade, onde o tempo estimado do 

transporte público desde os assentamentos até à zona urbana era de duas horas, 

o que significa que estavam longe das necessidades mais básicos, como serviços 

de saúde e comércio.  

 

Posteriormente, e assemelhando-se aos campos de refugiados, a habitação 

temporária pré-fabricada foi provida pelo governo do Japão, com a construção 

de mais de 48 mil unidades habitacionais (Johnson, 2007) para alojar 100 mil 

pessoas (Orr, 2007). 

A habitação temporária foi prioritária para a população mais idosa, pessoas como 

mobilidade condicionada e pais solteiros, representando 70% da população nos 

assentamentos (Johnson, 2007). Tal situação fez com que houvesse uma 

separação da população dos familiares e de serviços (Orr, 2007), levando à 

depressão e suicídio de parte da população derivada deste afastamento 

(Johnson, 2007). 

Segundo o mesmo autor, inicialmente, foi planeado a construção de todas as 

habitações num período de dois meses, mas só foi possível ao fim de sete meses, 

devido a uma grande necessidade de materiais pré-fabricados importados que se 

revelaram um grande problema para o mercado japonês. Como alternativa, 

algumas unidades foram importadas e outras, na sua constituição, notava-se a 

não utilização de materiais pré-fabricados.  

A intenção de proporcionar uma maior habitação à população não foi possível 

para poderem economizar custos e tempo de construção, visto que uma unidade 

de habitação de 29m2 rondava os 28.527,5 dólares. O tempo de ocupação da 

habitação temporária é especificado pelas regulamentações japonesas, sendo 

este de dois anos, mas por reconhecimento de todos os danos e por toda a 

população, foi alargado por três anos. Após este tempo de ocupação, 45% das 

habitações ainda estavam habitadas devido ao fornecimento demorado de uma 

habitação permanente (Johnson, 2007). 

O programa de habitação era claro, só poderia usufruir de uma habitação 

temporária quem tivesse passado pelas fases antecedentes. Desta forma, só 



 
 

21 
 

poderiam desfrutar de uma habitação permanente quem tivesse vivido numa 

habitação temporária. Como essas soluções não chegaram a toda a população, 

a fase da habitação permanente seguiu dois caminhos, uma parte da população 

foi alojada em habitações de baixa renda, enquanto outra parte, com mais poder 

económico, arrendou ou comprou habitações no setor privado (Johnson, 2007). 

 

Os exemplos apresentados têm semelhanças na sua forma e na sua função de 

habitação temporária, mas, tratando-se de países distintos, diferenciam-se tanto 

nos seus costumes e na sua identidade cultural (Johnson, 2007). 

 

Em termos de comparação, foram utilizadas unidades de habitação pré-

fabricadas, que para além do seu custo exorbitante no caso de Kobe, não se 

adaptaram ao clima no caso de Friuli, o que levou a população a rejeitar esta fase 

de habitação. A população foi sujeita à fase de abrigo temporário, mas aquando 

da utilização da habitação temporária, decorreram vários problemas tanto a nível 

logístico, económico, como na sua utilização.  

Em ambos os casos, a construção de habitações temporárias foi bastante 

demorada, devido a estas serem pré-fabricadas e precisarem de ser importadas, 

para além de que as soluções das habitações não chegaram a toda a população 

e eram inadaptadas cultural e climatericamente, o que nos leva a afirmar que 

houve uma ausência de planeamento pré-catástrofe. Como consequência, levou 

ao atraso da (re) construção das habitações permanentes e à procura de novas 

soluções de habitação com utilização de novos materiais e soluções para as suas 

habitações.  

Pode-se concluir que, apesar da fase da habitação temporária ser importante no 

processo de reconstrução, a utilização desta solução nestes casos, foi insustentável 

e inadaptada climaticamente e culturalmente, sendo preferível a (re) construção 

de uma habitação permanente à habitação temporária, devido tanto aos custos 

como ao atraso de todo o processo de (re) construção. Este atraso, para além dos 

impactos económicos e ambientais (redes de saneamento e abastecimento que 

poderiam desde inicio serem utilizadas e pensadas para as habitações 

permanentes), leva a que a população demore mais tempo a reestabelecer-se, 

retornar à sua normalidade e planear o seu futuro. Perante estes impactos físicos e 

espaciais, existem impactos psicológicos, que, perante a má localização das 
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habitações (onde a população não tem acesso a serviços básicos), afastamento 

do local de origem e dos seus familiares, e os problemas socias daí recorrentes, 

podem levar a população a situações extremas, como o suicídio e depressão. 

 

Inadequação cultural  

 

Segundo Barakat (2003), a habitação é um bem essencial para o bem-estar e 

desenvolvimento de uma sociedade, atuando como um centro social familiar, de 

orgulho e identidade cultural. A UNHCR defende que a segurança, a 

disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestruturas, bem como a 

acessibilidade, habilidade, localização e adequação cultural, fazem parte de um 

conjunto de características que definem o que poderá ser uma habitação 

“adequada”.  

A perda de uma casa não é só uma privação física mas também uma perda da 

dignidade, identidade e privacidade, que pode causar tanto traumas psicológicos 

como alterações das perceções de identidade cultural (Barakat, 2003). 

No contexto do processo de construção de unidades temporárias, muitas das 

soluções negligenciam as condições culturais e locais, bem como a necessidade 

dos utilizadores. Nesta perspetiva, continuam a existir problemas de custo devido 

à necessidade rápida de aprovisionamento das unidades (Johnson, 2007), logo 

quantos mais recursos e materiais estiverem disponíveis no local, menos serão 

importados e a redução dos custos será significativa, contribuindo também para a 

economia local onde é mais provável que haja uma reconstrução culturalmente 

e ambientalmente aceitável para a comunidade local (Barakat, 2003). 

De acordo com Félix, et al., (2013b), um estudo elaborado por Caia, Ventimiglia e 

Maass (2010), demonstra tanto como a forma e os materiais utilizados são 

importantes para corresponder à imagem de uma casa, como o comportamento 

das pessoas que a habitam pode ser diferente de acordo com o tipo de unidades.  

Quando as habitações não correspondem às necessidades dos usuários, estes vão 

alterando a unidade de forma a ir ao encontro das suas carências, pois a sua 

ligação às habitações pode beneficiar o seu bem-estar psicológico. No entanto, 

estas modificações na habitação por parte dos usuários pode não ser a mais 

indicada na medida em que não possuem habilidades e conhecimentos 

suficientes para garantir a segurança da habitação, tornando-a mais vulnerável.  
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1.3.4. Contexto cultural aplicado à tipologia habitacional  

 

No processo de construção de uma habitação deve-se então ter em 

consideração as necessidades da população e integrar as formas de habitação 

local. Para tal, a participação da população torna-se essencial no processo de 

construção da habitação para que esta se adapte às suas reais necessidades, 

expectativas e padrões locais. Para além de garantir uma melhor integração, o 

envolvimento da população pode melhorar a recuperação da comunidade a 

todos os níveis (Félix, et al., 2013b). 

Segundo Vellinga (2014), e na perspetiva de Paul Oliver, os antecedentes culturais, 

tanto das pessoas envolvidas no processo de construção como dos habitantes, 

são extremamente importantes para realizar e entender a arquitetura, a forma 

como surge e compreender as formas construídas pela comunidade que 

enaltecem a sua função e as suas prioridades. Assim, tudo está voltado para que 

o edifício atente para a sociedade, onde está explicito que existe uma correlação 

entre a arquitetura, a cultura e a sociedade. Estas fazem parte de um fio condutor, 

fazendo com que a arquitetura prevaleça numa lógica, numa sucessão de 

acontecimentos. Nesta perspetiva, a arquitetura e as suas formas fazem parte de 

uma sociedade e da sua cultura, enfatizando o modo como se constrói e habita 

num determinado local.  

 

Assim, é relevante o estudo de exemplos de habitações permanentes que 

demonstram notoriamente a capacidade de resposta das soluções arquitetónicas 

no âmbito dos processos de alojamentos, não esquecendo o seu contributo para 

melhores condições de vida e de habitabilidade. Estas habitações permanentes 

foram pensadas e desenvolvidas tendo em conta a participação da população 

no processo de construção. 
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Kirinda House, Arq. Shigeru Ban 

 

 Descrição do projeto  

 

Após o Tsunami e terramoto na casta de Sumatra em 2004, o Arquiteto Shigeru Ban 

foi contactado por três organizações de caridade na Índia, Indonésia e Sri Lanka, 

que pediam ajuda e apoio no processo de reconstrução. O projeto no Sri Lanka 

pretendia a reconstrução de 100 casas (figura 8) numa aldeia de pescadores 

muçulmanos, em Kirinda (AKDN, 2010), onde a maioria das habitações foram 

devastadas (Lopes, 2015: 98).  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Localização da Vila em Kirinda, Sri Lanka. Fonte: Adaptado de AKDN, (2010). 

 

Aquando da chegada do arquiteto ao local, havia tendas, casas temporárias e 

várias ONGs a atuar no local. O arquiteto elaborou um inquérito à população para 

esclarecer as necessidades particulares dos moradores de uma certa área. Assim, 

concluiu que havia um conjunto de necessidade, que seriam fulcrais, quer em 

termos de habitabilidade quer em termos de vivência do espaço, 

nomeadamente: separar o espaço de homens e mulheres, pois fazia parte do 

estilo de vida muçulmano, bem como da sua cultura e religião; garantir um espaço 

de trabalho para colocação de ferramentas e materiais necessários para 

mergulhadores e pescadores; e, fazer um plano em que os compartimentos que 

necessitem de água (casa de banho e cozinha) estejam vinculados à habitação 

principal. Esta discussão foi a chave para o sucesso do projeto no reconhecimento 
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das necessidades e carências da população, onde prevalecem os seus costumes, 

a religião e a cultura (AKDN, 2010). 

 
 Materiais, estrutura e construção  

 

Tratando-se de um projeto onde os recursos económicos eram mínimos, o fator 

principal era reduzir os custos e o tempo de construção ser o mais rápido possível. 

Para este fim, Shigeru Ban elaborou um projeto caracterizado pela utilização de 

um reduzido número de componentes e a utilização de materiais que seriam 

produzidos no local e de construção simples (AKDN, 2010). 

As paredes de fundação eram de formas simples (L e C), para os componentes 

onde existam a cozinha, a casa de banho e os armários. (figura 9) O material 

principal eram blocos de terra comprimidos, uma mistura de argila e cimento 

disponível no local a um custo reduzido e que não requeria mão-de-obra 

especializada. Os blocos ganham uma superfície irregular podendo a habitação 

ser construída como blocos de ®LEGO (AKDN, 2010). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
Figura 9 – Projeto Habitação em Kirinda: Axonometria, Alçado e Planta. Fonte: Adaptado de AKDN, 

(2010). 

 
Este tipo de tecnologia e disponibilidade de materiais permitiu o envolvimento da 

população no processo de construção das suas próprias habitações (figura 10a e 

10b), garantindo habilidades valiosas futuramente (AKDN, 2010). 
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                               (a)                                                                    (b) 

Figura 10 – Envolvimento da população no processo de construção (a) e detalhe construtivo (b). 
Fonte: Adaptado de AKDN, (2010). 

 
 Significado e importância do projeto  

 

O arquiteto levou em consideração os seguintes fatores:  

 

(I) Adaptar a habitação ao estilo de vida e ao clima da região, 

seguindo as diretrizes estabelecidas pela Autoridade de 

Desenvolvimento Urbano (UDA) do governo de Sri Lanka. De acordo 

com o plano do UDA, a casa de banho e a cozinha deveriam ficar 

separadas da sala de jantar. A fim de aumentar a conveniência do 

uso da água e adaptar a habitação ao estilo de vida e clima da 

região, a criação de um pátio semi coberto foi fulcral para atingir 

esse objetivo, situado entre a sala e os pontos de água (AKDN, 2010). 

(II) Dar resposta a necessidades específicas da população, onde, por 

exemplo, era necessário evitar que as mulheres muçulmanas 

pudessem ser vistas por convidados. Assim, o arquiteto projetou em 

espaço (sala e pátio semicoberto) (figura 11a), separado por portas 

dobráveis, podendo adaptar-se a uma grande sala. A sala 

caracteriza-se por ser um espaço próprio para as mulheres. O pátio 

(figura 11b) tem como finalidade a proteção contra a luz solar e 

proporcionar a ventilação da habitação (AKDN, 2010). 

 

Assim, este espaço distingue-se pelo ser carácter social perante as características 

e funções que apresenta, onde a população pode ter um local para reunir a 
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família e desfrutar da socialização com os vizinhos, enaltecendo as relações de 

vizinhança, mas também pode ser considerado um espaço de trabalho na 

reparação de redes de pesca e dos equipamentos Para o arquiteto, o sentimento 

de pertença e identidade não foi esquecido, bem como o respeito pelo estilo de 

vida da população (Quintal, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                (a)                                                                     (b) 

Figura 11 – Formas de utilização do pátio: (a) adaptação a uma sala; (b) ventilação da habitação. 
Fonte: Adaptado de AKDN, (2010). 

 

Este projeto revelou ser um sucesso em três parâmetros:  

 

(I) No entendimento das necessidades reais e carências da população por 

parte do arquiteto, e só posteriormente proceder à projeção das 

habitações tendo em conta as várias necessidades físicas e espaciais 

que visavam corresponder aos valores e ao modo de habitar da 

população, à sua cultura, à sua religião e ao clima da região;  

(II) Utilização de materiais locais seguiu dois caminhos importantes: a 

redução de custos, pois não havia a necessidade de importar materiais 

para a construção da habitação, o que levou a um processo de 

construção mais rápido, sem atrasos, e consequente aumento da 

economia local e a criação de oportunidades de emprego para a 

população, física e psicologicamente afetada. Sendo os materiais 

produzidos localmente e a construção simplificada, a população foi 

parte ativa e fulcral para a realização do projeto em que não foi 

necessária mão-de-obra especializada o que indicava uma diminuição 

significativa de custos excessivos; 
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(III) A participação da população no processo de construção fortaleceu o 

sentido de comunidade e entreajuda, estabeleceu relações de 

vizinhança presentes e futuras e contribuiu para o bem-estar físico e 

psicológico da comunidade, onde construíam a sua própria habitação 

e poderiam começar a planear o seu futuro (AKDN, 2010). 

 

 SuperAdobe – Campo de Refugiados de Baninajar  

 

Descrição do projeto.  

 

No campo de refugiados de Beninajar (Irão), procedeu-se à construção de abrigos 

de emergência (figura 12a) para os refugiados iraquianos deslocados devido à 

Guerra do Golfo, foi utilizada a técnica construtiva de “SuperAdobe” (Guerreiro, 

2009: 89). Este campo de refugiados, localizado na província de Khuzistão, foi 

construído com o apoio de Instituto Cal-Earth. O projeto, para além, de 

proporcionar o desenvolvimento de 15 habitações construídas pelos próprios 

refugiados (figura 12b), contribuiu para melhorar as condições de vida da 

população (Hortelão, 2009:61). Esta técnica foi utilizada para a produção de 

abrigos de carácter temporário, com a utilização de recursos extremamente 

baratos para fornecimentos de habitações seguras e que podem ser contruídas 

rapidamente. De notar que a nível de isolamento térmico o seu valor é alto, sendo 

este necessário em climas áridos (Cal-Earth, 2004:3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          (a)                                                                                        (b) 
 

Figura 12 – Campo de Refugiados de Baninajar, Irão: (a) Imagem e forma final das habitações, 
revestidas com terra; (b) Processo de construção das habitações. Fonte: Adaptado de Guerreiro, 

(2009).  
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Materiais, estrutura e construção 

 

Segundo Cal-Earth (2004), foi na tecnologia e no projeto das estruturas nos 

princípios da arquitetura iraniana e da filosofia Sufi, que o arquiteto Nader Khalili 

encontrou inspiração:  

 

(I) A fusão dos quatro elementos, a terra, a água, o fogo e o ar; 

(II) Aproveitamento da energia sustentável – sol, sombra e gravidade;  

(III) Geometria e simetria;  

(IV) Unidade de tração e compressão;  

(V) E o equilíbrio destes fatores ao nível das artes, do meio ambiente e 

da humanidade.  

 

Esta técnica construtiva viabiliza o uso da terra disponível como material essencial 

de construção (Gonçalves, 2008). Relativamente aos materiais (figura 13b), a 

técnica de “SuperAdobe”, consiste em amontoar sacos de polipropileno, 

preenchidos com areia, terra ou argila e, por vezes, com cal e cimento (Guerreiro, 

2009: 89). Os sacos de areia e o arame farpado permitem o reforço da estrutura. 

Disposto entre as camadas, o arame farpado, galvanizado e reciclável (Cal-Earth, 

2004:4), atua como reforço sísmico e argamassa (Cal-Earth, 2004), e impede o 

deslizamento dos sacos, como proporciona à estrutura resistência à compressão 

da terra (Guerreiro, 2009: 89).  

 

Tanto os sacos como o arame farpado e o estabilizador são fornecidos localmente. 

Relativamente aos sacos, estes são feitos com material sintético, resistente aos raios 

ultravioletas e caracteriza-se por ser biodegradável. Assim, os materiais 

constituintes do edifício podem retornar à terra. Numa situação de tornar o edifício 

permanente, este tem de ser revestido para fornecer uma camada resistente á 

erosão (Cal-Earth, 2004:4/5). 

 

Relativamente à estrutura, os sacos são organizados em padrões circulares, 

diminuindo o seu diâmetro cada vez mais de modo a criar uma estrutura em forma 

de cúpula (Guerreiro, 2009: 89). A sua forma resiste aos furacões e sismos, o uso de 
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sacos de areia auxilia na resistência de inundações e a própria terra fornece 

isolamento térmico e ignifugação (Cal-Earth, 2004:4).  

 

Posteriormente, aquando a estrutura definida (figura 13a), esta é revestida com 

uma mistura de argamassa de terra e cal para aumentar a resistência à água. Esta 

técnica tem uma elevada resistência antissísmica devido à sua flexibilidade, à sua 

forma e ao seu reforço permitido pelo arame farpado (Guerreiro, 2009: 89).  

Esta técnica de construção, publicada pela NASA (National Aeronautics and 

Space Administration), aprovada pelas Nações Unidas e reconhecida com o 

Prémio Aga Khan2 de 2004 (Cal-Earth3, 2017), permite não só a utilização da terra 

disponível local como material básico da construção (Gonçalves, 2009:11), mas 

também a integração deste sistema construtivo na arquitetura tradicional em terra 

(Cal-Earth, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                      (b) 

Figura 13 – Construção do abrigo com a técnica de “SuperAdobe”: (a) Vista do interior aquando o 
processo de construção e disposição das camas; (b) materiais utilizados na sua construção. Fonte: 

Adaptado de Cal-Earth, (2017) 

 

A terra, utilizada para preencher os sacos, é retirada do local onde os abrigos vão 

ser implementados e constitui cerca de 90% do material que constitui os sacos. 

Eventualmente, podem ser adicionados outros tipos de materiais como o cimento, 

cal e emulsão de asfalto, como referido anteriormente (Cal-Earth, 2004:5). 

                                                 
2 Aga Khan é uma fundação sem fins lucrativos que procura fornecer soluções a longo 
prozo para os demais problemas de uma comunidade, como saúde, fome e pobreza.  
 
3 A Cal-Earth (California Institute of Earth Architecture) é uma organização sem fins lucrativos 
fundado pelo Arquiteto Nader Khalili. Dedica-se essencialmente à investigação de 
tecnologias de construção, ao ensino, desenvolvimento e fornecimento de soluções de 
acordo com as necessidades humanas.  
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Relativamente à construção, o uso de técnicas simples de construção permite que 

pessoas não especializadas, quer sejam refugiados ou pessoas que precisem de 

uma habitação, se envolvam no processo de construção das suas próprias 

habitações. Na arquitetura islâmica do Médio Oriente e adaptando-se às 

necessidades e capacidades dos dias de hoje, os últimos 12 anos fundamentaram-

se no conhecimento humano adquirido de arquitetura em terra. Nota-se uma 

evolução nas técnicas de construção, como os arcos, que se desenvolveram com 

o novo material flexível de sacos de terra (Cal-Earth, 2004). 

 

Significado e importância do projeto  

 

O projeto “SuperAdobe” é a primeira aplicação da ONU nesta nova tecnologia 

de construção e responde a todos os requisitos da UNHCR. O projeto desta 

construção é significativo pelo seu carácter em benefício da humanidade, pelo 

seu tamanho e custo reduzido, construído rapidamente com habilidades mínimas 

do local e pelo seu caracter temporário que pode ser transformado em 

permanente (Cal-Earth, 2004). 

 

Segundo a mesma fonte, no campo de refugiados de Baninajar, as habitações 

seguiram os princípios da arquitetura de “Super Adobe” para impulsionar e 

beneficiar campos de refugiados futuros e promover a autoajuda na construção 

da habitação no mundo. Neste projeto, vários fatores contribuíram para a 

integração da tradição, da religião islâmica, das artes locais, da arquitetura e da 

tecnologia de construção através dos sacos de areais, nomeadamente:  

 

(I) A unidade dos elementos/materiais naturais (terra, água, ar e fogo) e a 

sua intemporalidade, bem como a intemporalidade das formas 

arquitetónicas (arcos, abóbadas e cúpulas) e da geometria;  

(II) A utilização de soluções passivas;  

(III) As habitações podem ser construídas por qualquer pessoa com o uso da 

terra disponível do local, sacos de areia e arame farpado, que garante 

um isolamento elevado;  

(IV) O sistema construtivo concede um nível económico à população, pelo 

que a instrui com habilidades para a construção da sua própria 
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habitação, devolvendo-lhe a dignidade pela sua participação; e, por 

último, o conceito desenvolve-se das raízes da própria vida de Khalili.  

 

Atualmente, a terra usada como material de construção procura nos 

conhecimentos do seu passado, a adaptação e melhorias para as necessidades 

populacionais e realidades atuais. Sendo a terra um material ao alcance de todos 

remete para que a população possa construir a sua própria habitação 

(Gonçalves, 2008). 

Para Khalili, a carência de habitação que inclui 17 milhões de refugiados e pessoas 

vítimas de catástrofes naturais e humanitárias, pode ser colmatada pelo uso da 

construção terrestre como método de construção. O “SuperAdobe” surgiu após 

uma investigação e pesquisa relativas a métodos de construção em terra 

vernácula, no Irão. O conceito construtivo permite o envolvimento da população 

no processo de construção (Cal-Earth, 2004:3). 

Segundo a mesma fonte, os abrigos são estruturalmente fortes devido à sua 

elevada resistência a terramotos, inundações, furacões e incêndios. A sua elevada 

flexibilidade permite não só, a sua transformação em estruturas permanentes 

permitindo novas oportunidades após uma catástrofe, como a sua adaptação em 

termos materiais, tamanhos, e diferenciadas formas, que podem ser aplicadas em 

diferentes contextos e necessidades sociais, adequados a várias comunidades e 

a diferentes números ou grupos de pessoas.  

 

A nível da sustentabilidade, esta é acrescida, pois a construção não requer a 

intervenção externa, nomeadamente mão-de-obras especializada, e possa ser 

construída pela própria população, com recursos locais podendo considerar as 

estruturas integralmente sustentáveis. Por último, estes abrigos também são 

sustentáveis e eficientes no que requer a requisitos energéticos pelo que, o sol e o 

vento facultam aquecimento e arrefecimento passivo e a espessura das paredes 

resistem a mudanças de temperatura (Cal-Earth, 2004:3-5). 

 

Esta técnica de construção centra-se igualmente a nível económico, onde 

permite que a população conceba desenvolvimentos sustentáveis com a 

integração de materiais de construção tradicionais e espaços habitáveis, 

confortáveis e seguros. A nível formal, foi criada para dar resposta a condições 
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sísmicas, usando a terra como material, uma vez que a sua flexibilidade formal 

permite a construção curvas (única e dupla) de compressão para suportar forças 

sísmicas laterais. Assim, neste protótipo construtivo existe um vínculo entre a 

tradução e a tecnologia, com aplicação de formas vernáculas e integração de 

estruturas de carga e de tração, que proporcionam uma elevada resistência e 

durabilidade neste tipo de construção (Cal-Earth, 2004:3). 

 

1.4.5. Envolvimento da população no processo de reconstrução 

 

Dos exemplos observados, conclui-se que é possível ultrapassar e melhorar os 

problemas associados ao processo de (re) construção de habitações para pessoas 

desalojadas.  

 

Existem alguns estudos que apresentam diversas estratégias, soluções e 

recomendações para evitar os problemas anteriormente discutidos 

(sustentabilidade e inadequação cultural) e consequente impacto na construção 

e problemas associados a esta.  

Grande parte desses estudos concluíram que a participação da população capaz 

de contribuir no processo de (re) construção (figura 14a) utilizando recursos e 

materiais locais, e o desenvolvimento de soluções reutilizáveis, fazem parte dos 

princípios para a superação dos problemas nas habitações e melhoramento da 

economia local.  

 

A utilização dos materiais locais permite construir soluções mais rápidas, 

económicas e sustentáveis (figura 14b), pois não há desperdício de tempo na 

espera de materiais importados e custos adicionais no seu transporte, bem como 

mão-de-obra especializada, uma vez que a população local deve ter o 

conhecimento necessário para lidar com os materiais da sua região e técnicas de 

construção local. Para além disso, o uso de materiais locais facilita a modificação 

e manutenção das unidades habitacionais. Com esta participação, a população 

garante que as suas necessidades e expectativas sejam cumpridas e adequadas 

ao seu estilo de vida e à sua cultura, proporcionando uma melhor integração 

social, adequação ao ambiente em que se insere e recuperação do espírito de 

comunidade (Félix et al.,2013b). 
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                               (a)                                                                     (b) 
 

Figura 14 – Envolvimento da população no processo de construção no processo de reabilitação 
pós-tsunami - Kirinda Houses. Fonte: Adaptado de AKDN, (2010). 

 

Antes da realização de qualquer projeto, deve ser feita uma avaliação segundo 

os requisitos organizacionais e locais, da disponibilidade de mão-de-obra 

qualificada e não qualificada na população deslocada e local. Esta avaliação 

visa a importância de oferecer as mesmas oportunidades de trabalho a homens e 

mulheres (Corsellis e Vitale, 2005: 188-189). 

 

Então, conclui-se que a população deslocada e local deve ser envolvida no 

planeamento desde a sua fase inicial, onde é possível identificar indivíduos que 

possam ter as habilidades suficientes para o sucesso dos projetos, a fim de obter a 

interação e o sentido de entreajuda entres estes dois grupos, evitando qualquer 

tipo de tensões entre eles e enaltecer a capacidade de desenvolvimentos de 

ambos (Corsellis e Vitale: 189-190). 

 
1.5. Habitação permanente  

 
1.5.1.Princípios da passagem da arquitetura temporária à arquitetura permanente  

  

Seguidamente, analisa-se a necessidade de passar de uma habitação temporária 

para uma habitação permanente. Para tal, é necessário, tendo em conta a 

pesquisa efetuada, abordar os principais problemas e/ou entraves aquando a 

utilização da habitação temporária para assim justificar as opções tomadas.  
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A utilização da habitação temporária, em alguns casos, torna-se insustentável e 

inadequada, principalmente em termos económicos, sociais e ambientais. 

Fazendo uma pequena abordagem, no que requer a nível económico, os 

principais problemas que se identificam são os custos de importação de grande 

quantidade de materiais e a não reutilização das soluções habitacionais noutro 

local ou contexto. Para além desse facto, algumas dessas soluções são pré-

fabricadas noutros países, tendo de ser necessariamente importadas para o país 

em questão, o que acarreta custos de transporte e mão-de-obra especializada 

para a sua construção, envolvendo ainda mais custos desnecessários.  

 

A nível social, observa-se que algumas soluções para fins habitacionais são 

inadequadas cultural e climaticamente, o que leva a população a rejeitar esta 

fase em algumas situações, como no caso do Terremoto em Friuli, na Itália. A 

existência de culturas e crenças religiosas distintas e não organizadas podem 

causar guerras e conflitos internos no local de implantação das habitações.  

Por último, a nível ambiental, as redes de saneamento e abastecimento que são 

ou deveriam ser utilizadas para as habitações temporárias poderiam ter sido 

planeadas previamente para as habitações permanente e assim evitar problemas 

económicos e ambientais desnecessários.  

 

Esta abordagem da problemática das habitações temporárias serviu de base para 

a estruturação de diretrizes relativas à necessidade de passar para uma 

construção permanente e de que forma uma solução arquitetónica, a nível formal 

e construtivo, poderia solucionar os problemas encontrados. 

Para Johnson (2007), a habitação permanente significa o retorno à antiga 

habitação da população após um processo de reconstrução ou o 

reassentamento desta num novo local e numa nova habitação. Nesta fase, 

segundo Quarantelli (1995), a grande maioria da população retorna à sua antiga 

habitação, muitas vezes reconstruída no mesmo local antes da catástrofe, após o 

seu processo de reconstrução.  

Sendo esta a última fase no processo de reconstrução, caracteriza-se pela 

construção definitiva do edificado e tudo o que este acarreta (Quarantelli, 1995), 

como a valorização do sentido de identidade, de pertença e de comunidade, 

onde a arquitetura tem um papel fundamental, na medida em que existe um 
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maior cuidado em relação à escolha dos materiais e ao desempenho estrutural do 

edifício (Lopes, 1995).  

Seguidamente aborda-se exemplos de campos de refugiados que se tornaram 

cidades ou parte de cidades, nomeadamente os casos de Anjar, no Líbano, de 

Föhrenwald, na Alemanha, e de Coopers Camp, na Índia. Nestes, o retorno da 

população ao seu país de origem era dado como impossível. Consequentemente, 

as habitações da população passaram a ser permanentes, como em qualquer 

cidade, na tentativa de proporcionar à população afetada uma melhor 

qualidade de vida e melhores condições de habitabilidade.  

 

Anjar, Líbano (1939) 

 

O campo (figura 15) foi fundado em 1939 para realojar os refugiados armênios 

após a sua fuga do Holocausto. Tendo a população, numa primeira fase, vivido 

em condições problemáticas, posteriormente, a cidade começou a tornar-se num 

assentamento permanente, visto que o regresso à Arménia era impossível (Herz, 

2013: 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Campo Anjar, Líbano. Fonte: Adaptado de Herz, (2013: 54). 
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Segundo o mesmo autor, sobre este campo existiu um acampamento medieval – 

“Umayyad stronghold Gerrha” – construído no século VIII, tinha uma forma 

perfeitamente quadrada com uma disposição interna em grelha. Estas duas 

manifestações históricas, com mil anos de diferença, coincidem somente na sua 

localização geográfica. 

 
Föhrenwald, Alemanha (1945) 

 

O campo (figura 16), à data de 1945, serviu para alojar as pessoas deslocadas, 

vítimas da Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, tornou-se uma habitação 

temporária, na sua maioria para judeus, que estavam à espera de voltar para os 

seus países de origem por não estarem dispostos a viver na Alemanha, depois de 

já terem experienciado o Holocausto (Herz, 2013: 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 16 – Föhrenwald, Alemanha. Fonte: Adaptado de Herz, (2013: 55). 

 

Segundo o mesmo autor, o campo era constituído principalmente por casas 

sólidas, pertencentes aos alemães antes da Guerra, tendo sido posteriormente 

abandonado, mas as infraestruturas foram aproveitadas para o estabelecimento 
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do campo por parte do Exército dos EUA. O campo que, até à data de 1957, era 

um campo temporário, atualmente, tornou-se parte da cidade de Wolfratshausen 

(Herz, 2013: 55). 

 

Coopers Camp, India (1947) 

 

O campo (figura 17) foi instituído em 1947 para acolher os refugiados que fugiam 

de Bengala (hoje, Bangladesh) durante a guerra de independência da Índia. Tal 

como os outros casos anteriores, pretendeu-se numa primeira fase que o campo 

fosse apena temporário, com habitações temporárias para os refugiados que 

esperavam voltar para a Índia (Herz, 2013: 56).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 17 – Campo de Coopers, India. Fonte: Adaptado de Herz, (2013: 56). 

 

Segundo o mesmo autor, o campo acabou por se tornar permanente e 

permanece ativo desde então, considerando-se um dos mais antigos do mundo. 

 
 
 
 



 
 

39 
 

1.6. Campo de refugiados de Al ‘Zaatari  

 
1.6.1. Enquadramento no tema e contextualização 

 

A Jordânia é um país pertencente à Ásia Ocidental, adunado à margem leste do 

rio Jordão, cuja capital Amã, é a cidade com maior densidade populacional. Este 

país faz fronteira com a Arábia Saudita a leste e a sul, com o Iraque a nordeste, 

com a Síria a norte, com Israel e a Palestina a oeste e com o mar vermelho a 

extremo sul.  

O campo de refugiados de Al ‘Zaatari encontra-se na Jordânia, próximo à cidade 

de Al’ Mafraq, localizada a norte da capital do país, Amã. O campo, até à data 

de 2009, era uma região desabitada e desértica. Em 2013, tornou-se a quarta 

maior “cidade” da Jordânia e o segundo maior campo de refugiados do mundo 

(Rotelli, 2015), sendo constituído por refugiados da Síria devido à Guerra Civil que 

ocorre no país desde 2011.  

No campo de refugiados de Al ’Zaatari, tal como nos campos atrás referidos, a 

perspetiva é de que, perante a atualidade que se vive no campo e principalmente 

no país de origem, o retorno da população ao seu país pode ser dado como 

impossível.  

Inicialmente, os conflitos que ocorreram na Síria começaram no ano de 2011 com 

uma revolta civil contra o governo de Bashar Al-Assad, à primavera Árabe e ao 

abuso dos direitos humanos (Framgard, 2013). A 15 de Março do mesmo ano, as 

manifestações por parte da população ascenderam em grande escala na cidade 

de Daraa. Consequentemente, a resposta do governo resultou em milhares de 

mortos (Framgard, 2013) e milhões de refugiados (Al Madi, 2017), sem qualquer 

acesso a necessidades básicas, como saúde e alimentação e habitabilidade, 

essências para a sua sobrevivência. No entanto, as manifestações continuaram a 

crescer e o governo de Al-Assad deu ordens para a destruição de grandes cidades 

(Framgard, 2013). Iniciaram-se portanto, os confrontos entre o governo e a 

população que perduram até hoje. No ano de 2012, a ONU e a Cruz vermelha, 

perante a análise dos conflitos, categorizaram estes como uma Guerra Civil, que 

deu impulso a investigações referentes a crimes de guerra e à aplicação de 

medidas do Direito Humanitário Internacional. As consequências da guerra são 

desastrosas, tendo como consequência a destruição do país, milhares de mortos, 

e o êxodo de refugiados para países vizinhos, como a Jordânia, que tem sido muito 
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hospitaleira na aceitação deste elevado número populacional, no que se refere, 

por exemplo, à segurança, saúde, serviços educacionais e assistência económica 

(Al Madi, 2017). 

 
1.6.2. Análise: Caracterização da situação  

 
Desenvolvimento e evolução do campo  
 

Após uma intensa pesquisa em relação a esta temática, pode-se constatar que 

não existe um consenso no que se refere se um campo de refugiados pode ou 

poderá ser considerado cidade, ou parte dela. “The starting assumption for the 

research was that it is important to look at refugee camps through the eyes of an 

urbanist in order to see if these camps contain qualities of the urban and, if so, to 

what extent and of what kind.”4 (Herz, 2013: 19). A figura 18 mostra a evolução ao 

longo do tempo do campo de refugiados de Al ‘Zaatari. 

 

 

 

 

 

 

 

                         15 Novembro 2012                                                            3 Janeiro 2013                                                        3 Fevereiro 2013  
                                      38,678 Hab.                                                                 54,660 Hab.                                                              95,703 Hab. 

      

 

 

 

 

                                                                         
                                               
                                                                        4 Abril 2013                                                                                                                19 Maio 2013                                                                             
                                                                      183,302 Hab.                                                                                                               173,107 Hab. 

 

Figura 18 – Evolução do Campo Al ‘Zaatari desde 2012 a 2013i. Fonte: Adaptado de Scanivo, (2014, 

pág. 95-99). 

 

                                                 
4 O pressuposto inicial para a pesquisa foi a importância de olhar para os campos de 
refugiados através dos olhos de um urbanista, a fim de ver se esses campos contêm 
qualidades urbanas e, se tiverem, em que medida e de que tipo. (Tradução do autor) 
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Através da análise da figura, numa fase inicial, à data de 2012, o campo não 

recebeu nenhum planeamento prévio. Formou-se então, um campo espontâneo, 

sem o planeamento adequado, mas atendendo às carências imediatas. Pode-se 

observar esta ideia devido à forma e à estruturação viária imposta nos distritos 1, 2 

e 12, referindo também que estes foram os primeiros distritos a receber a 

população e por isso, são os que têm mais densidade populacional e, 

consequente, mais problemas como guerras internas devido à religião, 

prostituição, tráfico ou simplesmente problemas de origem “natural”, como por 

exemplo, áreas que ficam inundadas e menor qualidade de vida (Rotelli, 2015). A 

partir de Janeiro de 2013 até à atualidade, houve uma maior preocupação em 

organizar melhor o campo segundo um traçado mais retilíneo, o que possibilita 

uma melhor gestão e ornamentação do campo.  

Assim, perante o processo de mudança do campo, pode-se considerar uma 

cidade em construção. O processo de permanência é cada vez maior, só não 

reúne as condições, planos e materiais necessários para tal, sendo necessário 

iniciar um processo de urbanização (Rotelli, 2015). 

 

Estrutura do campo  

 

O campo tem uma área de cerca de 5.3 km2 e é circundado por um muro de 8.3 

km2, determinando assim os seus limites. Quanto ao desenho do campo, a sua 

informalidade surge após a ocupação. Pode-se verificar que existe um desenho 

de implantação de abrigos com um desenho linear, mas na disposição das tendas 

ao longo de linhas retas não se verifica o mesmo desenho, só a definição de um 

limite, sugerindo um estilo militar. A apropriação dos refugiados foi feita em pouco 

tempo devido à rapidez da construção do campo. A UNHCR e outras agências e 

organizações de ajuda humanitária possuem hoje diversos documentos e manuais 

sobre refugiados e como lidar com essa situação (Rotelli, 2015). 

O manual mais completo sobre a criação e implantação de campos de 

refugiados é o “Handbook for Emergencies”, mas apenas um capítulo é destinado 

ao planeamento estratégico de um campo onde se pode encontrar guias para 

ações de administração e logística que dão diretrizes de como organizar os 

refugiados que chegam ao campo, a distribuição e quantidade de comida por 
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indivíduo bem como a distribuição de ajuda, o controlo da população e dos 

processos de montagem e planeamento espacial e projetual (Rotelli, 2015). 

Assim, e segundo o mesmo autor, todas as decisões tomadas são pensadas e 

planeadas dentro de um campo, sendo este um espaço político. Embora cada 

campo tenha um requisito específico e decisões próprias, ignoram as 

consequências no âmbito social, político e económico.  

Surge então a necessidade de ser (re) desenhado ou (re) planeado com a criação 

de espaços e ambientes mais apropriados e habitáveis para a população, tendo 

em conta a sua cultura, os seus valores e as suas reais necessidades.   

 

Reconhecimento da disposição espacial do território  

 

Para uma análise detalhada, identificou-se e caracterizou-se os diferentes espaços 

que se encontram no terreno, desde os mais nobres que necessitam de proteção 

especial como as grandes áreas referentes a grandes equipamentos e centros de 

atividade (tabela 1). 

 

Tabela 1 – Agências operacionais em Za’atari. Fonte: Adaptado de UNHCR, Inter-agency 

Information Sharing Portal 

 
 

Gestão do campo UNHCR 
Proteção infantil  FCA, IMC, IRC, Mercy Corps, NHF, UNFPA, UNHCR, UNICEF  

Serviços comunitários  NHF, UNHCR. 

Coordenação  UNHCR 

Assistência material IRD, JEN, NRC, UNHCR  

Educação  Children without borders- KnK, FCA, IRD, MercyCorps, MoE Jordan, NRC, RI, SC, 

UNHCR, UNICEF  

Meio ambiente  IRD, REACH, RIRP, UNHCR, UNICEF 

Segurança na alimentação SC, UNHCR, WFP  

Violência de género IRC, NHF, UNFPA, UNHCR, UNICEF  

Saúde IMC, IRC, IRD, JHAS, MdM, MoH Jordan, NHF, SC, UNHCR, UNICEF  

Saúde mental e apoio 

psicológico  

IMC, NHF.  

Nutrição  UNHCR. 

Proteção  IMC, IRC, IRD, LWF, Mercy Corps, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNWOMEN. 

Registro  UNHCR. 

Saúde reprodutiva UNFPA.  

Abrigo NRC, UNHCR, UNOPS. 

Água e saneamento ACTED, JEN, OXFAM, UNHCR, UNICEF. 
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A organização do campo é presidida por Kilian Kleinschmidt, trabalhador e 

especialista da UNHCR, onde o seu principal objetivo é tornar aquele espaço 

digno, habitável, que dependa menos de ajuda externa. Para tal, é necessário o 

seu planeamento e transformação, pouco a pouco, numa cidade que se governe 

a si própria, com sistemas de infraestruturação, áreas verdes e vias definidas e 

pavimentadas (Rotelli, 2015).  

 

Segundo o mesmo autor, para uma melhor gestão do campo, este foi dividido em 

doze distritos, com um sistema de liderança e proteção policial da Jordânia para 

cada local. O campo conta com três escolas acreditadas pelo governo da 

Jordânia e construídas por organizações não-governamentais. Para além destas, 

as mesquitas são outro ponto importante para a população, existindo mais de 

cento e vinte por todo o campo, mas não reúnem as condições necessárias e 

dignas da sua cultura.  

 

Al’ Zaatari é admirável pelo seu mercado. A rua na qual se encontra é 

denominada por “Champs-Elysées”, onde se pode encontrar lojas e postos de 

venda de vegetais, roupa, sapatos, acessórios, costureiras, entre outros. A 

existência de pontos de comércio, dirigidas pela própria população, e de vários 

usos dentro do campo incentivam o crescimento da economia, da segurança, da 

saúde e ao bem-estar dos refugiados, sendo essenciais para o funcionamento e 

desenvolvimento do campo. Inicialmente, este campo, à data de inauguração, 

foi declarado como sendo temporário e de emergência, mas o que acontece é 

que já transpôs o temporário, pois o conflito da Síria ainda perdura, surgindo assim 

um lugar onde a dignidade humana é limitada a estratégias de sobrevivência o 

que faz com que a população necessite de ajuda externa, privando-a do seu 

próprio sustento e independência (Rotelli, 2015). 
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Prioridades estratégicas e consequentes problemas  

 

Proteção e saúde 

 

Segundo a UNHRC (2017), as agências humanitárias atuantes em Al´ Zaatari 

auxiliam o Governo da Jordânia e os seus esforços para a proteção da população 

que habita o campo. Neste sentido, vivem numa procura contínua de:   

 

(I) Refúgios; 

(II) Segurança, protegendo as crianças de todas as agressões internas e 

externas, nomeadamente, exploração, violência e abuso, 

assegurando o seu bem-estar e criação de oportunidades para o seu 

desenvolvimento; 

(III) E, acesso a serviços e assistência principalmente para a população 

que requer necessidades particulares, e reduzir o risco de 

propagação de doenças. Relativamente a este último objetivo, 

revela-se ser necessário aumentar a capacidade de agências 

atuantes para promover uma maior prestação de serviços para 

alcançar toda a população. 

 

Educação  

 

Entre 2015 a 2016, o número de inscrições nas diversas escolas aumentou 

aproximadamente 4%. Para promover uma melhor qualidade educacional básica, 

difusão escolar, planeamento e desenvolvimento de práticas de ensino, é 

necessário ultrapassar entraves ao seu acesso (UNHRC, 2017), criando assim 

oportunidades, habilidades e conhecimentos para puderem planear o seu futuro.  

 

Necessidades básicas e meios de subsistência  

 

O objetivo principal é o de assegurar o acesso a necessidades básicas, como 

alimentação e medicamentos, questões habitacionais e serviços prioritários. No 

campo existe uma vulnerabilidade económica, sendo necessário auxílio por parte 

de outras agências, que permitam a assistência a nível monetário e contribuam 
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para o desenvolvimento comunitário com a criação e promoção de capacidades 

relacionadas com a autogestão das necessidades da população (UNHRC, 2017). 

 

Água, saneamento e higiene  

 

Segunda a UNHCR (2016/2017), em 2016, foram criados três poços de água, uma 

estação de tratamento de águas residuais para corresponder às necessidades da 

população e melhorar a prestação de serviços. Atualmente, a distribuição da 

água é feita por camiões que a colocam em tanques de água comuns e privados. 

Encontra-se em construção um sistema de abastecimentos de água, juntamente 

com uma rede de esgotos canalizada com ligação à estação de tratamento de 

águas residuais.  

 

Energia  

 

As famílias que habitam o campo têm acesso à rede de distribuição de 

eletricidade nove horas por dia. Um dos objetivos da UNHRC passa por garantir o 

fornecimento de energia adequada para toda a população (UNHRC, 2016). As 

escolas, hospitais e certas áreas públicas possuem iluminação contante (Rotelli, 

2015). 

 

Composição da população  

 

Entre os anos de 2012 e 2014, o campo acolheu mais de cem mil refugiados. Como 

o fluxo de refugiados aumentou significativamente nos últimos anos, alguns tiveram 

de ser recolocados noutros campos próximos de Al’ Zaatari, como por exemplo em 

Azraq.  

Com base dos dados da UNHCR 82017), em janeiro de 2015, o campo abrigava 

mais de 80.000 refugiados. Os últimos dados referentes ao mês de Setembro de 

2017 comprovam que o campo conta com mais de 80.000 refugiados. Segundo 

dados demográficos da mesma fonte, a maior parte da população são crianças 

entre os 0 e os 17 anos, tendo como percentagem de 56% da população, sendo 

esta quase igualmente distribuída na distinção entre homens e mulheres (figura 19). 
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Serviços essenciais   

 

Suporte diário e mensal, além de 

educação e cuidados de saúde. 

 

SERVIÇO                                             Amount 

Caravanas pré-fabricadas                  24,000 

Água por pessoa                          35+ litres 

Alimentos por pessoa/ dia                2,100             
                                                     K/calorias 
Dinheiro para trabalho/ dia  
para todo o acampamento       36.000 JD 
 
 
 

Masculino (50%)                                              Idade                                                     (50%) Feminino 

9.9 %                                                        0 – 4                                                            9.3 %                       

11.3 %                                                              5 – 11                                                                  10.7 % 

7.4 %                                                               12 – 17                                                                      7 % 

20.6 %                                                             18 – 59                                                                 21.1 %  

1.1 %                                                                60+                                                                      1.6 % 

 

Figura 19 – Dados estatísticos populacionais. Fonte: Adaptado de UNHRC, (2017). 

   

Segundo a UNHCR, num primeiro momento o primeiro serviço e estrutura a ser 

fornecido é um teto adequado para o clima da região e condição de vida dos 

habitantes, preocupando-se com os grupos sociais e culturais que existem (Rotelli, 

2015).  

 

Análise das fases habitacionais existentes no campo  

 

No princípio, a população apenas recebia uma tenda para a sua habitação 

(Rotelli, 2015). Essa tenda standard, de lona dupla, tem uma área útil interna de 

16m2, com mais 4m2 nas usas extremidades que têm a função de armazenamento, 

geralmente usado para cozinhar e/ou lavar. As famílias tendem a organizar a 

disposição das barracas de diversas formas com o intuito de criar espaços 

semiprivados (Framgard, 2013), incentivando o sentido de pertença e de 

comunidade (figura 20).  
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Figura 20 – Exterior da tenda e formas da sua organização por parte da população residente. 
Fonte: Adaptado de Framgard, (2013). 

 

Posteriormente, a administração do local passou a fornecer caravanas pré-

fabricadas (figura 21) onde hoje se pode observar a sua maioria no campo (Rotelli, 

2015) para melhorar as condições de habitabilidade, mas esta solução não 

chegou a toda a população.  

A localização das caravanas é decidida pela gestão do campo, para impedir a 

densidade da região (Rotelli, 2015). O principal objetivo é que a população 

receba as caravanas antes do inverno, sendo as famílias mais vulneráveis a 

prioridade no seu fornecimento. As caravanas não são produzidas localmente, ou 

seja, existe uma necessidade de as transportar até ao local através de um camião 

(Framgard, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21 – Exterior e interior das caravanas e o seu transporte. Fonte: Adaptado de Framgard, 

(2013). 

 

Após a utilização de caravanas como modelos de habitação, os habitantes 

passaram a utiliza-las em forma de “u” (figura 22), com um pátio interno, para que 
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as famílias vivessem em comunidade, quase um labirinto, típico das cidades 

referentes à sua cultura (Framgard, 2013; Rotelli, 2015). 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 22 – Organização das caravanas pela população. Fonte: Adaptado de Framgard, (2013). 

 

Nesta fase, o pátio é o denominado comum, é uma área privada excessivamente 

valorizado pela população residente em Al’ Zaatari. Este espaço é multifuncional, 

oferece um espaço de receção, seguro para as crianças brincarem e, acima de 

tudo, é um espaço protegido e confortável para as mulheres, que não têm muito 

papéis públicos e passam a maior parte do tempo nas caravanas. Para além de 

oferecer um grau de privacidade, permite a ventilação e a entrada de luz 

(Framgard, 2013). 

 

Materiais disponíveis no campo  

 

De acordo com Framgard (2013), a diversidade e quantidade de materiais que 

existem no campo é muito limitada. 

Os materiais que a população utilizava nas suas construções eram os materiais que 

encontravam ou compravam, como a madeira (figura 23a) e o alumínio (figura 

23b e 23c), criando anexos numa tentativa de melhorar as suas habitações e o seu 

espaço, transformando-o em privado (Rotelli, 2015).  

Na figura 23, observa-se as tentativas da população para melhorar as suas 

condições de vida, de espaço e de habitabilidade, sugerindo a criação espaços 

privados ou semi privados, adjacentes às suas habitações para responder às suas 

necessidades, como a privacidade e fomentando o sentido de pertença. 

A resposta a essas necessidades são essenciais para o desenvolvimento da 

comunidade, do seu sentido de entreajuda e para o planeamento do seu futuro. 
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(a)                                (b)                                                               (c) 

Figura 23 – Diferentes tidos de utilização da madeira (a) e do alumínio (b; c) na criação de espaços 
privados ou semiprivados para a habitação da população. Fonte: Adaptado de Framgard, (2013). 

 

Na figura 24, pode-se observar dos caminhos distintos da utilização da barraca, 

sendo esta um material disponível numa tentativa de concepção de anexos 

(figura 24a) que permitem guardar os seus pertences, secagem de roupa, entre 

outros; e, extensões de propriedade (figura 24b), que permitem aos habitantes a 

criação de zonas de trabalho, espaços mais privados e íntimos e zonas de 

sombreamento (Hristova, 2016). 

 

A inadequação deste tipo de soluções habitacionais e dada a sua precaridade 

leva a população a introduzir alterações por ausência de espaços livres e de 

utilização (Félix et al., 2014a). 

 

 

 

 
 
 
 

(a)                                                                                    (b) 

Figura 24 – Utilização da barraca: (a)de criação de anexos ou (b) extensões de propriedade, como 
espaços de trabalho. Fonte: Adaptado de Rotelli (2015), e Hristova (2016), respetivamente. 
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1.7. Reflexões para o desenvolvimento e justificação das opções tomadas  

 
Vive-se atualmente num mundo que atravessa cada vez mais períodos 

catastróficos, onde se enfrentam problemas relacionados com a pobreza, a 

segregação e explosão social, entre outros (Germanà e Alatawneh, 2016), que nos 

levam a (re) pensar, cada vez mais, em formas de auxílio e salvaguarda da 

dignidade do ser humano, do meio ambiente e tudo o que ele acarreta e envolve.  

Deste modo, a habitação é essencial para o bem-estar da população, 

proporcionando proteção, conforto, segurança e privacidade, indispensável para 

o restabelecimento da população e planificação do seu futuro. A perda de uma 

habitação significa a perda da identidade, dignidade e privacidade de uma 

comunidade afetada física e psicologicamente, e consequente proteção desta 

das agressões internas e externas, como o clima e a propagação de doenças (Félix 

et al., 2014a). 

No entanto, numa situação pós-catástrofe, é recorrente o surgimento de fatores 

que dificultam o fornecimento de alojamento, principalmente devido à exigência 

de uma reação em grande escala e carência de recursos, o que leva à 

implementação de soluções estandardizadas e inadequadas local e 

culturalmente, na sua maioria de cariz temporário e que apresentam baixos índices 

de sustentabilidade. 

Embora se reconheça a sua importância no processo de construção, o 

aprovisionamento de alojamento ou habitações temporárias acarreta 

insustentabilidade em termos de custos e questões ambientais, e inadequação 

cultural da população, ou seja, problemas sociais, ambientais e económicos. Estes, 

normalmente estão associados à falta de pré-planeamento, a estratégias de 

intervenção mal sucedidas tendo em conta as carências da população e à falta 

de utilização dos recursos locais.  

Assim, a opção da construção de uma habitação permanente surge neste 

contexto, como forma de resolver os problemas anteriormente abordados, em 

termos de sustentabilidade, aproveitamento dos recursos locais e envolvimento da 

população no processo de construção. 

Por autoconstrução, entende-se o envolvimento da população no processo de 

construção, evitando custos adicionais de mão-de-obra especializada e a 

redução de custos com a utilização dos recursos disponíveis localmente, o que 
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leva a que a solução construtiva seja simplificada, sem técnicas de construção 

complexas, rápida e económica.  

 

Perante a atualidade que se vive no campo de refugiado de Al´ Zaatari, sendo 

este o caso de estudo, e através de pesquisa relacionada com a temática, 

constata-se a existência de fatores que sustentam as opções tomadas, tais como:  

 

(I) A disponibilidade de materiais para fins construtivos existentes no campo 

é bastante reduzida, quer em termos de quantidade como diversidade; 

(II) Escassez de recursos monetários para melhorias de condições de 

habitabilidade, o que levou a população a viver em condições 

precárias até aos dias de hoje, e consequentemente, a importação de 

materiais em grande quantidade estava fora de alcance das ajudas 

externas; 

(III) Por último, um grande número populacional capaz de qualquer ação 

para melhorar a sua qualidade de vida.  

 

Assim, a opção por uma solução construtiva que tem por base a arquitetura em 

terra proporciona a implementação de técnicas construtivas e mão-de-obra local, 

que visam a promoção de meios de subsistência e aquisição de competências 

construtivas para a população residente e para futuras gerações, permitindo 

conceber a manutenção da sua própria habitação. Desde modo, a utilização da 

terra é um mais materiais mais adequados para responder aos problemas 

anteriormente referidos, por ser um material disponível e abundante em Al ‘Zaatari, 

que a população conhece e poderá manusear e utilizar com facilidade. 

Na utilização dos recursos locais e regionais, os edifícios enquadram-se no 

ambiente inserido e promovem uma solução sustentável, isentos de custos 

excessivos, de mão-de-obra e maquinaria especializada. 
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2. A Arquitetura em terra
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2.1. Processo e evolução da arquitetura em terra  

 
A Arquitetura em terra é uma disciplina na história da arquitetura e da construção.  

De acordo com Fernandes (2013: 52), a arquitetura em terra encontra nos edifícios 

construídos em terra informações do passado das civilizações e como estas se 

relacionavam com a natureza e a usavam para fins construtivos. A pesquisa 

relativa a edifícios históricos perdurou durante séculos segundo factos e 

cronologia. Nestes, a terra como material construtivo era insondada ou não era 

aplicável nas definições das análises efetuadas. Hoje, encontramos referências 

históricas da arquitetura em terra nos edifícios, nos sítios e/ou nas paisagens 

edificadas (parciais ou totais, apenas com terra seca ar) habitadas, abandonadas 

ou com alusões de vestígios arqueológicos.  

O mesmo autor refere e defende ainda, que existe uma correlação entra a 

arquitetura e a sua construção, que sem ela dificilmente se poderia analisar este 

tipo de arquitetura. Nesta, o papel que a natureza e o homem exercem é crucial, 

nomeadamente na transformação da paisagem, na evolução e alteração da 

agricultura, e a sua pertinência para o estudo e para as alterações e modificações 

da arquitetura em terra, “devido ao carácter tectónico, local e autóctone da sua 

construção” (Fernandes, 2013: 53). 

 

A nível histórico identificam-se seis ocasiões determinantes no desenvolvimento da 

arquitetura em terra no mundo, nomeadamente, de acordo com Fernandes (2013: 

53-54):  

 

“1 - o período Calcolítico (2500 – 1800 a.C. ), com destaque para as idades 

do Bronze e Ferro, com o desenvolvimento de cidades elevadas em terra no 

norte de África e Mediterrâneo (Egipto), Sudoeste Asiático (Iraque, Síria), 

Ásia Meridional (Irão) e Ásia Oriental (norte da China)5; 

 

2 – a antiguidade clássica (VII a.C. – V d.C.), incluindo os impérios Greco-

Romanos6, na região do Mediterrâneo, África e Europa, com a produção 

de literatura, textos e descrições de cidades e edifícios construídos em terra 

                                                 
5 “A primeira incluída nos Estados Árabes e as restantes na região Ásia - Pacífico.” 
(Fernandes, 2013: 54)  
6 “Estados Árabes, Europa - América do Norte, África.” (Fernandes, 2013: 54) 
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e, sobretudo, pelo tratado de arquitetura De Architectura, Decem Libri” 

(século I a. C.) de Marco Vitrúvio Polião; 

 

3 – os séculos XVI-VVII, com a expansão e a colonização europeias7 - 

responsáveis pela globalização de técnicas de construção em terra que 

acabaram por ser exportadas e importadas intensamente nesse período, 

entre os continentes europeu, asiático, africano e americano; 

 

4 – os séculos XVIII-XIX, com a publicação dos “Cahiers d’ école 

d’architecture rurale” de François Cointeraux (1740-1830), traduzidos em 

diversas línguas, usados em todo o mundo, fundamentais para a 

sistematização de técnicas como a taipa, acompanhados da edição de 

diversos catálogos de inúmeros projetos-modelo de arquitetura em terra; 

 

5 – no século XX, a obra de Hassan Fathy (1900-1989)8 considerada a primeira 

reflexão clara sobre como a arquitetura contemporânea poderia ser 

materializada em técnicas ancestrais de terra; 

 

6 – no século XX, com a exposição “Des architectures de terre ou l’avenir 

d’une tradition millénaire” em 1981, ano a partir do qual a construção em 

terra passou a ser encarada como uma alternativa para o futuro.”  

 

Perante esta abordagem histórica, todos os marcos supracitados foram essenciais 

na medida da inovação e transformação de materiais de construção, no 

aparecimento de novos sistemas construtivos, na dissipação das arquiteturas e 

técnicas construtivas e, por último na execução e documentos escritos, como 

manuais de construção, importantes para a evolução e progresso da construção 

e da arquitetura em terra (Fernandes, 2013: 54/55). 

 

                                                 
7 “Que irá afetar as cinco regiões do mundo conforme o Centro do Património Mundial: 
América Latina - Caraíbas, Europa - América do Norte, Estados Árabes, África, Ásia - 
Pacífico.” (Fernandes, 2013: 54) 
8 “Quer os manuais de construção de François Cointeraux quer as obras, livros e textos de 
Hassan Fathy alteraram, em todo o mundo, o panorama da construção com terra.” 
(Fernandes, 2013: 54) 
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De acordo com Fernandes (2013: 56), a usabilidade do solo está intrinsecamente 

relacionado com a arquitetura em terra. A título de exemplo, destaca-se Çatal 

Höyük, na Anatólia, Turquia; Jericó na Palestina; e Fayoum e Mérimdé Beni-Salam, 

no Egipto, que são algumas referências arqueológicas que estiveram na origem 

dos sítios habitados em terra que se iniciou no Neolítico e no desenvolvimento de 

técnicas de construção com a mesma. Destacamos que a agricultura e a 

sedentarização humana tiveram uma enorme importância nesse processo.  

Segundo o mesmo autor, Çatal Höyük (figura 25) (7400-6200 a.C.) é um sítio 

arqueológico descoberto nos finais dos anos 50 do século XX que ao longo do 

tempo se transformou num sítio arqueológico de extrema relevância científica e 

histórica, pela sua extensão e densidade de ocupação. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Planta de Çatal Höyük, executada por James Mellart, onde demonstra a dimensão de 

ocupação. Fonte: Adaptado de Fernandes (2013: 57). 

 
De igual forma, Jericó (figura 26), com origem em 8300-7300 a.C., é um sítio 

arqueológico com uma evolução urbana intensa no período Calcolítico 

(Fernandes, 2013: 57-58) onde encontramos as primeiras casas construídas em 

terra, constituindo a base da arquitetura mesopotâmica e egípcia (Mendonça, 

2005: 4-6). Na sua construção em plataformas, muralhas e habitações foram 

realizadas em adobe moldado e manual. A relevância do local é notória, 

permitindo-nos conhecer o processo de formação de uma cidade rural no II 

Milénio a.C. através de uma pré-existência Neolítica do V Milénio a.C. (Fernandes, 

2013: 57-58). 
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Figura 26 – Vista aérea e estratigrafia de Jericó da autoria de Kathleen Kenyon, referente ao 

período do Calcolítico. Fonte: Adaptado de Fernandes, (2013: 58). 

 
Mérimdé, encontrado e escavado entre 1927-28, é também um sítio arqueológico. 

Aqui, encontram-se habitações de forma oval, construídas com técnicas de terra 

moldada, juntamente com rastos de aplicações de material vegetal no que requer 

à sua constituição. Por último, em Fayoum, escavado entre 1924-26, deparamo-

nos com rastos da presença humana desde o Neolítico, no entanto, a sua 

evolução decorreu no período Calcolítico. Descobriram-se aqui vestígios das 

primeiras colónias agrícolas na região, produzidas com técnicas de terra moldada 

e técnicas mistas em terra com elementos vegetais (Fernandes, 2013: 58). 

 

Segundo o mesmo autor, estes exemplos pertencentes ao período Neolítico, 

apontavam para o desenvolvimento de uma imensa civilização urbana construída 

em terra. O primeiro momento histórico da arquitetura em terra aconteceu a partir 

do III Milénio a.C. com o urbanismo em terra, como podemos verificar no 

desenvolvimento urbano em Jericó e Çatal Höyük, ambos no período Calcolítico. 

Contudo, entre o III e o I Milénio a.C., foi na região da Mesopotâmia que as grandes 

cidades em terra foras construídas. Exemplo dessas cidades foram Ur, no Iraque, e 

Tell Beydar e Mari, na Síria. Destacam-se estes exemplos pela diferença 

relativamente ao período anterior, pela construção de edifícios monumentais em 

terra, pela organização e articulação das cidades e a sua relação com o meio 

ambiente, nomeadamente a água como recurso para a construção. Ur é um forte 

exemplo de complexidade urbana, onde os vestígios encontrados demonstram 

que os edifícios atingiam até dois pisos de altura. Segundo Martin Sauvage, o 

adobe despontou como material de construção com o surgimento das primeiras 

cidades. Distinto no seu uso e de dimensão mutável, contribuiu para a construção 

de plataformas, paredes de casas, traçado de abóbadas e arcos.  
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Já na Síria, em Tell Beydar é visível a elevação das fortificações (figura 27) e a 

separação da cidade baixa com a cidade alta. Em Mari, cidade gerada para 

centros de atividade, garantia a autonomia agrícola e o transporte marítimo 

(Fernandes, 2013: 59). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Estruturas arqueológicas em Tel-Beydar, na Síria. Fonte: Adaptado de Fernandes, (2013: 

57). 

Em termos conclusivos, o autor afirma que entre os períodos Neolítico e Calcolítico 

verifica-se um progresso e uma continuidade de técnicas como o adobe moldado 

e manual, transpondo a utilização de técnicas mistas de terra simultaneamente 

com vegetais ou terra moldada em menos lugares edificados, para edifícios e 

cidades complexas construídas em terra empilhada, compactada e adobe 

moldado. Estas técnicas contribuíram para o progresso e supremacia das fontes 

materiais (Fernandes, 2013: 61/62). 

 

O segundo momento histórico da arquitetura em terra está relacionado aos 

manuais escritos que difundem durante a Antiguidade Clássica, com as descrições 

e informações construtivas que contribuíram para o vasto conhecimento e 

evolução da arquitetura em terra (considerando a terra como material de 

construção), na qual permite, ainda hoje, identificar, conhecer, e compreender 

como eram observados os edifícios e as cidades em terra naquele período 

histórico (Fernandes, 2013: 61/62). 
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O terceiro momento histórico da arquitetura em terra está relacionado com a 

colonização europeia à data de 1420 com a descoberta da Ilha da Madeira pelos 

Portugueses. Desta descoberta, emerge a importação e exportação de 

arquiteturas, de métodos e técnicas de construção em terra (vernáculos ou 

eruditos) entre todos os continentes. A influência portuguesa fez-se sentir a partir 

de África, onde possivelmente o adobe, a maioria das técnicas mistas em madeira, 

vegetal e terra tiveram influência africana. A troca de influências entre os 

continentes, africano e americano, foi possível devido ao comércio de escravos 

entre os séculos XVI e XIX (Fernandes, 2013: 63). 

No âmbito da arquitetura vernácula, a troca de influências entre a Europa e 

diferentes religiões da Ásia permitiu o conhecimento e expansão de novos 

métodos de construção, como a taipa e os novos traçados arquitetónicos 

adaptados às condições locais. Assim, a colonização europeia permitiu não só a 

continuidade construtiva local como a expansão de técnicas de construção em 

terra e a dissipação de arquiteturas para outros continentes (Fernandes, 2013: 

64/65).                                                                           

 

O quarto momento histórico da arquitetura em terra decorreu no século XVIII com 

a globalização mundial dos manuais, traduzidos e adaptados a diversas línguas, 

nomeadamente: “Cahiers d’architecture rurale” (1790-1791) ” do “maçon francês 

Lyonais” François Cointeraux (1740-1830). Cointeraux introduziu a execução 

sistematizada e estruturada em edifícios públicos, religiosos e habitacionais 

pertencentes a qualquer extrato social, rompendo com a ideologia que este tipo 

de arquitetura apenas estaria confinado a algumas religiões e de precária 

construção (Fernandes, 2013: 65).                                                                           

 

O quinto momento histórico da arquitetura em terra é assinalado pela obra do 

arquiteto Hassan Fathy. Tanto Cointeraux como Fathy foram pioneiros desta 

arquitetura, tendo o Mediterrâneo em comum, onde olhavam para a história dos 

países, para os seus recursos locais e como os poderiam utilizar em termos 

construtivos de forma inteligente, positiva e criativa nos traçados arquitetónicos, 

adaptando de forma estruturada a construção e os materiais tradicionais do local. 

Fathy encontrou na arquitetura rural e erudita egípcia, nos sítios arqueológicos e 
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nas aldeias, a filosofia implícita no que diz respeito ao habitar e a forma de 

enunciar os seus princípios, nomeadamente:  

 

“- a supremacia dos valores humanos na arquitetura; 

- a importância de uma visão universal, e não limitada, da construção e da 

arquitetura; 

- o uso da tecnologia adequada; 

- a necessidade de orientação social – o cooperativismo na construção; 

- o restabelecimento do orgulho na cultura construtiva nacional.”    

(Fernandes, 2013: 68)          

 

Segundo o autor, a supremacia dos valores humanos relativos à arquitetura 

baseou-se na pesquisa antropológica da arquitetura egípcia, com a análise das 

várias habitações e equipamentos. O uso da tecnologia adequada traduz-se na 

relação entre a construção e a arquitetura, em que uma não pode ser pensada 

sem a outra, e que nesta relação poderia encontrar a ponte para a utilização da 

tecnologia adequada para a arquitetura humanista que desejava, com 

aplicação de matérias locais e não importados. Fathy conclui que o material mais 

adequado era o adobe moldado e consequentes sistemas construtivos na criação 

de soluções arquitetónicas sem recursos a sistemas mecânicos. O 

restabelecimento do orgulho na cultura construtiva nacional apoia-se nos 

construtores núbios ativos, com habilidades construtivas da antiguidade. Deparou-

se com a possibilidade de recuperar a mão-de-obra e técnicas de construção, 

com a utilização dos recursos disponíveis. O objetivo era que a população 

residente se orgulhasse da sua arquitetura e da sua construção, evocando um 

sentimento humanista e nacionalista, numa época em que no Egipto, se vivia 

problemas de identidade e decadência cultural, a arquitetura nascia como um 

propósito nacional (Fernandes, 2013: 68/69). 

 

Posteriormente, à data de 1981, a exposição “Des architectures de terre ou l’avenir 

d’une tradition millénaire” marcou o quinto momento histórico, e último até aos 

dias de hoje. A exposição decorreu no Centro George Pompidou e a sua exibição 

teve consequências por todo o mundo, nomeadamente os avanços ao nível do 
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património em terra, usabilidades dos materiais, dos sistemas construtivos e, a 

universalidade e diversidade deste tipo de arquitetura.   

 

A estes momentos anteriores pode ser adicionado um sétimo momento histórico 

que é marcado pela existência de vários institutos, organizações, conferências e 

investigações de referência, vinculados à proteção e conservação deste 

património cultural e o seu estudo sobre a terra como material de construção 

utlizado nas técnicas construtivas tradicionais. 

 

A nível nacional, para além do papel da Direção Geral do Património Cultural 

(DGPC) na preservação de monumentos de construção em terra (DGPC, 2017), 

destacamos a Associação Centro da Terra.  

 

A Associação Centro da Terra atenta na preservação do património existente e na 

promoção da arquitetura em terra, através da discussão de técnicas, materiais, e 

construção de arquitetura em terra. Para tal, a sua investigação e divulgação da 

construção em terra é reforçada através das várias conferências, manuais e 

programas que a associação promove relativos à construção sustentável da 

arquitetura em terra (Centro da Terra, 2017). 

 

A nível internacional referenciamos com relevância:  

 

A “United Nations Educacional, Scientific and Cultural Organization”9 (UNESCO) é 

uma organização, fundada em 1945 (UNESCO, 2017a) que tem como objetivo dar 

a sua contribuição para a construção da paz, a supressão da pobreza, o progresso 

do desenvolvimento sustentável e o diálogo intercultural baseado no respeito dos 

valores compartilhados, através das suas competências na educação, ciências, 

comunicação e informação. A promoção do diálogo entre as civilizações, para 

além de contribuir para a sua correlação, fomenta a evolução do 

desenvolvimento sustentável no que requer à sua dimensão social, económica e 

ambiental (UNESCO, 2017b). 

                                                 
9 “Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura” (tradução 
livre)  
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De acordo com a temática, a UNESCO aborda temas e as respetivas publicações 

e conferencia de acordo com: Educação em Emergências e Reconstrução; 

Redução do risco de desastre natural; Cultura e Património Mundial em Situações 

de Emergência; Meios em situações de conflito e pós-conflito, Promoção da 

igualdade de género em situações de crise. Sendo a UNESCO uma organização 

de capacitação e desenvolvimento humano que contribui para o alívio e a 

reconstrução nas situações pós-conflito e/ou pós-desastre. Em “Medium Trem-

Strategy”10 e relativamente aos objetivos estratégicos do programa intitulado 

como “Support through UNESCO’s domains to countries in post-confl ict situations 

and post-disaster situations”11, é retratada a estratégia da UNESCO em situações 

de pós-conflito e pós-desastre (UNESCO, 2017a).  

 

Quanto à Arquitetura em terra, através de estudos e investigações, a UNESCO 

desenvolveu o “World Heritage Programme on Earthen Architecture (WHEAP)12”, 

onde pretende a melhoramento do estado de conservação e gestão dos sítios de 

arquitetura em terra pelo mundo. A UNESCO atesta ainda, que a arquitetura em 

terra expressa a sua capacidade de criar um ambiente construído com recursos 

disponíveis e a sua importância cultural, contribuindo para o alívio da pobreza e o 

desenvolvimento sustentável, pela disponibilidade da terra como material de 

construção e qualidade económica (UNESCO – WHC, 2017b). 

 

Desde 1972, a UNESCO organiza um conjunto de eventos internacionais focando-

se na arquitetura em terra. Mais recentemente, o XIIth World Congress on Earthen 

Architectures13, intitulado com “Terra 2016”, decorrido no Palais des Congrès de 

Lyon (França), organizado sob a égide do Comitê ISCEAH do ICOMOS 

internacional, no âmbito do Programa de Arquitetura de Terra do Patrimônio 

Mundial da UNESCO (WHEAP). Este congresso reuniu académicos, profissionais e 

especialistas do campo da conservação do património, arqueologia, arquitetura, 

engenharia e ciências socias, e é o décimo segundo congresso dedicado a esta 

temática, concentrando-se em questões de desenvolvimento sustentável local, 

                                                 
10 “Estratégia de médio-prazo” (tradução livre) 
11  “Apoio através dos domínios da UNESCO para países em situações pós-conflito e 
situações pós-desastre” (tradução livre) 
12 “Programa do Patrimônio Mundial sobre Arquitetura de Terra (WHEAP)” (tradução livre) 
13 “XII Congresso Mundial sobre Arquiteturas de Terra” (tradução livre)  
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principalmente em áreas urbanas, e à intervenção da crise (UNESCO – WHC, 

2017a). 

 

O “International Council On Monuments and Sites”14 (ICOMOS) é uma organização 

não-governamental articulada à UNESCO, que se dedica à conservação, 

proteção, usabilidade e apropriação dos locais do património cultural, 

arquitetónico e arqueológico, na aplicação da teoria, metodologia e técnicas 

científicas para esse fim. Um dos seus principais objetivos é a conexão entre os 

povos e as culturas, e o respeito pelas diferenças culturais e religiosas (ICOMOS, 

2011-2015a). No que requer à Arquitetura em Terra, o ICOMOS desenvolveu um 

volume intitulado como “EARTHEN ARCHITECTURE”15, onde descreve os princípios 

gerais relativos à arte da conservação aplicadas às estruturas de alvenaria e à 

terra de acordo com métodos de estratégia e planeamento (ICOMOS, 2011-

2015b). 

 

O “International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural 

Property”16 (ICCROM) surgiu como consequência de uma proposta, para melhoria 

dos métodos de restauração, aprovada na 9ª Sessão da Conferência Geral da 

UNESCO. O ICCROM é a única instituição que atua a nível mundial nas áreas de 

formação profissional, informação, pesquisa, cooperação e jurídica, para a 

promoção da conservação do património cultural, onde este é o responsável para 

permitir a consolidação de raízes e promover o sentido de identidade para a 

população. Contribui ainda para a promoção do bem-estar social para as 

gerações presentes e futuras (ICCROM, 2017). 

 

A Associação CRATerre, fundada em 1979, em França, é um exemplo na matéria 

da arquitetura em terra, em conformidade com todos os conceitos, objetivos e 

métodos (CRATerre, 2010e), particularmente o estudo e análise do meio ambiente; 

projetos e definição de estratégia de resposta; implementação in situ; e, avaliação 

dos resultados obtidos (CRATerre, 2010d), cooperando com todos os profissionais 

que desenvolveram e se interessam por esta temática no desenvolvimento de 

                                                 
14 “Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios” (tradução livre)  
15 “Arquitetura em Terra” (tradução livre)  
16 “Centro Internacional para o Estudo da Preservação e Restauração de Propriedade 
cultural” (tradução livre)  
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métodos e sistemas de construção adaptados ao contexto local, utilizando a terra 

como matéria- prima (CRATerre, 2010e). 

Assim, a CRATerre atua em três áreas principais: conservação e gestão do 

património arquitetónico em terra; constituição de bases científicas e técnicas 

para a construção e arquitetura em terra; e assentamentos humanos, habitação 

e melhoria das condições de vida das sociedades (CRATerre, 2010a). Nestas, tendo 

em consideração a proteção do meio ambiente, a preservação da diversidade 

cultural e a luta contra a pobreza, refletem-se três objetivos essenciais: otimização 

da usabilidade de recursos locais, humanos e naturais; melhorar as condições de 

vida e de habitabilidade; e, promoção e valorização da diversidade cultural 

(CRATerre, 2010c).  

 

2.2. Significado e importância da arquitetura em terra  

 

À arquitetura em terra está vinculado o seu significado cultural, que representa 

civilizações e as suas culturas, permitindo conhecer a história da humanidade 

(Guillaud, 2014), as mudanças económicas e sociais (Bollini e Parodi, 2015), e o 

meio onde habitavam. Através de pesquisa científica (arqueologia, história e 

arquitetura) atesta a continuidade do uso privilegiado da terra pelo homem na 

construção do meio onde habita, em qualquer região, com diferentes climas 

(Guillaud, 2014), sendo a terra o material mais utilizado em climas com elevadas 

temperaturas (Minke, 2009:11). 

Ao longo da história humana pode-se reconhecer a aplicação e práticas de 

construção em terra conhecidas há mais de 9000 anos (Minke, 2009:11), em 

distintos âmbitos culturais referentes a vários períodos, onde proeminam 

desenvolvimentos de técnicas e tecnologias de construção, com materiais e 

recursos locais, com aplicação ao artesanato, à arte, à arquitetura, ao paisagismo 

e planeamento urbano. Como resultado, aumentam a economia local, benéfica 

para a população, e consequente desenvolvimento turístico e local (Guillaud, 

2014).  

Dando alguns dos exemplos da sua história e das diferentes aplicações, num 

contexto religioso, há cerca de 3200 anos, as abóbadas no Templo de Ramsés II, 

em Gourna, no Egipto, foram contruídas através de tijolos de barro (figura 28a). Por 

fim, da arquitetura em terra podem nascer cidades, exemplo disso é a cidade 
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Figura 28 – Construções em terra antigas: (a) Abóbadas no Templos de Ramsés, em Gourna, no 
Egipto; (b) cidade fortificada no vale do Draa. Fonte: Adaptado de Minke, (2009: 11-12). 

fortificada no vale do Draa (figura 28b), com cerca de 250 anos, localizada em 

Marrocos (Minke, 2009:12). 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a)                                                                                   (b) 

 

 

 

No decorrer da história das civilizações, a arquitetura em terra procriou situações 

de tal importância que, ainda hoje, cerca de 30% da população mundial habita 

e trabalha em edifícios construídos em terra, quer a sua aplicação seja parcial ou 

total; o património mundial em terra compõe 16% da totalidade de bens alistados 

da UNESCO; 57% dos bens incluídos na lista de Património Mundial em Risco são 

construídos em terra; e, na listagem do “World Monuments Fund Watch” estão 

incluídos 100 bens dos quais 16 são total ou parcialmente construídos em terra. 

Compreende-se assim, a pertinência, a dimensão, o valor e a apreensão pela 

conservação do património construído em terra (Fernandes, 2013: 55). 

A construção em terra, para além de ser típica da arquitetura e paisagens de uma 

grande quantidade de países (Bollini e Parodi, 2015), pode ser utilizada na 

reconstrução de edifícios, na medida em que preserva o seu valor, mas também 

pode oferecer habitação de baixo custo para um grande número populacional 

com a utilização de recursos disponíveis (Guillaud, 2014).  

A terra, normalmente está associada a um material de pobreza (Zupančič, 2012; 

Fernandes, 2013; Bollini e Parodi, 2015;) e incerteza económica, social e cultural 

(Bollini e Parodi, 2015), no entanto, a sua utilização para além de enfatizar a 

identidade, a expressão, a cultura e a autenticidade das sociedades, contribui 

para o desenvolvimento da população e de técnicas através da autoconstrução, 

onde expressa o sentido de sustentabilidade social e as capacidades humanas 

(Guillaud, 2014). 
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Pode-se então afirmar, que a arquitetura em terra reflete a identidade cultural e 

os valores de cada sociedade, passadas e presentes, onde estabelecem uma 

ligação cultural e social, que se torna numa herança para as gerações futuras, 

com conhecimentos vernáculos favoráveis ao desenvolvimento das sociedades 

que visam dar resposta às necessidades reais da população (Guillaud, 2014). 

O mesmo autor atenta ainda, que a arquitetura em terra ainda contribui 

positivamente para o bem-estar da sociedade, devido tanto aos seus valores e 

significado cultural, como pelo seu contributo para o desenvolvimento sustentável. 

Este quer seja global ou localmente, tem como objetivo refletir em questões sociais, 

económicas, culturais e ambientais, considerando contextos naturais e culturais.  

 

2.3. O desenvolvimento sustentável e os desafios para a sociedade  

 

Como já foi anteriormente referido, a terra é o material mais acessível do mundo, 

quer em termos de localização como em termos económicos. Foi utilizada de 

distintas formas de modo a satisfazer as diferentes necessidades humanas, com 

interligação da cultura e o clima local em qualquer contexto (Germanà e 

Alatawneh, 2016). 

Para a implantação do desenvolvimento sustentável é necessário redirecionar os 

valores de acordo com o património arquitetónico como o valor histórico, 

científico, arquitetónico, social e espiritual, para a importância e benefício 

humano, económico, ambiental e cultural da arquitetura em terra, tendo sempre 

presente questões como, “Para quem”, “Onde” e “Como” (Guillaud, 2014). 

Apesar da arquitetura em terra não ter a mesma capacidade de desempenho em 

comparação com outros materiais, é adequada para vários tipos de construção 

(Bati et al, 2015). A nível do desenvolvimento sustentável, a terra tem várias 

vantagens como sendo o material natural mais importante, um recurso local 

disponível na maioria das regiões do mundo (Minke, 2009:11), adequado para as 

construções de habitação de baixos custo, práticas de autoconstrução e 

preservação dos recursos naturais disponíveis (Bati et al, 2015). Relativamente à 

construção, a terra como matéria-prima apresenta vantagens como: a 

incombustibilidade, a capacidade de regulação de humidade, a economia, o 

isolamento térmico e o reduzido impacto ambiental (Mendonça, 2005: 4-6).  
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Para reforçar, Zupančič (2012) considera que a arquitetura vernácula evolui a 

partir do momento em que se materializam as necessidades da população 

envolvida no processo de construção, com recursos que estejam disponíveis no 

local ou próximo dele. Dando como exemplo, na arquitetura tradicional da parte 

nordeste da Eslovénia, estão presentes construções em terra, onde materiais como 

a lama, cascalho e argila são fornecidos pelos rios Mura e Drava (Zupančič, 2012).  

A participação da população de diferentes faixas etárias permite a troca de 

conhecimentos e técnicas, e que estas prevaleçam numa lógica de continuidade 

entre gerações, capazes de desenvolver e manter as suas próprias habitações e o 

meio onde se inserem. Para além disso, o sentido de cooperação, solidariedade e 

entreajuda são fatores fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Mais 

do que o envolvimento da população significar um bem-estar e o orgulho em 

construir a sua própria habitação, é a projeção de um sonho da população, da 

sua alma, da sua cultura, dos seus valores e do seu futuro (Guillaud, 2014). 

 

2.4. A arquitetura em terra num contexto numa situação de catástrofe  

 

Embora existam construções em terra em todos os continentes (figura 29), a 

arquitetura em terra é considerada frágil relativamente à sua continuidade no 

tempo devido à sua especificidade tectónica e a sua ligação direta ao solo que 

colocam esta arquitetura em risco (Fernandes, 2013: 55). Hoje, as técnicas de 

utilização da terra para a renovação de edifícios atuais têm sido diversas vezes 

indicadas como uma opção sustentável para a arquitetura do século XXI 

(Germanà e Alatawneh, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Arquitetura em terra pelo mundo. Mapa sem escala. Fonte: Adaptado de CRATerre, 

(2010b). Acedido em: 26 de Outubro 2017. 
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Exemplo disso é o caso da Palestina, onde a terra está a ser repensada como um 

material de construção na materialização de carências ambientais e o 

desenvolvimento de aspetos socioculturais no que requer à construção da 

habitação. Desde a última década, foram executadas construções em terra, 

como por exemplo, no campo de refugiados de Aqbat Jabr. A estratégia para 

reviver a arquitetura passaria por ostentar uma arquitetura em terra conjugada 

com materiais recolhidos localmente para reduzir os custos relativamente ao 

fornecimento de habitação ecológica em situações de emergência. No processo 

de construção, a população foi considerada como um dos pontos fulcrais para a 

sua realização (Germanà e Alatawneh, 2016). 

Os mesmos autores consideram que tanto na Palestina como no resto do mundo 

existe uma necessidade de (re) pensar o setor da construção para fins de redução 

de problemas financeiros que se focam em dois objetivos principais: encontrar 

soluções exequíveis e de baixo custo no que requer a materiais de construção 

(como a terra); e investigar soluções arquitetónicas, relativamente à sua forma, 

para minoração de problemas financeiros e reviver ligações socioculturais dentro 

de uma sociedade. 

Não será a arquitetura em terra uma solução estratégica para cumprir ambos os 

objetivos acima supracitados? Pode-se considerar que usar a terra como um 

material alternativo na construção para o desenvolvimento sustentável pode ser 

um ponto de partida para a discussão das possibilidades e extensões de 

usabilidade da terra. A terra é um material de baixo custo, um recurso renovável e 

acessível em qualquer parte do mundo, capaz de agregar valores sociais, 

económicos e ambientais à população. Atenta-se também, que as construções 

em terra podem melhorar a capacidade de construção do ambiente e as 

necessidades da sociedade, onde os benefícios das soluções são levados em 

consideração.  

 

Em situações pós-catástrofe, a população habilitada com capacidades e 

técnicas de construção, pode dar resposta às suas reais necessidades, 

principalmente no que requer à habitação, na sua manutenção e modificação, 

expressão dos seus valores culturais e adaptação ao quotidiano. Como 

consequência, aumentam a sua autoconfiança, o diálogo cultural e a economia 
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local no desenvolvimento de postos de trabalho na construção em terra (Guillaud, 

2014). 

Nesta perspetiva, a construção em terra, pela sua capacidade de adaptação e 

sendo a terra um recurso disponível localmente e sustentável, pode desempenhar 

um papel importante no acesso à habitação e integração da população 

(Guillaud, 2014). 

 

Segundo o mesmo autor, a arquitetura em terra reflete também as culturas 

tradicionais, como a construção em arco, abóbadas e cúpulas construídas com 

tijolos de terra (adobe). Estas estruturas, que trabalham à compressão, foram 

recuperadas pelo desenvolvimento de pesquisa e experimentação referente a 

esta temática, respondendo positivamente ao impacto ambiental e 

disponibilidade de materiais locais, principalmente em zonas áridas e semiáridas, 

onde a madeira e outro tipo de materiais se esgotam rapidamente. Para além do 

conhecimento que nos transmite sobre outras culturas e civilizações passadas, a 

construção em terra tem um papel importante, tanto na preservação e proteção 

do património, como na utilização de soluções de manutenção, na melhoria de 

sistemas construtivos e na construção de soluções habitacionais presentes e 

futuras.  

 

2.5. Abordagem tecnológica  

 

Quando a terra é usada como material de construção, geralmente admite termos 

científicos diferentes dependendo do sistema construtivo utilizado. O termo 

“barro”, é considerado uma mistura de argila, areia e, eventualmente agregados, 

como cascalho ou pedras. O termo “adobe”, é aplicado a tijolos não cozidos 

artesanais. Já o termo “tijolos de solo” aplica-se a tijolos não cozidos compactados, 

no entanto, quando compactados dentro de uma cofragem, aplicamos o termo 

“terra batida” (Minke, 2009: 13). 
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2.5.1. Barro  

 

Desvantagens  

 

Segundo Minke (2009: 13-14), podemos apontar três desvantagens da utilização 

do barro aquando comparado a materiais de construção industrializados, 

designadamente:  

 

- É um material de construção padronizado: as características que o 

constituem (argila, areia e agregados) podem ser diferenciados, dependendo do 

local em que for retirado;  

- As misturas podem diminuir aquando o processo de secagem devido à 

evaporação da água que é utilizada no processo de mistura e, 

consequentemente aparecimento de fissuras;  

- O barro não tem resistência à água, pelo que deve ser protegida contra a 

chuva e a geada.  

 

Vantagens 

 

No entanto, Minke (2009:14-15) refere vantagens da utilização do barro aquando 

comprado a matérias de construção industrializados:  

 

- Equilíbrio da humidade do ar, que possibilita o equilíbrio do clima interno 

devido à sua elevada capacidade de absorção da humidade em comparação 

com outro material de construção;  

- Capacidade de filtrar o calor: o barro tem a capacidade de equilibrar o 

clima interior, principalmente em zonas climáticas com temperaturas inconstantes 

diurnas ou quando é necessário armazenar o calor;  

- Devido ao seu transporte, preparação e manuseio local, o barro 

economiza energia e reduz a poluição ambiental;  

- É um material reutilizável quando entra em contacto com a água, sem 

prejudicar o meio ambiente;  

- Economiza material e custos de transporte: encontrado e escavado no 

local e utilizado para a construção em terra, se na constituição do solo existir 
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pouca argila tem de ser adicionado solo argiloso, no entanto, se existir muita argila, 

a adição de areia é necessária. Relativamente ao seu transporte, mesmo que seja 

indispensável, tem custos menos elevados em comparação com outros materiais 

de construção;  

- É ideal para a autoconstrução, uma vez que o processo de construção 

não exige mão-de-obra especializada, apenas ferramentas e maquinaria de baixo 

custo;  

- Tem a capacidade de conservar materiais (madeira, palha entre outros 

materiais) orgânicos: devido ao seu baixo devido ao seu baixo teor de humidade 

pode conservar materiais que entram em contacto com ele quando utlizados em 

porções apropriadas para evitar a degradação dos materiais;  

 

 Melhoramento as características do barro (tratamento ou aditivos)  

 

A modificação das características do barro só é necessária em aplicações 

especiais, pelo que adição de outras propriedades podem piorar o desempenho 

de outras. Dando como exemplo, a adição de amido e celulose aumenta a 

resistência à compressão e à flexão, no entanto, aumentam a proporção de 

encolhimento (Minke, 2009: 39). 

 

Seguidamente, apresentam-se fatores que visam melhorar as suas características 

e desempenho, de acordo com Minke (2009: 39-40):  

 

- Redução das fissuras de encolhimento: Estas devem ser evitadas em 

superfícies profundas quando expostas à chuva, devido ao aumento da erosão. 

Como referimos anteriormente, o encolhimento durante o processo de secagem 

está dependente da quantidade de água, do tipo e quantidade de argila e da 

distribuição do tamanho dos agregados; 

- Adição de areia e/ou agregados: A adição destes reduz o conteúdo 

relativo de argila e, consequentemente, o índice de retração;  

- Diluição: para reduzir a quantidade de água e consequentemente o 

encolhimento, alguns fluidos são adicionados para obter maior liquidez;  

- Adição de fibras: A adição de fibras, como palha e bambu, permitem a 

redução da contração do barro. Assim, o teor de argila é reduzido e certa 



 
 

71 
 

quantidade de água é absorvida pelos poros das fibras. Estas, aumentam a 

ligação da mistura e as fissuras são reduzidas;  

- Medidas estruturais para redução do encolhimento: A redução do 

comprimento dos elementos de construção em terra e aumentar o tempo de 

secagem, é o método mais utilizado para reduzir as fissuras provenientes do 

encolhimento. Dando como exemplo, na produção de tijolos de barro é 

importante mantê-los verticais e protegê-los do vento e da radiação solar direta 

para garantir um processo de secagem lento e uniforme;  

 

 Aumento da força de ligação  

 

Como referido anteriormente, a força de ligação da mistura pode ser aumentada 

pela adição de argila ou por uma melhor preparação. No entanto, também pode 

ser aumentada por outro tipo de aditivos, como produtos minerais e vegetais 

(Minke, 2009: 42). 

 

Minke (2009: 42) especifica vários métodos para reforçar o aumento da força de 

ligação:  

 

- Mistura e cura de água: diversas amostras de barro da mesma mistura 

podem ter forças de ligação diferentes, dependendo do método da sua 

preparação. A existência de água suficiente para a preparação reforça a força 

de ligação;  

- Aumento do teor de argila: a força de ligação da mistura de terra fraca 

pode ser aumentada pela adição de uma quantidade elevada de argila;  

 

 Aumento da resistência à compressão  

 

Segundo Minke (2009: 43-45), o barro utilizado para a construção, geralmente, tem 

uma resistência à compressão de 20 a 50 kg/cm2. Perante os componentes da 

terra, é necessário aumentar a rigidez dos cantos do tijolo contra a quebra e o 

impacto, dependendo da resistência à tração. Já a resistência à compressão, está 

dependente da distribuição do tamanho dos agregados, da quantidade de água, 

da sua compactação e do tipo de argila. A obtenção dessa resistência é 
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conseguida, por exemplo, caso os materiais adicionados forem distribuídos de 

modo a que os espaços entre os grãos de areia sejam preenchidos obtendo, assim, 

a densidade máxima e uma maior resistência à compressão: 

 

- Preparação: o tipo e quantidade de preparação e a quantidade de água 

utilizada na preparação afetam a força de compressão. A essência do barro está 

na sua estrutura e na composição e união dos seus materiais constituintes;  

 

- Compactação: é mais eficaz proceder à compactação do barro através 

de forças aplicadas dinamicamente do que sob forças estáticas. Os movimentos 

criados permitem a união das partículas constituintes, o que aumenta a densidade 

do tijolo. Os minerais de argila têm a capacidade de formar estruturas paralelas 

aquando a existência de água suficiente, tornando-as mais densas devido ás 

forças aplicadas dinamicamente, aumentando assim a resistência à união e 

compressão;  

 

- Aditivos: a resistência à compressão pode ser aumentada pela adição de cal 

e cimento, também utilizados para aumentar a sua resistência no tempo. No 

entanto, esses aditivos também podem diminuir a resistência à compressão, 

quando utilizados em quantidades inferiores a 5%, pelo que interferem com a força 

de ligação dos minerais de argila. Assim, quando a quantidade de argila é 

aumentada, a quantidade de cal e/ou cimentos também deverá ser aumentada.  

 

 Aumento do isolamento térmico  

 

A adição de substâncias porosas (palha, cortiça e outros materiais vegetais leves) 

pode aumentar o isolamento térmico do barro, pelo que apresentam 

propriedades isolantes relativamente elevadas. Quanto mais porosa for a mistura, 

maior será o seu isolamento/desempenho térmico (Minke, 2009: 47). 
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2.5.2. Terra batida  

 

Durante séculos, em todos os continentes, a terra batida foi conhecida como uma 

técnica tradicional na construção de paredes. Hoje, esta técnica ainda é utilizada 

em vários países em desenvolvimento. A título de exemplo, na Assíria, as fundações 

de terra foram encontradas à data de 5000 a.C. (Minke, 2009:52).  

 

Processo de construção  

  

O processo de construção com técnicas de terra batida é simples, a terra húmida 

com características argilosas (sendo este o material mais utilizado na construção 

da parede ou muro) é colocada numa cofragem (ver figura 30) em camadas de 

0.1m em média e é compactada pela força até que esse valor seja reduzido para 

metade (Mendonça, 2005: 4-7; Minke, 2009:52). 

Posteriormente, quando as taipas de madeira amovíveis são retiradas após o 

processo de secagem, originam paredes ou muros homogéneos e monolíticos 

(Mendonça, 2005: 4-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Demonstração de cofragem para terra batida. Fonte: Adaptado de Minke, (2009: 52). 

 
Segundo Minke (2009:52), em alguns países industrializados, onde são essenciais 

níveis de isolamento elevados, a tecnologia mecanizada de terra batida é 

preferível à alvenaria convencional, por razões ecológicas e económicas. Em 

comparação com a técnica de construção da utilização do barro, o 

encolhimento da terra é menor, no entanto, a força é maior. Quando comparada 

com a técnica de alvenaria de adobe, a terra batida revela vantagem pala sua 

durabilidade.  
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Cofragem  

 

A cofragem tradicional (figura 31) traduz-se na disposição de duas placas 

separadas, também designadas por taipas de madeira e são interligadas por 

espaçadores dispostos paralelamente, de modo a formarem um intervalo de 0.5 a 

0.6m, que corresponde à espessura da parede, o que revela uma desvantagem, 

pois a parede precisa necessariamente de ter uma grande espessura (Mendonça, 

2005: 4-7; Minke, 2009:53). 

 

Os espaçadores originam aberturas devido à sua perfuração na parede, pelo que 

devem ser preenchidos após a remoção da cofragem. No Building Research 

Laboratory (BRL) foi desenvolvido um sistema de tração fino (figura 31) mas com 

perfuração na parede (Minke, 2009:53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31 – Sistema de cofragem deslizante para paredes de terra batida desenvolvido pelo BRL. 

Fonte: Adaptado de Minke, (2009: 56) 

 
A perfuração da parede provocada pelos espaçadores, considerada uma 

desvantagem desta técnica, permitiu o desenvolvimento de sistemas sem 

espaçadores intermediários (figura 32), apenas apoiados em ambos os lados, 

todavia exigem muito espaço e dificultam o movimento do local (Minke, 2009:53). 
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Figura 32 – Sistema de cofragem sem espaçadores intermediários. Fonte: Adaptado de Minke, 

(2009:53). 

Noutro tipo de situações, são utilizadas cofragens especiais arredondadas para a 

formação de cantos, e curvas (figura 33), para a formação de paredes (Minke, 

2009:53). 

 

 

 

 

 

 

 

                               (a)                                                                         (b) 

Figura 33 – Sistema de cofragem especial: (a) para paredes curvas e (b) cantos arredondados. 

Fonte: Adaptado de Minke, (2009:53). 

 

Seguidamente, de acordo com Minke (2009:53), as seguintes recomendações 

devem ser consideradas no que requer à montagem, desmontagem e adaptação 

da cofragem:  

 

- Rigidez das placas para evitar a sua deformação aquando o processo de 

colocação da terra húmida;  

- Os materiais utilizados no processo de cofragem devem ser leves para 

facilitar o seu transporte;  

- Facilidade de adaptação da cofragem, vertical e horizontalmente;  



 

76 
 

- Controlo das variações de espessura da parede tendo em consideração 

a tolerância especificada;  

- A moldagem dos diferentes comprimentos da parede devem ser 

permitidos pela cofragem;  

 

Ferramentas  

 

Relativamente à compactação, esta é realizada de forma manual com utilização 

de peças de madeira (figura 34) que adquirem nomes como maços, pilões ou 

malhos (Torgal, et al., 2009: 37), que adquirem a forma de cunha, contrariamente 

aos utilizados para regularizar e aplanar a superfície, que adquirem uma forma 

cilíndrica (Mendonça, 2005: 4-7). 

O processo de compactação deve ser realizado rapidamente para que haja um 

teor correto de humidade na terra e se obtenha a coesão desejada (Torgal, et al., 

2009: 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34 – Ferramentas eficazes para a compactação ca terra. Fonte: Adaptado de Torgal, et al., 

(2009: 37). 

 
Método de construção  

 

Relativamente ao método de construção, nas técnicas tradicionais de terra 

batida, procede-se à remoção da cofragem e está é elevada horizontalmente, o 

que significa que a terra é impulsionada em camadas entre 50 a 80 cm de altura 

e, posteriormente, é que a cofragem é movimentada. Assim, quando se completa 

uma camada e estando esta num estado parcialmente seco, a próxima terá um 

carácter mais húmido do que a anterior. Podemos considerar esta questão um 

fator desvantajoso, pelo que causa fendas de retração horizontal (figura 35) na 
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articulação pela existência de um encolhimento maior na camada superior do 

que na inferior, da mesma forma que pode provocar fendas verticais na parede. 

A existência das fendas pode provocar a entrada de água por capilaridade, o 

que pode levar à deformação da estrutura (Minke, 2009:55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35 – Fendas de retração horizontal. Fonte: Adaptado de Minke, (2009:55). 

 
Após a conclusão da parede, a cofragem poderá ser retirada. A terra que forma 

a parede pode ser moldada ou cortada através da rapagem, corte, escavação, 

entre outros. (figura 36) Geralmente, são deixadas inserções na cofragem para a 

criação de aberturas, no entanto, a terra pode ser cortada com menos esforço 

(Minke, 2009:55). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 36 – Processo de corte após a remoção da cofragem. Fonte: Adaptado de Minke, (2009:55). 

 



 

78 
 

A realização de ensaios à compressão demonstram que a resistência seca diminui 

à medida que diminui a percentagem de argila. Contudo, uma grande 

quantidade de argila aumenta a fissuração, que pode ser evitada pela junção de 

palha, como elemento aglutinador, que reduz esse efeito e melhora o 

comportamento hidrotérmico e mecânico da parede (Mendonça, 2005: 4-8). 

 

Nova técnica aplicada à construção de paredes em terra  

 

Este ponto centra-se na nova técnica de construção desenvolvida no BRL para a 

construção de paredes com altura de um piso e com largura até 2,4m, por um 

processo contínuo de compressão. Esta técnica distingue-se por evitar as fendas 

horizontais e verticais provenientes do encolhimento, que são fechadas após a 

conclusão do encolhimento. Para impedir a aplicação de uma cofragem com 

altura de um piso, foi implementado um sistema de deslizamento. Este sistema 

pode ser em aço (figura 37a) ou em madeira (figura 37b), sendo que com esta 

última é considerada mais fácil de trabalhar (Minke, 2009:56). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   (a)                                                                      (b) 

Figura 37 – Técnica de construção desenvolvida no BRL: (a) sistema de aço e (b) madeira. Fonte: 

Adaptado de Minke, (2009:56/57). 

 
No espaçamento inferior da cofragem, apenas é utilizada uma barra de aço, o 

que evita perfurações profundas nas paredes, deixando apenas um furo 

relativamente reduzido após o processo de desmontagem. Já o espaçamento 

superior está localizado acima do nível superior da parede, de modo a não 

interferir no processo. Na Universidade de Kassel, à data de 1982, foi construído um 

edifício em que foi utilizada esta técnica de construção (Minke, 2009:56). 



 
 

79 
 

Construção de paredes com cofragem perdida  

 

De acordo com Minke (2009: 57), o custo da cofragem é muito elevado, da mesma 

forma que as técnica de construção de terra batida. Assim, em determinados 

casos, é preferível utilizar a cofragem perdida como, por exemplo: isolamento 

térmico rígido de madeira, contribuindo para um aumento substancial de 

isolamento térmico, e impede os impactos laterais causados pelo locupletamento 

da estrutura, ou utilizar uma parede de alvenaria. 

 

A figura 38 demonstra secções horizontais de uma parede externa. Nos dois 

primeiros casos, a camada interna é construída em adobe e a camada externa 

em terra batida, sendo o revestimento externo diretamente colocado em barro 

leve. No segundo caso, é conseguida uma maior rigidez do abobe, pela ligação 

dos componentes. Nestes dois casos, a cofragem só foi necessária para a camada 

externa da parede. No último caso, a cofragem perdida utiliza-se no exterior, com 

blocos de adobe estabilizados, sendo o exterior e interior da parede revestidos cm 

barro (Minke, 2009:57). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Figura 38 – Secções horizontais de paredes externas com camada interna ou externa de blocas que 

atuam como cofragem perdida. Fonte: Adaptado de Minke, (2009:57). 

 
A figura 39 demonstra secções verticais de paredes externas com cofragem 

perdida de ambos os lados. A camada interna pode ser feita de várias formas, a 

partir de blocos de adobe, elementos pré-fabricados, placas de madeira rígidas 

ou placas de gesso reforçadas com fibras. Relativamente ao revestimento e 
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proteção da parede perante os outros elementos, pode ser colmatada por gesso, 

placas de madeira com caixa-de-ar ou alvenaria (Minke, 2009:57). 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 39 – Secções verticais de paredes em terra batida com cofragem perdidas de ambos os 

lados. Fonte: Adaptado de Minke, (2009:59). 

 

2.5.3. Blocos de terra - Adobe 

 

Produzidos manualmente, os blocos de terra que consistem no preenchimento de 

uma cofragem com terra molhada, podem ter vários termos associados, como 

“adobe”, “tijolo de barro” ou “blocos de terra secos”. Geralmente, a construção 

destes blocos está associada a climas quentes, moderados e subtropicais. A nível 

histórico, como referido anteriormente, à data de 8000 a 6000 a.C., no Turquestão, 

foram encontrados os primeiros edifícios construídos com blocos de terra (Minke, 

2009: 61). 

Segundo o mesmo autor, pode-se ainda destacar outros exemplos, como: no Alto 

Egipto são visíveis estruturas monumentais com cerca de 3200 anos; no Novo 

México, os nativos Pueblo, em Taos, construíram as suas próprias habitações (figura 

40) utilizando apenas a terra local, a água dos riachos e a palha que utilizavam 

nos campos. 
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Figura 40 – Habitação tradicional em blocos de terra construída pelos indianos Pueblo, em Taos, no 

Novo México. Fonte: Adaptado de Minke, (2009:62). 

 

O único acesso à cidade de Shibam, no Lémen, é através de um portal totalmente 

construído em adobe, onde várias habitações, datadas do século XV, se 

assemelham a arranha-céus (figura 41). 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41 – Habitações na cidade se Shibam, Lémen. Fonte: Adaptado de Minke, (2009:61) 
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Na Inglaterra e na Escandinávia, no século XVII e XVIII, as habitações foram 

construídas com blocos cortados da camada superior do solo argiloso, juntamente 

com a vegetação associada, e utilizados para construir paredes sem argamassa. 

Ainda no Novo México, as raízes utilizadas nos blocos tinham a função de reforço 

estrutural (Minke, 2009: 61-62). Assim, atentamos que o adobe é uma técnica de 

construção de fabricação e edificação simples, utilizado na maior parte das 

construções antigas, muitas delas ainda habitadas (Torgal, et al., 2009: 42). 

 

Produção de blocas de terra  

 

Na fabricação dos blocos é aplicada terra bastante argilosa (até 30%) e muito 

arenosa, de modo a formar uma pasta semidura (de 15% a 30% de água) com a 

junção de água. A pasta pode ser modelada à mão ou executada num molde 

(Mendonça, 2005: 4-8). Sendo os blocos desenformados (figura 42b) e secos ao sol, 

Torgal, et al., (2009: 43) atesta que a mistura de palha ou de outras fibras vegetais 

é essencial para evitar a retração do material, uma vez que é necessário a 

utilização de solo argiloso para a produção dos blocos, que leva ao aparecimento 

de fissuras aquando o processo de secagem. No que requer às dimensões dos 

blocos, estes podem admitir diversas dimensões e formatos, e podem ser 

fabricados blocos simples ou com encaixe para travamento da parede (Torgal, et 

al., 2009: 42). Quanto maior for a força utilizada no preenchimento, maior será a 

compactação e a resistência da mistura quando terminado o processo de 

secagem. O alisamento da superfície do bloco pode ser feito através da mão 

humana (figura 42a) ou por uma peça de madeira (Minke, 2009:62). 

 

 

 

  

 

 

 

 
(a)                                                                       (b) 

Figura 42 – Processo de produção dos blocos de adobe: (a) alisamento e (b) retiração do molde. 

Fonte: Adaptado de Minke, (2009:63) 
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Segundo Minke (2009: 63-64), as técnicas de produção de blocos de terra foram 

conhecidas na Europa, no século XVII. A partir desse momento, foram 

desenvolvidas técnicas mecanizados de funcionamento manual, no entanto, no 

que requer ao número de blocos produzidos, é inferior ao método tradicional 

(figura 43). Pode-se enumerar outras desvantagens da produção de blocos de 

terra pelas técnicas mecanizadas: esses blocos necessitam de um certa 

quantidade de cimento para a sua estabilização, devido à ausência de água 

suficiente, e sem cimentos esses blocos apresentam uma resistência à compressão 

mais baixa quando comparados aos blocos tradicionais; a mistura do solo terá de 

ser mantida a um nível constante de composição e humidade. Se existir variações 

na sua composição, poderá ocorrer alterações no bloco, como as variações de 

altura e pressão; custos e investimentos elevados, pois essas máquinas requerem a 

existência de misturadores e trituradores, logo necessitam de manutenção e 

reparação o que aumenta ainda mais o investimento. A vantagem destas técnicas 

de produção é que, por carecerem de uma baixa quantidade de água, quando 

retiradas da produção, é possível proceder imediatamente à construção da 

parede, nomeadamente ao empenhamento dos blocos.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 – Módulos de cofragem para a produção de blocos de abobe. Fonte: Adaptado de 

Minke, (2009:62). 

 

Nos Estados Unidos da América (EUA), em 1946, Hans Stumpf desenvolveu um 

método de produção (figura 44a e 44b), que consiste num aparelho para a 

fabricação de blocos, aparentemente mais eficiente (Minke, 2009:63-64).  
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O método de preparação da mistura consiste em que esta seja formada num 

misturador e apresente uma consistência pastosa. Posteriormente, é colocada 

num aparelho que tem como função depositar a mistura sob os moldes gradeados 

dos blocos. Após o preenchimento dos moldes, o alisamento dos blocos é realizado 

mecanicamente e o gradeamento dos blocos é retirado através de uma 

alavanca, permitindo que os blocos sequem no chão. Depois de um certo período 

de secagem, os blocos podem ser virados para atingirem uma secagem uniforme 

(Minke, 2009:64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
                              (a)                                                                        (b) 

 
Figura 44 – Método de produção de blocos de adobe desenvolvido por Hans Stumpf. Fonte: 

Adaptado de Minke, (2009:64) 

Construção da parede 
 

No processo construtivo, a união dos blocos é feita pela utilização de argamassa 

de argila ou de cal, pelo que os blocos devem estar totalmente secos para 

proceder ao assentamento e assim, evitar espaços abertos entre os blocos, 

provocados pela secagem mais rápida da argamassa de assentamento 

(Mendonça, 2005: 4-9). Os blocos de adobe podem ficar à vista, sem necessitarem 

de algum tipo de tratamento ou podem ser revestidos por uma argamassa de terra 

(Torgal, et al., 2009: 44). 

 
2.5.4. Blocos de terra compactada (BTC) 

 

Perante a procura de soluções construtivas que sejam económicas e 

ambientalmente sustentáveis, os blocos de terra compactada podem ser um dos 

possíveis padrões de aplicação de terra com finalidade construtiva (Brito e Branco, 

2002).  
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Segundo os mesmos autores, a utilização e desenvolvimento de blocos de terra 

compactados corresponde a uma das principais técnicas de construção em terra 

e alcança bons resultados relativamente à força, durabilidade, aspeto, produção 

e horários de aplicação no local. Os blocos de terra compactada são mais 

regulares (na sua forma e na sua dimensão) e têm mais densidade, logo 

apresentam maior resistência à compressão e à água, quando comparados com 

os blocos tradicionais de adobe.  

 

A origem dos blocos em terra compactados  

 

A técnica de produção dos BTC foi desenvolvida em 1956, no International 

American Housing Centre (CINVA) (Torgal, et al., 2009: 40), na Colômbia, pelo 

Engenheiro Raul Ramirez, sendo constituída por uma prensa (figura 45), 

denominada por “Cinva-Ram”, sendo esta a primeira a ser divulgada e produzida 

no mundo, contribuindo para a atualização da construção de blocos de terra 

(Mendonça, 2005: 4-9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45 – Prensa metálica para a produção de blocos de terra compactada. Fonte: Adaptado de 

Brito e Branco, (2002). 

 

Esta técnica de construção, fundada a partir do método tradicional – adobe – é 

um dos métodos de construção em terra mais utilizados no mundo pela sua 

eficácia e simplicidade do sistema de produção (Brito e Branco, 2002), 

compreendendo a prensagem do solo sob um molde para permitir a produção de 

blocos de terra compactada, que em comparação ao adobe, são mais duráveis 

e resistentes (Torgal, et al., 2009: 47).  
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Características de construção dos BTC 

 

Em comparação com o adobe tradicional, onde a ligação dos elementos (água 

e argila) é feita por reações eletromagnéticas durante o processo de secagem, 

nos BTC essa ligação é mecanizada (Brito e Branco, 2002) e obtida pela prensagem 

da terra e acionada de forma manual ou mecânica (Torgal, et al., 2009: 48), o que 

leva à redução do processo de secagem e o processo de construção não 

depende de condições atmosféricas. Consequentemente, o período de 

construção é reduzido (Brito e Branco, 2002). 

 

Esta técnica de construção permite a rápida execução, facilidade de montagem 

e diminui os resíduos de construção (Torgal, et al., 2009: 48). Quanto ao processo 

de produção, este é acelerado, o que permite um aumento significativo do 

número de blocos produzidos. O desenvolvimento de projetos modulares é 

executável devido á possibilidade deste material autossustentável ser padronizado 

e produzido localmente, bem como o seu pré-dimensionamento (Brito e Branco, 

2002). 

 

Processo de produção dos BTC 

 

De acordo com Brito e Branco (2002), o processo de produção dos BTC é realizado 

em três fases, nomeadamente:  

 

(1) A preparação da terra;  

(2) Compressão e secagem dos blocos de terra compactados;  

(3) E, cura.  

 

A preparação da terra e sua compressão podem ser realizadas com equipamento 

mecânico motorizado ou manual, de acordo com as características locais, sendo 

que o equipamento é pequeno e de fácil manuseio. Relativamente ao 

armazenamento dos blocos, estes podem ser empilhados em altura, o que é 

considerado uma vantagem, pelo que não é necessário áreas grandes para a sua 

compactação.  
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2.6. Interlocking Stabilised Soil Block– ISSB e Projeto HiLoTec 

 
Interlocking Stabilised Soil Block– ISSB 
 
O United Nations Human Settlement Programme17 (UN-HABITAT) desenvolveu uma 

publicação intitulada por “Interlocking Stabilised Soil Blocks: Appropriate earth 

technologies in Uganda” 18, onde aborda o uso de blocos de solo estabilizados 

natural ou quimicamente (ver tabela 2), utilizando o solo para a sua fabricação 

(Lewis, 2009: vii).  

 
Tabela 2 – Análise comparativa de vários tipos de blocos.   

 
Propriedades 
* 

Bloco de solo 
estabilizado 
de bloqueio* 

Bloco de 
lama 
seca ao 
sol* 

Tijolo de 
Argila 
Queimada* 

Bloco de 
solo 
estabilizado
* 

Bloco de 
betão* 

Bloco 
compact

ado –  
HiLoTec** 

Inf. Gerais       
 
Aparência 
dos blocos 

      

Aparência 
da parede 
(não 
processada) 

      

Dimensões 
(c x l x a) 
(cm) 

 
26.5x14x10 

 
25x15x7 / 
40x20x15 

 
20x10x10 

 
29x14x11.5 

 
40x20x20 

 
28x14x10 / 
14x14x10 

Peso (kg) 8-10 kg 5-18 kg 4-5 kg 8-10 kg 12-14 kg 7,38 kg 
Textura Liso e plano áspero e 

em pó 
áspero e 
em pó 

Liso e plano grosso e 
plano 

Liso e 
plano 

Blocos /m2 35 10 / 30 30 21 10 24 
Desempenho       
Resistência à 
compressão 
(mPa) 

 
1 - 4 

 
30 - 5 

 
0.5 - 6 

 
1 - 4 

 
0.7 - 5 

 
0.91 – 2.07 

Condutivida-
de térmica 
(W / m ºC) 

 
0.8 – 1.4 

 
0.4 – 0.8 

 
0.7 – 1.3 

 
0.8 – 1.4 

 
1 – 1.7 

 
0.45*** 

Densidade 
(kg/m3) 

1700 – 
2200 

1200 – 
1700 

1400 – 
2400 

1700 – 
2200 

1700 – 
2200 

 
 

 
 
* Fonte: Adaptado de Lewis, 2009: 10 
** Fonte: Adaptado de Ramos, et al., 2012 
*** Fonte: Adaptado de Ramos et al., 2011 

 

                                                 
17 “Programa das Nações Unidas para a Situação Humana” (Tradução livre) 
18 “Bloco de solo estabilizado de bloqueio: Tecnologias terrestres apropriadas em 
Uganda” (Tradução livre)  
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Posteriormente, procedia-se à sua compactação através de máquinas que 

podiam ser executadas manualmente ou motorizadas, sendo que esta publicação 

só se refere à produção de blocos com máquinas operadas manualmente por 

diversos fatores: opção acessível; facilidade de transportar para diferentes 

contextos; facilidade de uso e manutenção (Lewis, 2009: vii); custos de construção 

mais baixos; redução do impacto ambiental; e é adequado a vários ambientes 

(Lewis, 2009: v). 

Assim, pode-se concluir que os blocos ISSB apresentam várias vantagens aquando 

comparados com outras tecnologias, no entanto a sua qualidade depende da 

seleção do solo e da qualidade deste, bem como da sua disponibilidade local 

(Lewis, 2009: 10). 

Embora se possa reconhecer as suas vantagens para a construção sustentável, os 

blocos apresentados na tabela 2 não são adequados para alguns sistemas 

construtivos, por exemplo, perante a necessidade de reforço estrutural, encaixe, 

forma e composição. Assim, através da mesma tabela, procede-se à comparação 

das características dos ISSB com o bloco referente ao projeto HiLoTec. 

 

Projeto HiLoTec 
 

Neste projeto, procedeu-se à produção de blocos compactados com sistema de 

encaixe, sendo o Malawi o país de referência para a aplicação desta técnica 

construtiva no desenvolvimento de um modelo habitacional (Ramos et al., 2015: 

176). O sistema estrutural com blocos de terra compactada, através de ensaios do 

solo, dos blocos, das paredes e do modelo, foi caracterizado em relação à 

compressão, ao corte, à tração e ao comportamento sísmico (Ramos et al., 2015: 

187), revelando maior caracterização e desempenho funcional aquando 

comparado com outros blocos.  

Nesta perspetiva, a utilização dos blocos de terra compactados referentes ao 

Projeto HiLoTec, concebido pela Universidade do Minho e financiado pela 

empresa de construção Mota-Engil, permite: uma construção simplificada 

atendendo à autoconstrução sustentável; a fusão de materiais de construção 

naturais e tradicionais; a sustentabilidade; construções de baixo custo; e, permite 

o reforço estrutural bem como o envolvimento da população no processo de 

construção. Do projeto, resultou um manual de construção baseado no 

desenvolvimento de uma tecnologia de construção com o uso de blocos de terra 
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comprimidos, onde favorece a adoção de materiais locais e naturais e, 

principalmente, dedicados à autoconstrução. Trata-se assim, de um sistema de 

construção autossustentável e aplicável a um conceito social para pequenas 

habitações (Ramos et al., 2012). Do manual, retiramos parâmetros que fazem parte 

do processo de desenvolvimento da nossa proposta do modelo habitacional.   

 

Materiais, blocos e construção   

 

Os materiais necessários para a produção dos blocos (figura 46) são, 

nomeadamente: a máquina para a sua produção, enxada, pá, água, cimento, 

peneira e folhas de plástico para cobrir os blocos. Estes dividem-se em blocos 

padrão (28cm x 14 cm x 9cm) e meio bloco (14cm x 14 cm x 9cm) (Ramos et al., 

2012), com dois orifícios simétricos que concedem a passagem tanto de reforços 

(armaduras) como de instalações elétricas e hidráulicas. Nesses orifícios existem 

reentrâncias tipo macho-fêmea, com 1 cm de elevação, que visam elevar a 

regularidade do assentamento dos blocos, a sua interligação e resistência ao corte 

(Ramos, et al., 2015: 174). Na construção de paredes duplas, com 28 cm e de 

espessura, é necessário a cada cinco camadas utilizar blocos travadouros para 

conferir estabilidade à estrutura (Ramos, et al., 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 46 – Materiais e dimensões dos blocos. Fonte: Adaptado de Ramos et al., (2012). 

 
Seguidamente, destacamos os mais importantes processos de construção 

demonstrados no manual que vão ao encontro e podem ser aplicados no caso 

prático:  

 



 

90 
 

Compactação dos blocos 

 

Na produção dos blocos, esta obedece um processo de etapas (figura 47), sendo 

elas: (1) coletar o solo; (2) peneirar; (3) misturar o solo, o cimento e a água; (4) 

pressionar o bloco; (5) armazenar os blocos, no máximo até sete camadas; e, por 

último (6) proceder e secagem dos blocos (Ramos et al., 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figura 47 – Processo de compactação dos blocos. Fonte: Adaptado de Ramos et al., (2012). 

 
Fabricação dos blocos  

 

Tal como na produção dos blocos, no processo de fabrico (figura 48) e 

compactação dos blocos também cumpre etapas no que requer à utilização da 

máquina: (1) abrir a alavanca; (2) colocação do solo dentro da máquina; (3) 

fechar a alavanca; (4) retirar o bloco e proceder ao seu armazenamento (Ramos 

et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 – Processo de fabricação e compactação dos blocos. Fonte: Adaptado de Ramos et al., 

(2012). 
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O projeto HiLoTec, baseado numa solução construtiva simples (Ramos, et al., 2011: 

174) em blocos de terra compactada, teve como princípio o desenvolvimento de 

módulos habitacionais de baixo custo, em países em desenvolvimento 

compreendendo países com sismicidade moderada. Este projeto, tendo sido alvo 

de ensaios (Ramos et al., 2015: 187), apresenta vantagens pela existência de 

orifícios verticais, que tanto permitem o reforço estrutural com a adição de varões 

metálicos como permitem a redução da massa das paredes. A saliência existente 

dos orifícios permite o encaixe para o processo de aparelhamento dos blocos nas 

direções horizontais, aumentando a resistência dos blocos, e consequentemente, 

da estrutura (Ramos, et al., 2011: 171). 

A solução construtiva, em termos gerais, visa proporcionar melhorias significativas 

tanto em termos de durabilidade, conforto térmico e acústico, como a nível de 

comportamento sísmico em países em desenvolvimentos, onde apresentam 

quantidades de terra elevadas e a mão-de-obra pouco qualificada (Ramos, et al., 

2011: 174). Assim, partimos do princípio que esta solução é adequada para a 

autoconstrução, retirando deste modo diretrizes eloquentes para o 

desenvolvimento da proposta de um modelo habitacional.  

 

2.7. Considerações finais de investigação como diretrizes para o desenvolvimento 

de habitações permanentes 

 

A Arquitetura de terra, sendo um sistema construtivo que está presente desde a 

antiguidade na história da arquitetura e da construção, atravessou vários períodos 

históricos onde está vinculado o seu significado cultural, e o conhecimento da 

história da humanidade e o meio onde habitavam. Esta temática é alvo de 

interesses, experiências e investigação, tanto por parte de profissionais 

relacionados ou interessados nesta temática como de organizações nacionais e 

internacionais. Estes deram o seu contributo fundamental para a troca de 

conhecimentos, onde a terra era o material primordial na construção. Essa troca 

de conhecimento despontou o desenvolvimento e melhoramento de técnicas 

construtivas, centrando-se em questões de desenvolvimento sustentável local nos 

diversos contextos, em qualquer região, com diferentes climas. 

Deste modo, o uso da terra como material de construção pode ser um ponto de 

partida para uma abordagem mais sustentável. A terra tem a capacidade para 
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ser usada como um material de autoconstrução, envolvendo a população no 

processo de construção, para além de reduzir os custos da habitação (Germanà 

e Alatawneh, 2016) e que esta corresponda às necessidades reais da população 

afetada, independentemente da sua religião, da sua cultura, dos seus valores e 

do contexto local.  

A importância da terra como material de construção sustentável pode ser 

verificada através da resolução de problemas sociais, económicos e ambientais. 

Nesta perspetiva, a terra, sendo uma matéria-prima acessível, é capaz de construir 

cidades e promover o desenvolvimento de sociedades no domínio e trocas de 

conhecimentos relativos a hábitos e técnicas construtivas, consolidando a cultura, 

os valores e a tradição da população, promovendo a autoconstrução como meio 

de obter a sua própria habitação. 

Assim, é necessário uma nova abordagem que deixe no passado as inovações 

tecnológicas e investimentos de alto custo (Germanà e Alatawneh, 2016) e se 

foque numa perspetiva mais humana, social, cultural e económica, com o uso de 

tecnologias e sistemas de construção sustentáveis. 

Arquitetos de hoje podem desempenhar um papel primordial nestas questões, na 

procura de novas soluções e técnicas de construção sustentáveis, na tentativa de 

alcançar diretrizes para melhorar o futuro das gerações, presentes e futuras, de 

acordo com a realidade e o meio em que a população se insere.  

Na premissa onde se foca esta dissertação relativamente aos sistemas de 

construção sustentáveis, optou-se pela utilização dos blocos de terra 

compactados (BTC) referentes ao Projeto HiLoTec quando comparados com 

outros blocos, pelas seguintes razões: pela sua produção modular; por permitir o 

controlo da sua composição; pela sua elevada resistência e durabilidade; pela 

sua eficácia, rapidez e simplicidade de produção, aumentando a produção dos 

blocos; pela redução do período de secagem; pelo período de construção ser 

reduzido; e, por ser um material autossustentável e permitir a sua produção no 

local, onde a própria população pode integrar o processo de construção.  

Aqui, encontra-se a base para o desenvolvimento de um módulo habitacional, 

tendo como premissa a autoconstrução, intrínseca à cultura, à tradição, à religião 

e ao modo de vivência da população residente no campo de refugiado de Al’ 

Zaatari.  
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3. Caso de estudo – Campo de refugiados de Al' Zaatari, 
Jordânia 
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Relativamente ao caso prático e de acordo com a investigação relacionada com 

a temática, procede-se ao planeamento urbano do campo de refugiados de Al’ 

Zaatari, à definição das suas vias estruturantes e redes de saneamento e 

abastecimento, bem como ao planeamento de soluções habitacionais 

permanentes de construção em terra segundo diretrizes que fundamentam a 

proposta:  

(I) Compreender as necessidades da população e o contexto local;  

(II) Adoção de materiais naturais e locais com premissa de serem 

dedicados à autoconstrução;  

(III) O uso da terra como material principal do sistema construtivo;  

(IV) E, serem adequadas social, económica, ambiental e culturalmente, 

tendo em consideração a origem da população, bem como a sua 

organização e modo de vivência 

 

Assim, perante estes objetivos, é necessário contextualizar primeiro a cultura da 

população residente, sendo esta islâmica, de modo a fazer um enquadramento 

sobre a origem e organização da cidade islâmica, a sua arquitetura e a 

organização e modo de vivência habitacional.  

 

O Islamismo nasce com o profeta Maomé (570-632), na Arábia Saudita. Sendo uma 

religião monoteísta, a saída de Maomé da cidade de Meca para a cidade de 

Medina representou o início da era islâmica. Para além de existirem diversas 

comunidades muçulmanas, existem de igual forma inúmeros entendimentos sobre 

o Islão. As diferentes comunidades diferenciam-se pela linguagem, pelos seus 

costumes e pela sua prática cultural (Seara, 2016: 59-61). 

Os Sunitas e os Xiitas constituem os dois conjuntos de crenças no que respeita ao 

Islão. Os Sunitas, seguidores de Maomé, constituem a maior parte dos muçulmanos 

e as suas interpretações do Alcorão19 moldam-se à medida das transformações 

que ocorrem na contemporaneidade. Contrariamente, os Xiitas, seguidores de um 

familiar de Maomé – Ali – seguem a tradição e as antigas interpretações do 

Alcorão, bem como da Lei Islâmica, ou seja, rejeitam as novas interpretações do 

Alcorão e a sua modelação perante a contemporaneidade (Seara, 2016: 62). 

                                                 
19 Livro sagrado do Islão, escrito em árabe. ‘ 
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No que requer ao género feminino, este deve ser protegido, tratado com respeito 

e justiça. O véu usado pelas mulheres representa a sua semiclausura, a sua 

modéstia e a sua distinção perante as escravas. O Islão, seguindo os princípios do 

Alcorão, apoia-se no comedimento dos desejos, na generosidade, no 

compromisso perante e entre membros da sociedade, entreajuda e hospitalidade, 

obtendo assim o equilíbrio no Mundo (Seara, 2016: 64). 

Nestes princípios relativos à vivência muçulmana e a sua relação com a 

sociedade, encontram-se princípios orientados relativos à arquitetura e à 

habitação muçulmana (Seara, 2016: 66/67). 

 

3.1. A origem da cidade, da arquitetura e da habitação islâmica: a sua 

organização e modo de vivência 

 
A cidade islâmica 
 

Segundo Seara (2016: 78), tradicionalmente, a cidade islâmica, normalmente 

designada por Medina, encontra-se muralhada com portões pontuais. Na cidade 

ocorre o centro de atividade económica, religiosa e social, onde também se 

encontra o palácio do governador na parte mais alta da cidade, juntamente com 

a sua mesquita. A Medina, apesar de representar uma configuração compacta 

(figura 49), o seu desenho exibe uma elevada união e harmonia. O desenho das 

ruas estreitas revelam uma hierarquia devido ao crescimento orgânico da cidade, 

por aglutinação, e por aspetos funcionais.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figura 49 – Vista da Medina com configuração compacta. Fonte: Adaptado de Seara, (2016: 78). 



 

96 
 

 

De acordo com o mesmo autor, a localização dos edifícios à face das ruas estreitas 

permitem a existência de zonas à sombra, de modo a proporcionar ar fresco 

(figura 50a), protegendo a população tanto do clima, como impedem 

movimentos de ar, areia e poeira (figura 50b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     (a)                                                                    (b) 

Figura 50 – Traçado das ruas: (a) existência de zonas de modo a proporcionar ar fresco e (b) de 

igual forma, proteção dos movimentos de ar, areia e poeira. Fonte: Adaptado de Seara, (2016: 78). 

 

A cidade islâmica é constituída pelo setor religioso, comercial e residencial. A 

caracterização e a identidade referente à cidade é definida pela irregularidade 

dos traçados. Estes representam uma continuidade física, ao mesmo tempo que 

enaltecem a quebra da monotonia, de modo a afluir para a posição central da 

cidade – a mesquita – sendo esta a construção, voltada para Meca, mais 

representativa da arquitetura islâmica, define-se como um local de encontro e o 

centro institucional da cidade (Seara, 2016: 79-80). 

 

Relativamente à zona residencial e de acordo com Seara (2016: 81), esta 

encontra-se mais restrita em relação à cidade envolvente, organizando-se em 

quarteirões fechados.  

De acordo com o mesmo autor, o projeto de habitação Dar Lamane Housing 

(figura 51), projetada pelos arquitetos Abderrahim Charai e Abdelaziz Lazrak, na 

cidade Casablanca, em Marrocos, premiado pela fundação Aga Khan (AKDN, 

2016), consiste numa hierarquização de espaços, onde a mesquita surge como 

elemento central e primordial.  
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Figura 51 – Projeto de habitação pública Dar Lamane Housing. Fonte: Adaptado de Seara, (2016: 

81). 

 

Os conjuntos habitacionais envolvem e orientam-se para o espaço central, 

dedicado ao setor religioso. No que lhe concerne, as habitações, de forma 

retangular, dispõem-se em torno do espaço central de cada aglomeração 

habitacional. As vias entre cada aglomeração habitacional pertencem a toda a 

população. Assim, este projeto representa uma semelhança notória à cidade 

tradicional, pela hierarquização dos espaços, pela sua funcionalidade (Seara, 

2016: 81-82), resultando num projeto contínuo, de unidade e coeso entre toda a 

sua inter-relação.  

O planeamento resultou da consideração de que, o espaço público e a interação 

entre os aglomerados habitacionais e da própria população, eram mais relevantes 

do que a forma das unidades habitacionais (AKDN, 2016). 

 
A Arquitetura e a habitação islâmica 
 

Os países islâmicos são, na sua maioria, países com clima desértico, sendo este 

seco e com elevada amplitude térmica (Seara, 2016: 75). Assim, a topografia e o 

clima refletem-se na arquitetura islâmica, que condiciona o ritmo de vida da 

população, do meio onde se inserem e o seu vestuário. Consequentemente, a 

construção das suas habitações está inerente ao clima onde se inserem (Seara, 

2016: 77). 
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O surgimento da arquitetura islâmica está relacionado com a formação do Islão, 

no século VII. Está associada a Deus e ao Homem, refletindo-se no modo de vida 

islâmico, considerando a fé islâmica e a sua reflexão no quotidiano (Seara, 2016: 

69). 

Deste modo, a arquitetura islâmica é influenciada por fatores sociais, religiosos e 

ambientais, adaptando as diversas situações culturais, climatéricas e materiais, 

permitindo um modo de vida harmonioso. Assim, o seu desenho também tem de 

refletir equilíbrio e conforto aos utilizadores. A preocupação e a procura de 

proporção é uma constante na arquitetura islâmica que, baseada nos seus 

princípios religiosos, não excede as dimensões humanas. Da mesma forma, 

verifica-se uma forte vinculação terrena, com o uso da natureza, enquadrando os 

edifícios no meio em que se inserem. Com base nesta abordagem sobre a 

Arquitetura islâmica, é no seu desenho que a habitação tradicional surge como 

modo de expressar o clima, a cultura, a tradição e a religião da sociedade islâmica 

(Seara, 2016: 70-74). 

 

De acordo com Seara (2016: 83-85), a sustentabilidade, sendo um conceito 

formulado recentemente como disciplina, está intrínseco à arquitetura islâmica 

tradicional. Traduz-se na preocupação de um projeto sustentável, onde está 

vigente a diminuição do impacto humano sobre o meio ambiente e, 

consequentemente, melhorar a qualidade de vida da população residente. O 

Alcorão induz e estimula à utilização adequada e inteligente dos recursos naturais, 

pelo que são considerados uma dádiva de Deus. Existe na sustentabilidade uma 

correlação com o clima, deste modo, o desenho da habitação tem de permitir 

um equilíbrio nas variadas estações, evitando perdas de calor no inverno e ganho 

de calor no verão. Para este efeito, o uso da topografia e da orientação da 

habitação são essenciais na redução da exposição solar e rentabilização dos 

ventos.  

Segundo o mesmo autor, a escolha dos materiais disponíveis localmente, que não 

conduzem calor, é fundamental para a regulação da temperatura e proporcionar 

isolamento térmico, de modo a diminuir as trocas de temperatura entre o interior e 

exterior. A utilização de materiais locais, de tons sóbrios, fazem com que a 

habitação se incorpore e se camufle na paisagem. Desta forma, e tendo presente 

o contexto cultural islâmico, a utilização de tijolos de terra secos predomina na 
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construção por constituírem um dos condutores mais pobres de calor. Tanto as 

paredes como a cobertura funcionam como isoladores térmicos e reservatórios de 

calor. Durante o dia, o calor é armazenado e liberta-se durante a noite aquando 

a temperatura baixa, permitindo que a habitação corresponda às mudanças de 

temperatura. A própria aglomeração habitacional encontra-se em grupos, de 

modo a que o núcleo habitacional seja fechado. Esta interligação das habitações 

constitui a textura urbana da cidade, onde representa uma continuidade e 

dificulta a identificação de cada unidade habitacional, pelo que as aberturas 

para o exterior são quase inexistentes  

 

Nesta continuidade, a habitação volta-se em torno de um pátio. É através deste 

que se propicia a ventilação e iluminação da habitação (Seara, 2016: 85), bem 

como a distribuição dos principais compartimentos da habitação, na sua 

organização e circulação (Seara, 2016: 101). No entanto, grandes vãos devem ser 

evitados devido ao aumento dos ganhos de calor (Seara, 2016: 86). 

 

A ventilação cruzada que ocorre na casa-pátio é essencial para a estabilização 

da temperatura ambiente dos espaços da habitação, permitindo a circulação do 

ar entre os vãos opostos. A habitação islâmica constitui assim, a vivência do interior 

e o silêncio do exterior através do pátio, sendo este o espaço central e a alma da 

habitação, que funciona como um espaço de proteção contra as agressões 

externas e, simultaneamente, proporciona o conforto térmico adequado (Seara, 

2016: 86). Simultaneamente, representa, no que requer ao seu simbolismo, a 

renovação do espírito, já que os quatro lados do pátio figuram as quatro colunas 

que sustentam o céu (Seara, 2016: 101). 

Este tipo de habitação deve ser compreendida como um todo, como uma 

entidade, onde se articula a forma à função (Seara, 2016: 91), representada no 

Alcorão como um espaço de descanso, de liberdade perante a sociedade e 

fortalecimento das relações familiares (Seara, 2016: 95).  

 

Relativamente ao interior da habitação, alguns compartimentos não têm uma 

função particular, podendo adaptar-se para as mais variadas funções (Seara, 

2016: 96). Sendo a habitação um local que proporciona proteção e tranquilidade, 

a intimidade, a privacidade física, acústica e visual, são fatores condicionantes 
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para o desenho da habitação (Seara, 2016: 104). Construída várias vezes pela 

própria população, a preocupação da localização da entrada é uma constante, 

de forma a salvaguardar a privacidade, não podendo estar na mesma direção 

(“frente a frente”) com a do vizinho (Seara, 2016: 114). 

 

Courtyard Houses 

 

A título de exemplo, o projeto de complexo habitacional Courtyard Houses, na 

cidade de Agadir, em Marrocos, premiado pela fundação Aga Khan, tem na sua 

constituição dezassete habitações geminadas, dispostas em “L”. Esta construção 

habitacional, situada no centro da cidade, nasce na necessidade de 

reconstrução da cidade após a sua destruição em 1960, provocada por um sismo 

que destruiu a maior parte da cidade (Seara, 2016: 44). 

Segundo Seara (2016: 106), este projeto é modelo da preocupação e salvaguarda 

da privacidade pois, apesar de uma unidade habitacional estar próxima de outra, 

a defesa da intimidade é garantida (figura 52). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fi 

 

 

 

Figura 52 – Entrada da habitação- Projeto Courtyard Houses. Fonte: Adaptado de Seara, (2016: 44). 
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A habitação contém cinco pátios (figura 53), o que permite que todas as divisões 

se abram para o espaço exterior e que este seja um prolongamento do interior 

(Seara, 2016: 106). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 – Divisão da habitação Courtyard Houses por zonas. Fonte: Adaptado de Seara, 

(2016:107). 

 

De acordo com Seara (2016: 107-108), o conforto proporcionado pelos pátios é 

certificado pelos muros que o circundam. Como abordado anteriormente, os 

diferentes compartimentos das habitações islâmicas adquirem diversas funções, 

deste modo, os diferentes espaços da habitação do projeto Courtyard Houses 

obtêm diferentes programas e ocupações. Através da entrada, tem-se acesso à 

sala. Esta pode dividir-se em duas, uma reserva-se para o convívio em família e a 

outra, mais próxima da entrada, destina-se para a receção de visitas, não tendo 

estas acesso às outras divisões da habitação. Junto à zona da cozinha, existe um 

espaço dedicado ao convívio, ocupado pela mulher e pelas crianças. Assim, 

concluí-se que, tanto a entrada de um edifício pode ser restringida a um sexo 

como essa restrição pode acontecer já dentro do edifício, ocorrendo a separação 

por género.  

 

3.2. Proposta de um planeamento urbano  

 
A necessidade de mobilidade está intrínseca ao Homem, de modo a satisfazer as 

suas necessidades. Existe uma correlação entre o espaço público e a mobilidade 

urbana de uma cidade, onde esta poderá criar melhores espaços públicos, um 

padrão de mobilidade mais sustentável e apoiar o desenvolvimento de cidades 

mais habitáveis e sustentáveis. Dando como exemplo, a usabilidade do espaço 

público por acessos pedonais, ciclovias e transportes públicos, favorece princípios 

de sustentabilidade económica, ambiental e social que, articulados com o espaço 
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público e a mobilidade urbana contribuem para o funcionamento da 

sustentabilidade da cidade (Ravazzoli e Torricelli, 2017: 37). 

No planeamento urbano, os espaços públicos surgem como elemento primordial 

para o desenvolvimento da sustentabilidade urbana, para a formação de 

comunidades inclusivas e promoção da cultura. Os espaços públicos, para além 

de serem lugares onde ocorrem uma diversidade de atividades, são propícios para 

a mobilidade e deslocação da população. Neste sentido, a oferta de opções de 

mobilidade potencia a formação de espaços públicos sustentáveis perante a sua 

vivência por parte da população, tornando-os dinâmicos e versáteis, 

influenciando a sustentabilidade urbana e o acesso a bens e serviços através de 

vias estruturantes, tornando possível o acesso a localizações adequadas para os 

diversos eixos (Ravazzoli e Torricelli, 2017: 38-39). 

 

3.2.1. Caracterização da situação no campo  

 
Para o desenvolvimento de hierarquização e estruturação viária, é indispensável 

conceber uma análise e caracterização atual do contexto local, quer 

relativamente às características básicas e dinâmicas de ordenamento do território, 

como às necessidades de mobilidade e acessibilidade aos diferentes bens e 

serviços. Identificamos um conjunto de fatores que tiveram influência para definir 

as opções tomadas. O Diretor do campo, Kilian Kleinschmidt, para além de dividir 

o campo em doze distritos, também demonstrou vontade em colocar placas de 

rua e atribuir a todos um endereço, para além da instalação de água e 

contadores elétricos. O seu principal objetivo é tornar o campo mais idêntico a 

uma cidade genuína (Rudoren, 2013). Nota-se assim um desejo, tanto por parte da 

população que reside no campo como por parte das organizações que o gerem, 

de tornarem o campo numa cidade.  

Deste modo, a hierarquização das vias foi um ponto fulcral no desenvolvimento do 

planeamento urbano. A sua definição teve como objetivo colmatar os problemas 

existentes no campo. Este, como não recebeu nenhum planeamento prévio 

tornou-se um campo espontâneo, sem o planeamento e organização adequada, 

tanto das vias de acesso, como na localização das habitações. Para além deste 

facto, não existem espaços apropriados e ambientes habitáveis, de modo a 

promover a vivência da população e, a inexistência de redes de saneamento e 
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abastecimentos para responder às necessidades da mesma, devido ao não 

aproveitamento dos recursos.  

 

3.2.2. Definição da prática do planeamento  

 

O planeamento urbano surge neste contexto, na estruturação e organização 

viária e definição de redes de saneamento e abastecimento.  

Para a concretização e significação das vias de tráfego, foi necessário definir a 

hierarquização viária segundo vias principais, vias secundárias e vias terciárias 

(figura 54), para o acesso a bens e serviços. Esta definição dos objetivos serviu de 

diretriz para a recolha de dados e constituem a etapa inicial do processo de 

planeamento. Uma vez conhecidos os objetivos, os dados existentes e os 

problemas no campo de Al’ Zaatari, a fase seguinte consiste na resolução prática 

das suas componentes. Optou-se por hierarquizar as vias segundo vias principais, 

vias secundárias e vias terciárias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Vias principais                  Vias secundárias                   Vias terciárias 

                               

Figura 54 – Planta do campo de refugiados de Al’ Zaatari: Definição das vias principais, secundárias 
e terciárias, sem escala (autor). 
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As vias principais permitem o acesso principal a pontos fulcrais do campo: a 

primeira liga a pista de aterragem á entrada principal do campo e tem 

interligação à outra via principal com acesso ao centro; a segunda via principal 

liga o campo, no sentido longitudinal, às outras vias já existentes que permitem o 

acesso ao campo. Esta via passa pelo centro do campo, dividindo-o em duas 

partes parcialmente iguais e dá acesso às várias áreas, serviços e vias secundárias. 

Por fim, a terceira via, já existente, circunda o campo e tem igualmente uma 

função primordial: Para além da circulação de transportes rodoviários, permite a 

circulação de transportes públicos (autocarro) e rede de transporte de 

mercadorias, o que facilita a gestão e ordenamento do campo, permitindo o 

acesso a determinados pontos do campo, sem que seja necessário passar pelo 

centro da “cidade” (Rotelli, 2015). 

As vias secundárias permitem o acesso aos vários distritos e estão inerentes ao 

acesso aos quarteirões onde se localizam as habitações. Tanto as vias principais 

como as vias secundárias são vias motorizadas, tendo como principal função a 

circulação e o acesso a espaços urbanos adjacentes ou de estacionamento, 

permitindo uma maior acessibilidade e vivência urbana.  

As vias terciárias caracterizam-se por serem pedonais e darem acesso principal às 

habitações. A opção por um acesso pedonal às habitações fundamenta-se 

primeiro por ser uma opção já tomada atualmente pela própria população que 

habita o campo e segundo, por fazer parte da sua cultura e organização das suas 

cidades.  

 

Assim, o primeiro objetivo será cumprido, um desenho de cidade organizada e 

estruturada, com vias estruturantes capazes de atender às necessidades da 

população.  

 

Tornou-se essencial definir uma matriz de planeamento, de referência e de lógica 

organizacional tento em conta as características do terreno e o ordenamento 

“imposto” pela população, considerando as funções acima abordadas para, 

posteriormente, atribuir às tipologias habitacionais. No intuito de não perturbar 

ainda mais a população e não criar ainda mais situações de desconforto e 

instabilidade, a hierarquização das vias foi também desenvolvida através das vias 
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existentes mas de uma forma mais organizacional e foram atribuídas funções 

diferentes.  

A sua solução geométrica, traçado reticulado e dimensões específicas foram 

elaboradas tanto pelas razões já abordadas como para um melhor fluxo de 

infraestruturas como linhas de saneamento e abastecimento, de modo a garantir 

o seu bom funcionamento operacional.   

 

3.2.3. Infraestruturação  

 

Ao nível do abastecimento, é objetivo a provisão e acesso a água potável a toda 

a população, ou seja, a nova rede de abastecimento (figura 55) terá de chegar a 

todas as habitações e a todos os equipamentos existentes no campo, sejam de 

grande ou pequena dimensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 – Planta do campo de refugiados de Al’ Zaatari: Definição da uma rede de 

abastecimento, sem escala (autor). 
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Relativamente às infraestruturas, o abastecimento de água revela-se um dos 

aspetos principais, nomeadamente pela funcionalidade dos reservatórios e redes 

de abastecimento. Os reservatórios servem tanto os edifícios comerciais ou de 

utilização coletiva, bem como edifícios habitacionais. Devido ao elevado número 

populacional, torna-se necessário considerar a insuficiência de pressão, optando 

assim por uma distribuição dos reservatórios de acordo com os distritos e o número 

populacional em cada um destes.  

Em cada distrito, surge como solução a implantação de dois reservatórios 

apoiados (reservatório de captação e reservatório de distribuição) (ver figura 56), 

em que a laje assenta diretamente no terreno e um reservatório elevado (torre de 

pressão) em que a laje se encontra acima do solo, apoiada numa estrutura de 

suporte, também conhecida como torre de pressão (Marques e Sousa, 2011: 115).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 56 – Reservatórios de Captação e Distribuição. Fonte: Adaptado de Marques e Sousa, (2011: 

137) 

 

Este último, utiliza-se quando as condições topográficas não possibilitam uma rede 

de distribuição adequada, nomeadamente a satisfação de pressões mínimas. 

Assim, a alimentação da rede é feita a partir de um reservatório elevado para 

assegurar a pressão necessária à distribuição (Marques e Sousa, 2011: 118/119). 

Para não haver muitas perturbações de carácter paisagístico, a redução da altura 

do reservatório impõe que o diâmetro da conduta sofra um aumento e a 

consequente redução da perda de carga. Relativamente à localização do 

reservatório elevado, quanto mais afastado o reservatório estiver do centro de 
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consumos, mais elevado terá de ser o reservatório e/ou diâmetro da conduta de 

distribuição (Marques e Sousa, 2011: 120). Deste modo, conclui-se que a 

localização ideal do reservatório será no centro de consumos da população (ver 

figura 57), ou seja, no centro de cada distrito. 

 

 

 

  

 

 

Figura 57 – Perfil transversal: Reservatório no centro de consumos. Fonte: Adaptado de Marques e 

Sousa (2011: 120). 

 

O mesmo pode ser referido sobre a rede de saneamento. Se a água e o 

abastecimento são próprios de uma cidade em construção, é óbvio que o 

saneamento também o é.  

Assim, também é um dos objetivos a implantação de uma rede de saneamento 

que chegue a todos, a todas as habitações e a todos os equipamento de 

pequeno e grande porte. Esta definição de planeamento e definição das redes 

de abastecimento e saneamento foram elaboradas segundo uma solução prévia 

que necessitará de ser tecnicamente aprofundada futuramente.  

 
3.3. Proposta de uma solução habitacional dedicada à autoconstrução  

 
Relativamente aos módulos habitacionais, o seu desenvolvimento baseia-se nas 

diretrizes abordadas no capítulo 3.1.  

 

Assim, teve-se em conta, aspetos de sustentabilidade e eficiência, recorrendo à 

utilização de recursos naturais locais, considerando a preocupação com a 

ventilação e iluminação da habitação, e a vivência do seu interior por parte dos 

utilizadores, fortificando a sua cultura, os seus valores e proporcionando, acima de 

tudo, melhor qualidade de vida.  

 
Embora a proposta da habitação siga várias soluções habitacionais (módulo de 

exceção, módulo A, módulo A1+D, módulo B+D, e módulo D, apresentados nos 
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anexos (A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5), em termos da sua organização, apresenta-se neste 

ponto o módulo habitacional A1 (figura 58). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                          

 
Figura 58 – Proposta do módulo habitacional A1+D para implantação no campo de refugiados de 

Al’ Zaatari (autor).   

 

Este último permite o acesso vertical para o módulo D (A1+D) constituindo este o 

segundo piso da habitação (figura 59), pelo que as opções tomadas e a sua 

justificação são extensíveis a todos os módulos habitacionais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                      

Figura 59 – Proposta do módulo habitacional D para implantação no campo de refugiados de Al’ 
Zaatari (autor).  

 
No que se refere ao espaço da habitação, o centro desta – o pátio – é um espaço 

vazio, dedicado tanto à vivência da família, assim como tem a função de 

proporcionar a ventilação e iluminação dos espaços confinantes da habitação, 

através dos vãos que o constituem.   
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A organização e desenvolvimento do interior da habitação seguiu diretrizes 

fundamentais, como:  

 

(I) Todos os compartimentos que carecem de iluminação e ventilação 

situam-se em torno do pátio. Assim, tanto no primeiro piso como no 

segundo, os diferentes espaços (sala, cozinha e quarto, referentes ao 

primeiro piso; e quartos, referentes ao segundo piso) circundam o pátio 

de modo a garantir a ventilação cruzada e a iluminação adequada, 

sem colocar em causa questões de privacidade e segurança e 

proteção.  

(II) A localização da entrada salvaguarda a privacidade e segurança dos 

utilizadores, não podendo desta forma estar na mesma direção (“frente 

a frente”) com a do vizinho (Seara, 2016: 114).  

(III) O acesso à sala efetua-se pela entrada principal da habitação, 

dividindo-se a sala em dois espaços, em que um desses espaços se 

destina à receção das visitas. Embora anteriormente se tenha referido 

que, normalmente, o espaço mais próximo da entrada se destinava à 

receção das visitas, nesta proposta, para garantir que estas não tenham 

acesso aos compartimentos mais importantes da habitação, optou-se 

por o espaço dedicado à receção das visitas se localizar no espaço mais 

afastado da entrada principal, o que permite aos restantes utilizadores 

circularem livremente por todos os restantes compartimentos da 

habitação.   

 

Necessariamente, a habitação teria de transmitir paz, tranquilidade e equilíbrio, 

bem como proporcionar um carácter de mudança e ter a capacidade de se 

adotar às necessidades da população, convertendo-as em oportunidades na 

resolução de problemas económicos, sociais e ambientais.  

 

A habitação, baseada no uso de blocos de terra compactados, faz parte de um 

conceito social, onde se privilegia a adoção de materiais naturais e locais, com 

premissa se ser dedicada à autoconstrução.  

 

3.4. Caracterização geológica dos solos da Jordânia 
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Sendo a tipologia habitacional dedicada à autoconstrução e à utilização da terra 

como material de construção principal, procedeu-se inicialmente à 

caracterização dos solos principais da Jordânia e as suas características, bem 

como à recolha de dados sobre o clima de Mafraq, onde está inserido o campo 

de refugiados de Al’ Zaatari.  

 

Na sua área de 89.275 km2, e de acordo com os seus parâmetros físicos, a Jordânia 

atinge variações de altitude. Consequentemente, existem variações do clima 

desde a parte noroeste do país, onde é parcialmente húmido (com precipitação 

anual de 63 mm), até às condições desérticas a leste do país, a uma distância de 

100 km. A existência de fluxos de lava que ocorrem no norte do país, proporcionou 

uma vasta variedade de solos e paisagens perante as características físicas da 

lava (Al Qudah, 2001: 127). 

 

Na década de 1950, na Jordânia, procedeu-se ao mapeamento de classificação 

do solo, dividindo-o em doze grupos, onde os mais comuns são os solos de deserto 

cinza, solos aluviais em clima desértico, solos amarelos desenvolvidos num clima 

semiárido ou continental, e os solos mediterrâneos amarelos e vermelhos, onde a 

precipitação anual excede os 250 mm (Al Qudah, 2001: 128). 

 

A pesquisa dos solos na Jordânia e a classificação das terras só começou no ano 

de 1989. Nesta pesquisa, esteve envolvida uma equipa de consultores, onde 

mapeou os solos da Jordânia em variados níveis de detalhe. A pesquisa inicial – 

Nível 1 (figura 60) – teve como base o reconhecimento dos tipos de solo, onde 

foram agrupados em unidades de mapeamento (Al Qudah, 2001: 135).  
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Legenda: 
 

                                                                                                                                                          Observações  
Área de 

amostra 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 60 – Distribuição das observações de pesquisa – Nível 1. Fonte: Adaptado de Al Qudah, 

(2001: 137) 

 
As pesquisas limitadas relativas à caracterização do solo levaram a que se 

conhecesse muito pouco sobre os solos da Jordânia a nível nacional, já que as 

pesquisas foram somente referentes a projetos localizados. O clima e a topografia 

da Jordânia está relacionado com a distribuição dos solos, nas regiões 

subtropicais, semiáridas e áridas secas e quentes (Lucke, et al., 2013). 

A única pesquisa mais abrangente, e mesmo assim desatualizada, é referente ao 

estudo de Moorman (1995), pois até hoje, não existiu mais nenhuma intenção de 

mapear e caracterizar o solo jordano. Todavia, através do conhecimento geral, 

dos estudos publicados sobre o solo e dados disponíveis, identificam-se unidades 
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taxonómicas/ ordem do solo (Lucke, et al., 2013), de acordo com a Taxonomia do 

Solo do USDA (figura 61) (Al Qudah, 2001: 129/130). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 61 – Mapa dos solos da Jordânia. Fonte: Adaptado de Lucke, et al., (2013). 

 

De acordo com Lucke, et al (2013) dentro da ordem Aridisols, deparamo-nos vários 

grupos, sendo eles: Camborthid, Calciorthid, Gypsiorthid e Paleorthid, 
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descrevendo-se como solos secos, que muitas vezes necessitam de ser 

enriquecidos com carbonato de cálcio, gesso e outros sais.  

Na ordem Vertisols, encontramos o grupo Chromoxeret. São solos com fissuras 

profundas, onde contêm alto teor de argila e, diminuem e aumentam de acordo 

com as variações de humidade.  

Na ordem Entisols, deparamo-nos com vários grupos: Torrifluvent, Torriorthent e 

Torripsamment. Caracterizam-se por serem solos fracamente desenvolvidos, 

semelhantes a rochedos, ricos em pedra e cascalho.  

Por último, na ordem Inceptisols, apresenta-se com um tipo de grupo, sendo ele 

Xerochrept. Caracteriza-se por serem solos moderadamente desenvolvidos, 

enriquecidos por terem na sua constituição alto teor de argila e carbonato de 

cálcio. Tal como a ordem Vertisols, a ordem Inceptisols constitui um dos solos mais 

férteis, devido ao seu alto teor de argila. Contudo, carecem de matéria orgânica, 

nitrogénio e, por vezes, ferro, zinco e fósforo devido ao alto teor de carbonato.  

 

Relativamente ao campo de refugiados de Al’ Zaatari, este encontra-se dentro da 

ordem Aridisols, mais precisamente entre o grupo de caracterização do solo 

Camborthi e, Calciorthid. Assim, como já referido anteriormente, estes tipos de solo 

são fracos no seu desenvolvimento, secos, e precisam de ser enriquecidos na sua 

composição.  

 

3.5. Caracterização climática da Jordânia   

 
Tendo em consideração que o campo de Al’ Zaatari se localiza próximo da cidade 

de Al’ Mafraq e à falta de regulamento térmico, procedeu-se à pesquisa 

relacionada com a temperatura e precipitação desta cidade. 

 

Verifica-se através da figura 62, relativamente à temperatura máxima, que esta 

atinge um valor máximo de 31ºC entre o mês de julho e agosto, e um valor mínimo 

de 11ºC no mês de janeiro. No que requer à temperatura mínima, esta atinge um 

valor máximo de 20ºC no mês de Agosto e um valor mínimo de 3ºC no mês de 

janeiro. 
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Figura 62 – Dados relativos à temperatura de Al’ Mafraq, Jordânia. Fonte: Adaptado de 

WeatherOnline. (Disponível em: http://www.weatheronline.co.uk/). 

 

Tendo em conta os dados obtidos, conclui-se que os valores mínimos referentes à 

temperatura máxima e mínima ocorrem no mês de janeiro e os valores máximos 

correm entre o mês de julho e agosto. No entanto, também se verifica que é nos 

meses de junho, julho, agosto e setembro que a temperatura atinge valores mais 

significativos. Simultaneamente, verifica-se através da figura 63, que nos mesmos 

meses não existe nenhum índice de precipitação.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dias com precipitação 
 

                                                                                                      
Figura 63 – Dados relativos à precipitação em Al’ Mafraq, Jordânia. Fonte: Adaptado de 

WeatherOnline. (Disponível em: http://www.weatheronline.co.uk/) 

 

http://www.weatheronline.co.uk/
http://www.weatheronline.co.uk/
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Para ter em consideração os níveis de conforto térmico adaptados às regiões na 

Jordânia, seria necessária a existência de um regulamento térmico da Jordânia, 

mas tal não existe.  

No entanto, autores como Alzoubi, H., Malkawi, A., Dwairi, S., e Hrayshat, E., 

constatam a necessidade de existir um regulamento térmico para o 

estabelecimento de diretrizes eficazes a nível de segurança, conforto e 

habitabilidade para os utilizadores dos diferentes edifícios, para que estes sejam 

adequados à população e correspondam às suas necessidades; e que atinjam 

níveis de conforto térmico nos diferentes espaços, de modo a economizar o 

máximo de energia.  

 

Desta forma, e de modo a garantir as diretrizes acima supracitadas, para proceder 

ao cálculo do coeficiente de transmissão térmica (U) das paredes exteriores e da 

cobertura foi necessário ter em consideração uma comparação com os valores 

portugueses relativos ao coeficiente em estudo, tendo como referência uma 

região climática semelhante. Para tal, foi necessário comparar os dados relativos 

à temperatura e à precipitação em Al’ Mafraq com uma região portuguesa, neste 

caso o Alentejo, e garantir que correspondiam aos valores do coeficiente de 

transmissão térmica descrito na Portaria n.º 379-A/2015 de 22 de outubro publicada 

no Diário da República, 1.ª série — N.º 207 — 22 de outubro de 2015. 

 

Verifica-se através da tabela 3, relativamente à temperatura máxima, que esta 

atinge valor máximo de 29.1ºC no mês de agosto, e um valor mínimo de 11ºC no 

mês de janeiro. No que requer à temperatura mínima, esta atinge um valor máximo 

de 15.9ºC no mês de Agosto e um valor mínimo de 4ºC no mês de janeiro.  

Pode-se assim, inferir que os valores mínimos referentes à temperatura máxima e 

mínima ocorrem no mês de janeiro e os valores máximos correm no mês de agosto. 

Todavia, também se verifica que é nos meses de junho, julho, agosto e setembro 

que a temperatura máxima e mínima atinge valores mais significativos. 

Simultaneamente, verifica-se que nos mesmos meses a quase inexistência de 

índices de precipitação. 
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Tabela 3 – Dados relativos à temperatura máxima e mínima, e precipitação no Alentejo. Fonte: 

climate-data.org. (Disponível em: https://pt.climate-data.org/location/632872/) 

 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out.  Nov. Dez. 

Temperatura 

média 

(ºC) 

 

7.5 

 

8.6 

 

10.9 

 

12.9 

 

15.3 

 

19.6 

 

22.1 

 

22.5 

 

20 

 

15.7 

 

10.8 

 

7.9 

Temperatura 

mínima 

(ºC) 

 

4 

 

4.5 

 

6.7 

 

8.1 

 

10.3 

 

13.8 

 

15.7 

 

15.9 

 

14.3 

 

11.1 

 

7.1 

 

4.5 

Temperatura 

máxima 

(ºC) 

 

11 

 

12.7 

 

15.1 

 

17.8 

 

20.3 

 

25.4 

 

28.6 

 

29.1 

 

25.7 

 

20.3 

 

14.6 

 

11.3 

Chuva (mm) 158 147 102 91 75 48 10 11 48 105 143 127 

 

Assim, denota-se que os valores máximos e mínimos da temperatura no Alentejo 

são relativamente próximos aos valores máximos e mínimos na cidade de Al’ 

Mafraq, podendo desta forma, proceder-se ao cálculo do coeficiente de 

transmissão térmica (U) das paredes exteriores e da cobertura usando os valores 

estabelecidos para esta região climática em Portugal. 

 

3.6. Cálculos relativos ao coeficiente de transmissão térmica (U)  

 

O coeficiente de transmissão térmica de um elemento construtivo é calculado 

através da espessura dos seus componentes e dos valores de condutibilidade 

térmica (W/m.ºC). Estes permitem a determinação da resistência térmica (m.ºC/W) 

do elemento construtivo e, consequentemente, do coeficiente de transmissão 

térmico global. Este último, designado por U (W/m2.ºC), calcula-se através da 

expressão, 𝑈 = 1𝑅𝑡        𝑊 𝑚2⁄ . º𝐶  

 

Onde Rt corresponde à resistência térmica total. A determinação do coeficiente 

de transmissão térmica é fundamental para poder avaliar a eficiência energética 

das paredes/coberturas e, assim, determinar as condições de conforto térmico da 

habitação em estudo.     

https://pt.climate-data.org/location/632872/
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De acordo com a Portaria n.º 379-A/2015 de 22 de outubro publicada no Diário da 

República, 1.ª série — N.º 207 — 22 de outubro de 2015, expõe em anexo o 

Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH) — 

Requisitos de conceção para edifícios novos e intervenções. Este regulamento 

apresenta uma tabela (tabela 4) relativa aos coeficientes de transmissão térmica 

de referência de elementos opacos e de vãos envidraçados, Uref, em cada uma 

das zonas climáticas em que está dividido Portugal Continental. A região em 

estudo corresponde à zona climática I1 de Portugal Continental. Sendo a maioria 

dos módulos habitacionais construídos sucessivamente, havendo várias fachadas 

em contacto com outras, existem, no entanto, algumas sem contacto, voltadas ao 

exterior. Assim, por simplicidade e sistematização, adota-se como situação única 

a de uma parede exposta. Para isso, recorre-se aos valores do coeficiente de 

transmissão térmica relativo à Zona corrente da envolvente em contacto com o 

exterior ou espaços não úteis. Adotamos os valores de referência mínimos, pois se 

nesta condição (mais desfavorável) os valores dos coeficientes de transmissão 

térmica se aproximarem estão garantidas condições de conforto mínimas. 

 

Tabela 4 – Coeficientes de transmissão térmica superficiais de referência de elementos opacos e de 

vãos envidraçados, Uref. Fonte: adaptado de REH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedeu-se ao cálculo dos valores dos coeficientes de transmissão térmica das 

diferentes espessuras de parede, nomeadamente de 14cm (figura 62a), 28 cm 

(figura 62b) e 42cm (figura 62c), de modo a encontrar a espessura de parede que 

proporcione um coeficiente de transmissão térmica mais próximo do Uref.  



 

118 
 

 

 

 

 

 

 
              (a)                                            (b)                                                  (c) 

Figura 64 – Secções verticais de (a) 14cm, (b) 28 cm e (c) 42cm de espessura (autor). 

 
Verifica-se que através do cálculo do coeficiente de transmissão térmica tanto da 

parede com espessura de 14 cm (tabela 5) como da parede com espessura de 28 

cm (tabela 6) não estão garantidas as condições de conforto térmico mínimas. 

 

Tabela 5 – Cálculo do coeficiente (U) da parede exterior de 14 cm do módulo habitacional. 

Elementos 
Espessura 

(m) 

Condutibilidade térmica 

(W/m.ºC) 

Resistência térmica 

(m.ºC/W) 

Reboco interior 0.05 0.67 0.07 

Reboco exterior 0.06 0.67 0.09 

Parede exterior 0.14 0.45* 0.31 

 

Resistência térmica total (Rt): 0.47 

Coeficiente de transmissão térmica (W/m2. ºC): 2.12 

* Fonte: Adaptado de Ramos et al., 2011 

 

Tabela 6 – Cálculo do coeficiente (U) da parede exterior de 28 cm do módulo habitacional.  

Elementos 
Espessura  

(m) 

Condutibilidade térmica 

(W/m.ºC) 

Resistência térmica 

(m.ºC/W) 

Reboco interior 0.05 0.67 0.07 

Reboco exterior 0.06 0.67 0.09 

Parede exterior 0.28 0.45* 0.62 

 

Resistência térmica total (Rt): 0.78 

Coeficiente de transmissão térmica (W/m2. ºC): 1.28 

* Fonte: Adaptado de Ramos et al., 2011 

 

Deste modo, procedeu-se ao cálculo do coeficiente de transmissão térmica da 

parede exterior de 42 cm (tabela 7) onde estão garantidas as condições, bem 
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como ao cálculo do coeficiente de transmissão térmica da cobertura (tabela 8), 

referentes ao módulo habitacional proposto, onde estão garantidas as condições 

de conforto térmico mínimas.   

No processo de cálculo do valor de U, desprezaram-se as resistências térmicas 

superficiais, sendo estas a resistência superficial interior e resistência superficial 

exterior, por não haver dados relativos a estes. Como estas resistências adicionam 

mais algum grau de resistência térmica, não as considerar é vantajoso para a 

estrutura. 

 

Tabela 7 – Cálculo do coeficiente (U) da parede exterior do módulo habitacional.  

Elementos 
Espessura  

(m) 

Condutibilidade térmica 

(W/m.ºC) 

Resistência térmica 

(m.ºC/W) 

Reboco interior 0.05 0.67 0.07 

Reboco exterior 0.06 0.67 0.09 

Parede exterior 0.42 0.45* 0.93 

 

Resistência térmica total (Rt): 1.09 

Coeficiente de transmissão térmica (W/m2. ºC): 0.91 

* Fonte: Adaptado de Ramos et al., 2011 

 

Tabela 8 – Cálculo do coeficiente (U) da cobertura do módulo habitacional. 

Elementos 
Espessura  

(m) 

Condutibilidade térmica 

(W/m.ºC) 

Resistência térmica 

(m.ºC/W) 

Reboco exterior 0.06 0.67 0.09 

Solo* 

enriquecido 
0.36 0.3* 1.2 

 

Resistência térmica total (Rt): 1.29 

Coeficiente de transmissão térmica (W/m2. ºC): 0.77 

* Fonte: Mendonça, 2005: A1-10 

 

Os rebocos interiores e exteriores são constituídos por terra, cal e fibras naturais 

secas. Como não existem dados sobre a sua condutibilidade térmica, recorreu-se 

a uma argamassa de reboco comercial com características semelhantes. A 

escolha recaiu num produto da SECIL que é uma argamassa de reboco com fibras 

naturais, à base de Cal Hidráulica Natural (SECIL, 2017). O desempenho térmico 
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desta argamassa apresenta um valor tabelado de condutibilidade térmica de 

0.67 W/m.ºC (Secil, 2013). Tendo em conta que o ligante utilizado neste produto é 

semelhante ao material local (terra/barro) e a introdução de fibras naturais secas 

tem efeito térmico semelhante ao produto escolhido, o valor tabelado é o valor 

escolhido para este estudo. 

 

Através do estudo de Mendonça (2005: A1-10), o valor de condutibilidade térmica 

da terra-seca é de 0.16 W/m.ºC e o valor da terra-húmida é de 0,77 W/m.ºC. No 

entanto, adotou-se o valor de 0,3 W/m.ºC devido às diferenças de temperatura 

entre o inverno e o verão, que deixam a terra num estado semi-húmido.   

 
Discussão dos cálculos  
 
Tendo em consideração que, à data deste estudo, desconhecia-se a existência 

ou não de legislação, nomeadamente um regulamento térmico da Jordânia, foi 

decidido utilizar uma região de Portugal para efeitos de determinação de 

parâmetros térmicos fundamentais. Da análise e comparação da Jordânia com 

Portugal, conclui-se que o Alentejo é a realidade Portuguesa mais próxima. 

Desta forma, e relativamente às condições de conforto térmico, o principal 

objetivo foi aproximar os valores de coeficientes de transmissão térmica (U) da 

solução construtiva aos valores de referência para a zona portuguesa escolhida.  

 

Assim, o sistema proposto (cobertura e parede) está suficientemente próximo 

desses valores, apesar de ser um sistema de autoconstrução e, por isso, não poder 

ser exigível a obtenção de valores mais baixos, só possíveis à custa de métodos 

construtivos mais modernos e eficientes. No entanto, os valores relativos ao edifício 

tipo são inferiores aos valores máximos admissíveis na anterior legislação nacional. 

(RCCTE, 2006). Ainda assim, os valores dos coeficientes de transmissão térmica da 

cobertura e da parede propostas podem ser alterados através da elaboração de 

mais estudos. 
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3.7. Sistema construtivo  

 

A solução apresentada caracteriza-se por uma habitação, com geometria 

regular, de modo a otimizar o sistema construtivo e a possibilidade de aumentar a 

flexibilidade tipológica.  

Como já referido anteriormente, o sistema construtivo teve como premissa a 

possibilidade da população participar no processo de construção da sua própria 

habitação segundo um processo construtivo simplificado, fortalecendo a 

autoconstrução, com habitações de baixo custo, assim como tendo em conta 

padrões de sustentabilidade. 

Na construção das paredes, tanto exteriores e interiores, procede-se ao 

empilhamento dos blocos referentes ao projeto HiLoTec, desde a fundação até à 

construção das paredes. Tal como definido pelo projeto HiLoTec, a cada cindo 

fiadas de blocos, é necessário a colocação de blocos de travamento para atingir 

a estabilidade estrutural.  

Os dois orifícios dos blocos, para além de permitirem a passagem de instalações 

elétricas e hidráulicas, permitem o reforço vertical, bem como a estabilização e 

resistência global da estrutura, com a dição de varões de aço em pontos fulcrais 

das paredes, principalmente nos cantos das paredes exteriores, na interseção das 

paredes exteriores com as paredes interiores, nos pontos mais frágeis das paredes 

interiores e no meio de cada vão de parede.  

 

Os varões de aço necessitam de serem fixados às fundações antes de se proceder 

à construção da parede. Aquando a sua fixação, os orifícios têm te ser 

preenchidos com argamassa de cal e fibras vegetais secas (utilizada como 

revestimento exterior e interior) para melhor aderência dos materiais e reforço 

estrutural. Esta ação pode ser considerada um pouco complexa, o que requer 

uma maior organização e atenção por parte da população (Ramos, et al., 2011). 

Para a adição dos reforços verticais, neste caso os varões de aço, é necessário 

uma fundação resistente. Para esse efeito, o solo do local, considerado arenoso, 

precisa de reforço, que pode ser conseguido pela adição de cal. Assim, após o 

processo de escavação e para proceder ao empilhamento dos blocos, estes têm 

de ser revestidos com argamassa de terra com cal, sendo a mesma utilizada para 

revestimento exterior e interior das paredes. Esta argamassa, para além de permitir 
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a estabilização e resistência da fundação e consequente reforço estrutural, 

permite que o solo não entre em contacto com os blocos de terra compactados, 

de modo a protegê-los da infiltração por capilaridade da água que penetra no 

solo.  

 

Relativamente à cobertura, esta é constituída por uma chapa perfilada, sendo 

coberta por terra enriquecida compactada (constituída por terra, uma 

percentagem de cal e fibras vegetais secas) e argamassa de cal e fibras vegetais 

secas, formando uma laje colaborante. No seu processo de construção, 

primeiramente, procede-se à colocação da chapa perfilada. Esta é ancorada aos 

varões de aço para melhor resistência e estabilização da estrutura e evitar a sua 

deformação a longo prazo. Posteriormente, procede-se à colocação da terra 

enriquecida compactada e, por fim, procede-se ao revestimento com argamassa 

de cal e fibras vegetais secas.  

De notar que a argamassa de cal e fibras vegetais secas envolve toda a estrutura, 

desde a cobertura até à fundação. A utilização de cal reforça tanto a argamassa 

como a estrutura, permitindo também a ligação entre os materiais. Já a utilização 

de fibras vegetais secas, evitam a fissuração e retração do material, absorvem a 

água e reforçam o material e consequentemente a estrutura.  

 

A figura 65 corresponde ao corte construtivo de uma secção vertical. No que 

respeita à sua composição e para um melhor entendimento da interligação dos 

materiais, o sistema construtivo é composto por:  

 

(1) Reboco exterior/interior;  

(2) Terra enriquecida com cal e fibras vegetais secas;  

(3) Chapa perfilada;  

(4) Bloco de terra compactado – HiLoTec;  

(5) Varões de aço;  

(6) Camada de brita;  

(7) Enrocamento com argamassa;  

(8) E, por último, solo compacto.  
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Figura 65 – Corte construtivo de uma secção vertical referente à parede exterior do módulo 

habitacional proposto, sem escala (autor). 
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Como exemplo, num campo de refugiados Sahrawi, localizado no Sahara 

ocidental, verifica-se que a população utiliza a terra para a construção das suas 

próprias habitações, mais precisamente na constituição da cobertura, 

principalmente pelo seu baixo custo (Herz, 2013: 125).  

De igual forma, constata-se que a população utilizou chapa na construção e 

constituição da cobertura (figura 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 66 – Habitações All Houses em processo de construção em autoconstrução. Fonte: 

Adaptado de Herz, (2013: 125). 

 
A utilização da chapa parece residir no facto de melhorar a resistência e 

estabilização da estrutura, assim como garantir a impermeabilização e 

escoamento das águas pluviais. No entanto, denota-se também que, devido às 

condições climáticas de elevadas temperaturas e para melhores condições de 

conforto dos habitantes, que a população procedeu à colocação de terra sobre 

a chapa, de modo a reduzir o aumento da temperatura no interior da habitação. 
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Conclusões 
 
A atualidade demonstra a complexidade de problemas que caracterizam um 

campo de refugiados, em particular as condições humanitárias. Os seus habitantes 

encontram-se dependentes de ajuda externa no que se refere à alimentação, 

educação, saúde e, nomeadamente, das condições de habitabilidade. As 

condições aí encontradas baseiam-se em soluções de habitação temporária cujas 

características não permitem a evolução para uma realidade que se torna 

permanente.  

Este trabalho permite concluir da possibilidade de se transformar esta realidade 

temporária numa realidade permanente, ou seja, transformar um campo de 

refugiados numa cidade, desde que haja tanto um entendimento dos seus 

principais problemas e as reais necessidades da população, como um estudo 

relativo a técnicas locais, de modo a encontrar um sistema construtivo de baixo 

custo que garanta as condições mínimas de conforto. Nesta perspetiva, é evidente 

a necessidade de transformar os abrigos temporários e/ou habitações temporárias 

existentes no campo, em habitações permanentes, necessitando desta forma de 

infraestruturação.  

 

A proposta de transformação do campo de refugiados de Al’ Zaatari numa cidade 

foi possível através de soluções de baixo custo, com habitações sólidas e 

funcionais, através da autoconstrução. Para a concepção da identidade em 

locais que não têm referências culturais ou históricas, a autoconstrução e o 

envolvimento da comunidade, ajudam na criação da identidade de uma futura 

cidade. Neste contexto, o sistema construtivo utilizado é um sistema sustentável, 

em termos emocionais e materiais, caracterizado por ser de baixo-custo, o que 

possibilita a criação de uma tipologia adaptável perante as necessidades da 

população.  

 

No decorrer do desenvolvimento deste documento, foram discutidas questões 

sobre a importância da arquitetura em terra e o seu vínculo perante o seu 

significado cultural e a sua ancoragem no desenvolvimento de sociedades, no 

meio onde habitam e na troca de conhecimentos essenciais para o 

desenvolvimento das gerações presentes e futuras.  
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Neste contexto, o campo de refugiados de Al’ Zaatari, como caso de estudo, 

apresenta características para o desenvolvimento deste tipo de arquitetura, na 

construção de um módulo habitacional com premissa de se dedicar à 

autoconstrução.  

 

Desta forma, procedeu-se à intervenção no campo de refugiado de Al’ Zaatari 

segundo princípios estruturantes para o desenvolvimento da proposta:  

 

(I) Planeamento urbano e infraestruturação;  

(II) Proposta de um módulo habitacional permanente em terra;  

(III) E, proposta de um sistema construtivo da solução habitacional e 

cálculos relativos ao coeficiente de transmissão térmica (U), de modo a 

garantir condições térmicas adequadas.  

 

A proposta de planeamento urbano teve como base a definição das vias 

principais, secundárias e terciárias. Para tal, foi necessário caracterizar o contexto 

local e organização atual do campo, para definir e justificar as opções tomadas, 

na colmatação dos problemas derivados do seu planeamento e organização 

espontânea inicial. Pretendeu-se uma melhor estruturação viária para permitir o 

acesso a bens, serviços e aglomerados habitacionais, bem como a criação de um 

melhor fluxo relativo a redes de abastecimento e saneamento para responder às 

necessidades da população.  

 

O desenvolvimento do módulo habitacional está intrínseco tanto à origem da 

população como ao contexto local onde esta se insere atualmente. Para o seu 

desenvolvimento foi fundamental entender o Islamismo, a origem da cidade, da 

arquitetura e da habitação islâmica, tanto na sua organização como o seu modo 

de vivência, a fim definir diretrizes para o desenvolvimento da proposta.  

Perante o contexto local onde a população se insere, e tendo como objetivo a 

construção sustentável e habitação de baixo custo, a habitação visa 

principalmente a adoção de materiais naturais e locais e, garantir a adequação 

social, económica, ambiental e cultural.  
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Ao nível do desenho das habitações, estas têm por base a organização de uma 

habitação islâmica no que diz respeito à sua segurança perante o exterior, na 

transição dos espaços e a adaptabilidade destes, podendo adquirir novas funções 

para além daquelas a que estão confinadas.  

 

Estes objetivos de desenho asseguram as diretrizes para o desenvolvimento da 

habitação proposta:  

 

(I) Consideração da cultura, tradição e religião da população;  

(II) Compreensão da organização e modo de vivência habitacional, 

garantindo a hierarquização dos espaços;  

(III) Aumentar o sentido de pertença, segurança, privacidade e, 

condições de habitabilidade e adaptabilidade;  

(IV) Compreender as necessidades reais da população;  

(V) E, incentivar o desenvolvimento de relações de vizinhança e de 

sociedade, promovendo a interajuda entre a população.  

 

Ao nível do sistema construtivo, este visa, principalmente, promover a 

autoconstrução, entendida pela participação no processo de construção da sua 

própria habitação, garantindo condições térmicas adequadas, bem com 

condições de habitabilidade, de acordo com o clima da região onde a 

população se insere. 

 

Assim, foram cumpridos os principais objetivos:  

 

(I) Adoção de materiais locais e naturais disponíveis de baixo custo;  

(II) Facilidade construtiva, que permite não só o desenvolvimento e 

troca de conhecimentos entre as gerações presentes e futuras, como 

a recuperação psicológica da população, que pode novamente 

planear o seu futuro na construção da sua habitação;  

(III) E, garantir condições de conforto térmico (paredes e cobertura) 

adequadas, que permitem o equilíbrio entre a temperatura interior e 

exterior. Estas condições são garantidas através do cálculo do valor 

do coeficiente térmico U.  
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Desta forma, concluímos que as determinações que fundamentam a proposta de 

intervenção no campo de refugiados de Al’ Zaatari são primordiais para a 

construção e intervenção de trabalhos futuros neste contexto. 

 

Numa perspetiva de trabalhos futuros, é importante referir que é necessário:  

 

(I) A elaboração de protótipos;  

(II) Elaborar estudos e um regulamento no que respeita a condições 

térmicas para a adequação do projeto;  

(III) Verificar no local se a população estaria recetiva às soluções 

propostas através de ações participativas discutidas com os 

habitantes perante a implantação das soluções propostas;  

(IV) Estudar e avaliar os solos segunda as condições geológicas do local;  

(V) Avaliar a relação custo-benefício perante a utilização de elementos 

não locais (chapa perfilada) e perceber os custos reais da solução, 

pelo que carecem de ser aprofundados;  

(VI) E, por fim, testar outras soluções, como a possível inserção de uma 

caixa-de-ar estanque na parede, para garantir melhores condições 

de conforto térmico.  

O valor mínimo de coeficiente de transmissão térmica está 

relacionado com uma espessura de parede e cobertura elevada, o 

que acarreta custos mais elevados. Sendo a proposta do modelo 

habitacional uma solução construtiva relacionada com a construção 

de um modelo habitacional de baixo custo, os custos acrescidos 

devem e têm de ser evitados, pelo que na premissa de adoção de 

materiais locais não se pode adotar matérias mais eficientes. 

 
 

O desenvolvimento dos objetivos futuros implicará necessariamente uma 

interdisciplinaridade entre a Sociologia, a Engenharia e, nomeadamente, a 

Arquitetura.   
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