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We are designing nature and we are subject to her laws and powers. This new condition demands 

that design discourse not be limited to boardrooms or kept inside tidy disciplines. 

 

As a first step to achieving this, we abandoned the classical design disciplines in our research and, 

instead, began to explore systems of exchange, or design “economies”. Instead of looking at product 

design, we looked at economies of movement (…) 

 

The patterns that emerged reveal complexity, integrated thinking across disciplines, and 

unprecedented interconnectivity. 

 

(Mau, 2004, p. 16) 
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RESUMO 

  
O problema da construção e habitação é uma questão fundamental nos países em desenvolvimento 
(PED) com implicações sociais profundas. Por razões económicas os centros urbanos crescem 
exponencialmente em detrimento das zonas rurais que definham. O tema abordado tem como 
objectivo responder às necessidades das populações rurais dos PED no que diz respeito à construção 
de habitação e outros equipamentos de estrutura ligeira e que possam ser também uma mais-valia 
económica para as comunidades locais. 
 
É proposta uma metodologia de projecto que tem por objectivo ilustrar os aspectos relativos à 
compatibilização de materiais naturais locais com a tecnologia industrial global, criando condições 
que facilitem a concepção e execução do projecto de arquitectura – uma base de trabalho para o 
desenvolvimento de sistemas construtivos versáteis e localmente sustentáveis.  
Pretende-se mostrar a articulação entre o global e o local, nomeadamente através da inter-relação 
entre a tecnologia vernacular, a tecnologia industrial globalizada, a cultura, a climatologia, a 
geografia, a geologia, pedologia e coberto florestal, preconizando-se a utilização de:  
 

� Materiais vernaculares que permitam uma eficácia bioclimática e integração cultural;  

� Materiais industriais que permitam uma eficácia tecnológica e rapidez construtiva.  
 
Evidencia-se que a utilização das duas tecnologias no método construtivo permite uma solução 
integrada das necessidades comunitárias com a valorização da cultura e economia locais e a 
actualização da mão-de-obra a métodos de trabalho tecnologicamente mais eficazes.  
 
Utilizou-se uma análise multicritério do território angolano, obtida através da informação geográfica 

disponível e utilizando um sistema de informação geográfica o que permitiu criar um novo mapa de 

Angola com a identificação de: 

� Materiais de construção disponíveis na área da geologia; 

� Materiais de construção disponíveis na área da pedologia; 

� Materiais de construção disponíveis no coberto vegetal; 

� Grupos étnicos, a sua cultura genérica e seus processos construtivos; 

� Condicionantes climáticas. 

Tendo como caso de estudo a região do Sudoeste de Angola concretizaram-se projectos de 

arquitectura para três áreas distintas utilizando a informação disponibilizada pela metodologia 

proposta. A aplicação em projecto das variantes geográficas reveladas pela geologia, pedologia, 

coberto vegetal, clima e etnografia determinaram diferentes soluções expressas por técnicas de 

construir, orientações e desenvolvimento em planta, cortes e alçados. 

 

 

Palavras-chave: materiais de construção, indústria global, tradição, diversidade geográfica, 
diversidade cultural, empoderamento. 
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ABSTRACT 

The problem of Construction and Housing is a key issue in developing countries (DC´s) with profound 

social implications. For economic reasons urban centers grow exponentially to the detriment of rural 

areas languishing. The topic aims to meet the needs of the rural populations of DC´s with regard to 

the construction of housing and other social amenities, built in light structures, and also, as an 

economic asset for local communities. 

A project methodology is proposed in order to illustrate the aspects of local natural materials 

compatibility with the global industrial technology, creating conditions that facilitate the design and 

implementation and development of versatile and locally sustainable building systems. It is intended 

to show the link between global and local, including through the inter-relationship between the 

vernacular technology, global industrial technology, culture, climate, geography, geology, soil science 

and forest cover, and recommending to use of: 

� Vernacular materials that allow bioclimatic efficacy and cultural integration;  

� Industrial materials that allow a technological efficiency and rapid construction. 

It is emphasized that the use of the two technologies in the production process allows an integrated 

solution of community needs with the appreciation of local culture and economy and the update of 

hand labor to technologically more efficient working methods. 

A multi-criteria analysis of the Angolan territory using a geographic information system was applied, 

allow creating a new map of Angola with the identification of: 

� Building materials available in the field of geology;  

� Building materials available in the field of soil science;  

� Building materials available in vegetation cover;  

� Ethnic groups, their general culture and construction processes;  

� Climatic conditions. 

With the region of south-west Angola, as a case study, and using the information provided by the 

proposed methodology, were created architectural projects for three outlying areas. The project 

application of geographical variants revealed by geology, pedology, vegetation, climate and 

ethnography, was crucial to obtain different solutions in architectural design, techniques to build, 

and guidelines. 

 

Keywords: building materials, global industry, tradition, geographical diversity, cultural diversity, 

community empowerment. 
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NOTA PRÉVIA 

A arquitectura1 vernacular sempre me interessou devido às suas ligações subtis com a geografia 

física, não a encarando com um “modo conservador” da prática de construir, mas sim como um 

laboratório no terreno já posto à prova no tempo. Estas técnicas foram-se adequando aos 

constrangimentos locais, permitindo soluções de baixo custo económico, como a vantagem de se 

encontrarem materiais livres de um ciclo de vida com contaminação ambiental, usualmente 

associada aos materiais industriais. 

Na construção vernacular os materiais estão localmente presentes e à disposição do utilizador, mas é 

preciso ter em conta, que, certas soluções de “outras épocas” podem não estar adaptadas a hábitos 

e estilos de vida contemporâneos assim como os seus “tempos de demora” no acto de construir. Os 

materiais vernaculares não são livres de custos, e, inclusivamente podem-se tornar mais caros em 

relação aos materiais industriais, dependendo do contexto económico e acessibilidades locais 

(Lawrence, 2006). Podem também não ter as performances mais adequadas a um determinado clima 

sendo utilizados por serem os únicos materiais disponíveis nesse lugar (Meir & Roaf, 2006). 

A ideia para o tema de tese, também adveio do facto de ter estado em Angola a desenvolver em 

projecto e no terreno arquitectura no âmbito das estruturas ligeiras pré-fabricadas, com o intuito de 

serem montadas pela mão-de-obra local. Verifiquei que os próprios autóctones, nas zonas rurais, se 

interessavam por novas tecnologias devido ao facto de serem montadas rapidamente e o aspecto 

dos materiais demonstrar um carácter mais durável e “acabado” que os habitualmente utilizados por 

essas mesmas populações. 

Neste enquadramento e com o objectivo de contribuir para o tema decidi aprofundar aspectos 

relativos aos países em desenvolvimento, tais como as questões sociais e económicas relativas aos 

conceitos de appropriate technology (Kaplinsky, 2005) e a sua viabilidade no contexto da habitação 

para populações locais de baixo rendimento, que, perfazem 85% da população global e que 

usualmente não fazem parte dos programas académicos e postulados da arquitectura mais 

institucionalizada (Sinha, 2012).  

Por forma a propor uma metodologia em arquitectura que seja consentânea com a gestão 

sustentável dos recursos locais disponíveis e constrangimentos cruzando-os coma as vantagens da 

tecnologia industrial, foi fundamental a investigação sobre o estudo da Geografia física, recursos 

naturais e condições ambientais locais de Angola, em particular a sua região do sudoeste. 

Tratando-se de um trabalho de carácter pluridisciplinar que integra vários domínios da arquitectura e 

inclui uma análise de aspectos ambientais e de recursos naturais bem como etnográficos e 

socioecónomicos. 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Por opção pessoal não se utilizam as regras do novo acordo ortográfico. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Nesta dissertação pretende-se abordar as questões da sustentabilidade dos materiais e da estrutura 

de construção no contexto de um país em desenvolvimento (PED). Para além dos aspectos 

relacionados com a tecnologia, este tema exige, inevitavelmente, uma análise de um ponto de vista 

mais abrangente. 

Nas duas últimas décadas ocorreram mudanças económicas e geopolíticas de tal modo impactantes 

que possibilitaram a emergência de economias dos países do Sul, permitidas e impulsionadas pelas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) que proporcionaram um acréscimo dos fluxos de 

capital e do comércio internacional de bens, dando realce às redes. Em África as mudanças 

demográficas, a acelerada urbanização e o aumento e facilidade de acesso a produtos básicos (ECA, 

2013, p. 4) registaram alterações profundas, sendo Angola um dos países com maior crescimento mas 

também com um dos menores índice de desenvolvimento humano (IDH). 

A sustentabilidade, neste contexto, está tão directamente entrosada com as condições geográficas 

ambientais locais como com as questões relacionadas com o desenvolvimento económico e social. 

Como tal, o empoderamento tecnológico das respectivas populações pode ser um factor 

fundamental no estabelecimento da equação de equilíbrio, tendo influência na maior ou menor 

susceptibilidade das populações autóctones de um território às alterações ambientais locais, no 

respectivo acesso a bens e serviços básicos (como a água, o saneamento básico e a posse de uma 

habitação condigna). A arquitectura assume um papel fundamental, onde a habitação é o principal 

parâmetro do fenómeno do saneamento. O tema da dissertação está focado no desenvolvimento de 

pequena escala directamente relacionado com a população – sua disponibilidade económica e grau 

de instrução básica – e a sua capacidade potencial de desenvolvimento económico e social, onde o 

respectivo acesso a tecnologias apropriadas permita a criação de empreendedores de pequena 

escala. 

O actual desenvolvimento tecnológico está sobretudo associado às TIC, que se encontram 

disseminadas pelas respectivas populações (com maior crescimento de implementação do que num 

contexto de PED) e que representam um papel fundamental no respectivo progresso, promovendo a 

posse, a produção e a transmissão de informação vital nas áreas das relações familiares, sociais, 

culturais, económicas, tecnológicas e ambientais. 

Segundo a opinião de vários autores (Sinha, 2012) que as populações dos PED querem qualidade nos 

materiais e “dignidade construtiva” nas suas habitações. Anseiam por modelos representativos da 
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classe média alta dominante desse mesmo país, e que, geralmente são expressos por materiais 

institucionalmente associados à modernidade global vigente e tipologias inspiradas nos modelos 

ocidentais. Como tal, os modelos pseudo-vernaculares e ecológicos, impostos por actores externos, 

cheios de boas intenções e com ideologias estéticas pré-concebidas do que deverá ser a “boa 

arquitectura” ecológica, e que no fundo constitui a preferência pessoal desses mesmos activistas), 

geralmente acaba por ser linearmente rejeitado pelas próprias populações dos PED (Sinha, 2012). 

As barreiras socioculturais contra as tecnologias “alternativas”2 na arquitectura podem ser também 

institucionais, porque, em muitos casos, os materiais alternativos naturais de baixa tecnologia são 

rejeitados em programas de habitação por não corresponderem aos valores contemporâneos da 

arquitectura moderna ocidental, conotada com materiais como o betão, o aço e o vidro, e que 

conferem durabilidade, modernidade e estatuto social à construção. Numa perspectiva de 

emancipação social, as famílias atingidas por esses programas querem que o investimento das suas 

vidas reflicta uma subida no seu estatuto social, e como tal, os seus desejos estão relacionados com a 

sua percepção de modernização e conotados com as classes dominantes desse mesmo país, 

associando os materiais tradicionais a um retrocesso (Lewcock , 1997, p. 127). Autores ligados às 

questões da arquitectura e desenvolvimento nos PED, como Klinker (2004) ou Sinha (2012) referem 

que muitas instituições governamentais e financeiras não reconhecem a validade dessas técnicas 

alternativas de construção na implementação de novos programas de habitação. Na realidade são 

consideradas mais como um risco financeiro, devido à associação que as populações fazem com a 

falta de progresso, ou mesmo como um desperdício de recursos financeiros, pelo facto do seu valor 

de mercado, a longo prazo, não estar assegurado.  

Tecnologias “velhas”, que foram implementadas de determinada maneira por países industrializados 

(PI), são agora utilizadas pelos países emergentes, de uma maneira mais “directa”, dispensando as 

fases de investigação e massificação, e também com diferentes formas de utilização que não foram 

prefiguradas no passado. Edgerton (2008, p. 43) designa essas tecnologias por creole technology: 

“the basic imported technology acquired a new lease of life in the poor world” (Edgerton, 2008, p. 

43). 

Num mundo global, o papel de novas tecnologias apropriadas à construção torna-se tão válido nos PI 

como nos PED, sendo possível associar tecnologias industriais e vernaculares, potencializando ambas, 

para a construção de projectos que demonstrem acessibilidade económica, longevidade, qualidade 

estética e um design adaptado e adequado às condições geográficas e sociais. Nesse sentido vários 

programas e experiências demonstram que através da utilização de materiais locais, 

complementando a sua produção local com tecnologia global industrial adaptada às condições locais, 

poderá dar azo a materiais de qualidade mínima e “dignidade” apreciada também pelas populações 

autóctones dos PED. Materiais que tenham durabilidade, permitam construir rapidamente, que 

demonstrem uniformidade geométrica e mantenham a qualidade por igual em toda a linha de 

produção, e que por isso sejam positivamente aceites pelos produtores e os utilizadores finais. Pode-

se estabelecer, assim, a premissa que, além de responder às necessidades locais, essas novas 

tecnologias permitem ajudar a criação de empreendedores locais (Fisher, 2007, p. 33), através do 

desenvolvimento económico potenciado pela produção local e comercialização desses produtos.  

                                                           
2
 A designação de “Alternativas” deve ser entendida no sentido de fugir à utilização dos materiais usualmente 

utilizados na construção civil e que são produzidos numa escala industrial global. 
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1.1 – ENQUADRAMENTO DO TEMA E SUA RELEVÂNCIA 

Actualmente assiste-se a uma escassez de várias tipologias de arquitectura3 nos PED. Em particular, 

no território angolano e, apesar do crescimento económico exponencial que se tem verificado 

recentemente (Duarte, 2007), tal escassez é por demais evidente (Angop, 2011). 

Angola possui um território bastante vasto (1246700 km2) e diversificado a nível geográfico e étnico, 

sendo um dos maiores países de África, demograficamente menos denso e também um dos mais 

ricos em recursos naturais4. Apresenta uma taxa de crescimento populacional de 2.6% acima da 

média dos valores da África subsariana, estimando-se que terá uma população de cerca de 19 

milhões de habitantes5. A taxa de urbanização anual é de 4% e a população urbana representa já 59% 

da população total, na linha do que se verifica mundialmente, existindo focos urbanos em rápido 

crescimento como Luanda, Huambo, Benguela, Lobito e Lubango (Vines & Weimer, 2011, p. 3). A 

capital, a cidade de Luanda, com 2257 km2 tinha cerca de 5 milhões e 800 mil habitantes em 2008 

(Louro, et al., 2009, p. 33), representando praticamente um terço da população nacional. Prevendo-

se que a população na área metropolitana de Luanda, mantendo o ritmo actual de crescimento, 

chegue aos 15.2 milhões de habitantes em 2030. Actualmente três quartos da população vivem em 

habitações precárias nas zonas periurbanas designadas de musseques6 (Louro, et al., 2009, p. 15). 

A necessidade de implementar um programa eficaz e rápido de alojamento da população, a nível 

nacional, torna-se cada vez mais urgente. Tal programa deverá, contudo, contemplar uma vertente 

urbana e outra rural. Ao nível urbano, é inevitável que a futura resposta a este problema passe pela 

utilização de uma construção massiva e industrial nos arredores de cidades com crescimento 

acentuado, sendo mais premente em Luanda, cuja província concentra cerca de 25% da população de 

Angola (Amaral, 2011). Consequentemente o resultado da resposta será, forçosamente, 

descaracterizado, “normalizado” e asséptico, obedecendo a padrões racionais de uma máxima 

eficiência em termos de rapidez e custos de construção e utilizando modelos desadequados à cultura 

Angolana (Louro, et al., 2009, p. 5). Talvez adaptando uma futura malha aos bairros periféricos, 

chamados de musseques, onde a densidade populacional, a ausência de raízes culturais, a 

informalidade e a inexistência de quaisquer infra-estruturas são factores não contornáveis e 

dificilmente solúveis. 

                                                           
3
 Tipologias de arquitectura devem aqui ser entendidas no sentido de estratégias de urbanidade flexíveis, que 

podem constituir soluções para a qualificação do espaço urbano, com especial atenção às contingências 
culturais, construtivas e de densificação, aplicando as lógicas dos modelos às potencialidades locais.  

4
 Angola possui grandes reservas de diamantes, fosfatos e minérios de ferro. É o segundo maior produtor de 

petróleo da África subsariana, cujas exportações representam 60% do seu produto interno bruto (Vines & 
Weimer, 2011, p. 4). O país registou, entre 2008 e 2012, um crescimento de 7.5% devido aos aumentos da 
produção de petróleo e investimentos em gás natural. 

5
 Cerca de 18 milhões de habitantes, segundo as estimativas de 2012 (INE, 2012). De acordo com censo de 

1970, antes da independência, dispunha de 5646166 habitantes, tendo sido realizado um único censo 
posteriormente, em 2014, do qual ainda não foram publicados os resultados. 

6
 Os Musseques são manchas de povoamento ocupando um vasto território em redor de Luanda onde se 

encontram famílias desalojadas e sem recursos agrupadas segundo as suas origens rurais. Esses bairros 
informais, designados de musseques podem ser caracterizados por “assentamentos humanos de 
desenvolvimento acelerado e desordenado, edificados a partir de invasões e ocupações ilegais de terrenos, 
desprovidos de quaisquer planos ou normas construtivas, licenças ou cadastros, normalmente situados nas 
periferias dos centros urbanos, em espaços intersticiais, em falésias ou morros, zonas inundáveis, lixeiras, que 
inicialmente aparecem como uma utopia efémera para tornar-se numa realidade eterna” (Daio, 2011, p. 80). 
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No que diz respeito às zonas rurais, assiste-se igualmente a uma escassez de diferentes tipologias, de 

habitação e de apoio à população. Porém, aqui o problema não reside nas questões colocadas por 

uma forte densidade populacional, mas em evitar a migração da população para os arredores de 

Luanda em busca de melhores condições de vida. Neste caso o “enraizamento” cultural é fulcral 

andando a par de uma resposta eficazmente construtiva que permita à população melhorar 

condignamente as suas condições de vida e em sintonia com um desenvolvimento económico, 

através da exploração dos recursos locais. Quase tudo nas zonas rurais está por explorar, desde o 

sector agrícola, pecuária e pescas. Considera-se pois que é imperativo um programa que mantenha, 

fortaleça ou restabeleça a ligação da população à memória ancestral do local. Uma construção 

massiva e industrial é a antítese de todo este processo. Por outro lado, uma construção que atenda 

apenas aos parâmetros tradicionais também não resolve o problema com rapidez e eficácia. 

Paralelamente é preciso considerar que as aspirações dos autóctones são as condições de conforto 

modernas e dignas da modernidade global, devendo portanto incluir geradores eléctricos, 

telemóveis, rádios, televisões, internet, etc., e cruzam toda a malha social da geografia de Angola. 

O progresso de Angola terá de passar por um desenvolvimento sustentável das províncias7, pelo que 

é fundamental criar as condições dignas de habitabilidade das respectivas populações. O problema 

da habitação e das infra-estruturas já não é apenas uma prioridade centrada em Luanda e terá 

também que ser direccionado para as zonas rurais. Em Angola começa a tomar força a opinião de 

alguns meios institucionais de que se deverá apostar num modelo económico mais inclusivo 

socialmente, que dê preferência ao capital humano, possibilitando o acesso das comunidades locais à 

tecnologia, como factor de desenvolvimento económico na exploração dos recursos naturais, 

contribuindo assim para corrigir assimetrias sociais e regionais (Amaral, 2011). Torna-se por isso 

pertinente uma estratégia de descentralização, assente num planeamento sustentável “atendendo ao 

trinómio Ambiente – Sócio/Cultural – Economia, nas diferentes escalas de intervenção8, desde a 

macro à microescala” (Daio, 2011, p. 79). Uma estratégia que tenha como prioridade aliviar a forte 

pressão demográfica a que os centros urbanos estão sujeitos, criando novas centralidades no interior 

do país, de modo a permitir estancar a migração de população do interior para o litoral urbano. 

                                                           
7
 Apesar da contribuição dos sectores não petrolíferos para o PIB de Angola ter aumentado de 43 para 57%, 

entre 2008 e 2010, a principal fonte de receitas está baseada no sector petrolífero. As contribuições não-
petrolíferas de impostos para os cofres do Estado aumentaram apenas de 7,3% para 8,4% do PIB em 2008-
2009. Mas as autoridades angolanas estão conscientes da necessidade de diversificar a economia nacional, e, 
até certo ponto, têm feito esforços para concretizá-lo, embora ainda não se tenham traduzido numa redução 
da dependência do petróleo. Em Angola o sector da produção industrial é relativamente insignificante, e 
importa cerca de 100% dos seus equipamentos de transporte, máquinas e bens manufacturados e de luxo, 
juntamente com uma grande parte dos seus alimentos. O território tem, no entanto, um potencial enorme 
ainda por explorar a nível agrícola, e, pode, assim, diversificar a economia e criar emprego (Vines & Weimer, 
2011).  

8
 No mesmo artigo, Daio (2011, p. 79) designa as várias escalas de intervenção como o Planeamento Urbano e 

Planos Directores, Loteamento e Urbanismo adaptadas ao contexto sócio/cultural [de Angola], tipologias 
habitacionais de baixo custo, tecnologias de construção de baixo custo. 
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1.2 – HIPÓTESE 

Tendo-se exposto o problema, que não é só relativo a Angola, mas comum aos denominados países 
em desenvolvimento (PED), coloca-se a seguinte hipótese de trabalho:  

Será possível responder, rapidamente e eficazmente, à escassez das diferentes tipologias de 
arquitectura nas zonas rurais de um PED, utilizando para isso os recursos disponíveis da tecnologia 
industrial integrados com a tecnologia local? 

Para responder a essa questão preconizou-se a criação de uma metodologia de projecto em 
arquitectura, para as zonas rurais de um PED, que possibilite a utilização dos materiais industriais 
globais integrados com os recursos naturais locais e que possa reflectir a cultura das populações 
autóctones. 

Essa metodologia de projecto será adaptada à realidade das zonas rurais angolanas, mas com uma 
estrutura flexível que possibilite a sua utilização (com a devida adaptação) a outro PED. 

A metodologia proposta permite projectar um pequeno edifício de habitação que também poderá 
ter utilidade comunitária, de construção rápida, de baixo custo, não negligenciando os aspectos de 
conforto e dignidade. 

As questões relacionadas com cada uma das tecnologias mencionadas – tecnologia industrial global e 
tecnologia local – e com a articulação entre ambas (ver Fig. 1.1) passa fundamentalmente pelos 
aspectos seguintes: 
 

� Utilização dos materiais industriais globais para a obtenção de uma resposta rápida e 
tecnologicamente eficiente. Devido a economias de escala, estes materiais apresentam uma 
produção economicamente viável para um mercado global e têm as seguintes características: 

− Leves; 
− Fáceis de transportar; 
− Tecnologicamente eficientes; 
− Montagem rápida. 

 
� Utilização dos materiais produzidos localmente para contribuir para as eficácias bioclimática e 

cultural, integradas na comunidade local. São materiais provenientes dos recursos locais que 
trazem um insumo de cariz comunitário e têm as seguintes características: 

− Desenvolvimento económico local – pequenas indústrias; 

− Bioclimatização – eficácia térmica; 

− Referência estética do material – valorização da cultura local; 

− Aplicação dos conhecimentos tradicionais – valorização do indivíduo com mais-valias 
económicas. 

 
� Utilização das duas tecnologias (industrial global e tradicional local) conectadas como método 

construtivo que permita uma solução rápida das necessidades comunitárias, valorização da 
cultura local e flexibilização e actualização da mão-de-obra local a métodos de trabalho 
tecnologicamente mais eficazes. É imperioso conciliar aspectos de natureza técnica dos 
materiais industriais com os materiais oferecidos pelo território Angolano, permitindo uma 
resposta ampla de projecto nos seguintes elementos: 

− Fundações e embasamento 

− Estrutura  

− Cobertura 

− Revestimento 
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Fig. 1.1 – Representação esquemática da hipótese. 
 

1.3 – OBJECTIVOS  

O principal objectivo da dissertação é demonstrar que um projecto de arquitectura sustentável para 

habitação em zonas rurais de um PED deve promover a articulação entre as tecnologias locais e as 

tecnologias industriais globais, adequando-as às características específicas de cada local. Isto significa 

que o projecto deve beneficiar do melhor que cada uma das tecnologias tem para oferecer e a 

respectiva combinação deve ser mais do que a soma das partes. 

Assim, apresentam-se os contrastes geográficos, e também culturais, nas diferentes regiões de 

Angola, demonstrando as especificidades em relação aos recursos materiais disponíveis para a 

construção, as diferentes condições climáticas e suas implicações no resultado final do projecto de 

arquitectura. Procedeu-se à escolha de uma região onde esses contrastes geográficos fossem mais 

evidentes, numa distância relativamente curta, e que também dispusesse de vias de comunicação 

para tirar partido das complementaridades regionais em relação aos materiais de construção, não 

deixando de notar que essas complementaridades de materiais foram consideradas sob o ponto de 

vista económico e tecnológico e na perspectiva das Appropriate Technology (AT). Trata-se de uma 

corrente de pensamento, relativamente ao uso da tecnologia, dirigida e acessível às populações 

rurais locais, e que pode ser aplicada na autoconstrução, assim como, no desenvolvimento de 

pequenas empresas de construção civil e pequenas industrias locais, dinamizando o comércio de 

cada região e entre regiões. Uma corrente com estas características é preferível aos sistemáticos 

programas de habitação, promovidos usualmente pelos governos centrais dos PED, e que 

usualmente, devido à economia de recursos centralizados, recorrem a uma tecnologia única 

optimizada, uniformizando materiais e com um único programa habitacional descaracterizado, onde 

os contrastes regionais e respectivas especificidades não têm lugar.  

 

EFICIÊNCIA: 
 
- Resposta rápida às necessidades comunitárias 
- Valorização da economia local 
- Adaptação às condições ambientais e culturais locais 
- Actualização da mão-de-obra local a métodos 

tecnologicamente mais eficazes 

 

Adaptação 
Conexão 

Integração 

Mercado global 

- Materiais industriais 
- Técnologias industriais  
- Economia de escala (transporte 

global de mercadorias) 
- Rigor de projecto 

Economia Local 

- Materiais locais 
- Técnicas tradicionais 
- Constrangimentos físico-geográficos 
- Saber empírico 
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Para a concretização dos objectivos da dissertação recorre-se a dois tipos diferentes de “qualidade 

do lugar”: a “qualidade endógena do lugar” e dados sobre a “qualidade exógena do lugar”. 

 

Os dados do primeiro grupo referem-se à materialidade do projecto e são definidos pela geografia e 

pelos próprios materiais de construção, sendo pois de dois subtipos: materiais (geológicos, 

pedológicos e vegetais) e climáticos. A sua “materialização” em projecto depende da geografia e são 

dados quantificáveis, podendo ser retirados dos recursos materiais encontrados in situ e da recolha 

de dados meteorológicos. Tratando-se de soluções muito concretas e podendo recorrer-se a 

exemplos de aplicações de materiais e métodos construtivos e estratégias climáticas, a outros casos 

de estudo com uma extrapolação “directa” – desde que feitas com as respectivas considerações e 

adaptações às realidades específicas in loco. Por exemplo as condições climáticas não dependem 

apenas das condições geográficas regionais, como a sua continentalidade, latitude ou altitude, mas 

também da orografia local, pois a presença ou ausência de barreiras montanhosas têm um efeito 

particular na circulação dos ventos locais; ou as propriedades físicas e químicas, dos solos, dão-lhe 

características distintas como matéria construtiva; ou ainda no caso dos materiais vegetais, onde as 

condições ambientais como as temperaturas, pluviosidade, humidade e exposição solar afectam a 

sua durabilidade e comportamento. 

 

O segundo grupo de dados permite uma extrapolação indirecta, além da extrapolação directa a partir 

de casos de estudo existentes. Neste grupo de dados estão incluídos os factores culturais e 

económicos. Estes dados, qualitativos e subjectivos, referem-se às questões culturais e simbólicas, da 

utilização do espaço construído, relacionadas com a etnografia, e as questões económicas valorativas 

dos recursos naturais locais a que as diferentes comunidades têm acesso.  

 

No que se refere à usabilidade que os diferentes grupos étnicos imprimem ao espaço, e que fazem 

depender a distribuição do programa espacial interior e exterior, assim como a plasticidade da 

arquitectura através da expressão dos seus elementos culturais, recorreu-se a informação 

antropológica existente. Tentou-se através de dados etnográficos mensuráveis criar um parâmetro 

operativo de projecto na respectiva metodologia proposta, utilizando para tal a distribuição étnica do 

território através das cartas etnográficas disponíveis, assim como outra informação descritiva, 

recorrendo a leituras complementares9 sobre o tema, que, embora possa estar desactualizada, tem o 

objectivo de ilustrar a diversidade étnica no território, assim como os seus contrastes culturais, 

ligados à vida económica tradicional, hábitos culturais e aos conceitos de utilização que cada grupo 

étnico atribui ao espaço de habitação. Não se pretendeu neste estudo criar um programa de 

arquitectura para um grupo cultural específico, mas sim, elaborar uma planta genérica – enquadrada 

ao meio rural angolano e versátil – que pudesse ser utilizada na resposta aos diferentes 

constrangimentos físico-geográficos. 

 

O cruzamento entre os recursos locais e a tecnologia industrial e/ou os novos métodos construtivos, 

exteriores às comunidades rurais de um PED, implicam questões relacionadas com a transferência de 

tecnologia, conceitos de empoderamento (empowerment) individual e comunitário, gestão de 

recursos naturais comunitários e participação comunitária.  

                                                           
9
 Trata-se de bibliografia publicada sobretudo até à década de setenta do século passado e que naturalmente 

necessita de actualização relativa à investigação antropológica de campo. 
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O papel das tecnologias de informação e comunicação (TIC) nas sociedades rurais tradicionais dos 

PED é fundamental como ambiente disseminador de informação útil, tornando-se um factor de 

alavancagem no empoderamento comunitário (Gigler, 2004). A informação disponibilizada pela 

metodologia proposta deverá ser enquadrada num contexto de utilização de AT pelas populações 

rurais, onde os intermediários poderão ser ONGs, arquitectos, pequenos ou médios empreiteiros 

locais, ou também, directamente pelas próprias famílias num processo de autoconstrução, onde as 

TIC deverão ter um papel fundamental no seu acesso. 

 

Nesse sentido, e para se obter êxito na sua aplicação local junto das populações, também as 

questões económicas relacionadas com a implementação de um novo tipo de tecnologia, numa 

determinada região e grupo populacional são indissociáveis, das anteriormente referidas. Esta 

abordagem exige um trabalho de investigação empírico e experimental de campo, assim como 

recursos económicos, que ultrapassam em muito, os objectivos e limites propostos pela dissertação. 

Esta perspectiva é incluída nas fases 10 e 11, da metodologia de projecto proposta, e, apesar de não 

ter sido efectuada, são referidos exemplos práticos de arquitectos e outros autores relativos ao 

tema, questões e teorias nos pontos 2.3, 2.4 e 2.5, do capítulo 2.  

 

Na informação existente e disponível sobre Angola e os seus recursos geográficos, observa-se 

também que não existe um estudo sistemático sobre a arquitectura (conforme as lacunas assinaladas 

no capítulo 3) direccionada para as populações rurais do território Angolano. Não existem propostas 

para os diferentes “contrastes geográficos” em relação aos métodos construtivos e materiais de 

construção, climatização, assim como aos programas de habitação de acordo com as especificidades 

étnicas e sociais de utilização do espaço habitacional. Nesse sentido o método apresentado nesta 

dissertação permite fazer uma avaliação das variáveis e perspectivar nas linhas de projecto os 

métodos construtivos e programas de habitar o espaço. 

É também importante que fique claro que não se pretende apresentar uma solução do tipo chave-

na-mão para as zonas rurais de Angola privilegiando ou favorecendo uma técnica ou método 

particulares como acontece com frequência na maior parte das situações similares. 

1.4 – METODOLOGIA 

A metodologia desenvolvida (Baptista & Ribeiro, 2013) para a concretização dos objectivos propostos 

ilustra os aspectos relativos à compatibilização de materiais naturais locais com a tecnologia 

industrial global, criando condições que facilitem a concepção e execução do projecto de 

arquitectura – uma base de trabalho para o desenvolvimento de sistemas construtivos versáteis e 

localmente sustentáveis. Pretende-se mostrar a articulação entre o global e o local, nomeadamente 

através da inter-relação entre a tecnologia vernacular, a tecnologia industrial globalizada, a cultura, a 

climatologia, a geografia, a geologia, os solos e os recursos florestais, preconizando-se a utilização 

de: 

 

� Materiais vernaculares que permitam uma eficácia bioclimática e integração cultural; 

 

� Materiais industriais que permitam uma eficácia tecnológica e rapidez construtiva. 
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Evidencia-se ainda que a utilização das duas tecnologias no método construtivo permite uma solução 

integrada das necessidades comunitárias com a valorização da cultura e economia locais e a 

actualização da mão-de-obra a métodos de trabalho tecnologicamente mais eficazes. A metodologia, 

embora tenha sido desenvolvida para o caso do território rural de Angola, é suficientemente aberta e 

flexível, permitindo a generalização e adaptabilidade a outros territórios com características 

idênticas. Com o intuito de cumprir os objectivos propostos inicialmente e de dar resposta ao 

problema formulado, a metodologia de investigação desenvolvida baseia-se numa análise 

multicritério do território angolano. Os vários domínios mencionados a nível local devem ser 

intersectados por sobreposição para que se possam identificar as potencialidades de cada área 

territorial, estabelecendo-se então a respectiva adequação às diversas técnicas construtivas 

vernaculares.  

 

 

Apresentam-se as seguintes fases da metodologia: 

 

1. Cruzamento dos mapas do território nos múltiplos domínios de diversidade local. Este tipo de 

diversidade refere-se à informação que marca os parâmetros definidores do projecto de 

arquitectura e que pode ser obtida através da informação geográfica disponível. Estes 

parâmetros são relativos aos materiais, clima e etnografia (Fig. 1.2). Esta informação vai 

marcar a diferenciação e variabilidade do projecto pela intersecção das diferentes disciplinas e 

evidenciar os contrastes geográficos implícitos ao projecto de arquitectura verificáveis num 

“novo mapa de Angola”; 

 

 

 
 

Fig. 1.2 – Cruzamento da informação recolhida. 

 

 

 

CLIMA 

MATERIAIS 

ETNOGRAFIA 

CRUZAMENTO 

ADAPTAÇÃO 

� Mapeamento dos diferentes tipos de climas 

 

� Mapeamento dos diferentes recursos 

materiais: geológicos, pedológicos e florestais 

 

� Identificação das características construtivas 

com raízes culturais 

 

� Cruzar: Clima x Materiais x Etnografia 

 

� Adaptação: Projecto de Arquitectura 
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2. Estabelecimento de correlações, a partir desse “novo mapa de Angola”, entre os materiais 

disponíveis e técnicas construtivas, a estratégia climatérica e os grupos etnográficos de cada 

zona. A comparação desta informação com materiais e técnicas construtivas vernaculares e 

métodos construtivos, desenvolvidos por ONGs e outros intervenientes activos em acções de 

desenvolvimento na área da arquitectura, tem como alvo as populações rurais dos PED; 

 

3. Desenvolvimento de uma estrutura ligeira segundo os critérios de facilidade de montagem, 

transporte, flexibilidade de um espaço evolutivo e adaptação de elementos à matéria-prima 

local. Esta estrutura tem como finalidade optimizar uma questão técnica (relativa à criação do 

espaço interior) vencendo um vão com elementos estruturais que dispensem meios 

elevatórios mecânicos e possa ser montada facilmente e com fiabilidade técnica, que tire 

partido de soluções inspiradas em estruturas ligeiras metálicas, já largamente utilizadas na 

arquitectura de países industrializados; 

 

4. Selecção dos materiais de acordo com os seguintes elementos da construção: base, estrutura, 

cobertura, paredes e outros equipamentos. É fundamental a adaptabilidade destes materiais à 

estrutura ligeira, nomeadamente em termos de conexão e compatibilização; 

 

5. Estudo dos programas de arquitectura actualmente em fase de implementação em nos PED 

incluindo a informação já testada por ONGs; 

 

6. Realização de entrevistas a arquitectos e outros profissionais, de outras áreas desde a 

geografia à engenharia, com larga experiência da realidade angolana sobre os aspectos cruciais 

de projecto: geometria, materiais locais, recursos naturais, infra-estruturas, estradas e 

comunicações, mão-de-obra local, tecnologias locais, etc.; 

 

7. Análise dos diferentes tipos de construções modulares, portáteis e pré-fabricadas existentes 

actualmente, bem como dos sistemas construtivos de estrutura ligeira, avaliando a relação 

entre eficácia estrutural, peso e volume de transporte de materiais e equipamento; 

 

8. Estudo dos trabalhos de arquitectos ligados à prática da teoria da arquitectura para entender, 

com o devido distanciamento histórico, como abordaram as questões éticas, técnicas e de 

sustentabilidade, em relação à arquitectura dirigida às comunidades de PI como as populações 

desfavorecida dos PED; 

 

9. Utilização da experiência pessoal em projecto e construção no território angolano deste tipo 

de estruturas; 

 

10. Avaliação da relação custo-benefício energético dos diferentes materiais de construção, bem 

como das questões logísticas associadas ao respectivo acondicionamento e portabilidade, 

transferência de tecnologia, gestão dos recursos locais e comunitários, viabilidade comercial e 

económica de novos materiais, segundo as complementaridades regionais; 
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11. Estabelecimento de contactos com comunidades locais para avaliação das necessidades e 

vivência em habitações e/ou edifícios comunitários, tendo em conta factores como: a 

operacionalidade dos programas em diferentes culturas, utilização do espaço, significados 

simbólicos dos materiais e arquitectura, hierarquia das necessidades materiais de determinada 

comunidade; 

 

12. Projecto de arquitectura resultante dos contrastes geográficos, elaborado segundo a selecção 

dos diferentes materiais, técnicas construtivas; estratégia climática e programa de projecto. 

 

 

Os dados que serviram de base ao cruzamento referido acima (Fig. 1.2) foram obtidos em fontes 

diversas, nomeadamente: esboço climático de Köppen (Azevedo, et al., 1972); Carta Geológica de 

Angola (Carvalho, 1981); Carta Generalizada dos Solos de Angola (CEPT, 1968); Carta Fitogeográfica 

de Angola (Barbosa, 1970) e esboço da Carta Étnica de Angola (I. I. C. A., 1970). Digitalizaram-se as 

respectivas cartas e esboços que foram georreferenciados e vectorizados, com recurso a um SIG 

(Sistema de Informação Geográfico), identificando todas a informação relativamente às suas 

manchas gráficas. 

 

No respectivo sistema foi efectuada uma operação de intersecção dos cinco mapas, obtendo-se um 

novo mapa de Angola dividido em novos polígonos, contendo cada um deles os dados relativos a: 

clima, geologia, solos, recursos florestais e etnografia. 

 

A partir da análise dos novos polígonos, foi efectuada uma correspondência com os dados mais 

específicos e detalhados retirados da bibliografia complementar. 

Na Fig. 1.3 apresenta-se a metodologia desenvolvida de forma esquemática. 
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Fig. 1.3 – Representação esquemática da metodologia desenvolvida. 
 
 
 
 

Foram estudadas e analisadas três áreas distintas do território Angolano com contrastes geográficos 

evidentes que se reflectem em diferenças acentuadas de projecto, devido aos constrangimentos 

específicos de cada localização. 

As áreas seleccionadas situam-se na região sudoeste de Angola onde os contrastes espaciais entre o 

litoral e o interior são muito acentuados, dos pontos de vista topográfico, climático, geológico, 

pedológico e de formações vegetais. Nesta região encontram-se igualmente referenciadas várias 

explorações de diversos tipos de rochas ornamentais em áreas diversas, bem como o uso dos solos 

ou de madeiras para a construção. 
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As três áreas seleccionadas incluem-se em meio rural e mantêm a sua integridade de costumes e 

culturas locais, embora actualmente se estejam a esvaziar de população, a qual tem migrado em 

direcção ao grande centro populacional que é Luanda. A ideia complementar é dar uma resposta 

rápida e eficaz que contribua para fixar as populações no respectivo território rural, seja através da 

valorização económica, seja através da formação profissional. 

Entende-se também que para as zonas urbanas de alta densidade, centradas em Luanda, com graves 

problemas de falta de habitação, é necessário intervir rápida e massivamente utilizando para tal a 

máxima performance da tecnologia estritamente de carácter pré-fabricado e industrial. Por isso 

mesmo, não se adapta a este tipo de projecto devido à subtileza e especificidades das questões de 

integração tecnológica e cultural. 

As questões essenciais como a portabilidade, a flexibilidade e a integração bioclimática e cultural 

local, tornam-se fulcrais neste tipo de projecto, com o objectivo de chegar às zonas mais remotas e 

isoladas. 

1.5 – ESTRUTURA DA TESE 

Os resultados obtidos permitiram estruturar o trabalho em cinco capítulos: 

O primeiro capítulo diz respeito à introdução ao tema da tese, fazendo-se um enquadramento do 

mesmo. É ainda neste primeiro capítulo que se apresenta a hipótese de investigação, os objectivos a 

atingir e a metodologia desenvolvida para a concretização dos objectivos traçados. 

No segundo capítulo, que constitui o estado da arte, contextualiza-se a questão da sustentabilidade 

do ponto de vista dos PED e da habitação, as questões relacionadas com as populações 

desfavorecidas, o crescimento assimétrico e localizado nas megacities. As questões inerentes aos 

assentamentos informais e as questões dos recursos, intimamente relacionadas com a abordagem da 

arquitectura, referindo exemplos de autores ligados mais ao tradicionalismo local, bem como outros 

ligados às questões do desenvolvimento, tanto no contexto social e económico, como na articulação 

entre a tecnologia global e as especificidades culturais locais. Neste segundo capítulo são ainda 

descritas algumas propostas de arquitectos, outros autores e activistas de desenvolvimento cujo 

trabalho esteve centrado nas comunidades de baixo rendimento dos PED; e incluem práticas 

directamente relacionadas com a arquitectura, mas também de outras áreas tais como 

implementação de pequenas industrias locais e novas técnicas agrícolas e gestão dos recursos 

naturais. 

No terceiro capítulo introduz-se o caso de estudo, centrado no território angolano, passando em 

revista os aspectos relacionados com a prática da arquitectura em Angola e os contributos das 

diversas áreas: etnografia, arquitectura institucional, etc. É também neste capítulo que se abordam 

os recursos e condições naturais de Angola, assim como da sua diversidade. Justifica-se a 

metodologia desenvolvida, aplicando-a ao território de Angola, no qual se seleccionam três casos de 

estudo descrevendo os recursos específicos do ponto de vista da arquitectura 

No quarto capítulo concretiza-se a metodologia criada em projectos de arquitectura, com o objectivo 

de responder a programas localizados nas zonas rurais dos PED dirigidos às suas populações. 
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Permitindo tirar partido, através da análise de um território, dos recursos locais e de potencializar as 

capacidades técnicas das populações através de soluções de tecnologia acessível, que possam cruzar 

recursos e técnicas tradicionais ou locais com soluções que tirem partido da tecnologia global – 

fazendo um up-grade técnico e um empoderamento das capacidades (humanas) construtivas locais, 

mas não com um distanciamento que as aliene. 

Apresenta-se uma proposta de projecto para cada uma das três áreas de estudo, que se diferenciam 

por questões relacionadas com os recursos naturais disponíveis, com as suas complementaridades 

regionais através das linhas de comunicação, diferenciações climáticas, sociais e humanas. 

No quinto capítulo apresentam-se as considerações finais sobre os resultados obtidos com base nas 

informações sobre cada região. Constata-se que as informações diferenciadas pelos recursos 

materiais, pelo clima e etnografia conduziram a resultados diferentes mas que são passiveis de 

serem extrapolados para outras zonas do território angolano.  
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2 – ESTADO DA ARTE 

2.1 – PED, DESENVOLVIMENTO E RECURSOS 

2.1.1 – MEGACITIES, RECURSOS 

A África subsaariana tem registado há mais de uma década um crescimento económico forte e 

progressivo e com tendência a aumentar10, tendo como efeito um aparente aumento dos 

parâmetros de qualidade de vida. Paradoxalmente possui uma população activa caracterizada por 

um significativo desemprego e subemprego, situação que se torna dramática para a população em 

geral (IMF, 2013, p. 19). Como consequência deste crescimento económico, focado na exploração de 

matérias-primas mas com repercussões nos principais centros urbanos, assiste-se a um crescimento 

massivo das periferias informais dos principais centros urbanos (actualmente não só em África mas 

também em vários PED); os campos esvaziam-se e os centros urbanos rodeiam-se de assentamentos 

informais – slums – que crescem exponencial e desordenadamente, sem infra-estruturas e 

equipamentos para as populações urbanas (Davis, 2007). Segundo a UN-Habitat (2003, p. vi) quase 

mil milhões de pessoas (dados de 2001) vivem em slums, a maioria nos PED, o que perfaz cerca de 

32% da população urbana mundial e representa 78.2% da população urbana dos PED. Este 

crescimento urbano levou ao aumento da troca de mercadorias, e o impacto ambiental está 

relacionado não só com a sua produção mas também com todo o seu ciclo de vida: produção, 

transporte, utilização e desperdício, levando às zonas mais remotas do globo a contaminação dos 

detritos industriais (Moll, et al., 2005, p. 12). 

Actualmente com o surgimento gradual das megacities, com mais de 10 milhões de habitantes e 

estando dois terços situadas nos PED, criam-se sérios impactos no ambiente global: vasto consumo 

de terrenos, poluição atmosférica, escassez de água potável, pobreza, segregação e vulnerabilidade 

social. Estima-se que em 2015 (num futuro muito próximo) o número total da população a viver nas 

cidades será de 3.9 mil milhões, aumentando em número cerca de 280 mil por dia, e onde três 

quartos serão habitantes dos PED (Kotter, 2004, pp. 1-2). Este crescimento ocorre nas zonas 

                                                           
10

 Em 2012 registou um crescimento económico de 5.1% esperando-se que continue a acelerar em 2013 (5.4%) 
e 2014 (5.7%) (IMF, 2013, p. 1). 
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periféricas pobres e o seu numero de habitantes duplica a cada 13 anos. A urbanização nos PED 

aumenta rapidamente e irá continuar nas próximas décadas (idem). O maior crescimento ocorrerá na 

Ásia e em África, estimando-se que em 2025 metade das respectivas populações serão consideradas 

urbanas. Uma alta taxa de natalidade reforçada pelos designados de push-factors (desemprego, 

baixa qualidade de habitação e infra-estruturas e falta de serviços na área da educação e saúde) e 

pelos pullfactors (oportunidades económicas, empregos atractivos, melhor educação e um estilo de 

vida moderno) (Kotter, 2004, pp. 1-2) constituem os catalisadores destes fluxos em massa que fazem 

disparar o aumento das migrações das zonas rurais para as cidades. 

A utilização dos recursos naturais (materiais e energia) como fonte de desenvolvimento da sociedade 

humana tem provocado graves impactos ao nível dos ecossistemas ambientais, e, apesar de 

existirem uma série de factores socioeconómicos e ambientais interdependentes – que tornam as 

questões ambientais muito complexas e como tal dificultando o discernimento de todos os seus 

actores – pode-se afirmar que as principais forças impulsionadoras do consumo dos recursos naturais 

são o crescimento populacional11, o crescimento económico12 e o padrão de desenvolvimento13.  

Projectando-se que nos próximos 50 anos a população mundial aumente 50% e que a população dos 

PED alcance níveis de riqueza material similares aos dos actuais países industrializados (PI) (uma vez 

que as populações dos PED tendem a seguir os padrões de consumo dos PI), isso provocará um 

aumento do consumo mundial de recursos14 duas a cinco vezes superior ao actual (Moll, et al., 2005, 

p. 5). Pode-se então afirmar que nos próximos 50 anos a maior parte do crescimento mundial vai 

estar centrado nos PED (que perfazem 85% da população mundial) o que terá como consequência 

uma pressão considerável sobre o ambiente. 

Apesar da diversidade política, demográfica, histórica e social e diferentes experiências económicas 

entre os PED das diferentes regiões do globo (África, Ásia e América Latina), as suas cidades 
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 Quanto maior a população maior é a pressão no meio ambiente: dependendo a extensão e a natureza dessa 
pressão ambiental da situação socioeconómica e desenvolvimento tecnológico (Moll, et al., 2005, pp. 11-2). 
Segundo dados das Nações Unidas espera-se que a população mundial aumente (com um crescimento 
particularmente rápido nos PED e estagnado nos PI dos actuais 7.2 biliões para 9.6 biliões em 2050  (UN, 
2013c). Segundo as projecções, em 2050 a população dos PI manter-se-á estável (nos actuais 1.3 biliões), mas 
em contraste a população dos 49 países menos desenvolvidos aumentará para o dobro (dos cerca de 900 
milhões em 2013, para 1.8 biliões em 2050). Reflectindo-se na exploração de mais recursos para satisfazer as 
necessidades básicas (de mais habitação e alimentos) mas também de todos os outros produtos de consumo 
relacionados com o aumento gradual esperado do nível de vida das populações dos PED. 

12
 A troca de mercadorias cresceu, assim como o impacto ambiental relacionado não só com a sua produção 

mas em todo o seu ciclo de vida (produção, transporte, utilização e desperdício), levando às zonas mais 
remotas do globo a contaminação dos detritos industriais (Moll, et al., 2005, p. 12). 

13
 Com uma definição bastante abrangente, a terceira força impulsionadora de consumo dos recursos, engloba 

o tipo de tecnologia, a estrutura da economia, e os padrões de produção e consumo. Os PI com tecnologias 
avançadas tendem a necessitar de menos recursos naturais por unidade de crescimento económico do que os 
PED que ainda estão numa fase inicial de industrialização, o que significa que num contexto global muitos PED 
têm entrado numa fase de exploração industrial intensiva de recursos naturais, esperando-se que passem por 
mudanças tecnológicas e económicas similares às que os PI passaram há 50 ou 100 anos atrás, mas de forma 
mais rápida e intensiva (Moll, et al., 2005, p. 13).  

14
 Definindo-se os recursos naturais como: matérias-primas (por exemplo, os minerais, os combustíveis fósseis, 

biomassa); os meios ambientais (por exemplo, ar, água, solo); os recursos de fluxo (vento, a energia 
geotérmica, solar e das marés) e espaço (terra a utilizar para assentamentos humanos, infra-estrutura, 
indústria, extracção mineral, agricultura e silvicultura)  (CEC, 2003). 
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oferecem desafios semelhantes tais como uma grande taxa de desemprego, ausência de habitações 

adequadas em qualidade e quantidade, fracas infra-estruturas, serviços inadequados, ambientes 

urbanos inseguros, subnutrição de grande parte da população e políticas precárias no âmbito da 

saúde (Beall & Fox, 2009, pp. 3-4). 

Mas, além das considerações negativas, as megacities tornam-se cada vez mais centros e pontos 

nodais da economia global, promovendo o desenvolvimento nacional e internacional permitida pela 

sua alta densidade social e de infra-estruturas técnicas e concentração de meios financeiros 

tornando-se centros atractivos de investimento (Kotter, 2004, p. 4). Estes centros urbanos15 são 

polos geradores de riqueza a nível regional (onde a sua influência se estende aos territórios rurais 

adjacentes) e nacional, onde a ausência de um planeamento urbano convive em paralelo com uma 

grande dinâmica espacial e demográfica, com grandes alterações na utilização dos terrenos da 

paisagem urbana periférica para fins de assentamentos informais, onde o sector económico formal e 

informal existem num igual nível de dinâmica, estendendo fortemente a sua influência económica às 

regiões periurbanas. Nesse sentido as megacities crescem para lá dos limites próprios da cidade 

formal convencional, não conseguindo estabelecer um desenvolvimento urbano sustentável com as 

devidas infra-estruturas e serviços, onde todos os outros aglomerados16 à sua volta crescem fora da 

legalidade sem os benefícios de um planeamento urbano. Estas novas extensões da cidade são 

acompanhadas de fenómenos de fragmentação social, conflitos socio culturais (devido às diferentes 

origens étnicas e geográficas das migrações) e de um grande aumento dos pobres urbanos (estima-se 

que um quarto da população dos PED vive numa situação de extrema pobreza (com menos de um 

dólar por dia), tornando por isso o crescimento da disparidade socioeconómica nas megacities e 

como tal a falta de coesão social um factor de extrema preocupação (Kotter, 2004, p. 5). 

2.1.2 – SLUMS, MEGACITIES 

É reconhecido, no contexto das políticas de desenvolvimento para os PED, que as pessoas são mais 

bem-sucedidas em providenciar os seus meios de subsistência na vida urbana quando conseguem 

assegurar uma habitação adequada, abrigo e garantia de propriedade (Beall & Fox, 2009, p. 126). 

Como tal os programas de habitação têm sido uma constante no desenvolvimento dos PED, mas,  

essa prática política das últimas décadas tem sido ilusória devido à escala do problema (idem). 

Mesmo quando existem governos que conseguem aumentar o número de casas disponíveis para a 

população, na realidade essas soluções pouco efeito têm tido no problema de falta de habitação 

quando vistas a uma escala dos estados e global. Porque, inexoravelmente, este problema está ligado 

ao aumento brutal da população, e, mesmo quando o crescimento urbano é moderado o número de 
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 A título de exemplo Kotter (2004, p. 4) refere que Bangkok, com apenas 20% da população da Tailândia, gera 
70% do PIB. 

16
 O crescimento descontrolado além de um sistema de transportes deficitário tem como consequência a 

ausência de serviços básicos como o acesso à água, sistema de esgotos, recolha de lixo e drenagem de águas 
pluviais com sérias consequências para a saúde pública. Assim como a construção, desses assentamentos 
informais, em zonas adjacentes a áreas industriais em terrenos contaminados, ou em áreas sujeitas a riscos de 
desastres naturais, riscos de cheias, desabamentos de terras em encostas impróprias para construção, 
tremores de terra, aumento do nível de água do mar (Kotter, 2004, p. 5). 
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famílias que procuram habitação usualmente continua a crescer. Mas além de não existir informação 

adequada baseada em dados estatísticos, muitas construções são excluídas dos dados oficiais por não 

cumprirem os critérios oficiais de definição de habitação17 (Beall & Fox, 2009, p. 126). Estimativas 

sugerem que nos PED os programas públicos de habitação raramente excedem os 10% do total de 

construção de habitação nesses mesmos países, tornando-se claro que as famílias de baixo 

rendimento procuram autonomamente as suas próprias soluções de autoconstrução nos 

assentamentos informais (Beall & Fox, 2009, p. 128). 

Segundo Bayat (2003) a principal consequência da nova reestruturação global tem sido um processo 

duplo, por um lado de integração18 (com a ocupação de empregos disponíveis nos centros urbanos) e 

por outro lado de exclusão social19 (com o crescimento da construção informal para a fixação das 

populações em slums nas novas megacities), e que ambos os processos tendem a gerar 

descontentamento nas populações urbanas dos PED. Nesse sentido, a principal razão será a 

dificuldade que esses indivíduos sentem em viver e trabalhar dentro do moderno sistema económico 

e cultural, caracterizado pela disciplina de mercado: contractos, velocidade, comércio e organizações 

estatais (Bayat, 2003). A globalização tem também tendência para informalizar estas populações, 

forçando muitas pessoas desempregadas a procurarem trabalho no sector informal da produção, 

comércio, construção e transportes. Devido aos constrangimentos existenciais (qualificações e 

educação limitada, baixos rendimentos, fracas ligações sociais e falta de organização) a invasão subtil 

serve como uma estratégia de sobrevivência viável para tentarem a sua sorte. Embora consigam um 

pedaço de terra no slum para construírem a sua habitação, retirarem ilegalmente água e 

electricidade da sua rua ou vizinhança ou conseguirem ganhar algum sustento económico através 

trabalhos informais são, contudo, ostracizados dos sistemas institucionais (escolas, sistemas de 
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 Outro desafio, no âmbito dos PED, e relacionado com as políticas de desenvolvimento, é sobre as tensões 
resultantes das diferentes naturezas da habitação e como tal do seu valor intrínseco: uma habitação pode ser 
um simples abrigo, um bem de consumo ou um bem económico – um activo com valor de mercado. Enquanto 
para algumas pessoas a habitação é um simples abrigo, para outras é o seu bem mais valioso, e um 
investimento que se valoriza ao longo do tempo, e, quando os assentamentos informais (slums) são 
regularizados os valores de habitação e terreno aumentam drasticamente – o mesmo acontecendo quando os 
serviços e infra-estruturas urbanos são estendidos através de esquemas de upgrading (Beall & Fox, 2009, pp. 
126-7). Acontece que é normal que no decorrer de programas urbanos de habitação social, implementados 
pelos governos dos PED, onde realmente os serviços são estendidos e é efectuada a regularização dos terrenos 
da zona, as populações mais desfavorecidas, devido a pressões económicas, acabam por ser expulsas, 
acabando por essas zonas serem ocupadas por uma classe média geralmente de funcionários públicos (Davis, 
2007). 

18
 Os slums são o primeiro ponto de paragem dos imigrantes providenciando a baixo custo uma habitação que 

lhes permite poupar para serem absorvidos pela economia da sociedade urbana. Existem principalmente 
quatro grupos de habitantes: migrantes rurais, deslocados, refugiados e trabalhadores estrangeiros, todos eles 
vivendo em condições particularmente precárias (emprego casual, subemprego, documentos ilegais, etc.) (UN-
Habitat, 2003, p. xxxi). A maioria dos habitantes dos slums nos PED obtém os seus rendimentos nas actividades 
económicas do sector informal. Os slums são também locais de mistura de diferentes culturas que podem 
resultar em novas formas de expressão artística, movimentos culturais e acções de solidariedade (que por 
exemplo não existem nos subúrbios ricos), e contra todas as espectativas os seus habitantes têm desenvolvido 
soluções racionais e económicas para os seus problemas de habitação (UN-Habitat, 2003, p. vi). 

19
 Com uma grande concentração de pobreza cujas populações são caracterizadas por privações sociais e 

económicas (famílias disfuncionais, desemprego, exclusão física e social – estando os seus habitantes sujeitos a 
um limitado acesso ao crédito e empregos formais devido à estigmatização, discriminação social e isolamento 
geográfico) (UN-Habitat, 2003). 
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saúde, parques públicos, ruas e segurança) que estão ligados a estruturas e processos mais amplos, 

estados e actores globais (Bayat, 2003, pp. 98-9). 

2.1.3 – SUSTENTABILIDADE NUM CONTEXTO PED 

A definição de sustentabilidade altera-se de acordo com a combinação dos factores sociais, 

económicos e geográficos, entre outros, não se devendo fazer, por isso mesmo, extrapolações de um 

contexto para outro sem fazer um reconhecimento dessas realidades intrínsecas ao lugar. 

Nomeadamente tirar ilações de sustentabilidade tendo como modelo um país industrial e projecta-

las para um país em desenvolvimento além de ser irrealista torna-se inconsequente. Para as políticas 

de desenvolvimento serem formuladas de forma efectiva é preciso entender os problemas 

relacionados com o desenvolvimento e é fundamental entender o contexto social e político. O 

mundo é multidimensional: tecnológico, económico, social, cultural e geopolítico (Castells, 1999, p. 

1). 

Nos últimos 20 anos os governos, a sociedade civil e a economia aceitaram o desenvolvimento 

sustentável (DS) como princípio orientador, tendo sido desenvolvidos parâmetros para a sua 

avaliação e melhorando-se a participação de organizações não-governamentais (ONG) e dos 

intervenientes económicos. Mas o conceito permanece ilusivo e a sua implementação tem-se 

demonstrado difícil. As tendências da insustentabilidade mantêm-se e o DS não encontrou uma 

abordagem política que lhe permitisse fazer um progresso francamente efectivo. Mas é geralmente 

aceite que o termo desenvolvimento sustentável assenta na convergência entre três pilares: 

desenvolvimento económico, equidade social e protecção ambiental (Drexhage & Murphy, 2010, p. 

2).  

Broome (2005) no âmbito da construção e arquitectura, propõe alargar a definição inicial de 

sustentabilidade (proposta no relatório Brundtland) para um conceito cujo mote é: to pass on to 

future generations a stock of capital assets that allow the quality of capital assets that will allow the 

quality of life to be maintained, podendo definir-se os bens de capital (capital assets) como: 

� Capital natural (recursos naturais): combustíveis fósseis, materiais e água. 

� Capital construído pelo Ser Humano: que inclui os edifícios e a necessidade de os adaptar para o 
futuro, necessidades e espectativas. 

� Capital social: que se refere a instituições sociais, inclusão social e a necessidade de participação 
das pessoas no processo (Broome, 2005, pp. 65-6). 

Sendo considerado assim fundamental o papel das pessoas em estabelecer a sustentabilidade de um 
sistema. 



24 
 

2.1.4 – RECURSOS NATURAIS 

A sustentabilidade dos recursos naturais num contexto de um PED é problemática em termos da 

gestão desses mesmos recursos e das suas políticas, porque os ecossistemas são complexos e porque 

a respectiva população está altamente dependente deles como fonte de energia, emprego, meio de 

subsistência, e além do mais, providenciam receitas para o sector privado e serviços do Estado. 

Nesse sentido, existe uma questão global transversal aos PED em África: como é que as comunidades 

rurais poderão utilizar os recursos naturais (activos comunitários) para aumentarem a vitalidade da 

comunidade, suportar a sua subsistência e melhorar a sua segurança económica e alimentar sem 

sobre explorar e degradar os seus recursos naturais?20 (Banana, 2005). 

Segundo o relatório da Economic Commission for Africa (ECA, 2005), a biodiversidade21 em África 

encontra-se ameaçada devido a vários factores tais como: perda de habitats naturais, perda de 

espécies e subespécies, invasão de espécies alienígenas, e falta de reconhecimento do saber indígena 

e dos seus direitos de propriedade. A grande causa da perda de habitats em África deve-se à 

exigência de mais espaço, alimentação e outros recursos (por ex.: para habitação) devido ao 

crescimento populacional; disseminação da pobreza; dependência dos recursos naturais; e de 

pressões económicas para o aumento das exportações (particularmente de produtos agrícolas, 

madeira e produtos minerais). Nesse contexto a extinção de espécies é devida principalmente da 

perda dos habitats naturais, da caça ilegal para alimentação, de fins medicinais ou de fins comerciais 

nos mercados nacional e internacional (ECA, 2005, p. 52). 

O rápido crescimento das cidades na África subsariana tornou premente o seu abastecimento por 

produtos agrícolas vindo das redondezas da periferia urbana e de zonas mais afastadas. Este 

crescimento da procura urbana por alimentos provoca uma pressão sobre os agricultores e criadores 

de gado de pequena escala para uma sobreprodução, o que pode levar a uma sobreexploração dos 

solos22 com uma série de potenciais danos ambientais (Main, 1995, pp. 51-2). 

Por outro lado, e como consequência da forte urbanização, a queima de madeira para combustível 

representa cerca de três quartos da energia total consumida na África subsariana, tornando esta 

actividade uma prática comum. Os pobres urbanos chegam a gastar cerca de 20 a 30% dos seus 

rendimentos em combustível para cozinhar e o crescimento da procura de madeira para 
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 As maiores causas de uma gestão insustentável dos recursos florestais num PED são: informação inadequada 
sobre os recursos florestais; informação limitada sobre como a gerência dos recursos florestais responde às 
reformas socioeconómicas e institucionais; e um entendimento científico limitado sobre as complexas ligações 
entre a utilização dos recursos comunitários florestais, estratégias de gerência e condições das florestas (por 
exemplo: o coberto florestal) através do tempo e espaço; acrescendo ao facto que as florestas tropicais têm 
uma relação complexa e não linear entre os seus múltiplos componentes interactivos, não dando por isso azo a 
previsões de longo prazo da sua dinâmica (Banana, 2005, pp. 225-6). 

21
 A biodiversidade sustenta a vida humana e o seu bem-estar. Providencia directamente alimento, 

medicamentos, combustível e materiais de construção; suporta serviços dos ecossistemas tais como a 
polinização de plantações, fertilidade do solo, ciclo de nutrientes e controle de inundações; oferece benefícios 
lúdicos e estéticos; e numa escala mais ampla contribui para a segurança humana, resiliência, saúde, relações 
sociais e liberdade de escolha e acção  (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 

22
 Este processo cria um aumento das receitas e uma necessidade de investimento no sector agrícola rural. Mas 

provocou também uma pressão urbana de sobre produção das zonas agrícolas, construindo-se centenas de 
barragens por toda a África para gerar electricidade e irrigar a produção agrícola, reconhecendo-se que têm 
causado localmente e a jusante uma considerável degradação ambiental  (Main, 1995, pp. 51-2). 
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combustível, com o consequente o aumento do preço, tende a encorajar os comerciantes a 

desbravar as reservas de madeira das zonas rurais cada vez mais distantes. A desflorestação causada 

nas zonas de suprimento de madeira pode levar os solos à erosão ou a uma possível degradação 

ambiental mais alargada (Main, 1995, p. 52). Além disso a sua queima, no interior das habitações, 

pode causar problemas de saúde relacionados como a qualidade do ar. Aproximadamente mais de 

metade da população mundial (52%) depende da queima de biomassa e carvão para cozinharem os 

alimentos e aquecimento, e o ar poluído resultante de uma combustão pobre e de uma má 

ventilação é a maior causa de várias doenças e morte prematura23. A dependência deste tipo de 

combustível fóssil também exacerba a desflorestação24. As estratégias para reduzir esse impacto 

ambiental deverão passar por mudanças de hábitos e padrões de vida25 das populações, induzidas 

tanto pela educação, hábitos de consumo, infra-estruturas e habitações condignas  (WHO, 2013). 

O debate sobre a biodiversidade, o efeito estufa e as mudanças críticas na bioquímica dos solos, 

aparenta representar elementos de uma nova dimensão moral da relação humana versus natureza 

(Blaikie & Jeanrenaud, 1996, p. 1), envolvendo divisões entre internacional, nacional e interesses 

locais; entre norte e sul; entre ciência e políticos; entre oficial e popular; e entre relações de poder 

ao nível local devido a diferenças de classe, etnicidade e género. 

Na África subsariana geralmente as regiões agrícolas estão dispostas em mosaicos de paisagens com 

menos de 60% de área cultivada, apresentando muitas vezes uma biodiversidade ainda significativa, 

conservada sob regimes de gestão local. Neste sentido a perda da diversidade biológica só pode ser 

revertida se as comunidades locais beneficiarem da conservação e do uso sustentável dessa mesma 

diversidade biológica (ECA, 2005, pp. 52-3). Os grupos que gozam directamente dos benefícios da 

biodiversidade e cujo bem-estar se encontra directamente afectado pela sua erosão e perda de 

acesso e controle incluem as populações rurais dos PED cujos meios de subsistência são afectados 

pelas mudanças nos habitats e o seu acesso a uma gama de recursos biológicos26. Os grupos mais 
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 Estima-se que infecções pulmonares, relacionadas com a poluição do interior das habitações, tais como 
pneumonia e tuberculose representam 11% de todas as mortes ocorridas globalmente todos os anos. Segundo 
estimativas da WHO (2013) todos os anos morrem 1.6 milhões de pessoas (com maior incidência nas mulheres 
e crianças – mais de metade das mortes são crianças com menos de 5 anos) morrem prematuramente devido à 
poluição interior das habitações provocadas pela queima de biomassa (madeira, resíduos de culturas e esterco, 
ou carvão). A África subsariana é o continente mais atingido com cerca de 400 a 610 mortes por milhão de 
habitantes (Bruce, et al., 2002) 

24
 A desflorestação aumenta o efeito de estufa global, em particular pelo aumento de CO2 e, localmente 

provoca a erosão dos solos, poluição dos rios com sedimentos e detritos, perda de biodiversidade e a alteração 
dos padrões de transmissão de doenças (WHO, 2013). 

25
 Para reduzir a poluição do ar interior: mudar de combustíveis sólidos para energias mais limpas (por exemplo 

GPL – gás de petróleo liquefeito, biogás ou energia solar); melhorar o design dos fogões e sistemas de 
ventilação em comunidades mais isoladas fora das cadeias usuais de distribuição e através de campanhas 
públicas de sensibilização sobre os perigos da poluição interior (WHO, 2013). 

26
 O método científico é um sistema poderoso para investigar a biodiversidade mas não é o único, sendo 

facilmente perceptível que, ao analisar a relação entre seres humanos e natureza, a questão da biodiversidade 
não pode ficar apenas limitada às disciplinas ditas científicas. A biodiversidade é constituída por uma gama de 
recursos, que são o foco de exploração comercial e de subsistência das populações tornando por isso o debate 
muito politizado. No seio dos meios académico e internacional da produção de políticas ambientais tem de se 
ser crítico e consciente das forças sociais que retiram ou conferem credibilidade às várias ideias científicas. 
Assim os discursos tomam lugar a muitos níveis e com muitos protagonistas. É necessário identificar os 
diferentes actores e interessados, seus interesses, como são percebidos e articulados (Blaikie & Jeanrenaud, 
1996, p. 1). 
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fracos são por isso mais vulneráveis às políticas económicas agrárias, sendo constituídos pelas 

camadas mais pobres da população tais como grupos tribais, agricultores marginalizados, habitantes 

das florestas e mulheres (Blaikie & Jeanrenaud, 1996, p. 20). 

2.1.5 – DESENVOLVIMENTO HUMANO E QUESTÕES CULTURAIS 

As ideologias e sistemas importados quando são transferidos dos seus contextos específicos, 

ideológicos e filosóficos têm um inesperado falhanço nos povos africanos. A maior dificuldade sobre 

os modelos de Desenvolvimento Sustentável (DS) preconizados para África é devida às suas visões e 

ideologias não incorporarem a cultura local mesmo quando têm a intenção de englobarem a 

participação da comunidade (Logan, 2004, p. 20). E muitas vezes também não é claro que o DS tenha 

como prioridade o alívio da pobreza, servindo mais para promover noções ocidentais de conservação 

de biodiversidade e hegemonia ocidental sobre a interpretação da manutenção dos recursos e 

desenvolvimento económico. 

Assim na opinião de Logan (2004) a “sabedoria” do mainstream dominante parte de um ponto de 

vista onde o desenvolvimento sustentável, o crescimento económico, a conservação ambiental e o 

alívio da pobreza rural podem ser obtidos por um só gesto a partir de um desenvolvimento baseado 

na comunidade. Mas muitos factores continuam negligenciados existindo por isso ainda muitos 

problemas práticos e conceptuais, na abordagem que tem como foco o desenvolvimento baseado na 

comunidade, e também uma falta de clareza sobre certas questões como:  

� A definição de comunidade; e a diferenciação entre comunidade e outros actores com interesses 
meramente económicos;  

� A necessidade de estabelecer a distinção entre as regiões geográficas e as regiões culturais de 
uma comunidade;   

� O conceito de Community Empowerment em relação ao papel e autoridade de um governo 
central;  

� Minimizar as perdas comunitárias e maximizar os benefícios das comunidades relativamente aos 
projectos de conservação ambiental;  

� A necessidade de estabelecer mecanismos adequados na partilha de benefícios (Logan, 2004, p. 
19). 

Além disso o discurso que liga economia à ecologia fez surgir uma nova subdisciplina designada de 

economia ecológica. Logan (2004, p. 22) alerta que, muitas vezes, este tipo de discurso tenta fazer o 

encobrimento de práticas dúbias de mercado através de um suposto desenvolvimento sustentável 

de bases científicas. Paradoxalmente este discurso pretende afirmar que o DS só é possível ser 

discernido através de uma abordagem económica e ecológica, duas disciplinas que são notoriamente 

míopes em relação às subtilezas culturais. 
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2.1.6 – PED, CONSTRUÇÃO, DESENVOLVIMENTO: CONCLUSÃO 

O crescimento económico que se assiste actualmente nas novas economias emergentes é 

assimétrico27 e a miséria das populações somada à inexistência de saneamento e infra-estruturas 

urbanas convive paralelamente com uma elite de novos-ricos globais culturalmente ocidentalizados 

disembedded from their own social landsacapes but integrated into globalization´s cyber-California 

floating in the digital ether (Davis, 2007). A desigualdade no mundo não é só global existindo dentro 

dos próprios países ligada não só à escassez de recursos mas também às diferenças culturais. Além 

da pobreza as adversidades dos assentamentos informais estão associados à falta de electricidade, 

de água potável, de cuidados de saúde e de gestão dos resíduos28 assim como aos constrangimentos, 

na procura de emprego, criados pela falta de vias de comunicação das localidades marginais. 

A definição de Desenvolvimento Sustentável é esquiva porque não é facilmente discernível. Com 

problemas próprios conceptuais e teóricos que levantam abismos entre as disciplinas de economia e 

ecologia e que são difíceis de operar. Ora para articular um caminho claro para uma autonomia de 

recursos, e alívio da pobreza em África, a solução tem de passar mais pela importância da palavra das 

instituições locais, onde é fundamental saber ouvir as aspirações da comunidade (Logan, 2004, p. 35) 

A abordagem da construção ambiental pode passar por várias estratégias que melhorem o acesso 

aos serviços básicos e reduzam a vulnerabilidade e contribuam para melhores condições de vida das 

populações de baixo rendimento. Por exemplo a India está a experimentar três abordagens: uma 

baseada na eficiência energética de edifícios comerciais urbanos; outra nos edifícios verdes29 e uma 

outra perspectiva focada nas soluções vernaculares baseadas no conhecimento local e tradicional 

(UNEP, 2011, p. 340). Aspectos relacionados com o melhoramento das condições de vida, cuidados 

de saúde, acesso à água, saneamento básico e acesso a energia, podem ser encadeados com a 

tecnologia de construção e o desenho arquitectónico (UNEP, 2011, p. 341). Colocando os dois temas 

fundamentais, que são a escassez de recursos e a energia, intrinsecamente ligados ao sector da 

construção e projecto. Nesse sentido são cada vez mais os autores que defendem a necessidade de 

abraçar um novo paradigma para a prática da arquitectura interrelacionando a diversidade e 

desigualdade e a participação e empreendedorismo das populações dos PED, onde a arquitectura 

deverá ser field of the interaction betwen people and the built environment (…) respond to and 

influence it, and ultimately make it (Sinha, 2012, pp. xv-5), trabalhando em conjunto com os 

responsáveis de planeamento, urbanistas, engenheiros ambientais, psicólogos sociais e economistas. 

A prioridade deveria ser desacelerar o crescimento urbano promovendo as condições de vida e as 

bases económicas dos meios rurais, levando a que os seus habitantes aí permanecessem. Mas, para 

tal efeito, seria necessário promover novas formas de cooperação entre cidades e vilas a um nível 

regional (Kotter, 2004, p. 6). Além de uma série de medidas, tais como a legalização e registo dos 
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 Um bom exemplo de uma economia emergente mas com um forte crescimento assimétrico é a Índia, que 
sendo provavelmente a terceira economia mundial também é o país do mundo com o maior número de pobres 
(Sinha, 2012, p. 4). 

28
 Novas abordagens podem também contribuir para providenciar o acesso a infra-estruturas básicas a mais de 

1.5 biliões de pessoas que vivem sem elas nos PED, assim como aos cerca de 100 milhões que vivem em slums 
sem água e saneamento (UNEP, 2011, p. 340). 

29
 Suportado pelo internacionalmente reconhecido GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat Assessment) e 

desenvolvido pelo TERI (The Energy and Resources Institute) (ibidem). 
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assentamentos informais, melhoramentos de apoio social como o acesso à educação, como também, 

o fortalecimento de programas de autoconstrução combinados com o acesso à posse de terra, 

melhorando as condições de vida e promovendo a identificação com o bairro e o comprometimento 

com as comunidades locais (Kotter, 2004, p. 6). 

2.2 – INDUSTRIALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO  

2.2.1 – TECNOLOGIA INDUSTRIAL GLOBAL 

A produção de certos materiais, devido a efeitos de economia de escala, só é economicamente viável 

quando se destina a uma grande variedade de mercados30. Estes materiais são leves, fáceis de 

transportar e viabilizam um projecto arquitectónico num PED se proporcionarem a sua eficiência 

tecnológica e rapidez de montagem. Um exemplo deste tipo de materiais são os elementos 

constituintes das redes eléctricas, de águas e de esgotos; as caixilharias; as coberturas e as estruturas 

ligeiras de montagem rápida; bem como as respectivas ferramentas, que permitem erguer 

rapidamente uma estrutura e montar as redes necessárias ao seu funcionamento. Os materiais 

estruturais, em coordenação rigorosa com o projecto, possibilitam a concepção de uma estrutura 

facilmente armável que servirá de “bitola” para a montagem de todos os outros componentes e 

materiais do edifício. 

Os edifícios a erguer e propostos nesta dissertação serão dotados de todas as redes necessárias para 

o seu funcionamento: eléctrica, água, esgoto e inclusive ligação à Internet. 

Deste modo, concretiza-se um dos objectivos do projecto que consiste em criar uma estrutura 

assente em valores de conforto e dignidade modernos, onde o indivíduo se sinta valorizado e 

integrado no mundo global. 

Tendo em conta que o tema da dissertação está inserido em dois assuntos aparentemente 

antagónicos – a sustentabilidade e a construção pré-dimensionada industrial – faz-se aqui uma 

reflexão sobre as questões da contaminação do meio ambiente provocada pelos materiais industriais, 

bem como sobre a responsabilidade energética dos mesmos, pelo aumento da entropia local e global 

– os princípios fundamentais que o projectista deve ter sempre presentes na sua mente quando 

pensa em sustentabilidade e materiais. 

Um “projecto sustentável” pode ser bastante simples de definir e de aplicar no que diz respeito às 

questões bioclimáticas locais – que vão direccionar o desenho do building envelope e que têm 

essencialmente a ver com a geometria e volumetria da habitação. Porém, no que se refere aos 

materiais de construção as questões da sustentabilidade do projecto já se tornam bastante mais 

complexas e dependentes de uma série de factores (o acto de construir torna-se também 

determinante na avaliação do seu impacto). 

Com efeito, a equação da sustentabilidade relativa aos materiais de construção complexifica-se 

significativamente pois depende de inúmeros factores tais como a energia incorporada, a energia 
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 As características dos transportes marítimos globais actuais tornaram sustentável a produção em grande 
escala de determinados produtos inseridos num mercado global. 



29 
 

consumida na manutenção durante todo o seu ciclo de vida (Hegger, et al., 2008, pp. 162-3), a 

energia de funcionamento, e a energia de desmantelamento, o acesso de transportes, as economias 

locais, a economia global, a optimização das relações entre a facilidade de montagem, o espaço e o 

peso de transporte vs. os baixos consumos energéticos, a mão-de-obra disponível, etc. 

Finalmente, outro factor extremamente importante a nível global e local, cuja contabilização é talvez 

mais complexa, e que se prende com a contaminação provocada pelos materiais durante as várias 

etapas – produção, embalagem, distribuição, montagem, utilização enquanto espaço habitado e 

finalmente desmantelamento (cradle to grave) ou reutilização ou reciclagem (cradle to cradle). Este 

aspecto assume proporções mais graves no caso de um país como Angola em que os aterros são 

simplesmente espaços abertos na natureza e onde a população local deposita toda a espécie de lixo e 

entulho sem qualquer tipo de controlo. 

Surgem assim duas questões fundamentais relacionadas com o ciclo de vida dos materiais: 

a) poderão os materiais envolvidos ser reutilizados ou reciclados para outros fins? 

b) poder-se-á minimizar as consequências de contaminação? 

No desenvolvimento desta investigação procurar-se-á dar uma resposta adequada a estas questões, 

atendendo ao contexto em que esta dissertação se desenrola.  

2.2.2 – INDÚSTRIA / ARQUITECTURA: MODULAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

Segundo Carol Burns (lido em Mau, 2004:35) Pooper suggested an alternative way of thinking, 

something more amorphous that could be harnessed to understand the processes at play, which many 

industries are getting at today by way of mass customization. Mass customization allows for a high 

degree of individuation and a certain kind of unpredictability in the line of production that takes 

advantage of efficiencies without necessarily producing the same thing everywhere. 

Buckminster Fuller, Jean Prouvé, Pierre Koenig, Konrad Wachsmann, Paul Nelson, entre outros, 

acreditavam que a solução para responder ao problema da habitação em massa, no pós-guerra, na 

Europa e Estados Unidos, seria através da tecnologia dos processos industriais conjugados com uma 

forte consciência ética. 

Jean Prouvé em França, Charles e Ray Eames, e Pierre Koenig nos Estados Unidos, não sendo os 

únicos, são personalidades chave e que devem ser destacados pela transposição que fizeram do 

conceito de Ephemeralization
31 – com preocupações de sustentabilidade – para a arquitectura. 

Preconizavam assim o aproveitamento dos avanços tecnológicos da indústria para conseguir 

melhores resultados qualitativos com menos material e energia. Pierre Koenig utilizando a 

padronização do aço e outros materiais industriais (fig. 2.1) executou vários projectos onde optimizou 

o arrefecimento dos edifícios através dos meios naturais (ventilação natural e energia solar passiva) 

(fig. 2.2). Este arquitecto defendia que, por exemplo, no Sul da Califórnia não havia razão para os 
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 Ephemeralization é uma designação de R. Buckminster Fuller, para explicar a capacidade do avanço 
tecnológico para fazer "more and more with less and less until eventually you can do everything with nothing" 
(WIKIPEDIA, 2011), onde com o mínimo de materiais criou estruturas, para espaços cobertos, utilizando o 
princípio estrutural que designou de tensigrity (Baldwin, 1996). 
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edifícios não terem um arrefecimento natural, evitando o ar condicionado, desde que tivessem 

acesso à brisa oceânica. Defendia simultaneamente que pensar a arquitectura exigia sempre numa 

dimensão humana em que a consciência ética (e estética) é a charneira de todo o processo (Jackson, 

2007, p. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da investigação de Prouvé e das suas oficinas resultou o alfabeto de estruturas (Castro, 2009) que 

incluía os vários tipos de soluções: em pórtico, de suporte, concha, forquilhas, abobadadas, tipo 

banco (portique, alba, coque, béquille, voûte e tabouret respectivamente) e as estruturas reticulares 

de aplicação flexível. Interessado pelo tema da flexibilidade na arquitectura, em 1938 projectou e 

fabricou um sistema construtivo constituído por módulos de 1 m na concepção das casas em 

Meudon, França (1938), através do qual todos os painéis poderiam ser interconectados e facilmente 

transferíveis para outras posições, criando assim novos espaços e funcionalidades utilizando para tal 

Figura 2.2. Utilização de modulação industrial e sistemas passivos de climatização. 

Projecto de habitação social para a reserva índia de Chemehuevi (Jackson, 2007). 

Figura 2.1 . Método de construção modular e versatilidade construtiva. (Ford, 1996). 
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o mesmo material de origem. Prouvé nunca abandonou a ideia do tema da flexibilidade na 

arquitectura conjugando sistemas de produção industrial e as suas constructions modularies em 

1972, apresentam um sistema completamente industrializado capaz de se encaixar para criarem todo 

o tipo de formas arquitectónicas (Hamdi, 1995, p. 72). 

Também se interessou em conjugar sustentabilidade ambiental com sistemas construtivos industriais 

e em 1949 aplica princípios bioclimáticos (fig. 2.1) nas casas para os trópicos: resultado da evolução 

das casas standard, em que todos os componentes estruturais poderiam ser levantados por um único 

homem e em que todas as peças poderiam ser transportadas por avião, rápidas de montar e 

adaptadas ao clima, recorrendo à ventilação natural e sombreamento (Peters, 2007, p. 47). Estas 

casas mostraram-se mais eficazes em termos climatéricos do que a construção local, mais fáceis de 

montar e podiam ser construídas em menos tempo – mas infelizmente revelaram-se mais caras que a 

construção tradicional (fig. 2.3; 2.4 e 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Casa para os trópicos, corte da estrutura e 

estratégia climática (Cobbers & Jahn, 2010, p. 112).  

Figura 2.4 – Montagem de uma casa para os trópicos sobre 

uma placa de betão, Niamey, Nigéria (Cobbers & Jahn, 2010, p. 

115). 
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Em 1956, a pedido do sacerdote Abbé Pierre, J. Prouvé projecta uma habitação familiar destinada a 

cidadãos pobres. Com 52 m2 de área coberta o sistema construtivo era económico, rápido e 

concebido para ser montado em apenas 7 horas (Peters, 2007, pp. 74-5). A construção e materiais 

eram também orientados por conceitos ecológicos: as habitações eram facilmente desmontáveis para 

possibilitar a reutilização dos seus componentes pela geração seguinte. As ideias de Prouvé não 

podiam ser mais actuais, não apenas pelas topologias e morfismos da época, nem pelo material base 

usado – o aço32 –, mas pelo próprio conceito – e nisso ele foi também um precursor – de um indústria 

flexível e dinâmica, de resposta imediata e flexível, muito diferente das grandes industrias 

centralizadas e rigidamente planeadas que foram o modelo até ao fim do séc. XX. 

Com efeito, Prouvé antecipou a indústria baseada na inteligência do trabalhador e na cultura 

empreededora, Jean-Claude Bignon e Catherine Coley (1990, apud Sulzer (2000, p. 11)) afirmam que 

Prouvé anticipated what is only gradually becoming apparent, post-Fordian industry that some have 

called industry of the third type... in this practical experiments Prouvé anticipated an industry based 

on the intelligence of the worker and the enterprise culture (…) An industry of tailor-made production, 

not simple serial reproduction. The industry that today seeks through computerised design and 

manufacture, through manufacturing automata that can be programmed… this industry that is still in 

sketch format at the end of 20
th

 century, has a curiously similarity to the craft empirism mixed with 

industrial illusions that fired J. Prouvé. 

Tensigrity, taylor made, indústria, reciclagem, bioclimatização, flexibilidade operativa de resposta, 

portabilidade, lugar, território, natureza, ética, humanismo e ephemeralization, são conceitos que 

continuam actuais e úteis às respostas a serem pensadas para a problemática da arquitectura, 

porque são conceitos adaptativos que se coadunam, face à complexidade permanentemente 

dinâmica do mundo actual, a uma compatibilidade entre elementos tecnológicos globais e 

especificidades humanas e geográficas locais. Inerente a estes conceitos, está o facto que estes 

autores, defensores da tecnologia industrial como resposta às necessidades da habitação, recusarem 

a sua massificação baseada em sistemas centralizados, procurando respostas adaptativas, locais e 

socialmente inclusivas. 
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 Por ser o mais plástico na sua cadeia de transformação e solicitar o mínimo de material para o máximo de 
espaço possível e também por ser facilmente reciclável. 

Figura 2.5 – Construção de casas sobre palafitas, Brazzaville 

(Cobbers & Jahn, 2010, p. 115). 
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2.2.3 – MATERIAIS INDUSTRIAIS / CICLO DE VIDA 

Segundo Hegger et al. (2008, p. 169) of the approx. 20 000 substances that are used as standard in 

Germany (…) only a few are fully understood with respect to their effects in human beings! Negative 

substances are suspected for very many materials, but these have not been verified. 

Uma casa média (considerando cerca de 600 kg/m3) com cerca de 500 m3 de volume (cerca de 166 

m2 de área, considerando 3 m de laje a laje) consumirá cerca de 300 t em materiais de construção 

(Hegger, et al., 2008, p. 26). Actualmente existem planos e ideias para integrar os materiais de 

construção em ciclos fechados de produção, um conceito de cradle to cradle que ainda só é feito 

esporadicamente, mas que no futuro substituirá o cradle to grave praticado actualmente. A Comissão 

Europeia delineou a Construction Products Directive (CEE, 1989) que exige prova do impacto 

ambiental dos materiais de construção de acordo com o seu ciclo de vida (LCA – Life Cycle 

Assessments). A tendência do futuro vai ser tornar a arquitectura mais leve através de materiais mais 

leves dentro de um ciclo fechado de reutilização subjacente ao conceito cradle to cradle lançado por 

McDonough e Braungart (2010): rather than seeing materials as a waste management problem, 

cradle-to-cradle thinking sees materials as nutrients that cycle through either the biological 

metabolism or the technical metabolism. In the biological metabolism, the nutrients that support life 

on Earth – water, oxygen, nitrogen, carbon dioxe – flow perpetually through biological cycles (…) The 

technical metabolism is designed to mirror natural nutrient cycles; it´s a closed-loop system in which 

valuable, high tech synthetics and mineral resources circulate in an endless cycle of production, 

recovery and reuse (McDonough & Braungart, 2010).  

A decisão de utilizar certos materiais é determinada por vários aspectos, que podem ser objectivos e 

definidos pelas suas propriedades físicas, químicas e mecânicas tendo em conta os custos. De 

qualquer maneira a percepção do material por parte do projectista e do utilizador é essencialmente 

individual e subjectiva, interagindo com estes através da sua superfície. Por outro lado, a 

performance técnica e funcional, assim como as regras de segurança e tempo de uso, vão ser 

determinantes na selecção do material a ser aplicado num local específico. 

A protecção ao fogo, o isolamento sonoro, o isolamento térmico, os esforços mecânicos, a textura, a 

cor, etc. são algumas das exigências a que o material vai ter de responder, usando-se na maior parte 

das vezes um layer múltiplo de diferentes materiais para dar resposta às várias funções. 

A escolha de um material vai também definir a fronteira das condições de saúde e higiene dos 

utilizadores e ocupantes do edifício, assim como os gastos energéticos do edifício. O mote é assim a 

flexibilidade, utilizar materiais que deixem em aberto mais opções de uso futuro do edifício. 

Actualmente alguns ecologistas industriais (Goleman, 2009, p. 72) defendem que a contaminação 

resultante dos produtos químicos é mais importante que o aquecimento global. Com efeito, o 

aquecimento global arrasta-se há décadas ou séculos e pensa-se que com grande esforço poderá ser 

retardado ou até revertido – trata-se de redireccionar as estratégias energéticas, o que a longo prazo 

poderá ser perfeitamente exequível. Por outro lado, a contaminação, o esgotamento de recursos 

naturais, a extinção de espécies e outros danos podem resultar em perdas imediatas e irreversíveis – 

trata-se de recursos que demoraram eras a serem formados e que foram construindo ligações 

equilibradas e complexas com os vários intervenientes da geosfera e biosfera. 
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Quando se começa a perceber as implicações do ciclo de vida de um material industrial (quer se trate 

de materiais de construção, quer de materiais que constituem os objectos de consumo)33, em termos 

de contaminação ambiental, põe-se a questão de saber até que ponto o conceito cradle-to-cradle não 

é utópico, e, em que medida a optimização do cradle-to-grave já não poderá ser uma grande vitória 

em termos de controlo ambiental. É necessário, cada vez mais, compreender os efeitos e 

consequências da aplicação de um dado material, nos seus diversos níveis – efeitos energéticos (em 

termos de emissões de carbono e consumo de matérias primas e energia), efeitos ambientais (em 

termos de contaminação química) e efeitos sociais e económicos. Na Análise do Ciclo de Vida de um 

material (ACVM)34, a contabilização dos efeitos energéticos, por si só, é já uma tarefa árdua e 

complexa, assumindo muito maior dificuldade quando se pretendem incorporar os outros três efeitos 

anteriormente referidos. 

A ACVM documenta os pormenores do processo de fabrico de um determinado produto industrial, 

desde um automóvel35 a um simples frasco de compota de vidro36: quais os materiais usados; 

quantidade de energia; que tipos de poluição são gerados, que toxinas são expelidas e em que 

quantidades – em cada unidade básica de uma cadeia muito longa. 

Com os materiais de construção passa-se por processos análogos aos relatados em Goleman (2009). 

Hoje em dia os edifícios aproximam-se cada vez mais de máquinas complexas embebidas de todo o 

tipo de tecnologia, desde a monitorização de todo o ambiente habitável através da regulação do 

conforto e optimização dos gastos das redes (águas, electricidade, gás, comunicações, ar 

condicionado, esgotos), tecnologia que não se vê fisicamente mas que está incorporada no ambiente 

construído. Até os objectos que se usam constantemente: janelas, portas, armários, equipamento de 
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 Basta fazer um pequeno exercício de “desconstrução” de um qualquer material para se perceber que no 
início da cadeia de produção está sempre o consumo de um ou mais recursos naturais e/ou minerais não 
renováveis. 

34
 Uma ACVM observa as relações do material até ao seu estágio final. Cada material é composto por n 

materiais, produzido em n fábricas, as quais são constituídas novamente por n materiais e assim 
sucessivamente. A percepção de todo o ciclo de vida de um material é algo complexo, quando se começa a 
recuar no ciclo, as suas ramificações começam a crescer envolvendo um gigantesco número de intervenientes e 
produtos. 

35
 A ACVM de um automóvel vai implicar a documentação de centenas de milhares de unidades distintas: desde 

o motor, estofos dos bancos, vidros, componentes electrónicos, etc., onde por exemplo um componente 
electrónico pode ser decomposto em placas impressas, vários cabos, plásticos e metais. Cada um destes 
elementos deixa um rasto (uma pegada ecológica) de extracção, fabrico, transporte, etc. 

36
 A ACVM de um simples frasco de vidro depara-se com um labirinto de elos interligados. O vidro implica a 

obtenção de materiais a partir de dezenas de fornecedores (sílica, soda cáustica
+
, calcário e uma série de 

químicos inorgânicos, assim como de electricidade e gás natural). Cada fornecedor vai adquirir algo a dezenas 
de outros fornecedores. Goleman (2009, p. 24) mostra os treze processos mais importantes envolvidos no 
fabrico de frascos de vidro e revela um sistema que une 1959 “processos de produção” distintos. Cada processo 
de produção na cadeia representa um conjunto de inúmeros processos secundários, eles próprios resultantes 
de centenas de outros, no que pode parecer uma regressão infinita. A lista de produtos químicos libertados 
para a água e atmosfera no fabrico do vidro vão desde uma centena de substâncias que são libertadas para a 
água: ...dióxido de carbono, óxido de azoto em níveis relativamente elevados e vestígios de metais pesados 
como cádmio e chumbo (…) até aos 659 ingredientes usados em diversas fases de produção, desde o crómio, a 
prata e o ouro até químicos exóticos como o crípton e o ácido isociânico, e oito estruturas moleculares 
diferentes do etano (Goleman, 2009, p. 25) 

 +
 A soda cáustica, por exemplo, usada na produção de vidro, implica uma série de produtos: cloreto de 

sódio, calcário, amónia líquida e respectiva electricidade e combustível para transporte. 
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cozinha, equipamento sanitário, equipamento de iluminação, etc. incorporam cada vez mais 

tecnologia, gerando, inevitavelmente, grandes impactos. 

Os exemplos apresentados por Daniel Goleman (2009) são interessantes porque estimulam o 

pensamento para a definição de um material ecológico. Retomando o exemplo da ACVM de um 

frasco de vidro, em que 60% do vidro é reciclado, pode-se verificar que os efeitos adversos de todo o 

processo são bastante graves e difíceis de monitorizar37. Por vezes, quando se afirma que um 

determinado produto industrial é ecológico, está-se apenas a falar de uma etapa de produção entre 

milhares delas interligadas, numa cadeia complexa de nutrientes “industriais” que circulam e deixam 

rastos de contaminação durante todo o processo. Quando a lente científica de uma ACVM analisa 

todo o processo relativo à produção de um produto que se diz ecológico, está-se perante um exemplo 

do chamado greenwashing para fins comerciais, pois apenas um dos factores, entre centenas, é 

ecológico e todos os outros podem ter impactos negativos no meio ambiente. 

A Ecologia industrial é a disciplina que procura dominar esta nova matemática e tem de interligar três 

reinos interdependentes: a geoesfera, a bioesfera e a socioesfera. A indústria através da produção 

dos seus químicos artificiais veio quebrar a delicada harmonia entre os três reinos. As contaminações 

que ocorrem na geoesfera, desde a contaminação dos solos, ar e água (lençóis freáticos, rios, lagos, 

mar), penetram no corpo humano38 através da comida e dos produtos de uso diário (por exemplo os 

materiais de construção usados nas casas de habitação ou nos edifícios que se frequentam). A 

biosfera, toda ela, é uma “sopa química” de interligação dos mais variados compostos químicos e a 

contaminação entre os diferentes seres vivos é um processo natural e normal. 

 Acontece que a natureza é uma “indústria” que poupa e reutiliza ao máximo todos os recursos 

químicos à disposição. Assim, estruturas moleculares usadas para um determinado fim numa árvore, 

por exemplo, são usadas no nosso corpo para outro fim específico (Goleman, 2009, p. 74). Equilíbrios 

que demoraram milhões de anos a serem estabelecidos são agora penetrados por estruturas 

moleculares estranhas ao sistema, vindas da indústria (com os mais variados fins desde herbicidas e 

medicamentos até ao policloreto de vinil de uma simples cortina de chuveiro com alto teor de células 

cancerígenas) com fins específicos, penetram e acumulam-se criando novas ligações químicas com o 

complexo funcionamento da bioesfera e provocando uma série de impactos negativos na saúde 

humana e na bioesfera tais como: impacto cancerígeno, perda de anos de vida saudável, perda de 

biodiversidade e toxicidade incorporada lançada à natureza. 

Em relação ao ambiente arquitectónico construído considera-se que existem cerca de 80 mil 

compostos químicos utilizados na indústria da construção e que desde de 1971 o número de 

substâncias consideradas perigosas para a saúde quadruplicou. O material poluente resultante do 

espaço construído consiste em emissões, poeiras e radiações de materiais que são expostos a 

actividades químicas ou físicas (tais como calor, pressão ou danos mecânicos). Dentro do espaço 

construído existem evidências de que um número considerável de materiais emite gases ou poeiras 

com consequências para a saúde dos seus habitantes ou utilizadores39 (Berge, 2009, p. 31). A 
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 Entende-se aqui monitorizar como o acompanhamento e identificação de todos os passos do processo, o que 
obviamente não inclui o controlo do mesmo. 

38
 O corpo humano funciona como um ecossistema interligado ao ambiente que o rodeia, e tem uma 

capacidade limite de acumulação de compostos químicos estranhos antes de se começar a degradar. 

39
 Nesse sentido a questão ambiental relativa aos materiais de construção não é restrita apenas à sua produção 

industrial intensiva, além do risco de poderem provocar danos ambientais a longo prazo e que podem ser 
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contaminação resultante dos resíduos dos materiais de construção também não pode ser 

negligenciada e apesar de, em termos relativos, o peso dos materiais ambientalmente perigosos ser 

pequeno, não deixa de ser significativo40. 

A análise do ciclo de vida dos materiais vai também fornecer uma medida do impacto ambiental de 

um determinado material ou objecto industrial desde o seu fabrico até ao seu desmantelamento: “... 

a matéria-prima consumida; a energia; a água; o ozono fotoquímico criado; a contribuição para o 

aquecimento global; a toxicidade atmosférica e aquática; e a produção de detritos perigosos – para 

referir apenas alguns. Uma ACVM revela que em termos de aquecimento global, por exemplo, tudo 

no ciclo de vida de um carro, desde o fabrico ao ferro velho, é mínimo quando comparado com as 

emissões ao ser conduzido” (Goleman, 2009, p. 23). 

Surge assim a questão de energia incorporada vs. energia de utilização, questão esta que está na 

origem da procura de uma maior eficácia entre o material escolhido e o seu uso41. 

2.2.4 – MATERIAIS / ENERGIA 

Ao passo que todas as coisas vivas estão envolvidas numa luta continua para sacarem do seu 

ambiente energia disponível, o Homo Sapiens é o único que está equipado com ajuda externa para lhe 

facilitar o processo (Rifkim, 1981, p. 85). 

Existem três aspectos relevantes envolvendo a escolha de um material em relação à energia: 

a) A produção, transporte, montagem, manutenção e desmontagem trazem uma energia 

“amarrada” a esse material, a chamada energia incorporada ou energia cinzenta, primary 

energy input (PEI). A produção de um material pode resultar numa multiplicidade de impactos 

ambientais irreversíveis se não for feito um uso racional da sua produção controlando o seu 

ciclo de vida (Life Cycle Assessments – LCA).  

b) Os materiais têm também a chamada energia secundária processada durante a sua 

manutenção, que tem um consumo de energia substancial, e que apenas pode ser analisado 

                                                                                                                                                                                     
irreversíveis (como a contaminação dos sistemas de águas subterrâneas e os biótopos locais). A fase de 
utilização dos materiais de construção pode trazer consequências à saúde dos ocupantes do espaço construído, 
principalmente alergias de pele e irritações de membranas mucosas. Berg (2009, p. 31) enumera outros 
factores relativamente à salubridade do ambiente interno e dos materiais dos componentes dos edifícios: as 
propriedades electrostáticas dos materiais também têm um papel no ambiente interno, onde as superfícies 
carregadas negativamente podem atrair e fixar poeiras; os condutores eléctricos metálicos que podem ampliar 
os campos magnéticos; a possibilidade também da existência de constituintes radioactivos nos materiais de 
construção, como o gás rádon, que são libertados no espaço interior e absorvidos pelos seus ocupantes. 

40
 Apesar de muitos dos materiais poderem ser eliminados em incineradores comuns, outros materiais mais 

potencialmente perigosos exigem incineradores com purificadores de ar mais eficientes. Berg (2009, p. 31) 
assinala que esse tipo de incineradores, efectivamente eficientes, não é comum e que por isso muitos 
continuam a emitir compostos prejudiciais, tais como SO2, ácido clorídrico (HCl), metais pesados e dioxinas. 

41
 No caso de um carro de competição uma estrutura em alumínio seria, energeticamente, muito mais eficaz 

(devido à energia poupada nas acelerações) do que em aço, apesar do alumínio ter uma energia incorporada 
muito superior à do aço. É claro que a produção de alumínio é altamente tóxica, mas o alumínio também é um 
material facilmente reciclável. 
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durante o ciclo de vida do edifício e não apenas com as condições de construção do edifício. 

c) Os materiais de construção influenciam ainda o balanço energético do edifício: materiais e 

sistemas energeticamente eficientes contribuem para diminuir o consumo energético. 

Baixando este consumo, reduzem-se impactos ecológicos como: emissões de CO2, chuvas 

ácidas, fertilização excessiva, summer smog, etc.. Os materiais também regulam o fluxo e 

armazenamento de energia calorífica de um edifício. Absorvem a energia ou dissipam-na 

conforme as necessidades. 

Assim a energia incorporada (Primary energie input) ou também denominada de energia cinzenta, 

(Hegger, et al., 2008) é a quantidade de energia necessária para produção, transporte, 

armazenamento e distribuição dos materiais, mas também deve ser tida em conta a facilidade de 

montagem do material (tempo necessário para a sua montagem, bem como a necessidade de 

andaimes ou equipamento elevatório mecânico). Além disso, o edifício durante o seu ciclo de vida vai 

consumir ainda energia relacionada com a sua manutenção – pode-se seleccionar um material com 

uma energia incorporada superior, desde que tenha uma qualidade superior e que evite 

substituições, o que quer dizer que no fim do seu ciclo de vida esse material fez diminuir a energia 

incorporada do edifício42. Por último, é também de referir que o desmantelamento do edifício, no fim 

do ciclo de vida, vai ainda registar um consumo de energia que não é desprezável (Hegger, et al., 

2008). 

A diferença de energia incorporada entre diferentes materiais pode ir até um factor de dois mil vezes. 

Os chamados materiais de alta energia são por exemplo os metais, os vidros e os plásticos, enquanto 

os materiais de baixa energia são o gesso e a taipa. A unidade de energia utilizada é normalmente 

relativa ao peso do material em questão (no caso de metais, vidro, etc.) ou em relativa ao seu volume 

(madeiras, alvenaria, etc.) (Hegger, et al., 2008). Equipado com uma tabela da energia incorporada 

dos materiais o arquitecto pode assim projectar as melhores alternativas, materiais que tenham a 

mesma performance mas com menor energia incorporada. 

Em arquitectura, no projecto e construção de um edifício põem-se as mesmas questões da energia 

incorporada vs. utilização de um edifício. De que serve estar a escolher materiais de baixo impacto 

energético se as questões relacionadas com o seu uso estão mal projectadas43. A energia consumida 

em toda a vida útil do edifício vai ser utilizada no aquecimento, ventilação e iluminação e depender 

de factores como: o tipo de edificação, orientação solar, localização, assim como adaptabilidade do 

projecto a esses factores. 

Assim para se compreender a equação da energia incorporada de um material têm de se referir três 

princípios importantes, além das questões de projecto (Edwards & Hyett, 2008, pp. 125-6): 

a) Utilização de fontes locais de abastecimento de materiais pesados; 

                                                           
42

 Hegger et al. (2008, p. 164) dá como exemplo que normalmente a energia incorporada da estrutura equivale 
a 37% e a dos pavimentos a 40% do total da construção, mas ao fim de um ciclo de vida 100 anos, com a 
substituição periódica dos pavimentos os valores alteram-se: sobe para 80% a energia incorporada dos 
pavimentos, enquanto a energia da estrutura desce para 7% (pois usualmente durante todo o seu ciclo de vida, 
esta não é alvo de manutenção nem alterações). 

43
 Tal como num automóvel, a maior parte da energia consumida por um edifício é durante o seu tempo de vida 

(enquanto é utilizado). Só cerca de 10% corresponde à energia incorporada nos materiais construtivos (Edwards 
& Hyett, 2008, p. 124). 
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b) Utilização de fontes globais de abastecimento de materiais leves; 

c) Potencial de reciclagem. 

Os materiais pesados, em termos de custo energético, são mais viáveis se forem obtidos de recursos 

locais, pedreiras ou fábricas, o que reduz o impacto ambiental geral em energia de transporte (assim 

como a respectiva poluição associada) e desenvolvem a economia local. Ou seja, têm elevado custo 

de energia incorporada de transporte e baixo custo energético de produção local. 

Para os materiais leves tem-se a situação contrária: a sua produção tem um alto custo energético mas 

um baixo custo de transporte e alta eficiência funcional. Os materiais leves ao cumprirem uma alta 

eficiência energética na vida total do edifício estão também a baixar a sua energia incorporada. 

Também há que referir a questão das economias de escala: para construir uma fábrica de alto 

rendimento, gerindo eficazmente os recursos disponíveis, e manter os preços competitivos é preciso 

um mercado global. A indústria actual é um investimento de alto capital com baixa força laboral, 

mecanização automatizada pela robotização. 

Assim num edifício têm-se os custos energéticos iniciais (input) e finais (output). A sua demolição 

também vai ter peso neste output final. Certos materiais podem ser incinerados retirando a sua 

energia residual sob a forma de combustão (para a produção de electricidade) antes de serem 

descartados para um aterro sanitário (cradle to grave) ou compostagem, convertendo-os em 

substâncias químicas ou subprodutos úteis para serem reutilizados de novo no ciclo industrial sem 

contaminação para o meio ambiente (cradle to cradle). 

Por exemplo materiais como o gesso cartonado, betão e aço podem ser facilmente reconvertidos ou 

reciclados (Edwards & Hyett, 2008, p. 134). 

Todavia, para obter uma maior eficácia, o ideal seria conceber os edifícios tendo em conta a 

reutilização e reciclagem do maior número possível de componentes. Projectar visando a reutilização 

tanto de materiais de isolamento (fazendo a desmontagem, armazenamento e venda) como 

elementos funcionais (portas e janelas) ou estruturais (vigas de aço, por exemplo44). Tendo em conta 

que muitas vezes a vida dos materiais excede a vida dos edifícios seria importante considerar este 

ponto de vista projectual: pormenorizar para construir e para facilitar a posterior desmontagem. Um 

conceito que Jean Prouvé aplicou na sua construção económica para Paris, e que a construção 

estrutural em aço utilizando revestimentos de aplicação de junta seca proporciona eficazmente – 

actualmente cerca de 50% do aço e 70% do alumínio provêm da reciclagem (Edwards & Hyett, 2008, 

p. 134). 

O aço é o material mais eficaz na criação de volumes fechados, proporcionando um volume estrutural 

muito maior que a mesma quantidade de betão (Edwards & Hyett, 2008, p. 134). E apesar da sua 

energia incorporada (em peso absoluto) ser superior ao betão armado, torna-se menor se for 

contabilizado o volume de espaço construído, por permitir estruturas mais esbeltas e 

consequentemente mais ligeiras45. 

                                                           
44

 O mesmo já não é possível para elementos estruturais de betão armado e dificilmente de madeira. 

45
 É interessante verificar que no fim do séc. XIX havia o mesmo preconceito do Almirantado Britânico em 

relação aos navios em aço (não por questões ambientais). Dizia-se que seriam mais pesados, e de difícil 
manutenção em ambiente marítimo, que os de madeira, o que não é verdade. Um navio em aço, com a mesma 
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O transporte do aço (ou do alumínio) também requer muito menos energia do que o transporte do 

betão. Na linha de Edwards e Hiett (2008:134) “desta forma surge uma relação inversa: quanto maior 

é a energia incorporada46, mais leve é o material e, portanto, mais baixos são os custos de 

transporte.” Além disso, o aço consome menos água que o betão47. 

Além do transporte e da reciclagem tem de considerar-se ainda a rapidez de montagem. O aço 

propicia uma rápida montagem da estrutura. Tanto em construção de estruturas pesadas, como na 

construção de habitações (light steel), a respectiva edificação é bastante mais rápida que a 

construção em betão ou madeira, e, maior rapidez implica menor tempo de mão-de-obra: menor 

consumo de combustível pelos operários que constroem a habitação (geralmente vêm de locais 

distantes), etc. Assim, quanto maior for a preparação e planeamento a montante, tanto menor será o 

tempo gasto (e o custo) a construir uma habitação no local48. A preparação em fábrica permite uma 

maior optimização dos recursos, além de evitar a exposição às intempéries do clima local. 

A denominação de produto local é em certa medida dúbia e não linear. Será que se pode dizer que 

uma determinada indústria de cerâmica é estritamente de produção local? Antigamente a produção 

de cerâmica era baseada numa mão-de-obra intensiva, hoje em dia é baseada num investimento de 

capital intensivo49. Assim, o que se pode designar por local, é o grosso da matéria-prima (o barro) e a 

mão-de-obra, mas a grande parte do capital é investimento em equipamento de tecnologia 

automatizada com origens diversas. À medida que a fábrica vai amortizando o capital investido, 

levantam-se algumas questões, entre elas: 

a) Qual a origem do produto? É a do local de fabrico ou a dos equipamentos que serviram para 

a sua produção? 

b) E o produto financeiro que disponibilizou o capital para o investimento da fábrica, qual será a 

sua energia incorporada? 

Quando se segue o rasto da produção dos produtos industriais (sejam eles materiais, objectos ou 

agrícolas) esse rasto torna-se global50. Em que ponto da cadeia estará o maior gasto energético51? 

                                                                                                                                                                                     
eficácia estrutural, é bastante mais leve do que um navio de madeira e de manutenção mais fácil  (Landstrom, 
1961, p. 235). 

46
 Entenda-se aqui esta energia incorporada como aquela que é usada na manufactura do material. 

47
 Na produção do aço a água é reutilizada através de um sistema fechado, enquanto no betão é utilizada para 

extrair e lavar os diferentes agregados, gerando consumos elevados e deterioração da respectiva qualidade. 

48
 Por exemplo se as asnas em light steel (bastante mais leves e ocupando menos espaço, do que se forem em 

madeira, e por isso mesmo com menor peso e volume no transporte) forem previamente montadas, com um 
sistema rápido de encaixe nos pilares, menor será o tempo (e o custo) de construção. 

49
 Numa qualquer fábrica moderna de cerâmica encontram-se poucos operários na sua produção, basicamente 

a maior parte das operações são executadas automaticamente, inclusive com recurso a robots para o 
transporte de material de secção para secção. 

50
 Tomates produzidos em estufas perto de Montreal, com a pesquisa e desenvolvimento feita em França, 

sementes cultivadas na China, de volta a França para serem tratadas e expedidas para Ontário, onde as 
sementeiras são preparadas (...) sendo as sementeiras enviadas de camião para o Quebec, onde a planta final é 
cultivada e o fruto colhido. Até mesmo um tomate tem um passado global (Goleman, 2009, p. 68). 

51
 Poder-se-iam contabilizar inúmeras etapas tais como: o transporte das sementes da China para a França; o 

transporte das sementeiras de Ontário para o Quebec; o transporte dos tomates para os mercados; a 
investigação feita em França (pense-se também no custo de vida e emissões de carbono associados aos 



40 
 

Será assim tão fácil numa economia global atribuir a designação “de produção local”? 

Hoje, numa economia global, não existem produtos estritamente locais. Além disso, um produto local 

pode ter uma pegada de carbono maior que um produto proveniente do exterior52. Isto é, uma maior 

distância não implica um maior consumo energético e maiores emissões de carbono no transporte. O 

transporte por via marítima produz cerca de 1/5 das emissões por via terrestre e 1/60 das emissões 

por via aérea (Goleman, 2009, p. 66). Por exemplo, usando como ponto de referência a costa leste 

americana, será mais ecológico (em termos de emissões de carbono) consumir um produto europeu 

ou vindo da Califórnia? Haverá certamente um ponto algures no Ohio onde os impactes se 

equivalem. 

A verdadeira questão é a articulação entre materiais pesados e locais (de baixa energia incorporada) 

e os materiais leves do mercado global (de alta energia incorporada). É preciso conciliar estes dois 

mecanismos: baixa tecnologia com desenvolvimento económico local e, alta tecnologia de 

desenvolvimento económico global. Tal será apenas possível por intermédio de um projecto que 

articule racionalmente não só as condições bioclimáticas e culturais, mas também a futura 

manutenção e desmantelamento dos respectivos materiais tendo em conta a reutilização, a 

reciclagem e a futura reintegração no sistema cradle to cradle. 

2.2.5 – INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO 

In the complexity of this world, people are confronted with extraordinary events and functions that 

are literally unintelligible to them (Winner, 1977, p. 284). 

No séc. XX a indústria é dominada pela produção em larga escala de componentes estandardizados, o 

que aumentou dramaticamente as taxas de crescimento resultando no acesso, também em larga 

escala, aos produtos industriais por parte das populações dos países ocidentais. No início do séc. XX o 

preço de um automóvel equivalia ao preço duma casa. Hoje em dia o valor de um automóvel equivale 

a uma fracção do valor total de uma habitação (Edgerton, 2008, p. 67). Em termos de sofisticação 

tecnológica um automóvel é uma máquina complexa, que engloba milhares de componentes53 

                                                                                                                                                                                     
investigadores em França, equipamento electrónico, papel etc...; a construção das estufas (e todo o ciclo de 
vida associado aos respectivos materiais de construção) e a produção dos próprios tomates. 

52
 As rosas vindas de avião do Quénia para Inglaterra têm um rasto de carbono mais baixo do que as rosas 

preparadas em estufas na Holanda (que têm uma pegada seis vezes maior em relação às provenientes do 
Quénia) (Goleman, 2009, p. 67). Também o borrego da Nova Zelândia, consumido em Inglaterra, tem um quarto 
da pegada de carbono do borrego Inglês – isto devido ao facto de a maior parte da electricidade na Nova 
Zelândia ter origem em fontes renováveis (barragens) além de que o clima produz pastos mais abundantes, não 
sendo preciso a quantidade de fertilizantes utilizados nos pastos ingleses (Goleman, 2009, p. 66). 

53
 Para ter uma ideia da complexidade económica global que abrange um produto industrial actual basta tentar 

perceber o ciclo de produção e distribuição de certos produtos tecnológicos muito populares como o iPhone da 
Apple: são montados numa empresa localizada em Shenzen, na China, e vendidos em todo o globo a preços de 
venda a retalho da ordem das centenas de dólares. O valor do trabalho incorporado na China, abaixo dos 10 
dólares, representa menos de 2% do custo de um iPad, e apenas 3,6% do custo de venda grossista de um 
iPhone fica nas mãos dos trabalhadores chineses. O resto do valor reverte a favor dos fornecedores de peças e 
componentes sediados na Alemanha, Japão, República da Coreia e Estados Unidos. As empresas coreanas LG e 
Samsung produzem o ecrã e os chips de memória; a Apple retém a concepção do produto, o desenvolvimento 
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fabricados em milhares de fábricas, e cada componente com um ciclo de vida extremamente 

complexo. 

Uma habitação também pode ser um “objecto” tecnologicamente sofisticado, mas mesmo a 

habitação familiar (obedecendo a critérios usuais de conforto e segurança) construída com os 

materiais mais simples encontrados no mercado sairá mais cara do que um automóvel médio (apesar 

de materiais como tijolos, cimento e componentes como portas e janelas terem gradualmente 

baixado de custo devido à sua produção massificada). Uma habitação pré-fabricada que tire partido 

da optimização de uma linha de montagem sofisticada e de uma série de componentes produzidos 

em massa, e, que possa escoar um grande volume de encomendas para um mercado de larga escala 

servido por infra-estruturas viárias poderá sair economicamente mais vantajosa que uma casa custom 

made, de qualidade equivalente, tudo dependendo do contexto de mercado onde está situada. A 

redução de tempo consumido em obra graças à optimização massificada de componentes compensa 

o volume de transporte desperdiçado no “ar transportado” dos módulos pré-montados; volume esse 

que seria minimizado se todos os componentes fossem transportados em separado – mas que 

aumentaria o tempo de montagem em obra.  

Existe pois um equilíbrio económico que depende de vários factores: da quantidade de casas 

produzidas (dimensão do mercado alvo); raio de acção (distância a que os potenciais clientes se 

situam da fábrica que vai definir a quantidade de energia incorporada gasta pelos transportes); preço 

da mão-de-obra qualificada (em fábrica e na montagem); preço dos materiais (no mercado interno e 

global); preço da energia (para operacionalidade da fábrica e combustíveis para o transporte); valor 

gasto no espaço ocupado pelo produto final. A produção deverá obedecer ainda ao just in time 

production (produzindo apenas as quantidades que o mercado exige para evitar ao máximo o 

armazenamento de stocks, recursos e matéria-prima e, como tal, capital investido). 

A IHI – International Holdings, Ltd. é literalmente uma fábrica de casas custom made conseguindo 

reduzir custos e tempo graças à massificação da produção (IHI, 2010). A característica principal é o 

facto de se basear num sistema paramétrico de produção e automatização, com um controle em 

tempo real do fabrico dos painéis e módulos de betão estruturados em aço (Bloomberg 

Businessweek, s.d.). Isso permite uma linha de montagem em que todos os projectos poderão ser 

virtualmente diferentes mantendo a mesma velocidade de produção (não devendo por isso ser 

confundido com a usual construção pré-fabricada de painéis de betão)54. Permite também uma 

arquitectura baseada na flexibilidade, diferenciação, segurança e qualidade destinada a todo o tipo 

de tipologias e estruturas. Segundo o catálogo da IHI (2010) a tecnologia associada a este tipo de 

construção permite suportar abalos sísmicos de factor 8.0 na escala de Richter, resistir a ventos de 

480 km/h e uma resistência de 2 horas ao fogo. 

Uma fábrica em plena laboração tem capacidade para produzir 20 mil habitações em 4 anos: a 

montagem de uma habitação unifamiliar pode demorar entre 4 horas (habitação social de 60 m2) e 3 

dias (habitação de luxo com 300 m2) dependendo do grau de complexidade do projecto de 

arquitectura. O sistema permite prever o custo do edifício; em função de diversas opções de 

                                                                                                                                                                                     
do software e as funções de marketing nos Estados Unidos; e a empresa de montagem é de propriedade de 
Taiwan (UN, 2013, p. 54).  

54
 A dimensão dos módulos, que constituem as partes do edifício, está apenas limitada pela capacidade do 

sistema de transporte da fábrica até ao local de montagem. 
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acabamentos; controle da fabricação de custos em tempo real na produção, transporte e montagem 

in situ; reflectindo-se numa economia de 30% em relação à construção tradicional. 

Está-se pois perante uma verdadeira fábrica de componentes industriais, onde a alta complexidade 

em forma tecnológica a montante consegue optimizar custos e montagens in situ. Um sistema que 

também exige um alto investimento inicial de capital em tecnologia (construção de uma fábrica de 

raiz) e que depende da distância da fábrica, e infra-estruturas viárias, ao local de implementação dos 

projectos para ter viabilidade económica – quanto maior a distância menor a rentabilidade e mais 

custos adicionais em combustível e tempo. E quanto menor for o tempo de fabrico in situ, maior é o 

seu investimento a montante na linha de montagem, quer dizer que também se está a transportar 

um maior número de módulos já previamente montados – essencialmente está-se a transportar ar – 

e o volume a mais, desnecessário na construção de uma habitação, mas que tem um grande peso nos 

custos do transporte. 

Segundo Hamdi (1995) Geralmente certos governos e promotores defendem que para responder aos 

grandes programas de realojamento para as populações dos PED só a produção massificada consegue 

entregar eficazmente um número de casas suficiente. Pelo que só a grande indústria consegue fazer 

isso da melhor maneira através da produção e estandardização de componentes, o que tipicamente 

exige um planeamento rigoroso, uma organização sofisticada, grande quantidade de capital, e um 

vasto mercado para garantir o escoamento da produção. A escala através da mecanização é melhor 

garantida se a produção for centralizada, controlando assim os processos onde os recursos estão 

concentrados para poderem ser melhor geridos, controlar a qualidade e os custos (Hamdi, 1995, pp. 

29-30). Para produzir eficazmente é necessário mecanizar, para mecanizar efectivamente é 

necessário estandardizar, para estandardizar efectivamente é necessário um maior controle de 

qualidade e custos. 

Na visão desses promotores, construir rapidamente é construir imediatamente, e como tal, resolver 

os problemas da habitação é construir um grande número de casas. Este tipo de pensamento é 

concebido tendo como alvo seja qual for o tipo de lugar, terreno, mão-de-obra e capital (Hamdi, 

1995, p. 30), encorajando mais o consumo do que a visão correcta que seria a satisfação das 

necessidades humanas baseada nas especificidades culturais e geográficas locais. 

Um programa habitacional baseado numa produção centralizada permite resultados eficientes, 

rápidos, e acima de tudo, um grande impacto visual na demonstração de resultados, respondendo 

rapidamente aos anseios das populações, o que o torna politicamente aliciante no contexto de um 

PED. Mas além de concentrar a produção e centralizar os recursos disponíveis num investimento de 

capital intensivo e na utilização de tecnologia exterior vai também retirar, a todo um leque de 

profissionais, o acesso a uma economia e tecnologia baseada na construção civil, deslocando toda a 

mão-de-obra para dentro do espaço hipertecnológico, que neste caso seria o invólucro da própria 

fábrica, tornando todo o processo de construção dos elementos fundamentais da construção num 

processo abstracto e afastado das populações autóctones. Processo esse que pode fazer sentido num 

país industrial avançado, mas que num PED se torna particularmente autista em relação à valorização 

dos recursos humanos e materiais locais.  
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Este tipo de abordagens hipertecnológicas da produção industrial moderna leva-nos para as questões 

levantadas por Winner55 (1977) acerca da natureza tecnológica da sociedade moderna e as questões 

da sua complexidade. Vive-se numa época onde cada vez mais pessoas têm acesso à informação e 

onde o conhecimento científico duplica a cada época, mas onde a ignorância relativa aumenta, sendo 

a sociedade composta por pessoas que não sabem conceber, construir, reparar ou mesmo operar os 

dispositivos de que as suas vidas dependem. A condição resultante é aquilo que este autor designa 

de manifest social complexity: onde a sociedade tecnológica contém muitas partes e actividades 

especializadas com uma miríade de conexões, e, a totalidade dessas conexões (as relações das partes 

com o todo) é algo que já não é compreensível para ninguém (Winner, 1977, p. 283). 

Os defensores, da construção massificada, argumentam que esse tipo de abordagem ajuda a 

incrementar a economia criando emprego, gerando lucro e melhorando em geral a vida dos pobres. 

Mas os seus críticos argumentam que tal poderá ser válido numa escala nacional em termos 

“abstractos”, mas que pouco faz pelas comunidades mais pobres56, e que na verdade pode provocar 

os efeitos opostos, principalmente num PED onde praticamente todos os materiais seriam 

importados (Hamdi, 1995, pp. 29-30). Além do mais quando se trata de tecnologia tem de se tratar 

também de manutenção, e por isso mesmo (num contexto de um PED) deve-se procurar tecnologias 

que permitam uma manutenção57 e reparação acessíveis aos trabalhadores relativamente 

qualificados de um determinado país. Assim, quando se trata do desenvolvimento e transferência de 

tecnologia para os PED, os pressupostos deveriam ser tecnologia que desenvolva e qualifique os 

indivíduos no âmbito das suas limitações conceptuais. Que seja facilmente transferível para qualquer 

parte do mundo e tenha uma certa autonomia de utilização: uma montagem, manutenção e 

reparação que possa ser apreendida facilmente pelos indivíduos e “perceptível”, sem necessitar de 

                                                           
55

 A criação técnica avança pela divisão e pela síntese onde segmentos do mundo pré-existentes são partidos e 
reassemblados em novas formas mais produtivas (Winner, 1977, p. 283). Assim, enquanto o produto final 
pertence ao domínio do grande público, o conhecimento do seu fabrico não faz parte duma experiência social 
abrangente de partilha. Onde a informação detalhada, teoria, técnica particular e organização pertencem 
exclusivamente ao domínio de um grupo de especialista da matéria. Aos não especializados não é esperado que 
saibam alguma coisa do assunto, pois requeria demasiado tempo e esforço. Vivemos numa sociedade onde o 
conhecimento é fragmentado – onde poucas pessoas sabem muito sobre um assunto específico e muitas não 
sabem nada sobre quase tudo (Winner, 1977, p. 283). 

56
Oliver (2003, p. 252) é bastante crítico em relação às soluções de construção industrial massiva, como 

resposta aos problemas de habitação nos PED, impostas por governos nacionais e autoridades locais 
implantadas por técnicos e construtores embutidos de atitudes e valores ocidentais e comprometidos com o 
prestígio onerado pela construção de alta tecnologia. Impondo assim soluções altamente centralizadas e 
burocratizadas resultando em plantas, estruturas e espaços exteriores repetitivos e estandardizados por razões 
de eficiência económica e velocidade de construção. Estas soluções não são desenhadas para responder aos 
padrões culturais das tradições locais nem às aspirações das comunidades, e, também não são dirigidas para 
aproveitar as capacidades dos indivíduos. 

57 A invenção tecnológica está concentrada em poucos lugares, o fabrico desses objectos está mais distribuído, 

e, a utilização que as pessoas fazem desses objectos está globalmente difundida (Edgerton, 2008, p. 75). A 
manutenção (que está quase tão difundida como a utilização) e a reparação são as formas de qualificação 
técnica mais difundidas. Manutenção e reparação têm sido o nicho do pequeno comércio e dos trabalhadores 
qualificados, que são de alguma maneira marginalizados mas também mantêm uma relação de dependência 
mútua com a indústria de larga escala – tais como os mecânicos de reparação automóvel ou pequenos e 
médios empreiteiros da construção civil, more than that, a great deal of maintenance and repair activity takes 

place outside the formal economy, pointing to the importance of widespread technical skills (Edgerton, 2008, p. 
80). 
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um conhecimento demasiado especializado, mas, que tire partido dos sistemas complexos de 

produção global massificada dos PI. É urgente que se transforme essa tecnologia em coisas, claras e 

concretas de utilização óbvia. 

Uma gestão racional dos recursos é mais crítica para ter uma resposta de construção de habitação 

eficaz, do que os meios de produção envolvidos. Sendo importante melhorar os meios pelos quais as 

centenas de pequenos construtores, fabricantes e fornecedores, formais e informais, têm acesso aos 

materiais essenciais de construção, acesso a crédito barato, e facilidade de transporte (Hamdi, 1995, 

p. 31). Como tal uma escala grande, de construção de habitação, pode ser alcançada aumentando a 

participação de pequenos construtores e pessoas comuns pelo incremento das suas capacidades 

construtivas. Assim, para os apoiantes do desenvolvimento local e críticos das respostas massivas, a 

questão não pode ser resolvida pela abordagem governamental apoiada numa indústria vinda do 

exterior, mas sim pelo apoio e ajuda às pessoas que já estão no terreno a construir habitações a 

produzirem mais efectivamente. Os pequenos construtores podem melhor ajustar o seu trabalho de 

uma maneira mais flexível que a produção de base industrial, e além do mais em contraste com os 

programas massivos de habitação de entrega instantânea58, defendem que através das pequenas 

intervenções escalonadas evitam-se as deslocações inteiras de populações. Cultivando um ambiente 

onde habitação, pequenos negócios e comunidades podem transformar-se e crescer consolidadas, e 

onde o mercado da construção pode providenciar oportunidades de emprego e crescimento 

económico. Para estes autores a construção de habitação faz parte de um sistema mais abrangente 

de desenvolvimento (Hamdi, 1995, p. 31), onde as diferentes forças sociais e económicas com acesso 

a uma tecnologia apropriada se conjugam e criam novas sinergias. 

2.3 – TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

Things belong to particular people in ways which technology does not (Edgerton, 2008, p. xiv). 

As appropriate technology (AT) são usualmente definidas como tecnologia de pequena escala, de 

mão-de-obra intensa, de baixo custo e que fazem o uso máximo dos recursos e aptidões locais. Mas 

acima de tudo acentuam que a tecnologia não é intrinsecamente válida para o desenvolvimento, mas 

que depende de outros aspectos relacionados com a cultura e hábitos locais, criando soluções que 

minimizem o impacte ambiental, melhorando a qualidade de vida local (NTIS, 1979, p. vii), 

proporcionando benefícios directos para os grupos sociais mais desfavorecidos, aumentando a sua 

autoconfiança, independência e dignidade. 

Não existe uma definição universalmente aceite de tecnologia ou transferência de tecnologia. A 

tecnologia pode ser simplesmente definida como um conhecimento prático aplicado para satisfazer 

as necessidades humanas e a transferência de tecnologia como um processo de assimilação e 

exploração de recursos técnicos (Darkoh, 2003, p. 67). É necessário entender a inter-relação entre os 

padrões de vida humanos e as escolhas tecnológicas. Qual o papel que a tecnologia desempenha nos 

                                                           
58

 Para os governos a erradicação dos slums torna-se uma prioridade política porque representam um falhanço 
nacional, uma ameaça à estabilidade política e social; por isso procuram respostas rápidas e de impacto visual, 
mesmo que não tenham em conta os recursos disponíveis e as suas implicações a longo prazo (Hamdi, 1995, p. 
32). 
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segmentos mais pobres da população global que vivem nos PED, sem esquecer que existe uma 

corrente dominante que liga a implementação tecnológica com a degradação ambiental e condições 

adversas económicas e sociais, tanto nos PED como nos PI (Kaplinsky, 2005, p. 2). 

É necessário pensar nos programas de arquitectura com maior enfâse nas perspectivas 

antropológica, geográfica e económica, como tal, a arquitectura e o design devem ser pensados e 

tratados como disciplinas em constante hibridismo, evitando encerrar-se apenas em paradigmas 

ideológicos e de mercado. Uma disciplina de projecto aberta ao mundo global mas também com 

flexibilidade para conseguir atingir a diversidade específica, cultural e geográfica que cada 

comunidade representa. 

2.3.1 – EFICIÊNCIA NUM CONTEXTO DINÂMICO – A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS LOCAIS 

A tecnologia global poderá ser facilmente adaptada pelas populações locais e poderá incrementar 

uma série de melhorias na sua qualidade de vida, caso seja aplicada com o critério de infligir o 

mínimo de danos ambientais ou até mesmo contribuir para o reequilíbrio ambiental local. A Agência 

americana para o desenvolvimento (USAID), em 1976, preconizou um programa para as designadas 

appropriate technology (AT), e estabeleceu os três principais critérios para a implementação desse 

tipo de tecnologia intermediária num PED (Kaplinsky, 2005, p. 31): 

� Critério da utilização: deve ser intensiva na utilização dos recursos disponíveis, como a mão-

de-obra59, produtos e materiais locais, e poupada nos recursos escassos (capital e mão-de-obra 

especializada).  

� Factor de escala de produção: deve estar organizada em pequenas unidades de produção, 

tirando partido da eficiência dessa pequena escala. Deve ser replicável em pequenas unidades, 

prontamente operativa, de fácil manutenção e reparação e acessível a pessoas de baixos 

rendimentos.  

� Estrutura social: dever ser compatibilizada com as características sociais e culturais dos seus 

utilizadores locais. A produção deverá ser orientada para consumo local e com tecnologias que 

promovam interacções dinâmicas de natureza descentralizada (Kaplinsky, 2005, pp. 37-9). 

Existem dois tipos de eficiência a considerar na mesma tecnologia: a eficiência de engenharia (que 

tem a ver com o próprio processo técnico envolvido) e a eficiência económica (que numa AT é 

fundamental, porque se uma técnica tem pouca produtividade de capital, de mão-de-obra, ou outros 

inputs que mereçam ser considerados, então é considerada economicamente ineficiente e não 

existem circunstâncias que a justifiquem). 

                                                           
59

 Um factor fundamental para providenciar habitação nos PED é conseguir aumentar os rendimentos das 
famílias fomentando novas oportunidades. Estudos sobre desenvolvimento têm sugerido várias maneiras de 
aumentar os rendimentos encorajando tecnologias com uma mão-de-obra mais intensiva para a construção de 
habitação e respectivos programas de upgrading  (UN-Habitat, 2003, p. 190), De facto, muitas vezes há uma 
relação custo-benefício mais vantajosa do que tecnologias concebidas para os PI onde a mão-de-obra é muito 
mais dispendiosa (UN-Habitat, 2003, p. 190), permitindo e facilitando também a criação de pequenas empresas 
e ONG para concorrerem a este tipo de contractos em detrimento de grandes empresas de capital estrangeiro. 
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Kaplinsky (2005) defende que as tecnologias de pequena escala apesar de não poderem dar 

rendimentos que tenham um impacto económico significativo, ajudam a implementar uma cultura 

de pequenos empreendedores através do empoderamento tecnológico de produtores de pequena 

escala. Ou providenciam uma experiencia industrial (apesar da sua escala pequena) que poderá 

facilitar no futuro o desenvolvimento de outras tecnologias.  

Mas a industrialização e o crescimento, através da transferência tecnológica, também podem criar 

oportunidades de technological leapfrogging
60. Actualmente o conceito de technological 

leapfrogging é utilizado no contexto do desenvolvimento sustentável para os PED como uma teoria 

de desenvolvimento, que propõe acelerar o desenvolvimento evitando tecnologias inferiores e 

menos eficientes, mais caras e poluentes avançando directamente para as tecnologias mais eficientes 

e menos poluentes (Sauter & Watson, 2008, p. 8); como por exemplo tentar aplicar a energia solar 

evitando sempre que possível a utilização das energias fósseis, ou na aplicação das tecnologias de 

informação e comunicação como factor de desenvolvimento social num contexto PED. Mas o 

conceito também não deve estar limitado ao artefacto físico envolvido e deve incluir outras 

dimensões importantes dentro de um contexto socioinstitucional, como o desenvolvimento das 

capacidades humanas ou estruturas organizativas, e mesmo a política institucional, nunca deixando 

de referir que a transferência de tecnologia é um componente essencial deste conceito (Sauter & 

Watson, 2008).  

Assim nesse sentido muitos dos problemas associados à rápida industrialização urbana nos PED 

poderiam ser evitados. Mas outros autores mais críticos como Perkins (2003) referem que o conceito 

assenta num excesso de optimismo, sendo preciso determinar e avaliar se o momento e as condições 

para aplicar o conceito de technological leapfrogging são oportunos para um determinado PED, 

exigindo por isso uma série de medidas com uma amplitude de factores bastantes complexos tais 

como: reformas políticas económicas de intervenção governamental para o incentivo do investimento 

privado em tecnologias limpas, introdução de legislação de protecção ambiental com ferramentas 

reguladoras adequadas, assistência técnica dos PI (o que inclui o suporte financeiro para as 

tecnologias limpas). Perkins (2003) critica também os objectivos ambíguos, assunções simplistas, e 

uma compreensão incompleta dos requisitos tecnológicos ambientais adequados para as economias 

retardatárias de um PED. 

Em sentido contrário, muitas das AT’s aplicadas em experiências de desenvolvimento nos PED não 

requereram demasiados inputs tecnológicos e os seus dividendos em termos económicos e de 

desenvolvimento social foram bastantes positivos61. É estabelecido que para desenvolver as AT’s a 

partir das quatro fontes já mencionadas é necessário um comprometimento explícito de recursos 

através de patrocinadores e de ONG´s que possam servir de implementadoras entre a população 

local, além de uma política de envolvimento de potenciais produtores e comerciantes regionais de 

AT’s para permitir uma viabilidade económica62 da sua produção e difusão (Kaplinsky, 2005, p. 25). 

                                                           
60

 Conceito que foi introduzido e desenvolvido inicialmente dentro dum contexto económico de 
desenvolvimento de tecnologias por empresas inovadoras dispostas a assumir os riscos de tecnologias 
inovadoras e radicais. 

61
 Kaplinsky (2005) dá o exemplo da produção de pequena escala de açúcar na India e da optimização de 

tecnologia de pequena escala na produção de cimento na China e na India. 

62
 O FMI e o Banco Mundial forçam os PED a aceitar programas de ajustamento estruturais, a levantar barreiras 

comerciais que protegem indústrias domésticas ineficientes, expondo os produtores de pequena escala à 
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É de realçar a importância das ONG internacionais nas questões do desenvolvimento (apesar dos 

seus críticos63) servindo de intermediárias entre a população local e a implementação duma AT. 

Muitas das tecnologias envolvidas só são possíveis graças ao financiamento, da sua investigação e 

implementação no terreno, por voluntários que vão para o terreno e por patrocinadores 

internacionais. Porque apesar da simplicidade da tecnologia envolvida a sua implementação no 

terreno envolve questões complexas a vários níveis: culturais, sociais, antropológicos e económicos 

e, acima de tudo, são bastantes caras. 

E apesar de muitas ONG trabalharem arduamente, têm dificuldade em atingir os seus objectivos 

devido também à escala das tarefas impostas, porque muitas querem impressionar os doadores 

internacionais mostrando relatórios ou acções que se destacam64 visualmente mas que, no terreno, 

podem ter fraca repercussão em termos de desenvolvimento futuro (Sinha, 2012, p. 14). 

2.3.2 – QUESTÕES SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

Outra crítica que é apontada pelos delatores das AT’s, e talvez a mais problemática é que a produção 

tecnológica envolve as mesmas formas de eficiência tecnológica que o processamento da própria 

tecnologia: o novo produto seguinte tem de ser sempre superior nas suas características 

tecnológicas, e também mais eficiente nos dividendos económicos65. A escolha tecnológica reflecte 

não apenas os padrões de distribuição de rendimentos mas também ajuda a determiná-los 

(Kaplinsky, 2005, p. 35). A tecnologia também tem o seu tempo de implementação para se tornar 

disponível através da sua viabilidade económica. Muitas inovações despareceram devido à falta de 

viabilidade económica (Edgerton, 2008, p. 32). A implementação da tecnologia tem um preço 

económico muito grande de investimento inicial66, além da sua investigação, e geralmente precisa de 

um tempo bastante alargado para a sua difusão e viabilização económica.  

                                                                                                                                                                                     
competitividade internacional. Para esse tipo de programas, o desenvolvimento de AT’s não é bem visto, em 
termos macroeconómicos  (Kaplinsky, 2005, p. 25). 

63
 Certos autores referem que muitas ONG encobrem actividades lucrativas sem fins humanitários, servindo 

apenas como trade-offs para outras actividades (como a produção e comércio de armas ou exploração de 
madeiras tropicais com certificados falsos) e, num mundo global, onde a atenção é dirigida e tomada por 
acontecimentos imediatos, torna-se difícil estabelecer as ligações entre acções verdadeiramente sustentáveis 
em termos de desenvolvimento e outras que são apenas greenwashing (Sinha, 2012, p. 14). 

64
 As ONG querem impressionar e ter sucesso, as instituições doadoras querem obter resultados práticos 

rapidamente. Devido a isso, geralmente, existem diferenças entre os objectivos declarados e o que é realmente 
atingido por essas razões. É conveniente questionar se os objectivos estão certos e à escala correcta; se estarão 
a fazer as perguntas correctas; e se o dinheiro está a ser utilizado sensatamente (Sinha, 2012, p. 14). 

65
 Como defende Eckaus (apud Kaplinsky, 2005) só existe uma especificidade tecnológica (numa determinada 

época) e que é importada dos PI (onde existe concentração de capital) para os PED  (Kaplinsky, 2005, p. 35).  

66
 Por exemplo, o primeiro conceito operacional de internet foi iniciado em 1966 (WIKIPEDIA, 2013), com a 

designação de ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) e patrocinada pelo departamento de 
defesa norte americano, mas foi só transformado num projecto comercial em 1995 e só no fim dos anos 90 e 
princípio do séc. XXI começou a “transformar” o mundo. A sua investigação, implementação e difusão só foi 
possível graças a verbas federais americanas inseridas dentro dum programa militar de alto investimento, 
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Mas Schumacher (1973) defende que os pobres podem ser ajudados a ajudarem-se a si próprios, se 

lhes for disponibilizada uma tecnologia que reconheça as limitações da pobreza. Para tal, serão 

necessários programas nacionais e supranacionais para desenvolver essas tecnologias adequadas à 

promoção do emprego nos PED. Quem são, onde estão e porque precisam de ajuda, especificamente 

que tipo de ajuda precisam, como se comunica com eles – são as questões fundamentais num 

programa de desenvolvimento dirigido a comunidades locais. Os econometristas e estatísticos lidam 

com bens, que não levantam estas questões, que se transformam em PNB (produto nacional bruto), 

importações, exportações, poupanças, infra-estruturas. Trata-se de modelos impressionantes 

construídos por abstracções e, raramente, deixando espaço para as pessoas, onde as populações não 

passam de mais um índice nas estatísticas (Schumacher, 1973, p. 139). 

Quem são os que ajudam e os que são ajudados. Esta distinção baseia-se no fosso entre ricos e 

pobres67; entre educados e não educados e no fosso entre urbanos e rurais; entre indústria e 

agricultura. O primeiro problema do desenvolvimento está relacionado com a construção de pontes 

entre esses três fossos (Schumacher, 1973, p. 140). A evolução da pobreza68 é complexa e a 

modernização contribuiu para reduzir a proporção de pobres em alguns países, nomeadamente na 

China, India e Brasil. Mas mesmo assim a proporção de pobres tem crescido na maior parte dos 

países. E o número de pessoas que vivem na pobreza tem aumentado por todo o lado. Ainda mais a 

faixa que constitui as pessoas que estão na extrema pobreza ou miséria – usualmente definido como 

as pessoas que estão 50% abaixo da linha de pobreza – é o segmento de crescimento mais rápido da 

população pobre por todos os países do globo (Castells, 1999, p. 7). 

Hoje em dia, empresas indianas, brasileiras e sul-africanas fornecem, a preços acessíveis, 

medicamentos e equipamentos médicos, serviços e produtos de tecnologia de informação e 

comunicação. Mas os PI geram pressões concorrenciais que podem sufocar a diversificação 

económica e a industrialização das economias mais pequenas (UN, 2013, p. 40). A principal 

preocupação de uma política de desenvolvimento deveria ser a criação de oportunidades de trabalho 

para aqueles que estando desempregados são também consumidores – apesar de a um nível 

miserável, porque falamos de pobreza extrema não comparável a um país desenvolvido – e por isso 

qualquer contribuição sua é positiva para a economia local. E a abordagem de uma AT como ponto 

central abre uma série de oportunidades para o desenvolvimento que a economia moderna, baseada 

                                                                                                                                                                                     
assim como o Global Position System (GPS) e outras tecnologias que agora são baratas porque podem tirar 
partido da sua produção e difusão massificada. 

67
 Castells (1999) afirma que o capitalismo informacional conduz a um desenvolvimento económico por todo o 

globo (sem existir desenvolvimento social e estabilidade institucional) e que é baseado numa fórmula de baixo 
custo (cost-lowering formula), renegando o modelo de aprimoramento produtivo (não investindo no capital 
social). Realça ainda que as duas espirais (produtividade informacional e competitividade pela redução dos 
custos) são cumulativas e contagiosas (Castells, 1999, p. 12). 

68
 É necessário distinguir desigualdade, polarização, pobreza e miséria. Desigualdade refere-se à apropriação 

desigual da riqueza (renda e activos) por indivíduos ou grupos sociais. Polarização é um processo específico de 
desigualdade, que ocorre quando o topo e a parte inferior de uma escala de distribuição da riqueza crescem 
mais rapidamente do que a média. Pobreza é uma norma definida institucionalmente, que estabelece o nível 
de renda que uma sociedade considera necessário para viver de acordo com um padrão aceite. Miséria, ou 
pobreza extrema, é um nível institucionalmente definido que estabelece o menor padrão de vida material que 
permite uma sobrevivência problemática (Castells, 1999, p. 7). 
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na concentração de capital e alta tecnologia69 não consegue atingir nem quer compreender 

(Schumacher, 1973, p. 135). 

2.3.3 – APPROPRIATE TECHNOLOGY vs. PED  

Schumacher  (1973, p. 128) propõe quatro proposições para implementação dessa tecnologia que o 

autor apelida de intermediária (Schumacher, 1973, p. 128), referindo que só pode ser alcançada se 

existir uma aproximação regional70 para o desenvolvimento e se houver também um esforço 

consciente para a desenvolver: 

� Os postos de trabalho devem ser criados nas áreas onde as pessoas vivem actualmente, e não 

nas zonas urbanas; 

� Os postos de trabalho criados devem ser em média de baixo custo proporcionando a criação 

em largo número;  

� Os métodos de produção devem ser relativamente simples, minimizando o mais possível a 

mão-de-obra especializada71. 

� A produção deverá ser baseada principalmente em materiais locais e para utilização local. 

(Schumacher, 1973, p. 129). 

Essa tecnologia será muito mais produtiva que a tecnologia tradicional mas também muito menos 

sofisticada que a tecnologia industrial de capital intensivo. Poderão ser criados um largo número de 

postos de trabalho que beneficiarão os locais não apenas em termos monetários mas também em 

termos de educação, atitude, organização de tarefas e por aí diante (Schumacher, 1973, p. 132). 

                                                           
69

 Vive-se numa era onde o capitalismo, continuando a apelar a uma competição implacável na busca do lucro 
e da satisfação individual, pela primeira vez é global mas que também é fundamentalmente novo por ter como 
ferramentas as tecnologias de informação e comunicação, que são as raízes das novas fontes de produção, de 
novas formas de organização e da formação duma nova economia global, facto esse que é partilhado por uma 
diversidade de culturas e instituições (Castells, 1999, p. 2). 

70
 Como resultado do desenvolvimento económico surge a assimetria social: uma minoria da população terá 

um grande crescimento económico enquanto as minorias que realmente precisam de ajuda terão ainda mais 
dificuldades económicas. Esse crescimento assimétrico também é geográfico, existindo regiões 
economicamente mais desenvolvidas – actualmente é o que se passa em Angola e noutros países da áfrica 
subsariana onde se assiste a um fluxo populacional das zonas rurais para as zonas urbanas, na procura de 
emprego. As cidades, economicamente mais desenvolvidas vão drenar o talento e os indivíduos mais 
empreendedores das zonas rurais, que são as economicamente mais desfavorecidas (Main, 1995, p. 50). Assim 
numa abordagem regional cada distrito ou região, dentro de um determinado país deverá procurar o seu 
próprio desenvolvimento específico: “Each 'district', ideally speaking, would have some sort of inner cohesion 

and identity and possess at least one town to serve as a district centre. There is need for a 'cultural structure' 

just as there is need for an '.economic structure'; thus, while every village would have a primary school, there 

would be a few small market towns with secondary schools, and the district centre would be big enough to 

carry an institution of higher learning. The bigger the country, the greater is the need for internal 'structure' and 

for a decentralised approach to development. If this need is neglected, there is no hope for the poor.” 
(Schumacher, 1973, p. 130). 

71
 Não apenas nos métodos de produção empregues mas também em questões de organização, fornecimentos 

de matéria-prima, financiamento, mercado, etc. (idem:128). 
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Esse tipo de tecnologia, de baixo custo, conseguirá entrar muito mais suavemente num ambiente 

relativamente não sofisticado72 e poderá, inclusive, ver a sua produção disseminada por oficinas de 

empreendedores locais, proporcionando um meio de desenvolvimento económico local (Smith, 

2007b, p. 11).  

Mas os críticos de Schumacher alegam que os destinatários de uma appropriate technology recebem 

o pior da tecnologia, e, como tal as pessoas deveriam ser colocadas a trabalhar na situação mais 

produtiva para contribuírem assim ao máximo para o crescimento do país, pois a maquinaria 

moderna industrial produz muito mais. Mas Schumacher argumenta que essas não são as vozes dos 

pobres mas dos economistas que não têm a noção da pobreza e das condições de extrema miséria 

que as pessoas vivem nos PED, sendo necessário confiar nas suas capacidades e não confiná-las a 

maquinaria e conceitos abstractos (Schumacher, 1973, p. 133). 

A maquinaria industrial sofisticada faz sentido num país desenvolvido, mas num país em 

desenvolvimento com uma população iletrada e em condições de extrema miséria, como na região 

da áfrica subsariana, esse investimento iria beneficiar principalmente as elites e trabalhadores 

estrangeiros qualificados, deixando a maior parte da população fora do processo, onde o sector 

moderno não poderá absorver todos os actores económicos (Schumacher, 1973, p. 129). 

E, se o sector não modernizado da sociedade, de um país deste tipo, não for objecto de um especial 

esforço de desenvolvimento a sua desintegração resultará num desemprego massivo nas áreas 

urbanas e envenenará também a vida económica do sector moderno.  

Um outro argumento contra a implementação de uma tecnologia intermédia refere-se a que esse 

tipo de produtos requerem protecção dentro do respectivo país e, por isso mesmo, não servem para 

exportação tornando-se ineficazes num mercado global face a produtos concorrentes. Shumacher 

(1973, p. 136) argumenta que certos produtos específicos fabricados por uma AT inteligentemente 

escolhida podem ser de facto mais baratos do que os produzidos em fábricas modernas de alta 

tecnologia. Mas que o principal objectivo da AT não é a exportação mas combater o desemprego e 

fabricar produtos para o consumo local, consolidando a estrutura social pré-existente, evitando 

assim a desintegração de comunidades locais pela fuga das zonas rurais para as periferias urbanas. 

Além do mais será errado pensar que um equipamento sofisticado transposto para um ambiente não 

sofisticado irá trabalhar a 100% da sua capacidade73, e por isso, se a capacidade de utilização é baixa 

então o rácio entre o capital investido e a produtividade é também baixo (Schumacher, 1973, p. 134). 

                                                           
72

 Os trabalhadores são mais facilmente treinados: supervisão, controle e organização são mais simples, e há 
muito menos vulnerabilidade a dificuldades não-previstas. O equipamento deverá ser de fácil compreensão, 
manutenção e reparação, e não deverá estar tão dependente de peças com especificações técnicas precisas 
como as que um equipamento sofisticado necessita (idem: 133). 

73
 Schumacher (1973) dá o exemplo de países africanos onde a implementação de tecnologia avançada através 

de fábricas sofisticadas automatizadas pode trazer efeitos adversos. Essa tecnologia não contribui para o 
desenvolvimento local das camadas mais desfavorecidas da população porque utiliza pouca mão-de-obra e 
tudo é importado, desde a maquinaria altamente sofisticada até à própria matéria-prima (importada a preços 
elevados). A matéria-prima local (que acaba por ser exportada a preços baixos) não tem um grau suficiente de 
refinamento para ser utilizada por equipamentos sensíveis e sofisticados (Schumacher, 1973, p. 143). 
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2.3.4 – APPROPRIATE TECHNOLOGY: APLICAÇÃO 

A definição deste tipo de tecnologia não é universal. Existem produtos que são típicos de uma 

produção industrial sofisticada e que só podem ser produzidos por essa indústria, mas também não 

fazem parte das necessidades urgentes dos pobres. As principais necessidades dos pobres são: 

materiais de construção, roupa, artigos domésticos, instrumentos agrícolas e melhoria de retorno 

dos produtos agrícolas. Existe uma urgência de árvores, água, instalações de armazenamento de 

culturas. Tudo campos onde as AT podem actuar (Schumacher, 1973, p. 136). 

Uma abordagem poderá ser a utilização das técnicas tradicionais e adaptá-las a técnicas avançadas 

para as adequar a processos mais produtivos. Essa transformação implica reter certos elementos do 

equipamento existente e conhecimentos de técnicas e procedimentos, bem como tentar perceber 

quais das operações (da técnica tradicional) deveriam ser mantidas ou eliminadas na adequação da 

nova tecnologia (Schumacher, 1973, p. 138). 

Outra abordagem será partir do fim do processo de uma tecnologia avançada e adaptá-la e ajustá-la 

aos requerimentos das circunstâncias locais tais como os materiais disponíveis, fontes de energia, 

restrições culturais e participação comunitária (fig. 2.6). 

 

 

 

 

Para conduzir a experimentação e investigação num esforço directo para estabelecer a AT, num 

ambiente específico, será preciso que o cientista ou técnico defina os limites das circunstâncias 

económicas (estes são principalmente as operações dos custos relativos entre o capital investido e 

de mão-de-obra e a escala dos seus inputs) onde esses esforços devem ser contextualizados com a 

tecnologia avançada existente. 

Embora a tecnologia tenha um papel crucial na procura de novas soluções, por si só não resolve 

nada. A tecnologia é uma construção social que responde a necessidades e prioridades culturais, 

políticas e económicas. E estes factores determinam não apenas quando a tecnologia é usada de 

uma maneira positiva ou negativa, mas que tipos de formas de tecnologia são desenvolvidos em 

Figura 2.6. Prensa manual no fabrico de blocos de terra comprimida (BTC). Escola no Gando, 

Burkina Faso. Arquitecto: Francis Kéré  (Lepik, 2011, p. 42). 
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primeiro lugar. A tecnologia deve assim ser sempre vista num contexto social, político e económico 

(Darkoh, 2003, p. 67). 

As ONG têm um papel importante na difusão das AT, servindo de intermediários entre uma 

tecnologia e as populações locais. Mas, por um lado, se estão isoladas das pressões económicas do 

mercado, por outro lado também não têm muito incentivos em promover a capacidade económica 

de uma AT através do lucro para o seu utilizador (Kaplinsky, 2005, p. 220). 

Kaplinsky (2005, p. 23) enumera quatro principais grupos de AT:  

� Tecnologias extraídas do ambiente global tecnológico, que estão disponíveis mas são inacessíveis 

ao potencial utilizador; 

� Tecnologias baseadas em melhoramentos de tecnologias tradicionais. Técnicas tradicionais locais, 

com um grande potencial para serem melhoradas, mas que têm sido esquecidas devido a factores 

económicos e políticos. Uma variante é o designado technological blending, onde subconjuntos 

de tecnologia avançada são combinados com técnicas tradicionais;  

� Tecnologias industriais, utilizadas nos PI, mas adaptadas às circunstâncias de uma região 

específica de um PED. Usualmente referidas como tecnologias de downscaling (Fig. 2.7) e que 

envolvem a redução de escala e a complexidade do seu controle. Por vezes é possível fazer isso 

sem fazer alterações dispendiosas ao design e ao núcleo da tecnologia em si. Muitos processos 

produtivos representam uma combinação de subprocessos, e em muitos casos poderá ser 

possível surgir uma variação dessas combinações. Por vezes envolve mudar a concepção do 

processo central, reduzir a escala ou mudar a organização do trabalho e o impacto ambiental; 

 

 

Figura 2.7. Construção de uma cobertura ventilada apoiada numa estrutura metálica em treliça. Escola no 

Gando, Burkina Faso. Arquitecto: Francis Kéré  (Tischler, 2011) 

 

� Tecnologias baseadas na concepção de uma tecnologia inteiramente nova, concebida e 

desenvolvida num PI, e cuja transferência para o contexto de um PED permite promover o 

desenvolvimento, tirando partido directo (económico e social) das vantagens proporcionadas por 

tecnologia sofisticada. O exemplo mais óbvio desse tipo de consequências ao nível social e 

económico, como já foi referido, são as TIC que actualmente proliferam e alastram pelos PED 

(ITU, 2011). Encontram-se também vários exemplos tanto na implementação de indústria pesada 

para a extracção de matéria-prima nos PED, como no sector dos serviços, assim como no campo 



53 
 

das energias renováveis, que também estão ligadas a critérios de impacto ambiental e social74. 

                                                           
74

 Este tipo de tecnologia sofisticada e comercialmente transposta directamente de um produtor de um PI para 
um PED está associado ao conceito de leapfrogging de transferência de tecnologia já referido. Mas apesar de 
não haver dúvidas que um PED possa beneficiar deste tipo de tecnologias com um mínimo de danos 
ambientais, evitando os custos ambientais de uma industrialização energética que os PI tiveram no seu passado 
de industrialização, permitindo assim um leapfrogging tecnológico para os PED, Perkins (2003, p. 180) observa 
que muitas das chamadas tecnologias limpas geram um grande potencial de resíduos industriais no seu fabrico, 
poucas estão fora do regime dominante da tecnologia dos hidrocarbonetos, e também, poucas são 
competitivas com os seus substitutos tecnologicamente mais convencionais (e também mais poluentes). Mas 
por outro lado, os eus críticos observam também que, geralmente, não é um dado adquirido que tecnologias 
ambientais transferidas dos PI sejam adequadas aos requisitos dos utilizadores dos PED (Perkins, 2003, p. 180), 
particularmente as utilizadas no sector de pequena escala – sugerindo a necessidade de um papel cada vez 
maior das firmas indígenas no desenvolvimento e manufacturação desses tipos de tecnologia (remetendo para 
as questões da AT), que têm assim uma melhor percepção das necessidades locais devido à sua proximidade e 
interactividade com os utilizadores, desempenhando também um papel crítico na comercialização dessas 
mesmas tecnologias com um design apropriado às necessidades locais, pois além disso, empresas de média e 
baixa tecnologia são capazes de gerar produtos mais baratos. Mas é de realçar que este tipo de abordagem não 
se refere a aplicações de larga escala industrial que requerem um processo de intensa pesquisa e 
desenvolvimento para atingirem níveis elevados de performance ambiental. Outra crítica ao conceito 
leapfrogging é devida ao facto de serem excluídas as tecnologias end-of-pipe (métodos usados para remover os 
contaminantes já formados a partir de uma corrente de ar, de água, de resíduos, etc. – estas técnicas são assim 
designadas porque são normalmente implementadas como uma última etapa de um processo), o que em 
muitas situações tem uma relação custo-benefício mais eficaz que as abordagens de produção limpa, e que em 
países onde a produção industrial já está assente em tecnologia suja torna a sua reconversão (mais ambiental), 
através de tecnologias end-of-pipe, bastante mais barata, o que tem significativa importância em países de 
escassos recursos financeiros (Perkins, 2003, p. 180). Outros autores como Kennedy (2007, p. 61) defendem 
que o conceito de leapfrogging é mais adequado numa escala pequena e próxima das populações desses 
mesmos PED, onde através de acções gradualmente implementadas se pode tirar partido do potencial 
económico dessa tecnologia com repercussões directas para as populações: em vez de um salto tecnológico, 
industrial ou económico de grande escala (através da implementação de estruturas industriais) Kennedy 
defende a ruptura dos padrões estabelecidos pelas condições presentes através de “pequenos saltos” 
proporcionados pela introdução gradual de alta tecnologia com baixa tecnologia existente. Continuando o 
raciocínio, Kennedy (2007, p. 62) refere as consequências do simples facto de ausência de luz eléctrica dentro 
da habitação de uma família num PED – mais de 2 mil milhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso à 
electricidade implicando limitações com repercussões socias e económicas – ficando por isso, os seus 
membros, cingidos ao horário solar que limita tanto as actividades domésticas, os estudos dos filhos, como 
também as pequenas actividades económicas efectuadas dentro da própria habitação e que são um 
complemento aos ganhos e sobrevivência da família – usual no contexto de um PED. Através de um programa 
para levar electricidade a uma comunidade indígena (região de Sierra Madre do México) relativamente isolada, 
onde um grande investimento na criação das usuais infra-estruturas seria inviável, Kennedy e a sua equipa 
recorrem à integração de materiais semicondutores e componentes portáteis (recorrendo ao sol como fonte 
energética) nos têxteis de produção tradicional local, nos materiais de construção e na arquitectura vernacular. 
Os protótipos desenvolvidos em colaboração com os membros da comunidade demonstraram como pequenas 
quantidades de luz e energia podem marcar a diferença na vida de quem tão poucos recursos tem (Kennedy, 
2007, p. 63), conseguindo levar assim iluminação artificial à comunidade e ao mesmo tempo desenvolver a 
economia local pelo entrosamento de tecnologia sofisticada de produção industrial global com produção 
tradicional local, e, também pelo fim das limitações impostas a todas as outras actividades efectuadas no 
espaço doméstico após a luz diurna. Kennedy (Kennedy, 2007) descreve os principais critérios utilizados neste 
entrosamento tecnológico: 

� Simplicidade. Modelo não centralizado, completamente autónomo, simples o suficiente para ser confiável;  

� Leveza – tecnologia leve para reduzir custos de transporte e facilitar o seu manuseamento;  

� Robustez – austera e resistente para poder ser embalada e enviada sem avarias; 

� Resiliência – todos os seus elementos deveriam ter um tempo de vida de vários anos com componentes 
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É possível considerar a especificidade de uma AT em termos de três conjuntos de critérios: o 

económico, o ambiental e o social. 

� Economical appropriatness: pode ser facilmente considerado pelas várias maneiras de medição. 

Preços sombra75, de diversos factores, podem e deverão ser anexados aos preços de mercado 

(que poderão baixar ou aumentar os custos finais), demonstrando assim os seus efeitos em 

termos de custos totais, receitas e lucros. Devido à grande quantidade de desempregados e sua 

baixa qualificação, em economias de PED, o input de um preço sombra relativo à mão-de-obra 

empregue poderá ser um bom começo76. Mas a questão que pode ser considerada mais difícil de 

medir é a relação, em termos de vantagem económica e congruência com o mercado local, entre 

a capacidade tecnológica indígena de conseguir adaptar a tecnologia industrial global às 

condições de produção local, e tirar daí os respectivos dividendos relativos ao capital investido 

(Kaplinsky, 2005, pp. 54-5): podendo resultar numa tecnologia defeituosa que não é eficaz, com 

problemas que se vão demonstrando com a sua utilização (devido à falta de uma investigação ou 

de ferramentas e materiais de produção apropriados) ou então resultando um produto 

relativamente caro e por isso inacessível às populações para quem é dirigido, apesar de ser 

tecnologicamente eficaz. 

� Environmental appropriatness: tomando por exemplo pequenas unidades de produção de pão no 

Quénia,  (Kaplinsky, 2005, p. 58) exemplifica as consequências ambientais da utilização de 

energia. Por exemplo, se a cozedura de pães fabricados localmente envolver fogo a partir de 

madeira, esse processo vai contribuir para destruição da cobertura dos solos e como tal para a 

sua erosão e possivelmente para a redução da precipitação (devido a uma menor transpiração 

vegetal). Adicionalmente, mais dióxido de carbono é libertado para a atmosfera, contribuindo 

possivelmente para o aumento do efeito estufa. Por outro lado, a pequena escala destas unidades 

de produção que utilizam pouca maquinaria, são fabricadas localmente e a sua necessidade de 

electricidade é insignificante, não estando também dependentes de infra-estruturas de 

distribuição eléctrica ou de geradores. Outro factor a ter em conta será o facto de os fornos 

industriais serem tecnologia importada, significando a saída de divisas (que num PED é um factor 

de importância significativa) e poderão utilizar electricidade ou combustível (que como já foi 

referido pode ser um factor de instabilidade na sua eficiência (Kaplinsky, 2005, p. 58).  

                                                                                                                                                                                     
facilmente substituíveis, e facilmente recicláveis ou convertidos;  

� Versatilidade – custos muito acessíveis, e capacidade de adaptação a diferentes usos e culturas. 

75
 Kaplinsky (Kaplinsky, 2005, pp. 54-5) utiliza o termo preço sombra para designar uma tentativa de estimar os 

custos relativos às inconstâncias do funcionamento de um mercado onde a tecnologia vai operar. Porque, 
tratando-se de um PED onde a imprevisibilidade é um factor muito grande, erros espúrios de precisão a vários 
níveis podem ocorrer, e por esta razão costuma ser utilizada uma forma de análise mais sensível incorporando 
uma série de preços sombra, ilustrando assim os seus efeitos sobre os custos relativos da produção (Kaplinsky, 
2005, pp. 54-5). 

76
 Partindo dos preços normais de mercado, Kaplinsky utiliza várias tabelas para calcular os resultados 

cumulativos nos custos finais dos diferentes factores que considera serem imprevisíveis. Relativamente à mão-
de-obra, aconselha, devido ao excesso de oferta, a sua multiplicação por um factor de 0.75 ou 0.50, reduzindo 
assim os seus custos. Um segundo input de preço sombra poderá ser um aumento dos custos relativamente ao 
capital investido, devido à escassez dos meios envolvidos, multiplicando por um factor de 1.25 ou de 1.50. 
Outro input serão os custos devidos a divisas estrangeiras relativamente à importação de equipamento (o que 
nos PED se torna de importância fulcral), em que a utilização de uma tecnologia que utilize o máximo de 
recursos locais e o mínimo de recursos externos torna-se mais vantajosa (ibidem). 
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� Social appropriatness: é complexo de medir, enquanto os critérios económicos podem ser 

medidos em relação aos preços dos materiais, transporte e custos da mão-de-obra, neste caso os 

critérios são normativos. Mas um princípio basilar é que quanto mais a tecnologia utilizada for de 

pequena escala (continuando com o exemplo dos fornos) mais fácil é de construir localmente 

(Kaplinsky, 2005, pp. 56-7). Porque são também mais acessíveis aos empreendedores locais, por 

necessitarem de um baixo capital de investimento relativamente aos fornos industriais 

importados77. 

Em relação ao projecto e construção da escola no Gando (fig. 2.8) a negociação de materiais78 foi um 

factor fundamental a preponderar logo no inicio do projecto e que fez depender a  escala, tipologia, 

intensidade de utilização e outros factores que também são sociais ou antropológicos.  Uma base em 

betão foi fundamental para consolidar toda a estrutura, assim como uma cinta em betão ao nível do 

topo das paredes para cintar toda a estrutura, absorvendo os esforços horizontais do tecto 

abobadado e para apoiar a estrutura de cobertura. A chapa metálica galvanizada perfilada79, apoiada 

numa estrutura treliçada feita em varão de aço80 favoreceu a ventilação natural, permitindo uma 

estrutura suficientemente balançada para proteger a fachada e o alpendre exterior (protecção à 

radiação solar directa na estação seca e ás forte precipitação na estação das chuvas). Os solos 

forneceram o material para as paredes81  e pilares, mas outros elementos estruturais indispensáveis 

para consolidar a estrutura tiveram que ser em betão.  

 

                                                           
77

 Kaplinsky (2005) adianta que uma forma de medir o social appropriatness seria verificar se essa tecnologia 
permite uma distribuição mais igualitária dos rendimentos salariais. Mas uma outra questão concerne à sua 
pequena escala, e como tal, à grande quantidade de pequenas padarias familiares (que economicamente é um 
factor positivo de distribuição de rendimentos) e que terá a ver com a dificuldade da sua fiscalização pelas 
autoridades oficiais e do seu controle de qualidade e tamanho do produto final, assim como de questões 
sanitárias; mas por outro lado o seu carácter local e disseminação da sua produção pelo território; evita o 
transporte do produto, tendo por isso uma menor energia embebida em transportes (Kaplinsky, 2005, pp. 56-
7). 
78

 Procurar um equilíbrio entre a “harmonia ecológica e cultura” do material local e a eficiência do material 

industrial global é fundamental. Acima de tudo é preciso ter em conta que o objectivo principal do edifício é 

promover o desenvolvimento social e económico da comunidade e que soluções apenas “ecologicamente 

puristas” podem tornar a implementação do projecto bastante mais morosa e trabalhosa provocando o 

desinteresse da comunidade. 

79
 Material abundantemente distribuído por toda a África Subsariana, barato e fácil de transportar leve e 

ocupando pouco volume de transporte (Edgerton, 2008, p. 43). 

80
 Desde que exista um template e um módulo repetitivo – neste caso concebido e desenhado por Kéré – trata-

se de uma tecnologia bastante simples e comum por toda a Africa Subsariana: basta uma máquina de soldar 

bastante básica e varão de aço utilizado nas estruturas de betão. 

81
 Foi utilizada uma máquina de compactação de solo com 10% de cimento (para estabilização). O fabricante da 

máquina estimava que se poderiam fazer cerca de 700 tijolos por dia, mas graças ao envolvimento e 

entusiasmo de toda a comunidade, acabaram por produzir 2.000 blocos por dia num total de 30.000 (Tischler, 

2011). 
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O edifício foi desenhado para optimizar a ventilação natural num clima de savana que por vezes era 

extremamente quente. A abóboda do tecto das salas de aula dispõe de pequenas aberturas que 

permitem o ar ventilar para o espaço exterior entre o tecto e a chapa de aço, e a própria silhueta da 

cobertura optimiza a passagem do vento criando um efeito de ventilação por acção dos ventos 

(Lepik, 2011, p. 43). As janelas dispostas em fachadas opostas permitem uma ventilação cruzada e o 

edifício é orientado no eixo Norte Sul evitando o máximo de exposição solar das paredes ao meio dia 

(fig. 2.9). 

Devido à escala do projecto – um edifício com três amplas salas de aula ligados por um alpendre 

exterior e uma única estrutura de cobertura – os líderes da aldeia mostraram-se bastante cépticos 

quando viram os primeiros desenhos. O comprometimento pessoal de Francis Kéré e a sua abertura 

a sugestões ao projecto inicial foram fulcrais para o êxito – discussões e sucessivas alterações foram 

feitas de acordo com sugestões da própria comunidade. Assim a sua participação desde a fase inicial 

até ao fim da construção fizeram que a população sentisse que a escola pertencia à comunidade. 

Todos participaram na sua construção, homens e mulheres, e, inclusive os idosos da aldeia, através 

de opiniões e conselhos pertinentes. Isso permitiu que o projecto final correspondesse às aspirações 

da comunidade e que, acima de tudo se sentissem responsáveis pela “sua escola”. 

 

 

Figura 2. 8. Construção comunitária utilizando BTC, betão armado e estrutura ligeira de aço. Escola no Gando, 

Burkina Faso. Arquitecto: Francis Kéré (Lepik, 2011, p. 41).  
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Figura 2.9. Projecção ortogonal explodida do esquema construtivo e estratégia climática: base, estrutura, 

cobertura, paredes e sistemas de ensombramento e ventilação (Lepik, 2011, p. 47). Esquema em corte 

transversal e fotografia em alçado (Tischler, 2011). Escola no Gando, Burkina Faso. Arquitecto: Francis Kéré. 

O objectivo também foi o de criar um cluster de transferência de tecnologia, em que a construção da 

escola e respectiva qualificação da mão-de-obra funcionasse como um empowerment do indivíduo e 

da comunidade. Valorizando o papel da comunidade e desenvolvendo um grande sentido de orgulho 

e criando ao mesmo tempo uma base consolidada para o seu desenvolvimento: “The community 

needs to be educated on how to monitor the climatic circumstances and to use local materials. Only 

people who take part in the building process can maintain and spread the word about these 

architectural projects”82. Neste projecto, o arquitecto define-se a si próprio como “a bridge between 

cultures, between the technical and economically developed countries of the north and the less 

developed African countries” (Kere architecture, 2012). 

                                                           
82 Francis Keré citado em Design Indaba (2011). 
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2.3.5 – OPEN SOURCE APPROPRIATE TECHNOLOGY  

Numa abordagem de desenvolvimento participativo, e para esse mesmo desenvolvimento ser mais 

duradouro e eficaz, a tecnologia deve responder às questões e problemas práticos enfrentados pela 

comunidade e não apenas reflectir os pontos de vista dos seus membros. Para isso é necessário 

envolver a própria comunidade na identificação dos problemas que enfrenta e os recursos que tem à 

disposição (Smith, 2007, p. 31). O processo de design deste tipo de tecnologia deverá envolver a 

comunidade numa perspectiva de criação cooperativa, descobrindo-se as capacidades e ensinando-

se as bases para as pessoas procurarem as soluções. Tendo consequências práticas no próprio 

quotidiano das populações, as AT, por exemplo, permitem evitar a proliferação de doenças 

relacionadas com a falta de água (que atingem metade da população mundial) ou com o 

aquecimento da habitação ou com a confecção dos alimentos83, ajudando a combater as clivagens 

sociais84 e tornando a comunidade mais cooperativa para o futuro. 

Mas, segundo Fisher (2007 b) os programas de desenvolvimento que envolvam transferência de 

tecnologia têm acima de tudo, além de evitar a criação de dependência tecnológica exterior85, 

                                                           
83

 Segundo Smith (2007) nos PED do mundo inteiro, o número de horas totais que as respectivas populações 
despendem a colectar madeira para o fogo equivale à força de trabalho da Califórnia (falando de 44 horas por 
semana em 50 semanas por ano). A introdução de uma tecnologia simples e básica que permita poupar a 
população a este tipo de actividade pode ter um impacto positivo ao nível económico, ambiental e social: ao 
nível económico (libertando a população para outras actividades mais produtivas e também na produção e 
comercialização dessa mesma tecnologia), permitindo uma maior equidade do género (a maior parte desta 
tarefa é realizada por raparigas); ao nível ambiental protegendo a biodiversidade (evitando a desflorestação e 
todos os efeitos adversos com ela relacionados); e ao nível social provocando um impacto positivo na saúde (a 
maior parte das causas de mortalidade infantil dos PED é devida a problemas respiratórios provocados pela 
queima de combustível sólido no interior das habitações). O programa Fuel from the fields, desenvolvido por 
Smith e a sua equipa de investigação (constituída por estudantes do MIT) junto das populações rurais do Haiti, 
criou um tipo de AT de queima de combustível para cozinhar alimentos, utilizando desperdícios da agricultura 
como recurso e equipamento barato e tecnologicamente simples, produzindo assim um combustível limpo, de 
impacto ambiental nulo mas com repercussões sociais positivas e que permitia ser construído e comercializado 
localmente. 

84
 Os exemplos deste tipo de tecnologia global, referidos por Smith (2007) com o potencial de melhorarem 

substantivamente a qualidade de vida das populações, mas também básica e simples o suficiente para uma 
fácil apreensão pelos autóctones, é bastante vasto podendo referir-se apenas alguns exemplos a título 
demonstrativo: fontes energéticas renováveis como painéis solares ou geradores eólicos, podem permitir o 
acesso à água através de bombas eléctricas e baterias ou permitir iluminação para ler, estudar ou trabalhar à 
noite (por ex.: permitindo às populações de baixos rendimentos incrementar a educação dos filhos ou 
trabalhar em pequenas industrias familiares em horário pós-laboral); água limpa (através de filtros de carvão 
montados com componentes locais como vasos de barro, tecnologia já utilizada por mais de meio milhão de 
pessoas); abrigo (utilizando tecnologias e conhecimentos que potencializem os materiais locais); aumentar a 
produção alimentar (pela disseminação de técnicas agrícolas modernas e adaptadas aos esparsos recursos 
tecnológicos disponíveis, ou técnicas que permitam extrair água, construir poços, armazenar e regar os 
campos); transporte (por ex.: bicicletas adaptadas para transporte de mercadorias ou que possam ser utilizadas 
por pessoas de mobilidade condicionada); cuidados médicos (informação de prevenção de doenças, cuidados 
de higiene, de salubridade na habitação); acesso a informação básica (sobre os seus direitos cívicos e políticos). 

85
 Fisher (2007 b, p. 34) exemplifica este facto através dos programas de desenvolvimento rural efectuados na 

década de 1980 no Quénia, implementados por ONG, gastando-se milhões de dólares para providenciar 
equipamento e treino para as populações, mas que poucos anos depois se deterioraram (os sistemas de 
abastecimento de água não funcionavam e os grupos de trabalho que tinham treinado colapsaram). Segundo o 
mesmo autor esses programas tinham acima de tudo criado dependência na população, com fracos resultados 
no incremento das capacidades da comunidade (Fisher, 2007 b, p. 34) 



59 
 

promover o incremento de capacidades das próprias populações (empowerment), possibilitando a 

criação de empreendedores através da produção e comercialização da própria tecnologia. A 

tecnologia tem de ser perspectivada como uma oportunidade de providenciar dividendos para as 

populações, permitindo alimentar a família, comprar roupa, construir habitação, pagar os cuidados 

de saúde e educar os filhos porque, nas palavras de Fisher (2007 b), even in the poorest parts of 

Africa, a subsistence lifestyle is no longer viable, and without a way to make money, people simply 

cannot survive. É por isso mesmo que designers, arquitectos, engenheiros ou outro tipo de activistas 

de desenvolvimento falham os seus projectos, pois estão focados em tentar melhorar a vida das 

populações dos PED esquecendo um aspecto básico e fundamental da transferência de tecnologia: 

ela deverá gerar dividendos ao seu possuidor (Fisher, 2007). 

A questão dos rendimentos num agregado familiar actual num PED, para aquisição de alimentos, 

bens, educação, serviços e saúde, torna-se por isso fundamental, e, nesse sentido o processo da 

implementação de uma AT, se tiver como objectivo dar resposta apenas às necessidades básicas de 

indivíduos ou comunidades, geralmente corre o risco de falhar, não conseguindo implementar essas 

mesmas tecnologias de uma forma duradoura no tempo. As criações de empreendedores sociais que 

saibam tirar dividendos económicos duma AT é fundamental, visto que a comercialização dos bens 

ou serviços gerados por essa AT vai inspirar outros empreendedores locais e regionais disseminando 

essa tecnologia. O desenvolvimento de uma AT deverá por isso contemplar inovações que permitam 

criar dispositivos ou métodos de trabalho onde a tecnologia utilizada permita produzir bens ou 

serviços para serem vendidos nos mercados locais ou regionais, gerando assim novos dividendos ao 

seu utilizador. Evita-se uma política de caridade. A tecnologia cria dignidade, evita dependência e 

dissemina conhecimento pela inspiração de novos empreendedores (Fisher, 2007, pp. 34-5). 

Ao providenciar as qualificações para os indivíduos produzirem a sua própria solução, a tecnologia 

deixa de ser “opaca”, e, envolvendo também a comunidade através do processo de design (na 

procura das melhores soluções que dêem resposta às necessidades locais), os utilizadores ficam 

equipados para eles próprios inovarem e contribuírem para a evolução do produto, ficando além do 

mais, com as qualificações para criarem soluções para uma maior amplitude de problemas (Smith, 

2007, p. 31). 

O acesso global às tecnologias de informação e comunicação (TIC) tornou-se o meio pelo qual os 

indivíduos e as diferentes culturas podem aprender e ser informadas, e como tal a falta de acesso à 

rede global provoca o isolamento, limitando o acesso a informação crítica na área da educação, 

saúde, medicina. A internet permite esse acesso disponibilizando soluções engenhosas, simples e de 

baixo custo (Bloemink, 2007, pp. 6-7), tendo contudo efeitos consideráveis sobre as populações 

atingidas.  

As Open Source Appropriate Technology (OSAT) são tecnologias de acesso livre sem restrições 

relativas a patentes ou outro tipo de licenças comerciais86. Estas têm que ser acima de tudo 

                                                           
86

 As OSAT são AT desenhadas de forma análoga ao open source software. O design e as especificações técnicas 
da AT são publicados livremente, proporcionando o acesso aos desenhos, especificações, fotografias, 
esquemas, circuitos e lista de materiais, que permite aos indivíduos a construção e aplicação de uma dada 
tecnologia; onde esses mesmos indivíduos, e também as comunidades, podem dar o seu contributo 
(potenciado pelos websites), para a melhoria desse produto como consequência da sua experiência pessoal  
(Buitenhuis, et al., 2010, p. 2). Estes autores (Buitenhuis, et al., 2010, p. 3) referem que a participação no 
design de uma OSAT pode ser agrupada em três níveis, onde o utilizador (que também desenvolve e por isso 
também se torna um criador) pode aceder, contribuir e colaborar: 1 – Acesso livre: o utilizador/criador pode 
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Apropriate Technology (AT), economicamente valorizadoras da comunidade. Estas tecnologias têm 

de ser efectivas no solucionamento das questões enfrentadas pelos PED: com uma utilização e 

construção simples e fácil, making it possible for those with litle or no prior knowledge to participate 

fully (Awan, et al., 2011). 

Numa análise de empoderamento (empowerment
87) individual Gigler (2004, p. 14) distingue as 

seguintes seis dimensões: informacional; psicológica; social; económica; política e cultural. As 

diferentes dimensões contribuem de várias maneiras para incrementar as capacidades humanas de 

uma pessoa, onde as TI podem ter um papel importante na melhoria das capacidades críticas e de 

auto-estima, através de um processo de auto-reflexão e análise crítica: ajudam a analisar e solucionar 

problemas e a desenvolver um sentido de participação no mundo moderno. Nesse sentido as TI 

promovem a literacia e induzem a produção e informação entre a população de baixos rendimentos 

de um PED; realçando-se a importância de um intermediário local para identificar produtos e serviços 

das TI que satisfaçam as necessidades informacionais de uma comunidade (definindo-se também o 

local e formação na sua utilização). Na realidade a linguagem utilizada na internet (comercial e 

académica) pode representar uma barreira na utilização da informação pela comunidade (Gigler, 

2004, p. 12). 

Esta capacidade para processar e usar a informação pode ser considerada uma capacidade essencial 

que indivíduos e grupos sociais requerem para participar no processo de desenvolvimento (ITU, 

2011, p. 132), onde informação não é só uma fonte de conhecimento mas também uma fonte de 

avanço económico, social, político e de liberdade cultural. Pode afirmar-se que para um indivíduo 

                                                                                                                                                                                     
aceder aos desenhos e informação técnica para construir a AT, mas a acessibilidade ao seu design está sujeita a 
custos, literacia do utilizador/criador, estatuto socioeconómico e capacidade da própria comunidade onde 
pertence; 2 – Contribuição: o utilizador/criador contribui para o design da OSAT, não só dentro da comunidade 
onde constrói a tecnologia mas também na partilha das melhorias efectuadas por si com outras comunidades; 
3 – Participação: para uma OSAT ter sucesso é importante que os seus utilizadores/criadores estejam 
comprometidos na colaboração e desenvolvimento do processo de design da OSAT, onde as melhorias da 
tecnologia dependem fortemente da troca de experiências, permitindo assim, o mais possível, uma 
contextualização empírica da tecnologia. Correntemente a maioria dos projectos de AT encontram-se 
disseminados pela internet em portais individuais, como a Appropedia (em inglês) ou a Ekopedia (em francês). 
Os autores (Buitenhuis, et al., 2010, p. 4) ilustram o conceito com o exemplo de um grupo de pessoas na 
Indonésia poder efectuar o upload do design de um forno de barro disponível na Appropedia; uma família no 
Chile pode utilizar esse design e construir a sua própria versão, fazendo alterações que tornem o projecto mais 
adequado ao contexto local e depois efectuarem o upload para a Appropedia com essa versão tecnicamente 
melhorada do forno. Este processo colaborativo resulta num tipo de design mais eficaz, do que se os dois 
grupos (um na Indonésia e outro no Chile) tivessem trabalhado isoladamente. Ambos utilizam baixa tecnologia 
e links que utilizadores em todo o mundo podem aceder.   

87
 Neila Kabeer (1999) desenvolveu um conceito específico de empowerment (empoderamento) que enfatiza a 

liberdade de opções, escolha e controle como os seus componentes basilares. Definindo empowerment como a 
expansão das qualificações de um indivíduo para conseguir fazer escolhas estratégicas na sua vida, num 
contexto onde essa qualificação lhe era negada. Envolvendo toda uma gama de capacidades humanas nesse 
processo que pode ser pensado em termos de três dimensões interrelacionadas: recursos (pré-condições); 
acções (processo); realizações (resultados). Os recursos incluem não só os materiais, no sentido mais 
convencionalmente económico, mas também as várias formas de recursos humanos e sociais que conferem a 
habilitação de poder escolher e que podem ser uma multiplicidade de relações institucionais representadas 
pela família, pelo mercado ou pela comunidade. As acções traduzem-se pela habilitação de reconhecer um 
objectivo e agir para o atingir (realizações e respectivos resultados). 
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este processo de criar um sentido à informação e torná-la relevante se efectua através da pertença a 

um ou vários “espaços de informação”88 (informational spaces). 

As vantagens destes espaços de informação para as pessoas dos PED são várias: permitem manter as 

ligações com a família89; partilhar o conhecimento de novas ideias e técnicas90, melhorar a sua 

capacidade de reflexão sobre acções políticas e sociais91, aceder a informação económica92, 

capacitação técnica93 (ITU, 2011, p. 136). 

Gligler (2004)defende que as políticas de crescimento para os PED devem ser apenas baseadas na 

competitividade dos indicadores publicados pelo World Economic Forum. Esse tipo de aproximação 

pró-crescimento (pro-growth) não garante a redução da pobreza e por isso deve ser acompanhada 

por uma aproximação que ele designa de pró-pobreza94 (pro-poor), uma política que acompanhe o 

pró-crescimento, complemente e fortaleça a construção de uma sociedade de informação 

(information society). Porque a criação de sociedades de informação, nos PED, apoiadas apenas 

numa aproximação competitiva de pró-crescimento aumenta as desigualdades e exclusões sociais 

(Barja & Gigler, 2007, p. 12). Num sentido mais alargado a expansão de liberdades humanas deve ser 

o significado último de uma sociedade de informação, para contribuir para o desenvolvimento de 

uma sociedade. Estas liberdades fortalecerão os indivíduos com o acesso a informação vital (que 

poderá ser política, social, educativa, tecnológica, económica), e como tal, a pobreza de comunicação 

e informação (information poverty) é resultante de uma falha nas capacidades básicas dessa 

participação. 

Este ponto é central para perceber as questões da information poverty, porque a informação não só 

é uma fonte de conhecimento mas também um recurso de desenvolvimento económico, social, 

político e de liberdades culturais. O acesso e utilização de informação e comunicações são essenciais 

para o desenvolvimento porque afectam várias dimensões da vida (Barja & Gigler, 2007, p. 14).  

                                                           
88

 Informational spaces são ambientes onde as pessoas estão habilitadas a aceder a informação relevante por 
vários meios, mas também são um espaço onde podem articular as suas respostas sobre o que ouvem, 
tornando-se também produtores de informação. As características desse espaço variam: com quem o ocupa; 
com a temática ou objectivo social; com a distância física entre os participantes; e com os meios que são 
utilizados para comunicar. Podem ser espaços mais formais incluídos em esforços de desenvolvimento (centros 
de informação de recursos comunitários), mas também menos formais: interacções sociais, grupos religiosos 
ou participação em eventos desportivos (ITU, 2011, p. 132). 

89
 O que se torna particularmente relevante numa época de migrações nacionais e transnacionais. 

90
 Principalmente as tecnologias relacionadas com o conceito de appropriate technology, onde o saber aplicar 

com poucos recursos tem mais peso do que possuir recursos caros e sofisticados e que necessitam de 
especialistas. 

91
 No âmbito do conceito de community base development torna-se fulcral a troca de impressões, entre 

diferentes comunidades, sobre experiências e métodos aplicados com sucesso no desenvolvimento (ainda mais 
importante quando se trata de comunidades rurais isoladas, a grandes distâncias e onde o contacto físico seria 
improvável). 

92
 Sobre preços, serviços, oportunidades de emprego e realização de negócios, tornando todo o processo mais 

rápido e menos oneroso, eliminando a necessidade de deslocações físicas. 

93
 Melhorar o seu conhecimento e desempenho na utilização de novas tecnologias através da discussão e troca 

de ideias e experiências. 

94
 As políticas pro-poor devem ser consistentes com as políticas de pró-crescimento, mas devem ser profundas 

e atacar as causas estruturais do subdesenvolvimento de uma sociedade e não apenas as suas consequências 
(ibidem). 
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Tem havido um rápido incremento na utilização das TIC95 nos PED, apesar de ser um fenómeno mais 

urbano e as pessoas em zonas rurais serem ainda incapazes de aproveitar os mesmos serviços das 

zonas urbanas, existem actualmente uma série de iniciativas para transpor para as zonas rurais dos 

PED essas tecnologias (Richardson, 1999).  

2.4 – TRADIÇÃO VERSUS MODERNIDADE, LOCAL VERSUS GLOBAL 

Vernacular architecture comprises the dwellings and all other buildings for the people. Related to 

their environmental contexts and available resources, they are customarily owner – or community 

building, utilizing traditional technologies. All forms of vernacular architecture are built to meet 

specific needs, accommodating the values, economies and ways of living of the cultures that produce 

them (Oliver, 1997, p. xxiii). 

A mudança de uma tecnologia artesanal (ou vernacular) para uma tecnologia industrial implica 

mudanças no acto de construir e projectar. Porque o que era no passado uma questão de produção 

local baseada na perícia das populações sobre técnicas ancestrais e materiais locais passou a ser um 

trabalho de coordenação e montagem de materiais e tecnologias produzidas a milhares de 

quilómetros de distância e que depois são incorporados como edifícios únicos (Doxiadis, 1968, p. 30). 

Existe uma grande amplitude de soluções entre o trabalho do arquitecto que só utiliza materiais 

locais e naturais e o arquitecto que trabalha integralmente com componentes pré-fabricados. 

Segundo Doxiadis isso prova que a arquitectura moderna é forçada a mover-se das soluções 

artesanais locais para as soluções industriais tornando-se um produto global, onde o número de 

pessoas que participam indirectamente na sua construção tende para o infinito. Esse facto implica 

uma mudança de soluções que eram locais para soluções pensadas a um nível internacional. Quando 

certos materiais são produzidos apenas em determinados países, as pessoas que desenham esses 

mesmos materiais exercem uma influência de acordo com o que consideram ser os parâmetros 

“correctos” para o seu mercado usual. Isto faz com que a arquitectura se mova entre o local e o 

internacional e os arquitectos sejam “apanhados” entre essas forças (Doxiadis, 1968, p. 31).  

Por uma questão de eficiência de produção, transporte e de economia de escala toda a indústria é 

baseada em standards de natureza universal: o mesmo tipo de aviões e de aeroportos para os 

receber, de comboios, de automóveis, de aparelhos electrónicos, de combustíveis, etc. Quando se 

aplica o mesmo principio à arquitectura, cujos componentes se tornam cada vez mais económicos, 

eficazes e como tal globais, destrói-se a sua unicidade, que supostamente teria de ter para existir 

num lugar de características geográficas e culturais singulares. Mecanização e estandardização 

conduzem a uma similaridade de soluções sem levar em conta as diferenças locais.  

                                                           
95

 As iniciativas de levar a internet às zonas rurais deverão ser cautelosas, pois não se pode esperar que 
agricultores carentes e pessoas subnutridas dêem prioridade a computadores e serviços de telecomunicações 
como um meio de melhorar as suas condições de vida. Apesar disso existem vários intermediários a servirem 
essas populações (pequenas e médias empresas) das zonas rurais que podem tirar partido dessas iniciativas a 
fim de melhorarem os seus serviços, melhorar a capacidade de comunicação, ganhar eficiência e reduzir os 
custos. Além dessas empresas existem uma série de organizações intermediárias como as ONG rurais, serviços 
clínicos, gabinetes governamentais, organizações religiosas, que podem oferecer serviços de comunicações e 
serviços de várias maneiras recorrendo a diferentes estratégias (Richardson, 1999). 
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Materiais, componentes ou mobiliário espalham-se pelos mercados, incrementando modas através 

das comunicações e transportes globais. Assim, “a adopção sistemática de valores e de formas 

importadas de outras culturas, sociedades e ambientes técnicos criaram e continuam a criar 

aberrações e a impor uma disciplina espacial e uma arquitectura que, em muitos casos, agrava as já 

dramáticas condições de vida da população urbana” (Forjaz, 1999, p. 31). 

Culturas em partes remotas do mundo, da Amazónia à Nova Guiné, têm sido sujeitas a pressões de 

mudança acelerada pela exploração das suas terras e recursos minerais e construção de 

comunicações modernas. Materiais industriais têm sido adoptados e as formas tradicionais de 

construção têm sido rejeitadas (Oliver, 1997, p. xxiii). 

A destruição do ambiente vernacular não está confinada às nações industrializadas. Inúmeras 

construções tradicionais têm sido perdidas com a expansão industrial, enquanto a decadência ou a 

demolição de aldeias tradicionais tem aumentado em favor de projectos imobiliários, decorrentes de 

um processo de modernização que está acontecer em inúmeros países (Oliver, 1997, p. xxiii). 

A arquitectura vernacular emprega a mais vasta quantidade de tecnologias. Quando o seu ciclo de 

transmissão de informação ou tecnologia são quebrados por forças exteriores, a tradição deixa de 

ser uma força activa (Ozkan, 2006, p. 108) e essas forças estranhas fazem crescer uma construção 

inapropriada. Forças e valores como a música, comida, estilo de vida, arquitectura, foram afectados 

pela globalização, perdendo-se a identidade cultural e, infelizmente, na maior parte dos casos 

preservam-se apenas os edifícios que não são mais do que “conchas físicas” das tradições, tendo-se 

perdido as práticas e valores culturais.  

Existem diferentes perspectivas de abordar o vernacular: estética, antropológica, arqueológica, 

arquitectónica, comportamental, cognitiva, ética, conservacionista, desenvolvimentista, difusionista, 

ecológica, etnológica, evolucionária, folclórica, geográfica, historicista, museológica, fenomenológica, 

documental, espacial, estrutural, transformo-generativa. Contudo, serão apenas abordadas, nos 

próximos sub-capítulos, as perspectivas que dão contributos valiosos para o tema tratado nesta 

dissertação. 

2.4.1 – HIBRIDISMO 

Etimologicamente o sentido da palavra vernacular tem a ver com a pertença a um local específico, 

ser nativo desse lugar, produzir sem ser necessário importar componentes e processos e construído 

pelos próprios autóctones. Mas actualmente a cultura nos PED perde as suas raízes ligadas à 

tradição, e assiste-se a um processo de transformação cada vez mais baseado e influenciado pelas 

redes globais de informação: “(…) In the twenty-first century, as culture and tradition are becoming 

less place-rooted and more information-based, these particular attributes of the vernacular have to 

be recalibrated to reflect these changes”. Epistemologicamente já não tem sentido opor o vernacular 

ao moderno. A prática da arquitectura vernacular, que anteriormente estava sujeita a poucas 

mudanças, estava mais associada a limitações geográficas e económicas da população local do que a 

práticas culturais conservadoras  (Alsayyad, 2006, p. vxii). 

Segundo Paul Oliver (1997) não existe o edifício tradicional, mas sim um edifício que utiliza técnicas 

tradicionais. Porém, usualmente, o discurso académico, o discurso dos profissionais da construção e 
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planeamento e dos media (Asquith & Vellinga, 2006, p. 2) continua a associar a arquitectura 

vernacular ao passado, à pobreza e ao subdesenvolvimento, e portanto a casa vernacular é 

considerada um obstáculo que deve ser substituída pelo modelo cultural ocidental96. 

O grande desafio do séc. XXI é alojar biliões de pessoas pelo mundo inteiro, agora e no futuro, de 

uma maneira sustentável. Prevê-se que no ano 2050 nove biliões de pessoas irão precisar de 

alojamento. Actualmente os abrigos vernaculares, construídos pelos próprios moradores e usando os 

recursos locais, constituem 90% das casas do mundo inteiro (Asquith & Vellinga, 2006, p. 1). 

Respondendo aos constrangimentos geográficos, o vernacular tende a procurar os materiais que se 

encontram disponíveis. Assim, segundo Asquith (2006) e outros autores da linha de Paul Oliver, a 

cultura tradicional, através dos seus rituais, é um meio de transmissão de informação útil e vital às 

sucessivas gerações, sobre como utilizar esses mesmos recursos geográficos locais. Acontece que 

actualmente, e devido à optimização da mobilidade das mercadorias, os recursos tornaram-se 

globais e ao mesmo tempo a cultura tornou-se cada vez mais baseada nas tecnologias de 

informação. 

A arquitectura vernacular poderá ser um bom exemplo que sirva de base para uma abordagem mais 

tecnológica mas culturalmente entrosada, porque quando se fala de arquitectura também se deveria 

falar da expressão física de forças que afectam a vida diária das pessoas, representativas da sua 

imagem, saúde e aspirações. Utilizando as palavras dos arquitectos Revathi e Kamathi sobre 

Jaisalmer97 (Sinha, 2012, p. 153): “as (suas) formas urbanas (…) não são um produto consciente de 

design ou consequente apenas da topografia, geografia e clima98, mas também da assimilação de 

forças de padrões sociais, consciência histórica, influências políticas e culturais, hábitos religiosos, 

rituais e associações simbólicas”. 

Existem dois discursos sobre o vernacular. O primeiro é um discurso ocidental, em que vê o 

vernacular mais como um meio de documentação histórica herdada da pré-revolução industrial. Este 

discurso é dominado por historiadores, conservacionistas, folcloristas e geógrafos, geralmente ligado 

a uma atitude de não haver futuro para a arquitectura vernacular com uma utilização activa, 

ignorando-a como prática funcional de uma reutilização, reinterpretação (ou adaptação das suas 

tradições associadas) aos costumes da vida moderna contemporânea (Asquith & Vellinga, 2006, pp. 

4-5). 

O segundo discurso sobre o vernacular existe em paralelo com o primeiro e está mais preocupado 

com as tradições não ocidentais (apesar de incluir os estudos da tradição ocidental), mas 

                                                           
96

 Um modelo adverso às condicionantes geográficas e valores culturais locais e projectado segundo 
parâmetros economicistas e de racionalização de produção. 

97
 Cidade indiana considerada património histórico pela UNESCO. 

98
 Jaisalmer fica situada no deserto do Thar no estado do Rajastão na Índia. As amplitudes térmicas entre o dia 

e noite são elevadas, com dias muito quentes e noites frias, pelo que a arquitectura tradicional utiliza várias 
estratégias de climatização. A utilização da pedra local nos edifícios em paredes espessas e poucas aberturas 
(especialmente na fachada Sul) tiram partido da inércia térmica: durante o dia vão ganhando calor a partir do 
exterior e durante a noite libertam esse calor para o interior, garantindo uma temperatura confortável durante 
a noite. As delicadas grelhas esculpidas das janelas providenciam protecção ao calor da incidência do sol, 
mantêm a ventilação do ar e protegem das tempestades de areia, além de garantirem a privacidade. A curva 
dupla esculpida em pedra do telhado evita a acumulação de areias trazidas pelo vento durante as tempestades. 
Os volumes balançados nas fachadas ajudam a refrigeração e sombreamento das ruas (Sinha, 2012, p. 153). 
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complementa-se com as questões da mudança de tradições face à modernização e globalização99 

(Asquith & Vellinga, 2006, pp. 5-7). A tradição é vista como um processo criativo através do qual as 

pessoas, como seus agentes activos, interpretam o conhecimento e experiências passados para 

enfrentarem os desafios do presente. Um método que confronta os desafios do presente através da 

transmissão de conhecimento, interpretação de experiências passadas100, negociação de valores e 

adaptação101 às mudanças ambientais (que podem ser geográficas e sociais). 

Trevor Marchand (2006)  sobre as práticas dos pedreiros em Djene, no Mali, demonstra que a 

tradição é uma forma antiga de educação que gere e transmite o conhecimento técnico. Funciona 

como um processo de socialização que forja a identidade profissional dos aprendizes de pedreiro, 

tornando-os reconhecidos publicamente. Desenvolvem um sentido de identidade social e aprendem 

a negociar as “fronteiras de tradição” – que não são rígidas nem estáticas (Marchand, 2006). 

Asquith & Vellinga (2006) propõem alargar o conceito de vernacular a um conjunto de práticas 

construtivas de um grupo ligado a um local específico102. O que é necessário porque hoje em dia 

existe uma amálgama de estilos modernos misturados com estilos vernaculares e que são ignorados 

como sendo vernaculares (Asquith & Vellinga, 2006, pp. 8,9). E essa mudança de perspectiva 

(centrada mais nas práticas construtivas do que no objecto físico) leva a fazer uma reavaliação do 

que será afinal a arquitectura vernacular e que, como tal, continua bem presente no mundo 

moderno. 

Para garantir o sucesso na implementação de projectos de habitação de baixo custo, autores como 

Payne (2006), consideram que deveria existir abertura, por parte dos profissionais, para uma 

aplicação da energia criativa das soluções vernaculares, na linguagem e forma, nos programas de 

desenvolvimento de novas habitações e no melhoramento das existentes. Defende para tal uma 

aproximação holística de diferentes disciplinas enfatizando a importância da participação local e 

onde a educação deve diluir as fronteiras entre o discurso académico e a prática profissional e não 

reforçá-las. Outros autores como Amos Rapoport (2006) consideram que a integração do 

conhecimento vernacular e do conhecimento especializado no design contemporâneo deveria ser 

um dos principais desafios do séc. XXI, mas os estigmas de subdesenvolvimento e pobreza ligados ao 

vernacular influenciam o entendimento das profissões ligadas à arquitectura, assim como a própria 

academia (Asquith & Vellinga, 2006, p. 14). Será preciso mais investigação, focando-se mais no 

processo do que no produto, identificando mais os seus princípios gerais e conceitos do que os seus 

objectos103. 

                                                           
99

 Foca-se mais no presente, estando teoricamente mais orientado para as tradições rurais e urbanas e o 
impacto provocado pelo consumismo, a construção do património e a revitalização étnica, procurando a 
consequência das intersecções entre: tradição, modernidade e lugar (Asquith & Vellinga, 2006, p. 5). 

100
 Experiências precedentes que pelo seu uso frequente e constatação de eficiência ganham validação através 

das expressões culturais da tradição. 

101
 Bronner (2006) nos seus três casos de estudo, observa que a negociação é inerente à tradição e que a 

mudança é uma constante. 

102
 Tradição como um conjunto de práticas e não apenas uma paisagem com objectos físicos de valor histórico. 

103
 Observar, analisar e compreender os ambientes vernaculares e não apenas olhar para os seus edifícios. 

Porque o vernacular é um laboratório com um vasto número de respostas a problemas, tais como: mudança 
climática, depleção de recursos, mudanças culturais e desenvolvimento tecnológico (ibidem). 
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Estudar a dinâmica, sucesso e falhanço dessas respostas vernaculares leva ao entendimento de 

princípios gerais de mecanismos que permitem uma abordagem mais comprometida com o 

presente. Segundo Rapoport (2006), infelizmente a investigação sobre o vernacular é apenas feita 

numa base histórica, descrevendo e documentando edifícios, classificando e documentando a 

variedade existente. Dever-se-ia utilizar um sistema de estudo mais integrado e comparativo 

(semelhante ao que é utilizado na medicina e na biologia), identificando os princípios gerais e 

mecanismos entre o ser humano e o ambiente (fisiologia, significado, cognição, cultura) que são 

constantes mas expressos de maneiras diferentes em diferentes culturas (Asquith & Vellinga, 2006, 

p. 15). 

Ronald Lewcock (2006) defende a existência de modelos mentais e conceitos generativos que 

funcionam como arquétipos, explicando similaridades inesperadas nas formas vernaculares em 

lugares diferentes do globo e períodos distintos. Segundo ele a capacidade humana de gerar modelos 

mentais é geneticamente programada conectando ideias, emoções, formas e espaços para a 

expressão arquitectónica e no design de conceitos generativos. Mas, tal como outros autores, 

também defende que a tradição é um processo de mudança contínua onde a inovação e o 

precedente estão dinamicamente combinados (Asquith & Vellinga, 2006, p. 15). 

Mas existem contradições: à medida que as tradições se perdem tendem a ser romantizadas e as 

imagens românticas substituem a autenticidade104 (Oliver, 1997, p. xxiv). Para Isaac Meir e Sue Roaf 

(2006) existe um assentimento a priori que os materiais vernaculares respondem sempre melhor às 

exigências locais do clima, mas estas opiniões não são baseadas em investigação actual, porque em 

casos específicos onde as construções vernaculares são monitorizadas os resultados têm sido muitas 

vezes contraditórios. Copiar essas técnicas vernaculares e assumindo-as apenas como “emblemas 

morfologicamente correctos”, corre-se o risco de um equívoco e de um desentendimento das 

verdadeiras razões da sua evolução, resultando numa reutilização da tecnologia na forma de uma 

cópia descontextualizada às condições do presente, negando-se assim os benefícios de uma 

reinterpretação e entendimento (Asquith & Vellinga, 2006, p. 16). Ao fazerem a monitorização com 

termografia infravermelha e simulações térmicas de várias construções vernaculares do mediterrânio 

e médio oriente, Isaac Meir e Susan Roaf demonstraram que os resultados foram contra-intuitivos, 

sugerindo formas de melhoramento com custos realistas e o mínimo de energia, utilizando materiais 

modernos industriais (Meir & Roaf, 2006, p. 216). Neste caso específico eles despistam a imagem 

romântica do vernacular105, e afirmam que para outros casos seria necessário fazer uma 

monitorização e testes críticos à sua performance, segundo critérios de exigência contemporâneos. 

Acontece que a arquitectura vernacular é um resultado tanto da cultura como dos constrangimentos 

geográficos locais, recorrendo à utilização dos materiais mais acessíveis localmente e não 

necessariamente a materiais com boas performances em termos de climatização. O que em termos 

de impacto ambiental não torna esse material menos significativo, visto que como pertencente ao 

local a sua energia incorporada é bastante menos significativa do que se tivesse de ser transportado 

(e/ou produzido) de uma zona distante, podendo ser efectuada uma optimização térmica da 

                                                           
104 Cottage torna-se a casa ideal britânica; a vila grega um polo de atracção para turistas alemães ou 

escandinavos; quintas rurais tornam-se uma segunda casa (Afshar & Norton, 1997, p. 25). 
105

 Uma imagem corrente segundo a qual a arquitectura vernacular – graças aos seus materiais e formas – 
geralmente tem sempre uma adaptação climática superior às construções modernas, mas sem estar baseada 
em dados monitorizados. 
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construção com outros materiais, que poderão ser modernos e industriais. Assim torna-se imperativo 

um entendimento não romantizado nem apenas historicista das técnicas vernaculares. Será mais 

importante tentar perceber o sentido desses materiais quando integrados no seu anterior contexto e 

adaptá-los ao seu novo contexto contemporâneo (geográfico, cultural, social, económico): so as take 

them more resielent and regionally appropriate (Asquith & Vellinga, 2006, p. 17). 

Existem diversos factores que são ecológicos, económicos, materiais, políticos e sociais 

interrelacionados com os edifícios vernaculares, onde o equilíbrio entre a sociedade humana e a 

biosfera e ambiente local são estabelecidos por uma relação que utiliza uma série de códigos. Esses 

códigos estabelecem práticas e princípios imbuídos de conhecimento associado às ciências naturais 

(princípios ecológicos) e saber comunitário (práticas culturais): human settlement envolves a range of 

human practices and processes that ought to adapt to the dynamic circunstances of a constantly 

changing world at both local and global levels (Lawrence, 2006, p. 111). Do ponto de vista da 

ecologia humana existem factores bióticos106, abióticos107 e culturais108 como forças selectivas e 

condicionadoras do ambiente sobre a população humana. Diferentes sociedades e grupos diferem 

em mecanismos e regras que variam na adaptação às circunstâncias ambientais109 do momento e 

também ao longo do tempo (Lawrence, 2006, p. 114). 

Muitas sociedades tradicionais abraçam esses princípios para um bem comum e a arquitectura 

vernacular ilustra bem esses mecanismos e processos. Esses princípios derivam dum saber 

acumulado da aplicação do traçado e das técnicas de construção da peça arquitectónica, numa forma 

adaptativa durante sucessivas gerações, e mantidos e transmitidos por práticas às gerações 

seguintes. Assim a tradição vernacular é um acumular de conhecimentos, baseados em informações 

retiradas da experiência da interacção de sucessivas gerações com o meio ambiente, funcionando 

como mediadora entre a sociedade humana e os recursos naturais disponíveis110. A tradição reflecte 

o conhecimento consciente e inconsciente de artesãos e habitantes locais utilizando-o 

explicitamente (ou implicitamente) para inventar e criar ferramentas, armazenar energia e 

desenvolver capacidades. Tendo uma utilidade também fundamental como mediadora social na 

tomada de decisões111 baseadas em escolhas, conflitos, negociações, compromissos e costumes, 

reflectindo a inter-relação dos recursos naturais e a dinâmica cultural dos habitantes (Lawrence, 

2006, p. 114). 
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 Matéria orgânica, alimentos, energia, resíduos orgânicos.  (Lawrence, 2006, p. 114). 

107
 Atmosfera, temperatura, água, matéria inorgânica, resíduos inorgânicos. 

108
 Leis, economia, tecnologia, política, ideologia, valores, estilo de vida. 

109
 Todos os organismos vivos têm impacto no seu meio ambiente alterando as condições de que dependem, 

onde a relação entre organismos e o meio ambiente influencia o volume e a qualidade dos recursos e onde a 
descarga dos resíduos também cria novos recursos (ou destrói o equilíbrio ambiental) (ibidem). 

110
 Assim, numa perspectiva ecológica humana os seres humanos influenciam as condições de outras espécies 

estando também sujeitos a influências externas que podem ser geográficas, biológicas e antropológicas 
distantes, podendo resultar em impactos imprevisíveis, mas onde a tradição serve como poder mediador no 
equilíbrio de recursos, e como tal, na transformação dos materiais em energia e novos materiais (idem: 115). 

111
 Pequenos ecossistemas humanos em economia de subsistência reflectem convenções sociais, direitos e 

regras sobre a regulação dos recursos locais, onde as condições locais para construir são impostas pela 
natureza e resultado de um longo processo biológico, climático e geográfico (Lawrence, 2006, p. 115) 
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Lawrence (2006, p. 121) dá o exemplo das condições geográficas extremas nos Alpes suíços e que 

criaram uma série de constrangimentos locais mas também oportunidades que ocorreram 

simultaneamente com a criação dos aglomerados humanos tradicionais. Indo até aos limites 

absolutos na utilização dos recursos naturais na construção dos povoamentos, onde através de 

soluções engenhosas112 as populações criaram oportunidades materializadas em hábitos e costumes 

que passaram através de gerações sucessivas113 (Lawrence, 2006, p. 121). 

A característica do vernacular referente à uniformidade numa vasta área geográfica deve-se ao 

reflexo da similitude das condições físicas (clima, topografia, recursos naturais) que quando 

combinadas originam também construções similares. Mas deve-se também a uma pressão social de 

conformidade (Lewcock , 1997, p. 121), porque as comunidades tradicionais ligam-se por valores que 

criam homogeneidade (através dos mesmos rituais e cerimónias, pelos mesmos calendários fixos 

relativo à agricultura e religião que tendem a ser seguidos, preservando assim a mesma ordem social 

intricada). Como consequência os edifícios tendem a ser similares, mas ao mesmo tempo repelem a 

conformidade e demonstram um desejo de expressão individual, dentro de limites prescritos que 

fazem da mudança um processo lento e gradual quase imperceptível. A mudança na arquitectura 

vernacular pode ser induzida de várias maneiras: 

� Pode ser consciente, procurando imolar um modelo diferente dos padrões habituais, quando, por 
exemplo, essa sociedade tradicional possa estar exposta a outra cultura vista como superior. 

� Pode ser um processo inconsciente através da evolução de soluções de problemas que são parte 
integrante das condições correntes, e que vão afectar o ambiente construído. 

2.4.2 – Westernization 

A cultura ocidental representa para muitas sociedades tradicionais a mais extrema divergência de 

valores da sua própria cultura. Geralmente é associada a uma assimilação agressiva imposta por 

muitos governos não ocidentais, rejeitando muitas vezes a adopção de políticas pluralistas, 

justificando a substituição de credos e valores supersticiosos pelo desenvolvimento baseado num 

processo moderno e racional, estabelecendo por isso uma oposição entre modernidade e tradição. 

Os oponentes a este tipo de políticas apregoam um desenvolvimento apropriado, fundado nos 

valores sociais e práticas locais ao invés de uma total ocidentalização. Numa perspectiva da 
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 Por exemplo a utilização judiciosa da madeira para construção, de um determinado aglomerado humano 
local nas encostas alpinas, pode reflectir a sua escassez e a sua importância não apenas como material de 
construção mas também como fonte de energia e, acima de tudo, como elemento fundamental que as árvores 
têm na ancoragem dos solos (idem: 121). 

113
 Actualmente a construção das habitações nesses povoamentos são feitas com materiais industriais 

substituindo a madeira e pedra tradicional (ibidem). Estes materiais tecnológicos, que não são locais, têm mais 
energia incorporada devido à sua produção e transporte; têm um ciclo de vida complexo incorporando uma 
série de elementos químicos de diversas industrias; exigindo uma mão-de-obra qualificada. Mas são materiais 
que estão inseridos numa economia de escala global, são termicamente e acusticamente eficientes, são 
rápidos de montar e por isso relativamente económicos, existindo uma força laboral qualificada e competitiva 
para a sua montagem. Pelo contrário a tecnologia vernacular utiliza um conhecimento partilhado por poucos 
profissionais, de carácter artesanal, moroso e por isso relativamente dispendioso no contexto de um país 
industrializado. 
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arquitectura isto poderá significar uma introdução de melhorias tecnológicas nos materiais e 

métodos de construção tradicionais, nos meios já existentes de lidar com o controle climatérico, nos 

modos de vida (costumes culturais na utilização o espaço), bem como na aceitação das comodidades 

de certos aspectos mais contemporâneos do dia-a-dia (refrigeração, rede eléctrica, televisão, 

tecnologias de informação) em articulação com os padrões vernaculares existentes, ao invés de os 

rejeitar e substituir por materiais, formas e padrões de vida alienígenas. (Lewcock , 1997, p. 122) 

As construções vernaculares têm uma tradição formal muito rica, com grande variedade de tipos, 

formas e ritmos. Porém, as formas tradicionais de construir não são compatíveis com os novos 

requisitos ambientais e estruturais dos edifícios actuais (hospitais, escolas, bibliotecas, etc.). Até 

mesmo nos programas de habitação o contexto social mudou, pois as famílias actuais precisam de luz 

depois de escurecer, água e condições sanitárias (Forjaz, 1999, p. 57). 

Uma nova expressão da arquitectura através da racionalização dos parâmetros técnicos e ambientais 

da arquitectura tropical não pode ter um propósito meramente tecnocrático, criando o perigo de 

desprezar qualquer dimensão do processo arquitectónico que não seja quantificável através de 

premissas generalizadoras e restritivas (Forjaz, 1999, p. 61). E, ao mesmo tempo, uma abordagem 

antropológica da arquitectura exclusivamente baseada na reapreciação das tradições locais pode dar 

origem a folclorismos e transposições formais superficiais114, e que por isso mesmo, devem dar lugar 

a uma análise morfológica e topológica da organização espacial e da expressão plástica das 

sociedades tradicionais (Forjaz, 1999, p. 63). O significado cultural das formas de uma sociedade são 

fundamentais e por isso deve-se compreender os princípios para criar transposições formais válidas e 

compatibilizá-las com novos modelos de vida. 

2.5 – QUESTÕES INERENTES À METODOLOGIA PROPOSTA: RECURSOS NATURAIS, CULTURA E 

COMUNIDADES LOCAIS; CONCEITOS DE PROJECTO E TECNOLOGIA 

2.5.1 – RECURSOS NATURAIS E COMUNIDADES  

Indigenous knowledge is distilled over generations through people´s close observation of their 

environment and therefore particularly valid for the long time spans involved in managing natural 

resources (Yoon, 2006, pp. 276-7) 

O alívio da pobreza, a alimentação e a sustentabilidade ambiental são três elos interligados, que 

requerem que os promotores de desenvolvimento trabalhem activamente com os visados, numa 

perspectiva de facilitar o diálogo, aprendizagem e participação activa nas iniciativas de gestão dos 

recursos naturais (Bessette, 2006, p. 4). A metodologia conceptual relacionada com a comunicação, 

de maneira a facilitar a participação dos visados (populações benificiárias) na gerência dos recursos 

naturais é fundamental para implementar um conjunto de actividades que contribuam para a 

solução dos problemas e de acompanhamento das iniciativas. Promover a sustentabilidade 

ambiental pressupõe uma série de objectivos que são: combater a erosão dos solos (especialmente a 
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 Propostas que geralmente chocam com a nova ordem social e da organização da família – referindo-se 
Forjaz (Forjaz, 1999, p. 61)ao caso moçambicano. 
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desertificação), travar a desflorestação, promover a gestão da água através da irrigação e proteger a 

biodiversidade. Mas essas actividades têm de ser planeadas e implementadas com a participação 

activa das comunidades e respectivas famílias, que lutam diariamente para sobreviverem em 

ambientes desfavoráveis (Bessette, 2006, p. 4) 

A gestão dos recursos naturais tendo como base a comunidade é uma abordagem ao 

desenvolvimento rural que teve a sua proeminência na década de 1980. Este tipo de abordagem 

decorreu tanto da necessidade de descentralizar a gestão dos recursos do Estado em favor das 

comunidades, como também da necessidade de apoiar essas mesmas comunidades devido ao 

protagonismo dos mercados como o principal regulador sobre os recursos naturais (Chishakwe, et 

al., 2012, pp. 24-5). Como premissa concebe-se que as comunidades são as entidades mais bem 

outorgadas e com a responsabilidade e autoridade sobre os recursos naturais e que os tendem a 

gerir sustentadamente porque vão tirar benefícios directos decorrentes da sua utilização115. 

Actualmente este tipo de participação comunitária é aplicado de maneiras diferentes por todo o 

globo, dependendo das peculiaridades e persuasões de cada caso, região ou país. Estas variações 

reflectem o facto de que este conceito, longe de ser rígido e unidimensional, é um conceito flexível e 

adaptativo que estabelece princípios básicos e mínimos que guiam as comunidades na gestão dos 

recursos naturais e na melhoria das suas condições de vida (Chishakwe, et al., 2012, pp. 24-5). 

Chishakwe identifica os factores chave na gestão comunitária dos recursos: 

 
� Capacidade local: participação, natureza da base de dados de recursos, grau de coesão comum, 

governança local. 

� Factores económicos: natureza da base de dados de recursos, mercados. 

� Gestão: governança local, gestão adaptativa, planeamento e planeamento de processos, 
integração vertical e horizontal, aprendizagem e difusão. 

� Políticas: posse (direitos de acesso, graus de direitos), enquadramento institucional (política, 
legislação, instituições). 

� Base dos recursos: natureza da origem dos recursos, usos da terra, conservação, gestão 
adaptativa116. 

� Factores externos: insumos externos (financiamento, apoio técnico e treino), planeamento e 
processo de planeamento. 

� Questões transversais: participação e incentivos. 
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 É, hoje em dia, universalmente aceite que o conceito de participação comunitária se refere à devolução e 
controle da gestão dos recursos naturais por parte das comunidades, e tem como mote: “conservação 
ambiental com o povo” ao invés de “conservação ambiental para o povo”. Existem autores que identificam 
quatro vectores fundamentais: sustentabilidade como um paradigma de conservação ambiental; incentivos 
económicos destinados à comunidade para a conservação ou gestão dos recursos naturais; devolução dos 
direitos e decisões de gestão do Estado à gestão local; e a definição de uma propriedade colectiva para grupos 
definidos de pessoas onde possam utilizar e exercer seus direitos sobre os recursos com base nas suas regras, 
normas sociais e estratégia (Chishakwe, et al., 2012, pp. 24-5). 

116
 Exemplos de recursos que afectam a capacidade de adaptação: recursos humanos (conhecimento dos riscos 

climáticos, conservação, habilidades, agricultura, sanidade física e mental); recursos sociais (economia de 
mulheres e grupos de empréstimos, organizações de agricultores, instituições de apoio social e de saúde); 
recursos físicos (infra-estrutura de irrigação, sementes e grãos, instalações de armazenamento); recursos 
naturais (fontes confiáveis de água, terra produtiva, vegetação e árvores); recursos financeiros (micro-seguro, e 
possíveis fontes de renda diversificadas) (Chishakwe, et al., 2012, p. 33). 
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� Questões autónomas: conservação da comunidade e áreas protegidas (Chishakwe, et al., 2012, p. 
28). 

Mas além da participação comunitária é fundamental envolver outros actores: serviços técnicos 

governamentais, ONGs, projectos de desenvolvimento, tecnologias de informação117 (rural media), 

organizações comunitárias, equipas de investigação, e, autoridades locais e nacionais, actores 

políticos e também fornecedores de serviços, tais como pequenas e médias empresas locais 

(Bessette, 2006, p. 4). 

As ferramentas de comunicação do desenvolvimento participativo levam os participantes a um 

processo de planeamento (Bessette, 2006, p. 16): 

� Identificação de grupos específicos, necessidades de comunicação e os seus objectivos; 

� Identificação das actividades de comunicação apropriadas, e quais as ferramentas necessárias 
para atingir esses objectivos. Tarefa levada a cabo pela equipa de investigação juntamente com a 
comunidade. Trata-se de um processo de consenso colectivo e não uma estratégia de 
desenvolvimento fora da dinâmica social; 

� O método coloca os meios de conhecimentos tradicionais e modernos ao mesmo nível, como 
elementos de comunicação e experiências de aprendizagem interpessoal118. 

Estudos de investigação e experiências em diversos contextos africanos demonstram que as 

abordagens de comunicação e desenvolvimento (Development comunication approaches) podem ser 

usadas como uma vantagem no desenvolvimento participativo em mudanças culturais económicas, 

assim como na agricultura, economia, saúde e outros programas de desenvolvimento comunitário 

(Boafo, 2006, p. 42). 

Desde as décadas de 1960 e 1970 que as estratégias em comunicação e desenvolvimento têm sido 

usadas em numerosos programas de desenvolvimento e projectos ao longo de toda a África. Uma 

grande variedade de abordagens tem sido utilizada por organizações internacionais, agências de 

fundos, departamentos governamentais, ONG e grupos da sociedade civil em programas e projectos 

orientados para o desenvolvimento tais como: incremento da produção agrícola, administração de 

medidas de saúde e prevenções de pandemias, melhoria de condições de vida das comunidades, 

promoção de práticas democráticas de governação, direitos das mulheres e programas de educação, 

etc. (Boafo, 2006, p. 43). 

Mas estas práticas estão sujeitas a uma série de constrangimentos que incluem o seguinte: fracas 

infra-estruturas na divulgação de sistemas de comunicação e informação, disparidades entre as 

zonas urbanas e as comunidades rurais, fraca prioridade dadas às tecnologias de comunicação como 

parte integral de um programa de desenvolvimento pelas políticas governamentais (Boafo, 2006, p. 

43). 

Adandedjan & Niang (2006, p. 217) descrevem o trabalho dos investigadores do International Centre 

for Research in Agroforesty (ICRAF) que há vários anos têm investigado novas tecnologias para 

aumentar produção agrícola dos habitantes das zonas rurais do Sahel119 através da promoção de uma 
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 A internet é uma ferramenta poderosa e permite integrar uma série de esforços como a participação local, 
treino, educação, investigação, apoio técnico, e fortalecimento institucional (Pearce, et al., 2012). 

118
 Discussões temáticas comunitárias, escolas rurais, vídeos, fotografias e encontros comunitários (Bessette, 

2006). 

119
 O Sahel é uma região de África situada entre o deserto do Saara e as terras mais férteis a sul.  
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série de inovações de técnicas agrícolas e trabalhando com instituições de desenvolvimento. No 

início a estratégia não teve muito sucesso devido a uma série de razões: as inovações não eram 

implementadas com base no conhecimento local, dificultando o envolvimento das comunidades 

locais; os colaboradores que demonstravam a tecnologia não tinham a formação técnica adequada, 

não tendo sido tomada em consideração a opinião dos agricultores locais120; e os serviços de 

extensão (responsáveis pela divulgação) mostraram pouco interesse em promover as inovações, por 

sentirem que as suas tarefas eram criadas apenas para ajudar os investigadores ( Adandedjan & 

Niang, 2006, p. 218). Em suma, as comunidades rurais sentiram-se excluídas de todo o processo de 

investigação121 e desenvolvimento o que fez com que não se interessassem pela sua implementação. 

As sessões de discussão, promovidas posteriormente, demonstraram que quando as pessoas não 

estão envolvidas no processo desde o início122, persistirão em considerar essas inovações como 

irrelevantes para as suas preocupações e necessidades. Muitos exemplos deste tipo podem ser 

citados, quando as necessidades são analisadas e as soluções identificadas no vácuo sem terem em 

conta sistemas locais e o seu entendimento mais amplo sobre as razões subjacentes ( Adandedjan & 

Niang, 2006, p. 219). Assim antes de iniciar uma acção de desenvolvimento é fundamental reflectir 

nas seguintes questões a fim de obter o apoio da comunidade: 

� Como conseguir que as populações locais participem activamente? 

� As novas tecnologias podem ser utilizadas para melhorar as necessidades prioritárias das 
pessoas? 

� Entre a população local estão incluídos todos os grupos sociais? Especialmente mulheres, 
crianças, pequenos agricultores, e os vários grupos socioeconómicos. 

� Como conseguir que as populações locais participem na disseminação das novas tecnologias? 

� Como assegurar que os resultados da investigação são utilizados? 

� Que ferramentas de comunicação participativa se devem utilizar para promover a inovação em 
estratégias e métodos? ( Adandedjan & Niang, 2006, p. 219) 

 

Na mesma perspectiva Klinker (2004) referindo-se a programas de desenvolvimento, na construção 

de habitação em cenários de PED, afirma que quando os membros da comunidade estão envolvidos 

em estabelecer prioridades e decisões acabam por se tornar verdadeiros actores do processo de 

desenvolvimento. O seu envolvimento desde o início dos projectos permite-lhes expandir as suas 
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 Sobre as suas percepções, os seus recursos e estratégias de gerir a terra. 

121
 Desde o ano 2000 que diversos de investigadores tentaram perceber as razões do falhanço, e o ICRAF tem-

se focado em abordagens de participação das comunidades mais efectivas. Reconheceram que as tecnologias 
eram propostas numa base de modelo top-down, concebidas e desenhadas pelos investigadores sem consulta 
das populações. A participação estava apenas limitada à consulta e mobilização para as actividades propostas 
pelos investigadores e só depois de todo o processo de investigação e desenvolvimento ter sido feito. Ficou 
claro que o problema, relativamente aos fracos resultados demonstrados pelo pouco interesse da população, 
não residiu apenas na disseminação das inovações tecnológicas, mas sim pelo próprio processo de investigação 
( Adandedjan & Niang, 2006, p. 219). 

122
 É referido pelos autores ( Adandedjan & Niang, 2006, p. 219) o exemplo dum membro do ICRAF que quando 

voltou a uma aldeia onde tinha participado num dos programas de desenvolvimento agrário, ficou surpreso 
porque a população o cumprimentou e perguntou-lhe se ele tinha voltado à aldeia para ver as suas árvores. De 
facto, a comunidade sentiu-se tão separada da experiencia realizada pelos investigadores, que não viam as 
árvores como suas, mas como propriedade de quem as tinha plantado ( Adandedjan & Niang, 2006, p. 219). 
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capacidades para resolverem futuros problemas, permitindo-lhes também percepcionarem 

directamente, durante o desenvolvimento dos projectos, as consequências das suas tomadas de 

decisão. Nesse sentido este tipo de programas ultrapassam o próprio objectivo, relacionado com a 

melhoria das condições físicas, permitindo um processo de crescimento do orgulho da comunidade, 

gerando um sentido de responsabilidade123 para conceber e manter um ambiente sustentável e 

saudável (Klinker, 2004, pp. 10-1). 

2.5.2 – CULTURA LOCAL E ARQUITECTURA  

A arquitectura, além de depender dos constrangimentos dos recursos locais, assume significados que 

mudam com o tempo, o lugar e a cultura. Como tal, a arquitectura é um elemento essencial na 

comunicação espacial, utilizando formas e vazios embebidos em complexos campos de discursos 

culturais e urbanos ligados a contextos específicos (Sinha, 2012, p. 4). Muitos trabalhos e artigos de 

arquitectos têm pouco sentido e são limitados de um ponto de vista cultural, sendo a maior parte 

deles elaborados sob uma visão ocidental da arquitectura. É necessário que o arquitecto comece 

também a pensar nas questões relacionadas com a cultura social (Sinha, 2012, p. 203). Geralmente 

os programas de arquitectura são centrados em valores ocidentais através de programas e edifícios 

icónicos ocidentais do movimento moderno onde as linhas simples e funcionais predominam. Os 

arquitectos são treinados na arquitectura moderna e ignoram as questões relacionadas com a 

arquitectura vernacular que é vista como estranha e exótica (Sinha, 2012, p. 204). 

A modernidade é comumente vista como exclusivamente ocidental124 e por isso antes de se julgar e 

agir (principalmente na área do desenvolvimento orientada para os PED) deve-se estar previamente 

informado sobre a natureza das diferenças culturais entre sociedades, as suas origens e 

consequências. As negociações são sempre mais bem-sucedidas se ambas as partes se preocuparem 

em tentar perceber as razões dos diferentes pontos de vista (Sinha, 2012, p. 215). 

Ian Davis (2006) refere que existem inúmeros inventores, designers e arquitectos que apresentam 

soluções (supostamente rápidas e eficazes) para os abrigos de pessoas vítimas de catástrofes. Esses 

projectistas apenas se preocupam com a questão do abrigo físico desvalorizando os 

constrangimentos culturais locais, esquecendo que o abrigo deverá responder a outras funções que 

são culturais e sociais (Asquith & Vellinga, 2006, p. 12). Esses abrigos deveriam atender às 

necessidades emocionais de segurança e privacidade e também criarem empatia com a identidade 

cultural dos visados. Acontece que a maioria desse tipo de projectos parece que atendem apenas às 

necessidades do ego de quem os desenhou. É fundamental que os sobreviventes locais participem no 

processo de reconstrução através da utilização dos seus conhecimentos nos processos de decisão 
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 Quando trabalham juntos na procura de soluções para problemas comuns os diferentes residentes de um 
local, mesmo pertencendo a grupos sociais e étnicos distintos, muitas vezes encontram novas percepções 
sobre os indivíduos envolvidos, criando assim um campo comum de entendimento para criarem uma 
vizinhança cooperativa, fortalecendo relações e parcerias dentro da comunidade (Klinker, 2004, p. 11). 

124
 Segundo Michel Laguerre a formalidade ocidental foi o aparato ideológico que sustentou a colonização e é 

uma forma de controlar de ordenar a sociedade segundo um ponto de vista ocidental. Afirmando que 
basicamente é uma maneira de unificar o mundo segundo um sistema de lógica que a racionalidade ocidental 
pode entender e manipular (Sinha, 2012, p. 216). 
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com a utilização de técnicas vernaculares. Davis (2006) preconiza que se dê mais importância ao 

processo que ao produto para a habitação pós desastre, e que os sobreviventes devem ser a peça 

central. 

Um outro exemplo refere-se ao alojamento de populações indígenas na cidade de Rosso, Mauritânia. 

Na década de 1980 construíram-se 300 casas em tijolo utilizando a terra local no fabrico dos tijolos e 

uma técnica simples de arqueamento para as abóbodas dos tectos. O projecto falhou devido à pré-

existência de complexas forças culturais locais e do alheamento dos promotores125 a essas mesmas 

questões (Ozkan, 2006, p. 108). Neste caso particular da cidade de Rosso (e em muitos outros), os 

arquitectos, apesar das suas boas intenções, não prestaram atenção às questões culturais nem 

tentaram estabelecer uma ponte de comunicação com a comunidade, o que fez com que tecnologia 

introduzida (apesar do material utilizado ser a terra local) fosse apreendida como algo imposto por 

estrangeiros e por isso mesmo foi alienada pelos habitantes locais. Numa iniciativa deste tipo, o 

sucesso não pode ser medido apenas pelo número de casas construídas porque o mais importante é 

a aceitação pelas pessoas locais do projecto e a sua participação. Neste caso, devido à falta de 

participação da população, a arquitectura das habitações foi desenhada apenas pelos critérios 

culturais do arquitecto, impondo uma leitura que contrariava a percepção que a cultura local tinha 

sobre uma casa de habitação: as suas formas arredondadas tinham uma leitura similar aos túmulos 

funerários dos seus antepassados e por isso mesmo foram repudiadas pela comunidade e nunca 

chegaram a ser ocupadas (Ozkan, 2006, p. 108). 

Segundo Samuel Mockbee, arquitecto do Rural Studio, a arquitectura é mais uma forma de arte 

social e deve estar enquadrada culturalmente de acordo com o lugar e o tempo do lugar. A cultura 

traz-nos questões intangíveis e que são materializadas sob a forma de artefactos, decorações, 

símbolos, heróis, rituais. Não é estática e o que pode estar correcto e natural num ambiente poderá 

ficar mal noutro contexto. Assim o que pode ser próprio para uma geração poderá ser ridículo na 

geração seguinte, porque as pessoas adquirem novos hábitos e gostos (Sinha, 2012, p. 204). 

O núcleo de uma cultura é estabelecido por valores derivados de crenças espirituais e religiosas. 

Esses valores são apreendidos de uma maneira natural e as pessoas exteriores à comunidade podem 

não os perceber porque são inferidos de uma maneira natural pela observação de comportamentos 

e têm de ser contextualizados nas diferentes circunstâncias em que se podem manifestar (Sinha, 

2012, p. 205). Os símbolos podem ser palavras, gestos, figuras, objectos que carregam um sentido 

particular e que são reconhecidos pelos indivíduos que partilham determinada cultura. Esses 

símbolos manifestam-se na expressão espacial da arquitectura informal ou vernacular de cada 

cultura específica através de templos, memoriais e santuários. 

Sociedades diferentes em tempos diferentes têm maneiras diferentes de lidar com os valores 

culturais estabelecidos, e isso afecta a maneira como os espaços são utilizados. Desse ponto de vista 

e no contexto de um PED, o arquitecto é um activista de desenvolvimento fundamental e como tal 

como deverá entrosar-se na cultura local pela participação e sensibilidade (Sinha, 2012, p. 205). O 

comportamento diário dos indivíduos e as suas rotinas domésticas são a chave para entender as 
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 Etnocentrismo é o conceito que traduz a superioridade de uma cultura em relação a outra e pode ser 
consciente ou inconsciente. Assim em negociações de um mundo global é muito comum indivíduos ou 
empresas acreditarem que métodos, materiais ou ideias que funcionam no seu país também funcionarão 
noutros países. Devido a isso, as diferenças culturais e ambientais são ignoradas provocando, na maior parte 
das vezes, a inviabilização de projectos (Sinha, 2012, p. 215). 
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estruturas escondidas que condicionam uma sociedade. As rotinas domésticas inferem e reproduzem 

na sociedade, a um nível inconsciente, repercussões que muitas vezes os próprios indivíduos não 

conseguem verbalizar. Como resultado disso, as pessoas tendem a assumir como garantidos que os 

comportamentos que constituem as rotinas domésticas diárias são naturais, universais e neutros, ao 

invés de culturais, específicos e peças fundamentais implicados na criação e transformação das 

relações sociais e pontos de vista sobre o mundo. Várias considerações devem ser tidas quando se 

tenta perceber o significado particular de uma habitação: padrões de trabalho e educação dentro e 

fora da casa; importância social do trabalho doméstico em relação ao trabalho pago; e o tipo de 

comunidade a considerar (se é rural, inserida numa vila ou aldeia, suburbana ou urbana) (Pader, 

1997, p. 71). 

Em tempos diferentes do dia e noite as diferentes partes da habitação tendem a ser mais ou menos 

utilizadas, por diferentes pessoas com objectivos diferentes e todas as sociedades têm utilizações 

aculturadas da utilização dos espaços126 da habitação. A maneira como o espaço, tempo e pessoas 

estão organizados não é aleatória. Essa organização inter-relaciona conceitos mais profundos de 

valores sociais ligados a relações de género, faixas etárias e de estatuto social127 assim como outros 

valores mais abstractos como crenças sobre privacidade e comunidade (Pader, 1997, p. 72). 

Segundo Asquith (2006) a arquitectura da habitação e o comportamento humano deveriam ser 

abordados a diversos níveis inter-relacionados: 

� Abordagem antropológica128: onde padrões espaciais e actividades são comuns a uma 

determinada cultura e o edifício é visto como um artefacto estudado dentro das fronteiras do 

contexto cultural; 
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 Por exemplo nos PI as funções do espaço como local de cozinhar, comer, dormir e espaço de higiene pessoal 
estão bem diferenciadas e separadas por espaços que são utilizados a horas particulares do dia. Em muitas 
sociedades tradicionais rurais existe menos diferenciação e divisão do ambiente da habitação, onde o dormir, 
socializar e comer podem ser efectuados no mesmo espaço (Pader, 1997). 

127 Apenas a título exemplificativo da utilização do espaço por uma comunidade tradicional rural, refere-se a 

comunidade tradicional maia na região de Tzo´onthal, onde homens e mulheres participam em rotinas de 
produção, consumo e actividades cerimoniais, que estruturam o tempo e as relações sociais, e, onde dentro e 
nas redondezas da habitação todas as actividades são relegadas para espaços e tempos específicos durante o 
dia e noite. O tempo da mulher é estruturado com actividades relacionadas com a habitação (tarefas 
domésticas e olaria). Sendo os primeiros membros da família a acordar pela manhã, são elas que preparam as 
refeições. Os homens sendo servidos em primeiro lugar vão para os trabalhos de campo com os rapazes que 
não frequentam a escola. As raparigas ou estão na escola ou a fazerem tarefas domésticas (tomar conta das 
crianças, recolha de água ou a cozinharem). As actividades além de separadas por género também podem ser 
separadas por idade: à medida que os filhos vão ficando mais velhos as suas responsabilidades aumentam, 
tornando-se semelhantes às dos pais. A importância do estatuto do membro da família é reforçada com a 
responsabilidade das suas tarefas diárias e condiciona também a sua posição onde se senta e come: o lugar das 
mulheres é dentro de casa, enquanto os homens comem encostados à parede mais próxima da porta exterior 
ou também no alpendre exterior (Pader, 1997, p. 72). 
128

 A abordagem antropológica está relacionada com: as rotinas diárias e rituais que determinam a maneira 
como se utiliza a habitação; a forma arquitectónica da habitação focando a casa como símbolo da cultura que a 
produz; as necessidades de identificar os códigos comuns que determinam as práticas do espaço na forma de 
actividades diárias e rotinas que estruturam o espaço de acordo com as normas e práticas culturais que 
formam o espaço antropológico (Asquith, 2006, p. 130). 
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� Sociológica129: padrões espaciais e actividades partilhados por determinadas comunidades, grupos 

ou agregados familiares; 

� Comportamental130: padrões espaciais e actividades determinados por traços culturais, sociais, 

etários e de género; 

� Arquitectónica131: influencia o tipo de espaço e sua utilização (Asquith, 2006, p. 130). Asquith 

afirma que uma teoria de configuração do espaço arquitectónico sobre como os espaços são 

ligados entre si, que forma a base dos estudos da sintaxe espacial, poderá ser utilizada como 

ferramenta – mas apenas se relacionada com métodos antropológicos e sociais – podendo então 

serem retiradas questões pertinentes sobre a utilização do espaço doméstico. 

Existem factores comuns a todas as culturas e que deveriam ser aplicados na concepção de uma 

grelha que inclua as considerações necessárias na investigação das questões da habitação. Estes 

factores são socioculturais e opostos aos factores físicos (geográficos, tecnológicos e económicos) e 

onde a abordagem vernacular da habitação, por ser multidisciplinar, pode e deverá contribuir. Estes 

factores são: 

� Necessidades básicas: quais as actividades que são praticadas pelos utilizadores, e onde são 

praticadas132; 

� Família: deverá ser analisada em relação aos conceitos de idade e género e sobre os papéis 

inerentes à vida familiar; 

� Posição da mulher: deverá ser analisada não apenas em relação ao género, no seu papel como 

mulher e mãe, mas também em relação ao estatuto fora da casa. 

� Privacidade: não apenas em relação à idade e género mas também como parte do estudo da 

configuração do arranjo espacial; 
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 A abordagem social está relacionada com o próprio ser, o papel do indivíduo na comunidade e na respectiva 
família. Estando mais preocupada com a interpretação dos conceitos idealizados que formam a base da 
abordagem antropológica: a ideia do que constitui uma “família própria” influencia a maneira como os 
indivíduos se relacionam dentro do espaço doméstico, e essas mesmas ideias influenciam a maneira como a 
habitação é desenhada. Entender o espaço não apenas como a família o interpreta, como pai, mãe ou filhos, 
mas também em termos do que é importante para cada indivíduo e como isso se reflecte fora da habitação 
(Asquith, 2006, p. 131). 

130
 A abordagem comportamental à investigação habitacional concerne às percepções, interacções, relações e 

identidades e o papel assumido por cada indivíduo (ele ou ela) dentro das fronteiras físicas da habitação. Por 
exemplo os efeitos da idade ou género podem identificar percepções e cognições que são contextualmente 
dependentes e que não são especificamente culturais (Asquith, 2006). 

131
 A abordagem arquitectónica foca os próprios espaços físicos. O espaço doméstico tem um padrão intrincado 

e muitas vezes os seus utilizadores só têm consciência quando deparam com padrões espaciais de culturas 
diferentes. Esta abordagem tem mais relevância quando examinada tendo em consideração os factores 
antropológicos, sociais e comportamentais (Asquith, 2006). 

132
 O tipo e combinação de actividades afectam o padrão espacial levantando considerações práticas (onde 

podem ser praticadas actividades específicas como cozinhar, comer, jogar, dormir); considerações de estilo de 
vida e diferentes visões do mundo (como culturas e subculturas se relacionam com o ambiente construído). 
Deverão ser consideradas as principais actividades, o número de actividades, as divisões onde tomam lugar, as 
divisões que suportam a maior parte das actividades e as que não são utilizadas para a sua função original 
(Asquith, 2006, p. 133). 
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� Relações sociais: necessidades que têm de ser acessíveis não apenas em termos de comunicação 

familiar entre os membros mas também através da estruturação e restruturação dos tipos de 

utilização espacial e temporal (Asquith, 2006, p. 132). 

2.5.3 – ARQUITECTURA, INDÚSTRIA E DESENVOLVIMENTO 

John Turner e John Habraken133 chegaram a conclusões semelhantes sobre as falhas e iniquidades 

relativas à habitação, sugerindo princípios que parecem ser transversais entre os PI e os PED. As suas 

ideias expandiram o debate para lá da ideologia e tecnologia e trouxeram a arquitectura 

directamente para o debate das questões sociais e políticas, oferecendo uma definição compreensiva 

do paradigma de apoio à arquitectura no contexto de um PED e dos seus princípios (Hamdi, 1995, pp. 

38-9). Ambos afirmam que a questão da habitação dominada pelas autoridades públicas não é 

economicamente eficiente e não permite uma maneira equitativa de resolver os problemas da 

habitação. Ambos rejeitam as soluções estandardizadas134, afastando-se de discursos ideológicos 

entre esquerda e direita, privado e público, centralizado ou local que parece dominar o discurso 

sobre a habitação, procuraram estabelecer pontes e articular medidas que equilibrem o diálogo 

entre organizações estatais e grupos comunitários com vista a melhorar a qualidade e quantidade de 

habitações (Hamdi, 1995, pp. 38-40). 

Para Turner as questões focadas têm menos a ver com a organização do espaço físico e estão mais 

relacionadas com outros aspectos como a localização, baixo custo, sua forma de arrendamento, 

segurança e liberdade de mudança em pouco tempo. Os apoios mais importantes são os que 

aumentam as hipóteses de acesso a terra acessível e bem localizada, para garantir a posse, serviços 

básicos, appropriate technologies, padrões e procedimento acessíveis e crédito. Porque um abrigo 

para os mais pobres, especialmente nos PED, apesar da sua relativa fraca construção é um veículo 

para a concretização das suas aspirações (Hamdi, 1995, p. 39).  

Durante um longo período de tempo, na década de 1960, o antropologista William Mangin e o 

arquitecto John Turner estiveram fortemente envolvidos nas barriadas de Lima, Peru, baseando as 

suas interpretações em dados empíricos. Inverteram a opinião dominante afirmando que estes tipos 

de locações não eram o problema mas sim a solução. Porque longe de serem vítimas passivas das 

circunstâncias ou estarem encurraladas numa “cultura de pobreza”, Turner demonstrou que os 

pobres nestes assentamentos informais demonstraram uma grande energia e inteligência na 

articulação da avaliação racional das suas prioridades com a utilização efectiva dos recursos 

disponíveis (Kellett & Napier, 1995, p. 8) e por isso, contrariando as generalizações feitas pelos 
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 Housing by people: towards autonomy in building environments escrito em 1976 (Turner, 1976) e Supports: 

An Alternative to Mass Housing escrito em 1972 (Habraken, 1999). Apesar de trabalharem em locais 
geográficos distintos (Turner no Peru e Habraken na Holanda), ambos desafiaram a definição de habitação e 
estabeleceram novos precedentes para a produção de casas. Abordaram as questões políticas e económicas 
relativas à habitação, os sistemas de distribuição, os recursos, a gestão das tecnologias, e a distribuição de 
terra, de materiais e de financiamentos. 

134
 Apenas quando a construção das habitações são determinadas pelos agregados familiares ou por empresas 

controladas por si, pode ser possível obter uma variedade de tipo de ambientes construídos que satisfaça os 
seus futuros habitantes. 
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media, Turner afirmava que estas construções informais deveriam ser categorizadas como qualquer 

outro edifício em construção, não se devendo, por isso mesmo, atribuir uma carga socialmente 

pejorativa, usualmente associada aos slums. Turner criticava os programas de habitação 

centralizados e burocráticos do Estado porque, ao contrário das construções espontâneas de 

habitação, subtraíam o empreendedorismo criativo das populações atingidas e como tal prescindiam 

das suas forças sociais na participação de todo o processo (Kellett & Napier, 1995, p. 9) 

No seguimento desse raciocínio é lógico que Turner seja fortemente crítico dos sistemas 

industriais135 de grande escala como solução para as questões da habitação, afirmando que a clara 

separação tecnológica entre o apoio à construção (neste caso a disponibilização de componentes 

pré-fabricados) e preenchimento do espaço (montagem da habitação pelo utilizador) fortalece a 

separação de poderes locais e poderes centralizados136. A coordenação, modelação e centralização 

das actividades no fabrico desses componentes e estruturas, aumenta a divisão de trabalho em 

actividades mais especializadas e coordenadas, assim como na separação da produção e da 

utilização. Como tal a adaptação desses mesmos componentes a outras realidades distintas de 

outros lugares necessita de custos adicionais na adaptação de toda a produção trazendo custos 

adicionais para aumentar a amplitude dos seus fins, ou então prescinde-se dos custos dessa 

adaptação e mantêm-se os mesmos componentes em condições de subaproveitamento funcional 

(Hamdi, 1995, p. 46). 

Para Habraken uma estrutura de suporte deverá permitir um abrigo que possa ser 

independentemente construído, alterado e retirado. Ao contrário de um esqueleto rígido 

(inteiramente ligado a um único projecto) é uma peça fundamental de construção que permite 

corporizar as necessidades e aspirações de uma determinada comunidade, viabilizando uma grande 

variedade de tipos de abrigos, desenhado com base na incerteza da forma e função e com a intenção 

de que irá crescer, desenvolver-se e alterar-se, de acordo com o que está no seu interior (Hamdi, 

1995, p. 39). 
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 Os mais vigorosos ataques contra as ideias de Turner vieram dos académicos de ideologia de esquerda e 
defendiam que Turner racionalizava a pobreza e romantizava as precárias construções das habitações dos 
pobres: os aglomerados de construção informal não reflectiam liberdade nem engenho mas sim sérios 
constrangimentos estruturais, injustiças e a sobreexploração dos pobres. Argumentavam também os seus 
críticos, que a solução não está em encorajar os pobres a construírem a sua própria habitação com as suas 
esparsas limitações de tempo e recursos mas sim em mudanças estruturais na sociedade que permitissem 
alterar drasticamente a distribuição de poderes e recursos (Kellett & Napier, 1995, p. 9). Os seus principais 
opositores rejeitavam por isso a individualização dos problemas, que segundo eles era uma abordagem que 
despolitizava o problema da habitação e efectivamente mantinha o status quo. Outros críticos como Rod 
Burgess acusam-no de expor ideias de cariz victoriano, e que argumentos contra a intervenção estatal na 
economia e redução da escala das actividades económicas e uma drástica desindustrialização pode ser vista 
como anti-urbana, anti-industrial, com inclinações anarquistas que sempre foram uma conta-corrente do 
pensamento ocidental. Além do mais a autoconstrução, segundo os moldes individualistas de Turner, pode 
reforçar ainda mais a divisão de classes pela diferenciação de materiais, espaço, e padrões de qualidade da 
construção, indo contra os pressupostos de um programa socialmente justo, onde todos têm direitos a ter 
casas adequadas, algo que só um programa estatal e centralizado permite, segundo Burgess (Hamdi, 1995, p. 
44). 

136
 Turner também comentando sobre o aspecto dos projectos dos programas centralizados de habitação em 

massa, fortemente influenciados pelo funcionalismo do Movimento Moderno, descreve-os como their naked 

digniness is often alien and unattractive while the honestly poor shack is often personal and warm. The most 

important architecture advantage of the squatter´s procedure is the consequent adaptability of space and 

structures to the changing needs and behavior patterns family (Turner, 1968, p. 360). 
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Habraken prefere dividir as tomadas de decisão em dois campos (o comunitário e o individual) 

associando modos de construir, produzir e projectar como apoios do campo comunitário (para serem 

deliberados pelas organizações estatais) e outros como apoios à construção para agregados 

familiares individuais. Em ambos os casos a sua intenção foi explorar o potencial da produção 

industrial associado às condições únicas do lugar (Hamdi, 1995, p. 40). Focando-se mais nos aspectos 

construtivos e da eficiência do projecto tendo sempre como preocupação central a arquitectura, 

vendo o envolvimento dos utilizadores (indispensável nos processos de decisão para criar um 

projecto mais eficiente), assegurando assim as condições físicas e ambientais saudáveis. Defendendo 

também que o arquitecto deve ter um conhecimento multifacetado, envolvendo-se nas questões 

políticas e sociais do desenvolvimento comunitário, activismo político, gestão de recursos e 

tecnologia. Mas acima de tudo, mais que o diálogo directo entre arquitecto e utilizadores, estava 

interessado no modo como a forma de construir pode ser uma base para uma comunicação directa 

entre as pessoas e o seu ambiente físico (Hamdi, 1995, pp. 44-5). Procurando uma arquitectura 

ambiental que respondesse à mudança e fosse dinâmica, compreensível, aditiva, resiliente e viável. 

Não renunciou os sistemas centralizados de produção tecnológica industrial da habitação, mas pelo 

contrário tinha em mente que seria possível tirar partido desses sistemas tecnológicos, adaptando-os 

de modo que pudessem servir melhor as autoridades públicas e os utilizadores de habitação, de 

maneira que tivessem o controlo no planeamento e acabamentos das habitações, à semelhança de 

componentes de móveis de cozinha. Servindo os vastos interesses dos industriais, das autoridades 

governamentais e dos consumidores individuais, não advogava a pequena escala à semelhança dos 

acólitos de Schumacher (Hamdi, 1995, pp. 38-9). 

Habraken é criticado pelos que vêm os sistemas industriais e as suas ferramentas como as causas da 

alienação e servidão do público, vendo as suas ideias como um paliativo para minorar as mudanças 

onde elas seriam mais necessárias. Outra crítica está relacionada com a necessidade de, um 

programa deste tipo, manter o tema da habitação sobre o controle rigoroso de uma elite de 

profissionais e agências governamentais. Por isso, os utilizadores finais (o nível mais baixo da 

hierarquia) ficam apenas circunscritos à tomada de decisões relativamente ao layout interior da 

habitação, ficando como tal afastados das decisões mais importantes que afectam todo o espaço 

comunitário assim como das instituições que o governam e produzem (Hamdi, 1995, p. 46). 

2.5.4 – DESENVOLVIMENTO, PARTICIPAÇÃO E ARQUITECTURA 

In reality, architecture has become too important to be left to architects. (…) therefore all barriers 

between builders and users must be abolished, so that building and using become two different parts 

of the same planning process (De Carlo, 2005, p. 13). 

Existem vários métodos de abordagem participativa aplicados por ONG e activistas de 

desenvolvimento, mas, visto que o tema central desta tese não é a participação, não se pretende 

aprofundá-lo, mas entender que para além da especificidade geográfica única de cada local, existe a 

especificidade cultural de cada comunidade. Sendo imprescindível por isso uma abordagem do ponto 

de vista da participação das populações autóctones e do seu entendimento da apropriação da 

tecnologia de novos métodos construtivos. Porque se trata de transferência de tecnologia e 
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cumulativamente da introdução de novos métodos tecnológicos, e visto que esse processo vai 

influenciar directamente o modo de vida torna-se premente a necessidade do envolvimento da 

comunidade. Entenda-se, neste tipo de processo, a participação como um processo de aculturação 

de técnicas e tecnologias exteriores por uma determinada população. Sendo uma ideia muito 

corrente entre ONG e activistas de desenvolvimento, a participação permite a criação de programas 

com uma abordagem social mais realista, ajudando a estabelecer pontes entre construção, saúde, 

emprego e infra-estruturas, sendo o papel das ONG fundamental na mediação entre comunidades, 

governos locais e tecnologia. Os programas de participação podem também ser a melhor maneira de 

recolher, analisar e interpretar informação137 directamente por quem passa e sente as necessidades 

locais (Hamdi, 1995, p. 80), permitindo construir alianças e alargar cooperação entre grupos não-

governamentais e o governo; entre departamentos governamentais que usualmente competem entre 

si; entre profissionais expatriados, peritos estrangeiros e profissionais locais; diferentes grupos 

comunitários cujos interesses por vezes entram em colisão.  

Mas a cooperação só acontece quando todos estes diferentes intervenientes percebem que serão 

melhor servidos nos seus interesses. É importante identificar relações institucionais alternativas entre 

disciplinas, Estado, mercado e organizações comunitárias. É também importante estabelecer ligações 

entre habitação e saúde, habitação e emprego, habitação e infra-estruturas, onde as ONG são 

mediadores essenciais no processo entre governo e comunidades, sendo necessário boa vontade e 

compromisso de ambas as partes (Hamdi, 1995, pp. 80-1). 

Muitas vezes os profissionais do desenvolvimento e planeamento, em contexto de PED, confundem a 

hierarquia das necessidades e prioridades básicas das populações abrangidas pelos respectivos 

programas. Uma família com fome, ou uma comunidade sem abastecimento de água, verá como 

prioridade mais urgente alimentar os filhos ou criar os meios para poder providenciar água à 

comunidade. Emprego, alimentação, cuidados básicos de saúde e oportunidades para uma educação 

são muitas vezes vistas como mais prioritárias do que a melhoria das habitações, de uma 

determinada população, porque as outras áreas das suas vidas vão ficar desestabilizadas quando 

essas famílias são forçadas a distribuir grande parte dos seus rendimentos para melhorarem a 

habitação (Klinker, 2004, p. 11). Desse ponto de vista, os programas de desenvolvimento sustentável 

devem considerar questões mais amplas tais como: desenvolvimento económico, justiça social e 

responsabilidade ecológica. 

A participação pode também providenciar uma melhor maneira de coligir, analisar e interpretar 

informação porque as políticas abrangentes com objectivos de melhorar os serviços de saúde, 

educação e habitação ou até mesmo a simples construção de centros de saúde, escolas e casas 

podem ser melhor confrontadas e como tal potencialmente alteradas pelos valores e percepções de 
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 Geralmente num programa de participação o projecto é apresentado pelo arquitecto à comunidade para 
validação apenas depois de todos os temas terem sido discutidos. Sendo apresentado uma representação 
técnica dos princípios temáticos desenvolvidos localmente por todos os participantes da comunidade através 
de workshops de construção. As pessoas envolvidas estão mais interessadas em tirar ilações das consequências 
práticas que o projecto terá nas suas vidas individuais e colectivas: quem se terá de mudar, o que terão de 
fazer, quanto terão de pagar, se significará mais emprego e por aí adiante (Hamdi, 1995, p. 104). 



81 
 

vários actores138 que tenham um melhor entendimento das condições de trabalho no terreno 

(Hamdi, 1995, pp. 81-2).  

Informação com qualidade sobre processos e sobre estruturas invisíveis, não palpáveis, é obtida pela 

observação, análise e explanação sobre o que é visto e dito. Prioridades e necessidades que John 

Turner designa de estruturas de rede escondidas139 que podem levar a um melhor entendimento das 

acções mais apropriadas a serem realizadas (Hamdi, 1995, pp. 81-2). Desde a década de 1950 até 

1963, no Peru, Turner colaborou com diversos projectos-piloto na construção de escolas nos meios 

rurais, assistência técnica de autoconstrução em barriadas e programas de realojamento de 

emergência (Bandeirinha, 2007, pp. 46-7). Como resultado dessa experiência realça que as 

implantações ilegais revelam o potencial de auto ajuda das populações e as suas capacidades de 

construção, livres de entraves do Estado ou instituições promotoras de programas de habitação 

centralizados, e que daí se tiravam lições:  

� Inversão do paternalismo promovido pelo fornecimento de know how tecnológico dos PI às 

populações carenciadas dos PED (para Turner a tecnologia e as suas qualificações técnicas como 

arquitecto eram um factor secundário a todo o processo). 

� Capacitação das populações para resolverem os seus próprios problemas habitacionais através da 

entreajuda e organização sem a intervenção do Estado140, sendo muito crítico relativamente ao 

que ele designava de falsos programas promovidos pelo Estado (Bandeirinha, 2007, pp. 46-7). 

Turner focava assim as suas preocupações em políticas e estruturas de organização que articulam os 

interesses do Estado e grupos comunitários com o apoio da mediação de ONG, que junto da 

comunidade, têm também o papel de activistas de desenvolvimento comunitário, inovadores e 

motivadores. Lançou as bases para o programa de habitação financiado pelo Banco Mundial na 

década de 1970, dirigido aos PED e cuja designação era de sites-and-services
141. Para ele estes 

                                                           
138

 Antes de ser iniciado um programa de desenvolvimento, é necessário auscultar a população no local, onde 
vai ser implantado, para evitar revindicações e opiniões exteriores à comunidade que criam equívocos no 
processo. Sendo também necessário, dentro da comunidade, ouvir as várias opiniões divergentes de maneira a 
clarificar a situação e promover o consenso (Hamdi, 1995, pp. 81-2). 

139 Turner parecia considerar as questões arquitectónicas irrelevantes ou secundárias e preocupava-se 

essencialmente com as políticas de habitação, os sistemas de organização, o financiamento, a gestão e a 
melhor utilização dos recursos globais. Defendendo por isso uma maior utilização dos recursos disponíveis 
localmente e uma menor utilização de capital, procurando para isso desmantelar a divisão entre a produção de 
habitação e o seu consumo, promovendo a gestão individual ou comunitária dos recursos (sem intervenção 
directa de entidades públicas), a auto-ajuda e mesmo a autoconstrução. Considerava os sistemas industriais de 
grande escala contra produtivos, esbanjadores de recursos e estimulados por profissionais egoístas e 

gananciosos (Hamdi, 1995, pp. 43-4). 
140

 Turner de simpatias libertárias era de opinião que a orgânica administrativa deveria estar o mais próximo 
possível das comunidades, e, no caso da implementação espontânea da habitação informal atraía-o não só o 
seu carácter autónomo, livre de qualquer tipo de tutela por parte do Estado ou instituição central, mas 
também o seu carácter demissionário da função do arquitecto, defendendo a inteira liberdade de opções na 
construção da habitação pelos seus ocupantes (Bandeirinha, 2007, pp. 46-7). Para ele, o arquitecto não teria 
capacidade de trazer mais-valias técnicas ou arquitectónicas durante o processo de construção, mas, antes 
pelo contrário, seriam os conhecimentos instituídos e o planeamento que teriam a ganhar com as soluções dos 
moradores (Bandeirinha, 2007, p. 51). 

141
 Sites-and-services são programas estatais e internacionais com um nível formal de organização 

administrativa, onde são fornecidos terrenos de construção, infra-estruturas e alguns núcleos básicos da 
habitação (um quarto e uma instalação sanitária) construídos por empreiteiros e entregues ao futuro morador 
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processos estruturantes de organização no apoio à habitação são mais importantes do que a 

construção em si, porque permitem estabelecer parâmetros relativos às qualidades únicas do lugar, 

que antes de mais são políticas e sociais, por isso mesmo opôs-se sempre à produção massificada de 

habitação e ao paternalismo das agências governamentais que despersonalizavam todo o processo 

(Hamdi, 1995, pp. 40-1). 

Mas apesar das vantagens, existem limitações significativas nos programas de participação, e o 

sucesso de certos programas depende de um número de condições que devem ser entendidas. 

Quando as pessoas já pertencem a um grupo paroquial (por exemplo), já estão integradas num grupo 

e, por isso, já partilham uma visão comum, existindo homogeneidade social, partilham a mesma 

linguagem, são etnicamente relacionadas, torna particularmente fácil a sua organização em 

programas de participação. Mas muitos dos programas de habitação pública ou sites-and-services
142 

começam sem nenhuma estrutura comunitária, dificultando a intervenção porque os interesses não 

são claros e ou não estão identificados desde o início, ou trata-se de comunidades onde as pessoas 

estão em transição, não tendo um compromisso local de longo termo e como tal, caso não estejam 

satisfeitas, procurarão mudar-se a envolver-se noutro programa de participação em habitação 

(Hamdi, 1995, p. 83). Acima de tudo, é de referir que os métodos de abordagem mudam e adaptam-

se consoante os casos, e têm de ser democráticos, ou os participantes locais ficarão desconfiados que 

estão a ser controlados pelas entidades governamentais de maneira a exporem as suas actividades, e 

muitos deles já têm uma atitude muito céptica em relação ao governo, devido a experiências 

passadas (Hamdi, 1995, p. 83). 

                                                                                                                                                                                     
para finalizar a construção da habitação (Harms, 1992, p. 39). Este tipo de programa foi inserido no 
enquadramento de políticas alternativas – redistribution with growth (RWG) – do Banco Mundial para 
combater a carência de habitação nos PED e dirigido aos pobres dos PED, implementado na década de 1970. 
Estes programas contemplavam a diversificação dos empréstimos, com o objectivo de baixar a densificação dos 
slums e criar infra-estruturas (acesso a serviços básicos tais como água, electricidade, esgotos, serviços de 
saúde, escolas, etc.); aliada a políticas de auto ajuda, auto construção e emprego, onde era dado especial 
enfase ao investimento de baixo capital, mão-de-obra intensiva, implementação de appropriate technologies e 
empresas de pequena escala. Entre os anos de 1972 e 1981, cerca de 1600 milhões de USD foram 
disponibilizados para 52 projectos urbanos deste tipo. Grande parte dos princípios de habitação e 
recomendações de Turner eram claramente compatíveis com os objectivos do conceito RWG e da estratégia de 
desenvolvimento dominante nas décadas de 1970 e 1980 e constituíram a estrutura principal das políticas do 
Banco Mundial que incluíam: aquisição de casa própria; segurança da posse da terra e habitação; a necessidade 
de contribuições de auto-ajuda; incorporação progressiva de procedimentos de desenvolvimento; reduções 
nas normas; acesso a recursos financeiros; e acesso e desenvolvimento de appropriate technologies e materiais 
(Burgess, 1992, pp. 80-2). 

142
 Foram diversas as contrariedades do respectivo programa e as consequências da política do Banco Mundial 

de full cost recovery, como sejam a necessidade de reduzir o planeamento, o projecto e os padrões técnicos de 
qualidade. O número de pessoas que beneficiou do programa ficou muito abaixo do que era previsto (entre 
1972 e 1981 o programa chegou a 9 milhões de pessoas, mas segundo as Nações Unidas seria necessário 
reconstruir cerca de 8.7 milhões de habitações por ano) e os projectos incidiram somente sobre 12 cidades de 
quatro países (Brasil, México, Coreia do Sul e Indonésia), ficando o continente Africano de fora. Apesar do 
discurso orientado para a pobreza, muitos dos pobres não tiveram acesso ao programa, depois de concluído, 
por estar acima das suas condições financeiras, acabando por dar lugar à classe média dos respectivos PED, ou 
acabando por sair devido a não conseguirem pagar as taxas da utilização das infra-estruturas. Outro ponto que 
convém realçar foram as consequências de se terem baixado os padrões de qualidade e aumentado a 
densificação da ocupação da construção, com o objectivo de o programa ficar mais barato em relação às infra-
estruturas e por isso financeiramente acessível, resultando mais tarde em custos acrescidos relativos à sua 
manutenção em razão de uma maior necessidade de reparações (Burgess, 1992, pp. 80-2). 
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Não se podem generalizar métodos de cooperação para regiões diferentes do globo143, porque os 

programas que deram resultado e foram concebidos em determinados países ou região, não 

resultaram quando descontextualizados das condições de partida (factores sociais, políticos e 

geográficos) (Hamdi, 1995, pp. 80-1). Além do mais a participação colectiva introduz uma pluralidade 

de objectivos e acções cujos resultados não podem ser previstos, sendo inicialmente possível 

configurar uma série de procedimentos para iniciar o processo mas que arrastam consigo uma série 

de problemas na organização do ambiente físico, relacionados com a própria evolução social e 

política, explosão populacional e o contínuo desenvolvimento da tecnologia.  

Outros autores, como Jon Broome (2005), defendem que a participação e a sustentabilidade 

ambiental não podem ser separadas. E que por isso mesmo a construção massificada, do ponto vista 

da utilização dinâmica ambiental, não pode ser sustentável porque depende inteiramente de 

factores exteriores aos próprios futuros moradores e segue parâmetros orientados apenas pelo 

controle económico, lucro e a especulação de promotores sem escrúpulos. Resulta pois num tipo de 

habitação sem uma ressonância especial com o futuro ocupante (Broome, 2005, p. 65). A 

participação na arquitectura torna-se fundamental do ponto de vista ambiental144. Não descurando 

que programas que foram bem-sucedidos numa região ou país devem ser tomados com muita 

cautela quando transpostos para outros contextos, é de salientar que os mesmos programas podem 

ser completamente irrealizáveis quando aplicados a outras realidades145 culturais, sociais, geográficas 

ou políticas.  

Geoffrey Payne (2006)integrou com sucesso planos de desenvolvimento comunitários na organização 

de aglomerados humanos, utilizando conceitos vernaculares na organização de espaços, sistemas de 

governo e administração de terras. Defende que o mais importante é a visão do aglomerado como 

um todo (e não apenas o edifício em si como obra meramente arquitectónica), visando o 

enquadramento e a participação da comunidade local. Este método utilizado por Payne teve em 

conta um correcto planeamento integrando a energia criativa das soluções vernaculares com o 

estudo das questões de planeamento urbano, arquitectónicas, antropológicas e económicas (Payne, 

2006). Assim, na construção vernacular, além de partir de uma organização social pré-existente, 
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 Tanto Turner como Habraken consideravam essencial estabelecer um entendimento da relação natural 
entre pessoa e lugar. Enquanto Habraken acreditava que a participação do utilizador ajudava o projectista a 
servir melhor os seus clientes, possibilitando que o projecto e a produção do edifício fossem mais eficientes e 
dinâmicos e, por isso, a arquitectura também fosse mais relevante. A definição de Turner é mais abrangente e 
as suas investigações nas questões da participação levaram-no aos processos pelos quais os governos, ONG e a 
indústria de construção podem proporcionar melhor planeamento e a construção e a gestão a custos 
acessíveis. Coloca o ónus directamente na participação dos governos e profissionais nas acções das pessoas (e 
não o contrário), porque o seu interesse acima de tudo é fazer habitações de uma maneira mais eficiente e 
dinâmica (Hamdi, 1995, p. 47) 

144
 Por exemplo, a simples existência de sistemas verdes (sistemas de poupança de água e electricidade, 

ensombramentos móveis, etc.) integrados na habitação não os torna eficazes. É necessário que os utilizadores 
desses sistemas estejam cientes do processo, ou seja se não os souberem utilizar ou não garantirem a 
respectiva manutenção, esses sistemas não cumprem a função com eficiência. A eficiência de um sistema 
sustentável depende 20% da tecnologia e 80% da maneira como as pessoas o utilizam (Broome, 2005, p. 66). 

145
 Para preservar o seu papel, com uma acção mais participativa, a arquitectura deveria clarificar a sua posição 

ideológica (porque existe uma exploração vaga das reais necessidades e gostos dos utilizadores) tentando 
perceber as necessidades das populações. Para tal é necessário planear com os futuros utilizadores e não 
planear para eles, o que significa a introdução no sistema de todo um conjunto de variáveis complexas e a 
própria redefinição do projecto em arquitectura (De Carlo, 2005, p. 15).  
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assente na experiência empírica do aglomerado populacional, traduzida na própria tradição, o 

construtor vem da própria comunidade e por isso está também consciente das considerações 

(climáticas, tipológicas, valores sociais, rituais e crenças) que irão moldar o design da construção. 

Assim ambos, “arquitecto” e cliente participam activamente no processo de construção (Asquith, 

2006, p. 128). 

Em relação ao tema da construção e arquitectura na resolução das necessidades habitacionais em 

programas de habitação em PED, Nabeel Hamdi não foca o tema da tradição em si como 

predisposição central de uma arquitectura centrada no desenvolvimento sustentável. Aponta 

também as questões específicas que dependem da cultura e da geografia, enumerando uma série de 

factores a ter em consideração na construção, apelando a uma participação activa das populações. 

Em oposição contrasta estes factores com os critérios da produção industrial massificada que são 

unos e incaracterísticos, obedecendo apenas a critérios funcionais e económicos de produção e por 

isso mesmo invariantes para as diferentes zonas do globo, merecendo por isso mesmo a sua forte 

oposição (Hamdi, 1995, p. 28). 

Mas Hamdi acima de tudo não rejeita a tecnologia, pelo contrário, é de opinião que pode ser uma 

mais-valia na optimização dos recursos materiais e humanos, sendo por isso uma mais-valia 

económica (como cluster da economia local) e cultural (como factor de qualificação da mão-de-obra), 

desde que enquadrada numa escala adequada num conceito de appropriate technology. É preciso ter 

em conta que estas linhas de orientação são adaptativas aos constrangimentos geográficos, 

económicos e culturais locais de uma determinada região e podem, e supostamente devem, variar 

globalmente e em regiões diferentes do mesmo país (Hamdi, 1995, p. 28). 

Em seguida enumeram-se as características chave propostas por Hamdi (1995), as quais se mostram 

relevantes para o tema da tese: 

Objectivos: 

� Providenciar os recursos para a população organizar a própria construção de habitação; 

� Utilizar os recursos da economia local para incentivar a construção; 

� Descentralizar recursos para apoiar as iniciativas locais e a construção da habitação; 

� Conceber regulamentação e estruturas adequadas para as iniciativas locais; 

� Fragmentar a produção da construção e apoiar os pequenos construtores; 

� Integrar actividades de desenvolvimento e estabelecer ligações na construção de habitação com 

sistemas urbanos mais abrangentes de emprego e produção. 

Métodos: 

� Conceber programas e providenciar recursos para pequenos projectos; 

� Gerir a optimização dos recursos para aumentar o volume de produção; 

� Construir rapidamente através de uma construção incrementada, aumentando gradualmente a 

escala; 
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� Promover a variedade, a improvisação, a adaptação146, as características do lugar e os serviços da 

economia local; 

� Informar como descobrir o que fazer, e depois informar como fazê-lo. 

Produtos e componentes: 

� Intervenções; 

� Centros técnicos de ajuda; 

� Formação; 

� Opções de habitação, pacotes de empréstimos, manuais de construção, directrizes, instrumentos 

e métodos; 

� Appropriate technologies; 

� Projectos de estruturas. 

Actores chave: 

� Agregados familiares;  

� Grupos comunitários, locatários;  

� ONG e outras organizações não lucrativas de voluntariado147; 

� Agências governamentais148; 

� Pequenos empreiteiros; 

� Financiadores; 

� Promotores formais e promotores informais comunitários; 

� Consultores. 

                                                           
146

 Na utilização do terreno de uma determinada área urbana para nova construção como parte de uma 
remodelação de desenvolvimento comunitário ou na gestão de um crescimento inteligente, reutilizando, 
reposicionando edifícios ou lugares subutilizados (1995). 

147
 ONG internacionais podem facilitar a disseminação e troca de conhecimento e experiência, providenciando 

apoio técnico e financeiro às autoridades nacionais, locais e respectivas comunidades. A sociedade civil e 
organizações de cariz comunitário podem ajudar as famílias pobres a organizarem-se em grupos de interesse a 
fim de melhor obterem fundos e agirem e corrigirem problemas locais servindo de mediadores entre as 
comunidades e as autoridades locais. Podem manter e providenciar infra-estruturas básicas (tais como 
saneamento ou serviços comunitários), e concorrerem a projectos em detrimento de grandes empresas, e 
servirem de canal para a ajuda nacional ou internacional na redução de pobreza e outro tipo de projectos 
geradores de riqueza (UN-Habitat, 2003, p. 191). 

148
 Relativamente às questões da habitação no contexto de um PED os governos centrais devem formular e 

implementar políticas urbanas nacionais, populacionais e de habitação que sejam compreensivas, que facilitem 
as regiões locais (governos regionais e municipalidades) na promoção de modelos de boa governação, 
envolvendo transparência e participação nas decisões de planeamento, com destaque para as prioridades 
locais. Promover os meios de subsistência dos mais pobres, microcrédito para pequenas empresas e serviços 
disponibilizados por ONG ou instituições municipais para os mais indigentes (UN-Habitat, 2003, p. 191). 
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2.5.5 – FLEXIBILIDADE 

Em relação aos apoios e participação na arquitectura, especialmente nos PED tendo como alvo as 

respectivas populações e com o objectivo de um desenvolvimento sustentável económico, social e 

ambiental, Nabeel Hamdi (1995) considera três temas fundamentais lançados por Habraken e Turner 

(relativamente às questões de projecto, políticas e práticas): flexibilidade149, participação e 

capacitação. Na opinião de Hamdi, relativamente a esses três temas, Turner e Habraken têm 

definições diferentes mas que se complementam sinergicamente. (Hamdi, 1995, pp. 46-7). 

Turner foca-se nas outras características que não são intrínsecas à construção: a localização, as 

formas alternativas de ocupação, a segurança física emocional e a segurança financeira (Turner, 

1972, p. 164). Preocupando-se com outras questões na arquitectura, que considerava mais 

relevantes do que o acto de construir, definiu flexibilidade como sendo a amplitude de direcções 

possíveis nas acções disponíveis para as pessoas quando organizam o financiamento, posse do 

terreno, planeamento, construção, manutenção do edificado e classificação dos materiais. Nessa 

perspectiva a flexibilidade é a qualidade pela qual se conseguem medir as oportunidades disponíveis 

para as pessoas nos programas locais de autogestão. Para Turner o cenário das condições materiais é 

secundário relativamente ao quadro da organização das acções (Hamdi, 1995, pp. 46-7). 

Turner defendia que só as implementações informais de geração espontânea tinham flexibilidade 

suficiente para responderem às alterações socioeconómicas que inevitavelmente ocorreriam, 

condenando por isso, a rigidez dos programas públicos e centralizadores como os espaços 

arquitectónicos fechados e concluídos. Para ele a evolução das habitações é um processo 

imprescindível que mantém a estrutural social e cultural mas que possibilita também uma 

aculturação progressiva ao modelo social predominante, penetrando o saber tradicional, moldando 

racionalidades e integrando os novos cidadãos no sistema económico vigente (Bandeirinha, 2007, p. 

46). 

No contexto de um PED, Turner critica as legislações que normalizam a construção formal na 

habitação, impondo modelos e padrões de qualidade que estão para além das possibilidades 

económicas de uma população de baixos rendimentos: determinando o que uma casa deve ser, e não 

o tipo de casa que a população pode construir. Assim, segundo Turner, todo este processo 
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 Responder à mudança e obsolescência são as principais prioridades da flexibilidade na arquitectura como 
estratégia de design. A flexibilidade permite uma liberdade de escolha entre diferentes opções, permitindo 
programas que se ajustem às necessidades individuais, gerindo a relação entre padrões de qualidade, 
estandardização, custos e exigências do utilizador aquando da elaboração dos programas. Por isso a 
flexibilidade na organização espacial, física e na construção, torna-se imprescindível, uma noção que, segundo 
certos autores (como Habraken) defendem que também pode ser compatível com sistemas pré-fabricados de 
construção industrializada (Hamdi, 1995, pp. 53-4). Por outro lado, os críticos da industrialização na 
arquitectura, como John Turner, argumentam que os sistemas construtivos de um programa de cariz industrial 
são incompatíveis com o conceito de flexibilidade devido à sua própria natureza intrínseca de funcionamento. 
Porque a complexidade e a densidade da vida urbana, o acomodamento para transporte de materiais e 
sistemas, e o controle centralizado de normas são essenciais para manter eficiências de produção, manutenção 
e custos reduzidos. Por isso mesmo os pressupostos de uma construção industrializada (que se traduzem por 
uma normalização e inflexibilidade) não são compatíveis com o conceito de flexibilidade na arquitectura 
levando precisamente a resultados opostos (Hamdi, 1995, pp. 53-4). 
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regulamentador150 impossibilita a auto construção (impedindo assim de baixar drasticamente os 

custos de construção) exigindo actores institucionalizados151 que permitam gerir os custos acrescidos, 

as hipotecas, os financiamentos, os projectos, o planeamento, os processos administrativos, etc. – o 

que torna fácil de perceber os problemas inerentes da construção de habitação no contexto de um 

país com um forte crescimento da população de baixos rendimentos – tendo como consequência por 

isso a proliferação de habitação ilegal de grande densidade, que no fundo é o resultado provocado 

pela diferença do que é exigido (pela legislação e normalização da construção) e do que é possível 

pagar152 (pela população) (Turner, 1972, pp. 147-9). 

Por essa razão o tema da habitação deve ser tratado como uma entidade dinâmica onde os futuros 

ocupantes deverão ser os principais intervenientes (Turner, 1972, p. 154). E nesse sentido a agilidade 

e flexibilidade de um mercado de habitação depende da abertura do sistema a todos os níveis de 

produção de maneira a que o número e variedade dos actores na construção sejam maximizados. 

Quanto mais aberto for o sistema maiores são os potenciais benefícios em termos materiais e 

humanos153 e melhores resultados são obtidos pelo seus utilizadores154 ou futuros ocupantes (Turner, 
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 A regulamentação obriga a uma série de regras (incrementando custos) na construção sobre materiais, 
subdivisões do espaço interior para as diferentes funções e respectivas áreas; e também a todo um processo 
administrativo desde o projecto até à emissão da respectiva licença de habitação, restringido a utilização pelo 
seu futuro ocupante até o processo estar todo concluído (Turner, 1972, pp. 147-9). Produtores, fornecedores, 
técnicos e administradores preocupam-se mais com as coisas materiais do que com as pessoas para quem eles 
próprios trabalham. Existe também uma grande variação de factores independentes entre produtos materiais, 
sentimentos humanos e comportamentos e como tal é perverso ligar os valores humanos às coisas materiais 
ou às suas medições. Devido a isso os profissionais, ao estabelecerem normas, falham em tentar perceber o 
que as coisas na realidade são e quais as suas consequências no ocupante humano do espaço construído 
(Turner, 1972, p. 152). Por isso Turner defende que o valor do produto físico não pode ser assumido pelas suas 
qualidades físicas, mas sim pela relação que estabelece com o seu utilizador, e essa relação altera-se com o 
tempo conforme a própria definição de habitação muda, dependendo de alterações provocadas por 
deterioração ou obsolescência do próprio objecto físico (abrigo); obras de beneficiação; modernização; e de 
mudanças de utilização, valor de mercado e de alterações no contexto urbano (Turner, 1972, p. 159). 

151
 Definindo três tipos de actores na tomada de decisões: o sector privado (geralmente o comercial), o sector 

público e o sector popular (os utilizadores). A natureza do processo de habitação depende das influências 
relativas dos seus actores (motivadas por lucro comercial, ambições políticas, e utilização pessoal) sendo as 
decisões de cada um tomadas pelas suas percepções – por essa mesma razão, numa hierarquia autoritária de 
habitação centralizada o utilizador perde o controlo do processo (Turner, 1972, p. 160). 

152
 Nesse sentido o maior desafio é legislativo e regulamentador: conseguir um equilíbrio entre as condições de 

segurança e saúde sem infligir o direito das populações de terem acesso à habitação. Regulamentação irrealista 
pode limitar tanto o acesso da classe média como dos mais pobres e tornar impossível a utilização de materiais 
alternativos e/ou tradicionais de construção, e, quando os códigos de construção estão desfasados das 
realidades locais fazem apenas aumentar a corrupção. Existindo ainda uma grande falha, em grande parte dos 
códigos de construção, em orientar adequadamente a construção em segurança, para artesãos e profissionais, 
na utilização de materiais indígenas e de baixa tecnologia (appropriate technology) assim como na utilização de 
tecnologias inovadoras (Klinker, 2004, p. 14) 

153
 Turner (1972, p. 155) dá um exemplo simplificado, a título explicativo, sobre o potencial de variação na 

construção que a livre escolha num sistema aberto permite, assim, se os futuros ocupantes puderem optar 
entre 4 lugares, 4 serviços, 4 tipos de financiamento, 4 sistemas de contratação e 4 conjuntos de ferramentas e 
materiais; este conjunto de opções permitirá 1024 combinações diferentes. 

154
 Referindo que na maior parte das vezes os ocupantes de bairros sociais (planeados e construídos 

institucionalmente) deixam as habitações degradarem-se, Turner observa que quando são os próprios (futuros 
utilizadores) a construir a sua habitação fazem sacrifícios extremos, e, as razões estão relacionadas com a livre 
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1972, p. 158). 

Para Habraken flexibilidade é a qualidade que permite medir a capacidade das configurações físicas 

que podem ser facilmente modificáveis e que podem submeter-se a uma série de incrementos na 

sua transformação para poder assegurar um bom ajuste através do tempo. Está directamente 

relacionada com a decisão sobre o tamanho das habitações, as tipologias e a utilização pelas famílias, 

e, baseia-se na conciliação da racionalização da produção e da estandardização com a liberdade de 

variedade que o sistema deverá permitir (Hamdi, 1995, pp. 46-7). Habraken tem em consideração o 

acto de construir e também o acto de habitar como agentes responsáveis pelo controle da forma 

arquitectónica155. Assim que o edifício está concluído, o acto de habitar torna-se o principal agente 

responsável pelo controle da forma e que imporá novas transformações, um processo integrante da 

própria vida do edifício e que nunca está concluído (Habraken, 2000, p. 88), idealizando uma 

estrutura independente156 dos outros componentes e que permita a constante mudança: permitindo 

providenciar abrigo, construir, alterar e demolir os seus diferentes componentes.  

Hamdi refere a importância de um programa flexível, no contexto de um PED157, onde a improvisação, 

                                                                                                                                                                                     
escolha de participarem activamente no processo porque “(...) have in fact achieved what they want or, failing 

that, are making the best of a situation for wich they accept full responsability.” (Turner, 1972, p. 164). 

155
 Habraken desenvolveu métodos no projecto generalizando forma e espaço sem procurar o óptimo, sem 

modelar a família ideal, mas sem perder a génese específica da arquitectura, descrevendo e entendendo o que 
é temático e o que não é temático na composição do ambiente construído, como sistemas de organização que 
são coesos mas não planeados, estandardizados mas infinitamente variáveis, sendo racionais sem ser 
deterministas e providenciando estrutura sem ser estruturalista (Hamdi, 1995, p. 47). 

156
 Separar cada um dos subsistemas na construção permite liberdade de escolha e flexibilidade. A ideia de 

separar os diferentes elementos de um edifício com diferentes linhas de tempo de mudança, permitindo um 
alto grau de escolha e flexibilidade, foi também desenvolvida por Stuart Brand que identificou seis 
componentes essenciais, uma abordagem comum nos edifícios comerciais: o lugar (que sempre existiu e 
existirá); a estrutura (difícil e cara de alterar e com um tempo de vida entre 30 e 300 anos); a membrana 
exterior (que geralmente se altera a cada 20 anos por questões de moda, tecnologia e reparação); as redes de 
infra-estruturas (que se tornam obsolescentes depois de 10 a 15 anos, mas acontece, que muitos edifícios são 
demolidos pelos seus sistemas estarem datados mas tão inseridos na estrutura que se torna mais barata a 
demolição total do edifício); a divisão interior do espaço (muitas são alteradas a cada 30 anos); e os objectos 
(equipamento interior e mobiliário que estão dependentes dos seus ocupantes) (Broome, 2005, pp. 73-4). 
Outros autores como Berg (2009, pp. 15-7) consideram essencial para fins ambientais que os edifícios tenham 
capacidade de adaptação, sejam desenhados para facilitar a manutenção, a desassemblagem e a reutilização 
da construção e dos seus componentes, advogando por isso três princípios básicos de construção: 
� separação dos diferentes layers (revestimento/pele, estrutura, serviços, espaço em planta e equipamento 

móvel) de maneira a que os fluxos dos ciclos de longo termo (durabilidade da estrutura) não bloqueiem os 
fluxos de curto termo (renovação dos serviços e espaço em planta); 

� possibilidade de desassemblagem dentro de cada layer onde cada componente singular deverá ser 
facilmente desmontável permitindo assim apenas a substituição dos componentes mais expostos à 
deterioração. 

� utilização de componentes estandardizados feitos por um único material para facilitar o controlo de 
qualidade e permitir a sua reutilização (Berge, 2009, pp. 15-7). 

157
 No contexto de um PED a mudança é um factor integrante do crescimento e consolidador da própria 

comunidade, visto que a construção informal é incrementada gradualmente. É adicionando, estendendo e 
improvisando, a construção existente, de uma maneira natural e economicamente acessível que a maior parte 
dos edifícios, bairros, aldeias e cidades se adaptam e mantêm funcionais. O autor exemplifica como uma 
família típica de um assentamento informal de um PED compra um pedaço de terreno e gradualmente vai 
adaptando a habitação de acordo com as suas poupanças, adicionando mais divisões (novas janelas, portas, 
fazendo um upgrade de materiais, etc.), mas também de acordo com a própria evolução do espaço urbano, 
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extensão e adição são as três maneiras generalizadas e dinâmicas que a mudança, adaptação, e 

personalização têm para acontecer (Hamdi, 1995, p. 73). Referindo que a flexibilidade vai formalizar 

uma série de processos como tema de projecto respondendo aos requisitos da mudança, adaptação 

e variedade, e, permitindo o seguinte: 

� O reconhecimento formal que a mudança é uma parte integrante da performance do edifício e 

que faz parte da sua agenda durante o tempo de vida da sua ocupação; 

� Reconhecer e construir, partindo mais das diferenças ou particularidades do que das similaridades 

entre pessoas. Porque as diferenças de variação de padrões no desenvolvimento informal 

dificilmente podem ser convertidas num modelo estatístico, estático e operativo de um 

planeamento formal; 

� Permite também uma variabilidade de padrões na arquitectura designados pelos diferentes tipos 

de propriedade, gestão, financiamento, tecnologia e condições geográficas locais. Permite ainda a 

heterogeneidade na interpretação de oportunidades, na adaptação a programas e a pessoas 

diferentes, território, acabamentos, custos; 

� Uma maneira de fazer a construção funcional e simbolicamente permanente num contexto de 

mudanças rápidas, respondendo às aspirações, estilos de vida, hábitos de trabalho dos seus 

ocupantes enquanto agentes activos e intervenientes (Hamdi, 1995, p. 73). 

Muito dos projectos de apoio à construção utilizam o conceito flexível de habitação improvisada, o 

que implica uma casca/pele/shell dentro da qual o espaço e o equipamento podem ser facilmente 

manipulados. Nos PED, programas baseados em núcleos de habitação e esquemas de cobertura e 

pavimento são usuais. Esses tipos de projecto têm características comuns: é possível projectar o 

edifício sem conhecer o programa detalhadamente e é possível projectar um sistema de construção 

sem conhecer o contexto específico (Hamdi, 1995, p. 57). Por outro lado, muitos projectos e sistemas 

apoiados na flexibilidade (com o objectivo de capacitar a mudança) pagaram um preço pela sua 

indeterminação em termos energéticos e estéticos (Hamdi, 1995, p. 63). 

Os sistemas dimensionais podem disponibilizar bastantes combinações permitindo uma grande 

variedade no arranjo do espaço interior e de compartimentações de diferentes tamanhos158. Através 

de uma grelha dimensional é possível determinar um sistema de regras que permita o ajustamento, 

localização, arranjo do espaço interior, adequação dos elementos estruturais, paredes divisórias, 

redes de infra-estruturas (águas, esgotos, electricidade, gás), janelas e portas – sendo possível o seu 

                                                                                                                                                                                     
adaptando-a a novos traçados viários e ruas, contornando-o, encostando e expandido a construção com o 
objectivo, sempre que possível, de novas maneiras de rentabilização através do pequeno comércio ou 
pequenas unidades de produção de pequena escala (Hamdi, 1995, p. 57). 

158
 Walter Segal na década de 1970 concebeu um método de construção em madeira, através da combinação 

de elementos modulares pré-montados e painéis nos tamanhos estandardizados com pilares e vigas de 
madeira. O projecto é concebido numa grelha dimensional que permite facilmente aos utilizadores (futuros 
moradores) perceber e montar rapidamente a estrutura utilizando parafusos e porcas como elementos de 
fixação, utilização de junta seca evitando a utilização de tijolos cimento e rebocos. As paredes são 
independentes da estrutura permitindo alterações posteriores assim como as janelas e as portas permitem um 
posicionamento livre. O método construtivo que utilizava componentes estandardizados inseridos numa 
estrutura de colunas e vigas de madeira, de fácil entendimento e montagem, permitia que pessoas não 
qualificadas em métodos construtivos pudessem ter a liberdade de delinear o desenho do espaço interior 
(cerca de 100 m

2
) numa grelha modular pré-existente (Broome, 2005, pp. 70-1). 
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posterior reajustamento independentemente da “casca”159 (Hamdi, 1995, p. 68). 

Sulzer influenciado fortemente por Segal no seu trabalho refere as vantagens de uma malha 

estrutural para levantar uma estrutura, colocar uma cobertura e depois haver a liberdade flexível de 

começar a dispor e orientar o espaço interior (Sulzer, 2005, p. 153). 

Espaço de reserva: Existem argumentos a favor de uma maior área de pavimento, providenciando 

mais espaço de reserva: mais espaço para o futuro e mais barato por metro quadrado. É preciso 

procurar um equilíbrio (Hamdi, 1995, p. 68). 

Design de reserva: Estabelecer as condicionantes para facilmente se maximizar as oportunidades de 

projecto em caso de alterações quando uma série de disposição físicas projectadas (combinações de 

habitação, tamanho e plantas) possam ser alteradas à última da hora mas facilmente adaptadas 

(Hamdi, 1995, pp. 68-9). Estas condicionantes (além das já previamente estabelecidas redes e 

elementos estruturais) poderão estar dependentes das condições geográficas e culturais do lugar: 

posição da entrada e outras aberturas em relação ao traçado urbano, orientação solar, declive do 

terreno e suas características, ventos dominantes etc. 

Material de excesso e componentes adicionais: Para preencher as necessidades iniciais e permitir as 

alterações ou interpretações futuras (qual a quantidade de cabos eléctricos, canalização, tanques de 

água, qual a espessura das lajes de maneira a permitir cargas superiores, vigas, aquecedores, janelas). 

Qual a flexibilidade apropriada e como se decide. Tentar perceber se a investigação e as projecções 

são suficientes para delimitar as fronteiras e espectativas.  

Tecnologia: A flexibilidade também pode ser considerada como um conjunto de sistemas e 

subsistemas ajustáveis160, modulares e de características industriais, onde são concebidos materiais 

componentes, mecanismos e ferramentas próprias (fig. 2.10). Neste sentido o máximo de 

flexibilidade poderá levar a um excesso de concentração tecnológica – exigindo um máximo de 

recursos específicos tecnicamente personalizados – e como tal, funcionar num PI mas, tornar-se 

completamente disfuncional no contexto de um PED (Hamdi, 1995, pp. 72-3). 

 

                                                           
159

 Invólucro ou contentor e definido pela parede exterior e cobertura, assentes na base e na estrutura que 
define a grelha dimensional. 

160
 Muito em voga na década de 1970 e designados por “mecanismos tecnológicos”. 
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2.5.6 – EMPOWERMENT (CAPACITAÇÃO) 

A flexibilidade como processo orientador dos princípios referidos anteriormente induz a uma 

capacitação que reconhece o factor de indeterminação como uma estratégia de design (Hamdi, 1995, 

pp. 73-4). Estas capacidades adquiridas podem ser utilizadas na interpretação dos vários aspectos 

que determinam o projecto: dimensões, materiais, componentes, tecnologia, tamanho, posição, 

localização, organização dos espaços interno e externo, constrangimentos dos materiais disponíveis e 

dos sistemas e regulamentação. 

O conceito de capacitação para Habraken é muito semelhante ao de cultivo, fazendo uma analogia 

com a horticultura, refere que mais importante é preparar o ambiente onde a habitação vai ser 

construída e, gradualmente, incrementam-se as condições que permitem o edifício evoluir, 

Figura 2.10. Flexibilidade evolutiva na construção. Posição da estrutura e serviços: principais 

características (Hamdi, 1995, p. 98). 
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respondendo assim às condições dominantes, e onde os utilizadores são agentes indispensáveis na 

qualidade de modificadores ao longo do tempo, em vez de criadores de um projecto inicial e fechado 

sem alterações posteriores. Assim, a sua preocupação fundamental é mais dirigida para a estrutura 

do que para o conteúdo da habitação, menos interessado em decidir a sua forma e mais interessado 

na maneira como as condições e funções vão moldar a forma. Na sua perspectiva o projecto é um 

processo de capacitação na construção da habitação, que pode mudar radicalmente não só o 

processo como é produzida mas também a própria forma da casa (Hamdi, 1995, p. 47). 

Turner define a capacitação como uma questão relativa às políticas governamentais e ao papel dos 

serviços dos profissionais, onde governo e os profissionais apoiem programas locais e de autogestão, 

disponibilizando também financiamentos e recursos para possibilitar organizações locais a 

construírem e gerirem a sua própria construção (Hamdi, 1995, p. 47). Criando uma legitimação da 

política de sites-and-services para construção directa através dos seus escritos, moldando atitudes e 

políticas que anteriormente eram consideradas marginais e ilegítimas pela maior parte das 

autoridades. 

Assim, numa política de sites-and-services, são fornecidas as infra-estruturas básicas (água, esgotos e 

electricidade) para lotes específicos de terras (que pode incluir uma simples fundação e uma laje). 

Não é necessário contrair um empréstimo elevado, a família pode ir incrementando a sua habitação 

conforme as suas necessidades e disponibilidades financeiras, que poderão ser coordenadas com 

pequenos empréstimos bancários (Klinker, 2004, p. 12) adaptados para famílias de baixo 

rendimento. Dentro deste contexto, e coordenado com o próprio planeamento dos sites-and-

services, poderá também existir uma actividade económica produzida por pequenas empresas 

familiares a partir de dentro da própria habitação. 
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3.1 – ANGOLA 

Neste subcapítulo pretende-se abordar os contributos das várias áreas do conhecimento para a 

prática da arquitectura em Angola, tais como o clima, a geologia, a geomorfologia, a pedologia, os 

recursos florestais para conhecer a disponibilidade de materiais, bem como os contributos da 

etnografia e da arquitectura institucional, fazendo uma abordagem crítica do ponto de vista das 

populações autóctones das zonas rurais. 

Para adquirir o conhecimento sobre os materiais de construção, contribuíram os estudos no âmbito 

da geologia económica e rochas ornamentais, do uso de alguns tipos de solos, de aplicação 

tecnológica de madeiras. A referência à utilização de determinados materiais e programas de 

arquitectura teve por base os estudos etnográficos e estudos de habitações nativas e climáticos. 

É importante salientar que as fontes de informação que serviram de base a este capítulo são, na 

maior parte dos casos, anteriores à independência de Angola. Porém, apesar de não estarem 

disponíveis fontes mais actuais e de haver necessidade de as actualizar o mais brevemente possível, 

tal facto não invalida o processo metodológico proposto nesta dissertação. Para além disso, alguns 

dos atributos utilizados nesta dissertação, como o clima, a geologia, a pedologia, não terão tido 

significativas alterações nos últimos 50 anos, pelo que globalmente se podem considerar como 

válidas as conclusões que se irão obtendo ao longo deste capítulo. 

3.1.1 – GEOMORFOLOGIA 

“Angola é um território amplo marcado por contrastes topográficos evidentes” (Costa, 2006, p. 71).  

O relevo em Angola é um factor importante que se reflecte na diversidade climática do território, na 

distribuição dos tipos de solos e do coberto vegetal. As formas de relevo maiores, em grande parte, 

condicionadas por aspectos geológicos podem ser enquadradas em cinco unidades geomorfológicas 

principais (CEPT, 1968, p. 17) (fig 3.1): 
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Figura 3.1. Unidades geomorfológicas de Angola  (CEPT, 1968). 

 

a) a faixa litoral: estende-se ao longo de toda a costa com uma largura que varia entre as várias 

dezenas e centenas de quilómetros, e com altitudes dos 5 aos 135 m. A sul, na região do 

Namibe, destaca-se o deserto do mesmo nome como uma subunidade, e na zona litoral as 

arribas vivas alternam com praias actuais, que na generalidade não apresentam grande 

desenvolvimento (CEPT, 1968, p. 18); 

b) a zona de transição para o interior: é uma área planáltica drenada pela rede hidrográfica que 

escoa para o Atlântico. É limitada a sul do Cuanza, pela Escarpa da Chela a Oeste, entre o rio 

Cuanza e Lucira e por outra escarpa a Leste que se pode seguir desde Cassongue até o Cunene; 

c) a cadeia marginal de montanhas: atinge 2600 m de altitude, fica situada a Leste da área 

planáltica de transição, acima da escarpa da Chela, acompanhando-a até à zona de Cassongue 

e da Humpata. Nesta unidade encontram-se as altitudes mais elevadas, que bordejam o 

planalto interior, constituindo a divisória de águas dos rios que do lado ocidental escoam para 

o litoral e do lado oriental para o interior; 
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d) o planalto antigo: a Sul do Cuanza estende-se desde a região do Congolo até ao Baixo Cunene, 

e onde se distinguem áreas com diferentes altitudes que vão desde os 1200-1400 m até aos 

1800-1850 m. 

e) a bacia do Zaire: vasto território a Norte cuja rede hidrográfica escoa em direcção à depressão 

congolesa (CEPT, 1968, p. 20).  

Muito frequentemente há referências a fenómenos de erosão e de inundações em áreas urbanas, 

em Angola no entanto poucos estudos de geomorfologia se dedicam a avaliações profundas desses 

processos e suas condicionantes em áreas edificadas ou a projectar. 

Amaral (2002)refere a canalização das águas pluviais pelas ruas da zona baixa da cidade de Luanda 

bem como os fenómenos de erosão que afectam a cidade, nomeadamente nas escarpas do planalto 

da parte alta da cidade, na sequência de chuvadas intensas, onde as ruas servem de autênticos 

canais de escoamento, inclusive nas zonas das barrocas. Este autor aponta também algumas 

soluções para minorar tais efeitos. 

Existe uma lacuna de estudos científicos em Angola relativamente a condicionantes das formas de 

relevo e dos riscos e impactos da dinâmica natural, bem como de movimentos de terreno ou 

inundações e escoamentos pluviais, visando projectos de arquitectura. 

3.1.2 – CLIMATOLOGIA 

Todo o território angolano fica localizado na zona de climas intertropicais de ventos alísios, com uma 

estação seca no Inverno do hemisfério Sul, que variam entre os mais húmidos a Norte e os desérticos 

no litoral sudoeste onde se faz sentir a acção da corrente fria de Benguela (CEPT, 1968, p. 25). 

Segundo a classificação de Köppen161, adoptada nesta dissertação pelo facto de ser menos detalhada, 

os tipos de climas que ocorrem em Angola são os seguintes (fig 3.2):  

� Aw – tropical chuvoso, com uma estação seca de dimensão variável;  

� BSw – seco de estepe;  

� BWw – seco desértico;  

� Cw – temperado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
161

A título ilustrativo refere-se também a distribuição climática (de clima árido a húmido) segundo a 
classificação de Thornthwaite e as respectivas percentagens em termos de ocupação de área no território 
(Réfega & Guerra, 1969, p. 17): Árido (ocupa 4.99% da área); Semi-árido (13.97%); Sub-húmido seco (12.22%); 
Sub-húmido chuvoso (11.62%); Húmido (35.99%); Húmido (18.61%); Húmido (2.7%); Húmido (0.43%). 
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Figura 3.2.Tipos de climas segundo a classificação de Köppen em Angola (Azevedo, et al., 1972). 

Para esta diversidade climática, a latitude, a altitude, o relevo e a corrente fria de Benguela162 são 

factores determinantes que se reflectem no coberto do solo: 

� Uma faixa costeira semi-árida a árida, que se estende desde Luanda até ao sul; 

� Uma faixa costeira desértica na região do Namibe; 

� Um planalto interior mais húmido com um clima temperado tropical de altitude, com uma 

estação de chuvas no período quente (de Novembro a Abril) seguida por uma estação seca, 

mais fria (de Maio a Outubro); 

� Uma região de savana seca no interior sul e sudeste; 

� Uma floresta tropical no norte e em Cabinda. 

Constata-se ainda que: 

� A amplitude térmica anual é muito baixa e aumenta para o interior; 

� A temperatura média anual diminui com o aumento da latitude; 

� A temperatura média anual diminui com o aumento da altitude163; 

                                                           
162

 A distribuição da temperatura do ar é muito afectada pela corrente fria de Benguela e pelo relevo: para a 
mesma latitude as temperaturas em Angola são mais baixas do que na costa africana banhada pelo Índico 
(CEPT, 1968, p. 25). 
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� A temperatura média anual aumenta com a distância ao mar; 

� O mês mais fresco é o de Julho, podendo ser o de Junho e raramente o de Agosto; 

� O mês mais quente é geralmente o de Março; 

� O mês mais quente, dependendo da zona, precede ou é coincidente com o mês de maior 

pluviosidade ou o início da estação das chuvas; 

� As quantidades anuais de precipitação diminuem com o aumento da latitude; 

� O regime pluviométrico marca as estações do ano com um período seco e uma época das 

chuvas que vai de quatro a sete meses. 

Estes contrastes climáticos, entre regiões, deverão influenciar a arquitectura, de maneiras diferentes 

na sua construção e adaptação à protecção dos elementos naturais. Notam-se também zonas áridas 

no Sudoeste onde praticamente não chove, e outras onde os totais de precipitação são elevados 

como no Nordeste164. 

Em termos de temperatura as amplitudes térmicas anuais são reduzidas quando comparadas com as 

amplitudes diárias. Estas últimas são acentuadas nas regiões interiores e/ou de maior altitude165.  

Constata-se por isso mesmo que as diferentes regiões pedem, do ponto de vista de projecto em 

arquitectura – sistemas passivos – estratégias climáticas assumidamente diferentes, que se podem 

reflectir no tipo de materiais das paredes, tipo de cobertura, orientação solar e respectivos 

ensombramentos, ventilação natural, orientação aos ventos dominantes da região, assim como o 

desenho das coberturas relativamente à insolação e protecção às fortes chuvadas. Deve ainda ser 

tomado em conta que nos climas tropicais, mesmo nas regiões de fraca pluviosidade média anual, a 

ocorrência das chuvas é curta no tempo mas intensa na quantidade sendo, por isso, a cobertura e o 

embasamento da construção edificada, elementos importantes na protecção das águas pluviais.  

3.1.3 – GEOLOGIA 

No âmbito da geologia de Angola raros são os trabalhos sobre geologia económica que tratam as 

rochas ornamentais, desconhecendo-se a existência de estudos que visem em particular as rochas 

que podem ter interesse do ponto de vista da arquitectura e construção. Os estudos de geologia de 

                                                                                                                                                                                     
163

 Apesar da elevada temperatura média anual e da reduzida amplitude térmica anual (sempre inferior a 10 
o
C) 

na estação de Inverno (cacimbo) verificam-se temperaturas bastantes baixas, por vezes negativas, nos postos 
situados a maior altitude (idem). 

164
 Por exemplo no Sudoeste costeiro, no Namibe, a pluviosidade é quase nula durante o ano inteiro, com um 

máximo de 15 mm no mês de Março e um total de 48 mm anuais. Enquanto, a título de exemplo, para a cidade 
de Saurimo, na província de Lunda Sul no Nordeste interior, regista-se uma pluviosidade de 1344 mm, sendo o 
mês de Março o de maior pluviosidade (243 mm) e os meses entre Maio e Agosto, correspondentes à estação 
seca, com valores da pluviosidade praticamente nulos (Azevedo, et al., 1972, p. 69). 

165
 Situado no interior Sudoeste, Menongue registou valores médios de temperatura mínima que variaram 

entre 3.3 
o
C, em Julho, e 16

 o
C, em Março, no período de 1951-70. As temperaturas médias do ar variaram 

entre 32 
o
C, em Outubro, e 26.1

 o
C, em Junho. No Namibe, esses contrastes térmicos já não se registaram: os 

valores médios das temperaturas mínimas do ar variaram entre 20.7 
o
C, registados em Março, e 12.6 

o
C, 

referentes a Junho; e os valores médios das temperaturas máximas variaram entre 29 
o
C, em Março e 19.8

 o
C, 

em Julho. 
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Angola tratam fundamentalmente os tipos de rochas e as suas idades, fazendo uma caracterização 

mineralógica detalhada de algumas em particular, com especial destaque para as magmáticas e 

metamórficas. As notícias explicativas das folhas dos mapas geológicos contemplam muito breves 

notas sobre as explorações mineiras e extracção de rochas ornamentais e de inertes. 

Gouveia et al. (1993) listam as “riquezas minerais de Angola” e os seus locais de ocorrência, e 

dedicam 20 páginas às rochas ornamentais, salientando sobretudo os mármores da região de 

Moçâmedes e os “granitos negros” da região da Huíla. A propósito destas rochas tecem algumas 

considerações sobre as reservas existentes e a sua relevância económica nos mercados interno e 

externo. Referem ainda algumas características das rochas sobretudo em termos de coloração e de 

estrutura. No caso dos “granitos negros” admitem que se trata geologicamente de noritos de um 

complexo gabro-anortosítico, dando indicação da extensão dos afloramentos. 

A CESO CI, SA (2014) de Portugal realizou um estudo sobre as rochas ornamentais em Angola, onde, 

para além de transcrever toda a informação constante em Gouveia et al. (1993), inclui alguns mapas 

das explorações, bem como uma lista de empresas de exploração de mármores e “granitos” nas 

Províncias de Namibe e Huíla. Dando, também, indicações sobre a política económica do sector e 

descrevendo algumas aplicações tecnológicas, valores explorados e transaccionados. 

Do conjunto dos trabalhos de geologia realizados em Angola, e que se consultaram, não se pode ter 

uma ideia muito clara da verdadeira utilidade e das aplicações concretas destas rochas na 

construção. 

3.1.4 – PEDOLOGIA  

Em termos gerais os solos consistem em fases de matéria orgânica e outras que resultam da 

desagregação das rochas, sob a acção de agentes físicos, químicos e biológicos. Os solos dispõem de 

elementos que podem constituir matéria-prima para a construção166. O seu teor em calcário e em 

argila podem ser ideais para o fabrico de materiais in situ, como por exemplo de tijolos de adobe ou 

rebocos à base de terra e cal. Na arquitectura, a utilização do solo como matéria-prima para a 

construção é bastante comum, utilizando-se para isso apenas a sua fase mineral. Existem inúmeras 

técnicas de utilizar a terra crua: taipa, adobe, adobe in situ, blocos de terra comprimida, rebocos, 

etc.. A construção de uma habitação em terra crua, utilizando o solo local, tem a vantagem de 

proporcionar uma grande quantidade de material disponível, aplicado na parte mais volumosa da 

edificação. Trata-se de materiais baratos e acessíveis aos grupos sociais de baixos rendimentos, 

fáceis de utilizar e não exigem equipamento sofisticado e especializado. Além disso têm óptimas 

                                                           
166

 “...Em princípio, a terra de qualquer jazida pode ser usada para a confecção de paredes, blocos e tijolos. Os 
mais indicados são os solos que possuem 50% a 70% de teor de areia na sua composição. A quantidade de água 
adicionada à mistura varia conforme o tipo de solo a usar, quanto mais argiloso for o solo, maior a necessidade 
de água” (Torgal, et al., 2009, p. 68). 
“A estabilização ou melhoramento dos solos consiste numa alteração das características do solo de maneira a 
melhorar o seu comportamento mecânico ou físico. Os métodos para a estabilização de solos para a construção 
em terra subdividem-se basicamente em: 

  - Estabilização mecânica (…). 
 - Estabilização química (…) através de aditivos, como a cal o cimento ou outros (Torgal, et al., 2009, p. 70). 
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propriedades anti fogo e climaticamente tem uma boa performance devido à sua grande capacidade 

térmica, baixa condutividade térmica e porosidade, o que o torna um bom agente moderador das 

condições exteriores, criando um ambiente interno satisfatório.  

Além de terem uma boa performance ambiental, o fabrico de alguns materiais de construção poupa 

biomassa como combustível167, tem taxas de emissão de carbono quase nulas e gastos energéticos 

comparativamente baixos (Adam & Agib, 2001, p. 11). Por exemplo, no fabrico de tijolos de terra 

comprimida (BTC), de um modo geral, apenas é gasto 1% da energia necessária para fabricar o 

mesmo de volume de cimento. Segundo o Desert Architecture Unit (citado em Adam & Agib,2001) 

um metro cubico de solo consome cerca de 36 MJ (10 kWh) na sua produção e manufacturação, 

enquanto a produção da mesma quantidade de cimento requer cerca de 3000 MJ (833 kWh). Os 

mesmos resultados foram obtidos pela UNCHS168 comparando os tijolos de adobe com tijolos cozidos 

de barro  (Adam & Agib, 2001, p. 11).  

A utilização de terra crua através de tijolos de adobe já é bastante comum em todo o território 

angolano (Chissama, 2009). As primeiras construções em adobe efectuadas pelas populações 

autóctones foram influenciadas pelos portugueses, apesar da construção de pau-a-pique ser a mais 

comum. 

O comportamento dos solos, como matéria-prima para a construção em terra crua, depende das 

quantidades percentuais das suas partículas de diferentes dimensões existentes na sua fase mineral 

– a matéria orgânica é imprópria para tal fim. Quando as camadas superiores são constituídas por 

material solto e contêm pouca matéria orgânica, sendo, por isso, um solo impróprio para agricultura, 

podem ser utilizadas como material de construção (Rigassi, 1985, p. 25). As partículas que 

constituem o solo, com calibres decrescentes, podem ser cascalhos, areias, siltes e argilas (Torgal, et 

al., 2009, p. 56), onde as argilas funcionam como ligante e as restantes partículas como inertes. A 

proporção relativa de cada fracção granulométrica vai determinar as características dos diferentes 

solos. Assim, os inertes, cascalhos e areias dão ao material a sua força, agindo como o seu esqueleto 

estrutural, enquanto as argilas dão coesão ao conjunto, como agente de ligação e os siltes cumprem 

uma função intermediária menos clara (Rigassi, 1985, p. 26). 

Nas notícias explicativas da Carta Generalizada de Solos (CEPT, 1968), e também nas cartas de solos 

de várias províncias de Angola são apresentadas as percentagens relativas de cascalhos, areias, siltes 

e argilas. Torna-se, assim, possível ter uma ideia da susceptibilidade da utilização de terra crua, não 

descurando que esses valores são uma referência e não dispensam os ensaios in situ. Os solos de 

Angola são sobretudo ferralíticos e prestam-se, à semelhança de outras regiões de Africa, 

especialmente à construção de BTC, quando as percentagens de argila são baixas, mas também 

adequados para a construção em adobe, quando as percentagens de argila são mais elevadas. 

As construções de adobe são referenciadas em quase todas as províncias de Angola e a sua utilização 

deve-se à influência da arquitectura colonial portuguesa. Este tipo de construção é considerada, 

pelas populações, como de má qualidade (Chissama, 2009, p. 15) e como arquitectura de pobres, 

existindo por isso mais interesse pelas casas de tijolo e betão.  

                                                           
167

 As pequenas indústrias dos PED utilizam a biomassa local à disposição – carvão ou produtos florestais. 

168
 United Nations Human Settlements Programme. 
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3.1.5 – RECURSOS FLORESTAIS 

Angola encontra-se na zona designada de domínio zambeziano, da região geobotânica sudano-

zambeziana, que estabelece a transição entre a zona das florestas sempre verdes da região guineana 

e as formações subdesérticas e desérticas do domínio do Karro do Sudoeste Africano. As formações 

vegetais com maior extensão são as matas e savanas dos tipos relativamente húmidos, das quais as 

mais importantes são as designadas de matas de Panda169  (CEPT, 1968, p. 30). Encontram-se 

também manchas de penetrações de floresta húmida pertencente à região guineana, não só a norte, 

caso da floresta do Maiombe em Cabinda, mas também outras bastante para Sul, caso da floresta 

cafeeira, com maior incidência na região dos Dembos.  

No território encontra-se uma grande variedade170 de tipos de coberto vegetal, decorrente das 

características do clima, da geomorfologia e das características do solo. Na Carta Fitogeográfica de 

Angola (Barbosa, 1970, p. 45) apresentam-se as principais formações vegetais preponderantemente 

climáticas: florestas húmidas; florestas secas; bosques; balcedos; savanas; estepes e desertos. Mas 

também os tipos de vegetação essencialmente edáficos: mangais, dunas, escarpados, e finalmente 

prados ou anharas (fig. 3.3). 

As savanas fazem a transição da vegetação lenhosa para a herbácea nas quais se destacam as 

gramíneas. Encravadas quer nas savanas quer nas matas de panda aparecem as anharas de ongote. 

As matas e savanas de tipos relativamente secos estabelecem a transição entre as matas de panda 

(de climas mais húmidos) e as estepes arbóreas de climas mais secos. As Matas de mutuati, desde 

formações arbustivas até formações arbóreas de elevada estatura ocorrem nos sectores mais 

favoráveis. Os Desertos são áreas virtualmente sem vegetação, com excepção para as plantas de 

ciclo vegetativo muito curto. 

Da vegetação não lenhosa, as populações autóctones retiram os materiais fibrosos das gramíneas 

para o fabrico de coberturas, fibras para adobes, assim como para as amarrações das pequenas 

estruturas presentes na arquitectura indígena. Folhas de palmeira servem para fazer esteiras, ou 

varas da palmeira Bordão (Raphia textilis Welw.), assim como do imbondeiro (Adansonia digitata L.) 

ou da mulemba ou nsanda (Ficus psilopoga Wel), servem para fazer estruturas de colmo ou fibras 

para a tecelagem (Andrade, 1973 , p. 47). 

 

                                                           
169

 A sua composição, aspecto ou fisionomia periódica variam bastante de região para região, encontrando-se 
muitas vezes degradadas, sendo vulgares as formas mistas de matos e pradarias (CEPT, 1968, p. 30). 

170 No esboço fitogeográfico de Angola Réfega & Guerra  (1969, p. 21) apresentam a área de ocupação do 

coberto do solo em relação à totalidade do território Angolano: Formações altimontana (996 km
2
; 0.08%); 

florestas húmidas de baixa e média altitude (1.70%); mosaico floresta húmida-savana (54.01%); florestas 
decíduas secas e savanas (1.21%); Matas e savanas (e estepes) indiferenciadas, tipos relativamente húmidos 
(14.42%); matas de panda e savanas e anharas de chana (41.10%); Chanas da Lunda (4.41%); savanas da Baixa 
de Cassanje (1.60%), matas e savanas (e estepes) indiferenciadas, tipos relativamente secos (16.18%), matas de 
mutiati e savanas e estepes (6.35%); anhara de herbáceas sobre areias (4.19%); estepes herbáceas de Luanda 
(1.44%); estepes arbóreas e estepes sub-desérticas (2.51%); deserto (0.75%); mangal (0.05%). 
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Figura 3.3. Tipos de formações vegetais em Angola  (CEPT, 1968). 

 

O potencial produtivo e económico dos recursos florestais, nomeadamente para a construção, não 

foi avaliado recentemente mas pensa-se que possam abranger uma área estimada em 53 milhões de 

hectares (43.3% da superfície de Angola), englobando várias formações que vão desde a floresta 

densa sempre verde até às estepes sub-desérticas e mangais (Sardinha, 2008, p. 50). Existem 

também 18 reservas florestais com uma área total de cerca de 2 milhões e 700 mil hectares que se 

encontram em estado negligenciado. Sardinha (2008) identifica os recursos madeireiros da floresta 

natural distribuindo-os em dois grupos, o da floresta densa húmida de Maiombe em Cabinda e na 

região dos Dembos e o da floresta aberta da metade Este-Sudoeste. As principais áreas com recursos 

lenhosos situam-se na floresta densa húmida do Maiombe (Cabinda)171 e nos Dembos, região esta 

                                                           
171

 Parte da floresta do Maiombe situa-se na província de Cabinda, com cerca de 1500 km
2
. Esta floresta é 

densa e constituída por uma grande diversidade de espécies, dispostas em estratos, a maior parte são árvores 
perenifólias ou semi-perenifólias, de tronco rectilíneo, ramificando-se apenas no ápice e em geral com escoras 
na base. Muitas destas espécies produzem madeira de grande valor comercial, razão porque esta floresta tem 
sido explorada indiscriminadamente, apresentando por isso alguns vestígios de degradação  (Liberato, et al., 
2002). 
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que se distribui pelas províncias do Bengo e Cuanza Norte e que se estende também para NE a 

abranger as elevações e vales do Uíge. O autor destaca também, outras zonas como fonte de 

recursos lenhosos, os maciços dispersos como o de Quimbele-Macocola e a orla fronteiriça do Luvo  

(Sardinha, 2008, p. 50). 

As diferentes espécies das madeiras tropicais conseguem ter uma grande variabilidade de aplicação 

tecnológica172, que pode ir desde a construção civil, travessas de caminho-de-ferro, construção naval, 

fabrico de contraplacados, painéis aglomerados, pasta de papel, “tanto nas utilizações em que o 

material conserva a sua estrutura própria como naquelas em que é empregado depois de alterado o 

arranjo natural dos seus elementos” (Seabra, 1959, p. 26). Estas poderão ser utilizadas nas 

estruturas, revestimentos de paredes, pavimentos ou nos derivados de madeira ou ainda no fabrico 

de móveis. 

As madeiras tropicais comercializáveis são, em geral, de grande densidade e por essa razão se crê, 

erradamente, que todas dispõem dessa característica. Na verdade encontram-se dentro de uma 

escala de densidades cujos limites são mais afastados do que nas madeiras europeias. As suas 

densidades variam entre 0.2 (como a espécie Musanga smitkiia) e 1.4 (como a espécie Diospyrus sp. 

– Ébano Dalbergia sp. – mais conhecida vulgarmente como Pau preto)  (Seabra, 1948, p. 20). 

Estima-se que Cabinda exporta anualmente 24 mil metros cúbicos de madeira em toro e 

transformada, possuindo actualmente 13 empresas madeireiras  (Macauhub, 2007). As províncias do 

Cuanza Norte, Cabinda, Uíge e Bengo são os principais fornecedores de madeira pesada, enquanto as 

províncias de Huambo e Benguela fornecem madeiras leves (Macauhub, 2013), o mesmo sucedendo 

com Malanje e o corredor de florestas plantadas (eucaliptos), propriedade dos Ministérios da 

Agricultura Desenvolvimento Rural e das Pescas, Geologia e Minas e da Indústria e dos Caminhos-de- 

Ferro de Benguela  (ANGOP, 2012). 

Relativamente aos estudos das propriedades tecnológicas das madeiras angolanas existe bastante 

bibliografia focada na floresta do Maiombe em Cabinda e na região dos Dembos. Verificando-se uma 

vasta gama de madeiras adequadas para os mais variados fins, de que se referem alguns exemplos: 

� Espécies como a Dacryodes pubescens (com a designação comercial de Safaluka), característica da 

floresta densa húmida de baixa altitude173, é comercialmente versátil, sendo utilizada para o 

fabrico de folha de desenrolamento para contraplacado, mobiliário de uso intensivo, caixilharias 

de portas e janelas, pavimentos e também, devido à sua densidade e dureza, é recomendada para 

estruturas ligeiras e pesadas; 

                                                           
172

 As madeiras tropicais são um material com múltiplas possibilidades de aplicação mas que não deve ser 
usado indiscriminadamente. Entre as diferentes espécies de madeiras tropicais existe uma grande variação de 
características físicas: desde as claras às negras; das leves de baixa densidade (150 kg/m

3
), até às 

extremamente densas (1400 kg/m
3
); umas de grande dureza, outras muito brandas e deformáveis; de grande 

resistência aos esforços mecânicos e outras de baixa tenacidade; umas naturalmente resistente aos agentes 
depredadores e outras extremamente susceptíveis de degradação (Seabra, 1959, p. 27). 

173
 Encontra-se na floresta do Maiombe Angolano assim como na floresta densa húmida do estuário do Zaire; 

NE do Zaire; NW do Uíge; distrito do Zaire, Sumba Peco, região de mato alagado da “taba do estuário do Zaire”  
(Liberato, et al., 2002).. 
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� Espécies como a Funtumia africa174 (designada comercialmente por Mutundo), é utilizada em 

carpintarias leves, como caixilharias de vãos podendo também ser utilizada no exterior (depois de 

devidamente tratada) e em estruturas ligeiras; 

� A Guibourtia amoldiana, cuja designação comercial é Mutene, da região do Maiombe ocidental, é 

bastante resistente a esforços estáticos e dinâmicos; 

� A Markhamia tomentosa é uma madeira leve, pouco durável mas com uma impregnabilidade 

fácil, sendo indicada mais para o trabalho de marcenaria, no fabrico de mobiliário leve, em 

caixilharia de vãos interiores e tectos. Como a sua dureza é média, não é recomendável em 

pavimentos, tendo baixa resistência ao choque. Também não é recomendável na utilização em 

esforços dinâmicos  (Liberato, et al., 2002). 

Os mognos, “os verdadeiros mognos africanos”, que pertencem ao género Khaya, apontados por 

Ferreirinha (1964), têm quatro ou cinco espécies com interesse comercial, a maior parte das quais se 

encontram na África ocidental e central, a norte do equador. As do género Entandrophragma, 

provenientes também da flora norte, que geralmente se confundem com as do género Khaya, têm 18 

espécies com interesse comercial referenciadas para a região de Malange.  

Estudaram-se também seis amostras, das quais se referem apenas três, colhidas pelas missões 

florestais do Jardim e Museu Agrícola do Ultramar (Freitas, 1961), pelo Instituto de Investigação 

Científica de Angola e por entidades particulares. Umas revelaram ser madeiras duras, densas, 

resistentes ao exterior mas difíceis de trabalhar, e outras como a Baillonella toxisperma, também 

duras e pesadas mas fáceis de trabalhar e com uma excelente conservação. Madeiras como a 

Combretodentron africanum são pouco atacadas por fungos e moderadamente resistentes à 

podridão, mas ao serem serradas têm tendência a empenar, o que as torna menos valiosas 

comercialmente, sendo utilizadas por isso para a construção pesada por companhias de minério. 

Outras como a Erythrophloeum le-testui (designada comercialmente por Cassa) são notáveis pela 

extraordinária resistência e incorruptibilidade, mas que não são muito procuradas por serem difíceis 

de serrar e aplainar. A Baillonella toxisperma, com o nome comercial de Cúngulo ou Moabi, revela-se 

pesada e dura, com uma densidade de 0.97. Estas madeiras já são procuradas desde 1912 pelas 

serrações mecânicas do Maiombe, por terem uma excelente conservação, não serem atacadas por 

insectos, nem térmites, e serem boas de trabalhar e resistentes. São recomendadas para a 

construção naval, travessas do caminho-de-ferro, pavimentos de grande movimento, mobiliário e 

para a indústria dos folheados. 

Além dos estudos relativos à floresta do Maiombe, foram também efectuadas análises tecnológicas 

de amostras de madeiras provenientes da floresta densa húmida da região dos Dembos175 (Monteiro 

& Frade, 1960). Nas doze amostras estudadas encontram-se desde as madeiras duras, recomendadas 

para marcenaria e construção civil como a de Tacula (Pterocarpus tinctorius) frequente na floresta 

densa húmida da região dos Dembos, e Cuanza-Norte. Outras como a Mulende, dispersa na floresta 

                                                           
174

 Encontra-se dispersa na floresta densa húmida e na floresta galeria da área de savanas. Em Angola tem o 
seu habitat na floresta do Maiombe do Cuanza Norte (Dembos); e na floresta dos Barrancos leste do planalto 
de Malange  (Liberato, et al., 2002). 

175
 Não esquecendo também o relatório sobre a identificação e respectivos usos tecnológicos para as regiões 

de Zenza do Itombe, Malange e Nambuangongo  (Ferreirinha, 1958). 
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higrófila do Maiombe, Congo, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul e barrancos Leste do planalto de Malange, é 

fácil de trabalhar, mas dá mau acabamento e tem pouca resistência aos fungos.  

Apesar das boas qualidades das madeiras tropicais existe contudo uma série de dificuldades de 

exploração176. Os encargos resultantes levam a que as indústrias procurem madeiras de maior valor 

comercial (Seabra, 1959, p. 18) e para isso, abatem um indeterminado número de árvores (cuja 

quantidade é maior do que a das madeiras a serem vendidas) que permita o acesso a essas madeiras 

mais caras. 

A produção e a industrialização do material lenhoso a partir de espécies exóticas são defendidas por 

vários autores por se tratar de um recurso com enorme potencial (Fonseca & Louzada, 1986, p. 3).  

(Fonseca & Louzada, 1986, p. 8) refere que em África (África do Sul, Madagáscar, Ruanda, Burundi e 

Congo) se encontram várias áreas cobertas de eucaliptos, e que em Angola a superfície ocupada 

compreende cerca de 76400 ha. À semelhança do que se verifica noutros países africanos, em Angola 

as zonas mais propícias à cultura de eucaliptos são as de clima húmido, com altitudes acima dos 900-

1000 m, com temperaturas médias anuais próximas de 20 oC, não sendo adequadas as regiões de 

baixa altitude, secas, de reduzida pluviosidade e de temperaturas elevadas (Fonseca & Louzada, 

1986, p. 9). As plantações da Companhia do Caminho-de-Ferro de Benguela, com mais de 95 milhões 

de eucaliptos, ocupavam uma área 37500 hectares, distribuída por 20 perímetros florestais 

localizados ao longo da via-férrea para o conveniente abastecimento das locomotivas. A Companhia 

de Celulose do Ultramar Português dispunha também de plantações de Eucalyptus saligna 

destinadas ao abastecimento da fábrica de pasta de celulose do Alto Catumbela. 

Foi efectuado o estudo tecnológico de oito espécies de eucaliptos em Angola (Fonseca, 1969), sendo 

que o Eucalyptus gumífera se revelou não aconselhável para marcenaria e limpos, devido aos veios, 

                                                           
176 As florestas tropicais cobrem grandes extensões mas não fornecem uma produção proporcional à superfície 

que ocupam. As essências encontram-se muito misturadas sem densidade suficiente para alimentarem uma 
corrente comercial. As condições de exploração são difíceis, exigindo material potente e dispendioso, tornando 
por isso, as espécies que encontram colocação regular no mercado uma minoria (Seabra, 1959, p. 20). 
Comercialmente os custos de colocar novas madeiras no mercado são elevados devido à “desconfiança” desses 
mesmos mercados relativamente a novas espécies. A sua utilização para a construção pelas populações 
autóctones, faz sentido apenas num contexto industrial de economia de escala de um mercado global. 
Enumeram-se mais detalhadamente as dificuldades mais relevantes relativas à exploração de madeiras da 
floresta tropical densa, visando apontar o interesse local e a inviabilidade económica: 
� Natureza mista dos povoamentos: em certas zonas existem mais de uma centena de espécies por hectare 

de terreno, com a predominância de uma ou duas dezenas de essências, e, em relação ao diâmetro e portes 
a variação é também muito grande (Seabra, 1959, p. 31); 

� Elevada densidade entre as árvores, numa floresta densa, que dificulta a instalação do equipamento, o 
corte e o transporte por veículos, levando por isso ao abate forçado de madeiras não utilizáveis, que ficam 
abandonadas e sujeitas à decomposição, prejudicando a saúde da própria floresta (Seabra, 1959, p. 31); 

� As trepadeiras (lianas) dificultam também o processo de abate, e o fuste ao cair pode derrubar outras 
árvores. O choque violento no solo pode provocar a ruptura dos elementos lenhosos causando a 
inutilização do toro (Seabra, 1959, p. 31),  e só pode ser evitado utilizando dispositivos especiais; 

� As pluviometrias acentuadas, em certos períodos do ano, dificultam a manutenção dos caminhos florestais 
e oneram a deslocação dos veículos de grande porte para o transporte dos toros (Seabra, 1959, p. 32); 

� As grandes distâncias a percorrer por terra e os longos períodos de espera provocados pelas deficiências 
relativas ao transporte potencializam os numerosos agentes de depredação que se desenvolvem 
rapidamente nos climas quentes e húmidos 

� O equipamento neste tipo de exploração é industrial, especializado e caro sendo fabricado por empresas 
especializadas, e com uma manutenção cara (Seabra, 1959, p. 32). 
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mas com boas características para estruturas, postes, travessas pela sua resistência mecânica, grande 

durabilidade por ser fácil de trabalhar. O Eucalyptus punctata demonstrou grande resistência 

mecânica e elevada durabilidade, pelo que se considerou indicada para estruturas, limpos de 

construção e pavimentos (Fonseca, 1969). 

A produção de pinheiros em África tem sido igualmente equacionada, apesar de se reconhecer que a 

sua produção tem de ser ponderada face à superior produtividade de espécies do género Eucalyptus. 

Desde 1964 foram efectuados ensaios de 14 espécies do género Pinus originárias de climas 

subtropicais e de climas temperados quentes com chuvas de verão (da América Central, Caraíbas e 

Sudeste dos Estados Unidos da América). Todas implantadas no espaço do Centro de Estudos de 

Sacahala (Huambo) tendo sido seleccionadas 14 espécies que apresentaram melhor 

desenvolvimento (Fonseca & Louzada, 1986, p. 3). As originárias do Sudeste dos Estados Unidos da 

América revelaram a capacidade de produzirem madeira com elevada densidade mas com um 

crescimento muito reduzido em relação às restantes. As espécies provenientes da América Central 

foram as que se revelaram mais propícias para a florestação em Angola (Fonseca & Louzada, 1986, 

pp. 21-4) Concluiu-se que a espécie Pinus patula, em termos de qualidade, é a que mais se adequa, 

havendo outras, como a Pinus caribea, que se adaptam melhor às condicionantes climáticas das 

zonas mais secas, possuindo, no entanto, inferior qualidade para uso tecnológico. Outras como Pinus 

strobus poderão ter interesse para folheados e contraplacados devido à sua homogeneidade e 

facilidade de trabalho. 

A exploração de madeira está também em franco crescimento no Bengo, onde o Instituto de 

Desenvolvimento Florestal (IDF) emitiu 26 licenças de exploração de madeira em 2011 e 32 em 2012, 

cinco das quais em Bula Atumba, de que resultou a exploração de 12310 m3 de madeira, em 2012, 

metade do que estava previsto devido às fortes chuvas que ocorreram. Cada tábua é comercializada 

por 3500 kuanzas e no aproveitamento dos toros tenta-se obter cerca de 150 tábuas com uma 

largura de 40 cm por árvore. As árvores mais concorridas são a moreira, munguba, dianuni, quitiba e 

a quibaba (ANGOP, 2012). 

Segundo a Direcção da Agricultura do Bengo a reflorestação é de momento uma preocupação 

nacional, procurando-se criar as condições necessárias para o arranque de repovoamento florestal, 

com a plantação de árvores, plantas florestais ou ornamentais produzidas localmente e em pequena 

escala (ANGOP, 2012). 

De acordo com a direcção do IDF em Cabinda o derrube de árvores promovido pela agricultura 

itinerante é o principal factor que contribui para a distribuição da floresta. Defende-se por isso a 

necessidade de estabelecer fronteiras entre as áreas agrícolas e as de exploração florestal para evitar 

a desflorestação (GPC, 2013). Estima-se que entre 1990 e 2005 em Angola se perderam, em média, 

124800 ha de área florestal por ano, o que corresponde a cerca de 3.1% da sua área total de florestas 

(UNDP, 2007, p. 18). 

A desflorestação em Angola é causada por vários factores como a necessidade de carvão para uso 

doméstico nas áreas rurais e urbanas, a expansão da agricultura de subsistência procurando 

compensar os solos inférteis, os incêndios florestais, em parte para a limpeza de terra para cultivo, o 

sobre pastoreio ou a exploração da floresta para a comercialização das suas madeiras. A maior parte 

da população depende do carvão para cozinhar estimando-se que 65% da energia total utilizada tem 

origem em biomassa silvícola, 33% em energia do petróleo e 2% em electricidade (UNDP, 2007, pp. 

11, 18). 
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Estas causas são também ampliadas pela pobreza da população e carência de uma actividade 

económica rentável. Calcula-se que cerca de 85% das populações rurais de Angola vivem da 

agricultura de subsistência (UNDP, 2007, p. 16) e que quase metade depende directamente da 

produção e comércio de carvão. 

Em Angola, como na maior parte dos países da África subsariana, a queima de madeira e carvão 

representa quase toda a energia doméstica consumida nas áreas rurais e grande parte das zonas 

periurbanas. Mais de 80% dos angolanos dependem de carvão e lenha para as necessidades 

domésticas o que leva ao abate de árvores para produzir lenha e à sua exportação para as zonas 

periurbanas. As necessidades energéticas domésticas diferem entre as zonas urbanas, periurbanas e 

rurais devido à diferença de rendimentos das populações e acessibilidade ao combustível. Mas 

apesar disso e como, resultado das migrações internas, introduziram-se hábitos das zonas rurais nas 

zonas periurbanas e vice-versa (IEA, 2006, pp. 157, 159). 

Quanto às madeiras as questões já se tornam mais complexas, tanto a nível de sustentabilidade 

económica como social – não esquecendo que se procura sempre a perspectiva do acesso das 

comunidades rurais à tecnologia e sua viabilidade económica. Nesse sentido o produto lenhoso das 

espécies tropicais de grande porte localizadas no interior das florestas exige recursos tecnológicos e 

financeiros, fora do alcance das populações rurais, de baixo rendimento, pelo que a sua exploração 

só faz sentido se for integrada numa perspectiva complementar. Poderiam desenvolver-se pequenas 

indústrias locais utilizando os produtos florestais explorados pelas empresas dedicadas à 

exportação177. 

As florestas exóticas, de pinheiros e de eucaliptos, também se encontram em estado de degradação 

devido à recolha de material lenhoso para a produção de carvão, destacando-se o perímetro florestal 

do Sacahala, nos arredores do Huambo, como sendo o mais atingido. Neste momento existe uma 

particular preocupação do IDF quanto a este tema, e como tal, cerca de 150 ha de floresta estão a ser 

repovoados por eucaliptos (Marcelino & Salumbo, 2009, p. 10). No perímetro florestal de 

Sanguengue, além da exploração de pinheiros efectuada por empresas que adquiriram direitos de 

exploração, que têm a obrigação contratual de plantar 5 árvores por cada uma cortada, existe uma 

exploração artesanal que é feita pelos habitantes das aldeias da região. 

Nesse sentido Sardinha (2008) defende o repovoamento das zonas florestais por espécies exóticas, 

como os pinheiros ou eucaliptos, que têm uma maior produtividade que as espécies autóctones, 

exigindo menos áreas de terreno. Admite que o conhecimento que se dispõe sobre o 

comportamento e aptidões industriais destas espécies exóticas é já suficiente para afirmar que em 

Angola os eucaliptos, nas áreas planálticas acima dos 1100 m de altitude, e os pinheiros, acima dos 

1400 m de altitude, se adaptam bem a solos medianos, têm uma boa produtividade e conseguem 

responder melhor à procura interna de materiais lenhosos, diminuindo assim a pressão sobre o 

coberto florestal autóctone  (Sardinha, 2008, p. 145). Acrescenta também, perante as vozes críticas, 

                                                           
177 Também se pode efectuar o aproveitamento de desperdícios através de indústrias complementares que os 

valorizem, como é o caso do fabrico de painéis. Estes painéis são produzidos a partir de madeira desfibrada, ou 
estilhaçada, submetida a pressões hidráulicas (técnica semelhante ao fabrico de cartões), onde as densidades e 
espessuras, dos painéis, variam segundo a pressão aplicada. Os painéis leves podem servir para isolamentos 
térmicos ou sonoros e os duros e densos para divisões e tectos (Seabra, 1959, p. 60). O processo é complexo e 
industrial, mas também pode ser simples no caso da utilização da serradura para combustão, comprimida por 
processos mecânicos (Seabra, 1959, p. 68), ou para fazer painéis utilizando resina como aglutinante. 
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que passados quarenta anos desde as plantações de eucaliptos, parece não existir um sintoma 

negativo sobre os recursos hídricos (Sardinha, 2008, p. 122). Além do mais também Fonseca (1969, p. 

11) realça que algumas das áreas plantadas tiveram como intuito o aproveitamento de solos com um 

fraco fundo de fertilidade, desgastados por culturas anteriores. Observa também que a extensa zona 

planáltica limitada pela isotérmica de 21 oC, propícia aos eucaliptos, possui áreas despovoadas 

floristicamente, ou abrange espaços ocupados pela floresta de Panda, onde predominam géneros 

que não são economicamente viáveis, pois na generalidade são exemplares de pequeno porte, de 

troncos ramificados e retorcidos. 

Em países com florestas com as mesmas características, e com problemas semelhantes de 

desenvolvimento rural, a prática de plantações exóticas também é defendida, tendo sido adoptada a 

prática de plantação de espécies, com um ciclo curto de reflorestamento, em programas na década 

de 1960, optando-se também pelos géneros Eucalyptus e Pinus  (Junior & Brito, 2010, p. 47).  

As espécies exóticas são uma opção mais acertada para as populações rurais, tanto pelo seu 

tamanho como pela sua elevada produtividade, possibilitando uma utilização económica do produto 

florestal com stocks que se vão renovando. Para o efeito torna-se necessário adoptar políticas certas 

de reflorestação das áreas exploradas, como actualmente é praticado em Huambo, onde por cada 

árvore abatida é necessário plantar cinco. Estas árvores permitem também fazer uma produção 

artesanal pelas próprias populações, prática já verificada também no Huambo, satisfazendo assim as 

suas necessidades de energia mas também de utilização de estruturas de madeira redonda. 

Defende-se pois o eucalipto e o pinheiro para estruturas de peça redonda nas zonas rurais. Por 

exemplo na Austrália a construção de estruturas de peças redondas em eucalipto é bastante comum, 

e além de ser considerada uma solução de baixo custo, estruturalmente é também considerada por 

apresentar grande resistência a tempestades e ventos fortes, desde que as conexões entre as peças 

sejam adequadas, utilizando-se para isso geralmente peças metálicas (Junior & Brito, 2010, p. 107). A 

longevidade da madeira de pinho, quando devidamente tratada contra agentes xilófagos, pode ser 

elevada, podendo ter uma vida útil superior a 50 anos. O tratamento químico, nomeadamente 

através de processos de impregnação sob pressão em autoclaves, pode melhorar inclusivamente as 

suas propriedades mecânicas (Junior & Brito, 2010, p. 55). 

A utilização de produtos decorrentes da vegetação de gramíneas é bastante mais óbvia e directa, não 

implicando problemas relacionados com a sustentabilidade do coberto do solo, podendo-se usar 

como exemplos as aplicações obtidas nos estudos etnográficos. 

3.1.6 – ARQUITECTURA  E HABITAÇÃO 

Os materiais locais disponíveis constituem recursos naturais fundamentais para a construção da 

habitação tradicional das várias etnias e uma grande diversidade de utensílios e de artesanato. A 

economia tradicional assenta na produção local e a habitação tradicional é construída com materiais 

locais recorrendo a elementos extraídos do solo, das rochas ou da vegetação.  

“As peças utilitárias são a expressão mais directa das culturas materiais dos povos” e nesse sentido 

Redinha  (s.d., pp. 5-7) faz uma síntese identificando os materiais e utensílios tradicionais e os locais 

mais usuais da sua produção no território, salientando-se apenas os que têm interesse para a 
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arquitectura. No Noroeste encontram-se esteiras, indústrias do ferro (desde a redução dos seus 

minérios até o ferro em obra), o entalhe e escultura em madeira de cadeiras e bancos. No Sul refere 

as cestarias e cerâmicas, ferraria, cordoaria e obras de talha e marcenaria, assim como a marcenaria 

pesada (cava de tambores, grais e canoas). 

No que respeita à habitação tradicional, Redinha (s.d.) estabelece várias fases evolutivas: uma fase 

primária de formas redondas com um único compartimento e alçados cónicos onde as paredes não 

se distinguem dos tectos; uma fase secundária onde já aparecem formas quadrangulares e estruturas 

contraventadas, com a cobertura independente das paredes e estas assentadas numa plataforma 

sobreelevada; a fase moderna com o desenvolvimento de formas quadrangulares e variações da 

planta, aperfeiçoamento da estrutura e aumento do pé direito e tendências para anexos; e a fase 

actual com as formas tradicionais aculturando-se ao padrão europeu, em especial nas zonas 

suburbanas. 

Os materiais aplicados na construção da habitação tradicional angolana são essencialmente obtidos a 

partir dos solos dos quais se retira a terra crua para a construção de pau-a-pique das paredes, assim 

como para o fabrico dos adobes. Das gramíneas, caules, folhas de palmeira, galhos, troncos de 

madeira para estrutura (nalguns casos madeira aparelhada para portas e janelas), cobertura e 

paredes. Das rochas extraem o material para o fabrico de cal para o reboco dos adobes.  

Não querendo fazer uma compilação de todos dos tipos construtivos de construção indígena, vale a 

pena referir o trabalho de alguns autores para perceber o enquadramento do conceito de habitação 

com o seu contexto geográfico e etnográfico. 

� Descrevendo o tipo de habitação da ilha de Luanda entre os Axiluanda, Cortez (1960, p. 154) 

refere que a construção de uma cubata é cara, “ficando entre dois mil e três mil escudos”, e como 

tal, para atenuar os custos da construção, o proprietário reunia familiares e amigos num fim-de-

semana, ficando a cargo do proprietário os custos da alimentação. Mas tratando-se da Ilha de 

Luanda onde os materiais teriam de vir de fora, o estudo devido à enumeração dos materiais de 

construção, técnicas e preços, dá-nos acima de tudo uma noção do mercado referente a estes 

produtos que existem, ou existiam, inserido na economia tradicional. 

� Por outro lado Thissen  (1966) refere os custos onerados à construção da habitação tradicional de 

diversas tribos implantadas ao longo do rio Cuango178, nos pontos mais elevados das margens, 

numa faixa de 15 km, com relevo acentuado e com floresta galeria, usufruindo da presença de 

solos arenosos ao longo do rio. Trata-se de uma região relativamente isolada, muita afastada de 

centros urbanos, onde a casa de pau-a-pique é bastante mais usada que a de adobe pois, embora 

esta última seja mais apreciada pelos autóctones, não a constroem por ser demasiado cara. Os 

custos mais elevados são devidos aos encargos com o transporte de água, tarefa que é 

tradicionalmente efectuada por mulheres e raparigas contratadas para o efeito, o que comporta 

preços mais elevados que a casa tradicional de capim que pode ser feita com mão-de-obra 

reduzida (Thissen, 1966, p. 119). Mas, tal como noutras regiões de Angola, o conceito de 

habitação na cultura tradicional funciona como uma protecção contra as forças naturais (chuva, 

                                                           
178

 O vale do rio Cuango, devido à sua posição geográfica de fronteira natural entre as zonas de influência dos 
diversos estados aborígenes que se formaram no território de Angola e do Congo, serve de refúgio para facções 
de tribos e clãs de várias origens, pertencentes aos Grupos Congolês, Ambundo e Lunda (Thissen, 1966, p. 88).  
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sol e frio) e animais selvagens. Este abrigo tem um carácter provisório179, porque vários motivos 

de ordem social obrigam a frequentes renovações e mudanças de localidade (Thissen, 1966, p. 

92). Apesar de existir pedra na região a sua não utilização, na opinião do autor, está relacionada 

com os custos elevados do transporte e com o carácter efémero da habitação (Thissen, 1966, p. 

92). Utilizam-se, por isso, os materiais de construção mais disponíveis como a madeira180, várias 

qualidades de capim181, papiro182, bordão183 e uma espécie de verga. A planta rectangular é a mais 

comum, utilizada pelos povos desta região, com dimensões variadas, pois a casa de um solteiro 

pode ter apenas 4 x 4 m, a de um chefe de família já pode ter cerca de 5 x 10 m e ter três 

compartimentos, servindo os mais resguardados de quarto de dormir e, o que tiver porta exterior 

serve, simultaneamente, de cozinha, de sala de jantar, de sala de visitas e de arrumo. A habitação 

tem a particularidade de ser facilmente desmontável e transportada para outro local, sendo 

composta por cinco elementos: tecto e quatro paredes (Thissen, 1966, p. 101) 

� O carácter amovível e facilmente transportável também se observa nas habitações tradicionais de 

Cabinda, construídas com elementos que formam as paredes laterais184 e a cobertura facilmente 

desmontáveis (Vaz, 1970, p. 301) permitindo aos seus proprietários mudarem de local, seja por 

questões económicas ligadas à terra ou por questões de má vizinhança. Estas casas desmontáveis 

com uma planta rectangular, de 4.5 m de comprimento, 2 m de largura e 1.5 m de altura de 

parede, onde apoia a cobertura185, deterioram-se rapidamente devido à humidade e ao salalé, 

principalmente nas partes que estão em contacto com o solo. 

� Na zona Nordeste de Angola, Cabrita (1954, p. 40) descreve a construção das habitações 

rectangulares de um só compartimento, de 4 a 6 m2, e cobertas de palha. As paredes não 

excedem os 2 m de altura e são construídas com toros de madeira, ao alto, ligados e cobertos de 

terra amassada (pau-a-pique) e pintadas com barro branco. 
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 Quando a habitação ultrapassa os mínimos necessários que estabelecem a função de protecção aos 
elementos naturais, deve-se, não a necessidades, mas à exteriorização do prestígio e riqueza do dono. Nesse 
sentido os padrões de vida, apesar da diferenciação exterior na habitação, relativamente ao conforto e posse 
de mobiliário ou utensílios, não se distinguem entre os indivíduos de diferentes extractos da hierarquia social  
(Thissen, 1966, p. 99). 

180
 A madeira utilizada é a que se encontra nas matas, sem ser tratada e cortada à catana. Os paus mais 

espessos são queimados para darem protecção ao salalé (formiga branca) e também endurecerem para serem 
utilizados na estrutura da cobertura (Thissen, 1966, p. 93). 

181
 O capim é o material utilizado na cobertura, aplicando uma camada de capim mais fino por cima de uma 

camada de capim mais grosso. 

182
 O papiro é utilizado para fazer cordas e esteiras para fixar o capim. 

183
 O bordão (intombe) é um material muito apreciado, no entanto é pouco utilizado porque na região 

encontra-se apenas num espaço limitado, ao longo do rio Utungila. 

184
 Na região Maiombe, essencialmente florestal, as paredes podem ser feitas de madeira mole e fácil de 

trabalhar, sendo as tábuas furadas a fogo e ligadas entre si por lianas de mato. Nas outras regiões de Cabinda 
as paredes são feitas de caules de papiro (luangos) ou de juncos gigantes. 

185
 As casas dos sobas são geralmente mais bem construídas, apoiadas em estacaria alta, com um soalho de 

madeira suspenso e com uma vasta varanda a toda a volta (Vaz, 1970, p. 299). O que também confirma que a 
característica efémera da casa tradicional está mais relacionada com as questões dos hábitos do que com a 
disponibilidade dos materiais. 
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� Outras regiões onde o conceito de habitação tem um carácter de permanência são utilizadas 

estruturas de pau-a-pique de paredes revestidas de barro, outras são construídas com adobes 

amassados com capim para terem maior consistência, raramente sendo feita a pintura das casas 

(Coelho, 1961, p. 126). Nas imediações de Silva Porto, as casas também construídas pelos Bienos, 

com um grau de aculturação bastante nítido, é comum a utilização de materiais industriais como 

o tijolo cozido, o cimento e cobertura de zinco. É referido como imprescindível e habitual um 

alpendre exterior de grande importância numa região de grande pluviosidade como é o Bié, 

ajudando a proteger as paredes exteriores da erosão das chuvas. Torna-se também necessário 

recorrer ao fogo na cozinha para aquecimento, num clima que chega a ser frio (Coelho, 1961, p. 

129).   

� Também para os Kiaka186 o deslocamento e a mobilidade são algo que não faz parte dos seus 

conceitos e estilos de vida, apresentando-se como algo muito complexo, para não dizer dramático 

do ponto de vista político e religioso: porque se traduz por um afastamento do chefado 

tradicional, e do ponto de vista religioso devido à existência de templos construídos em locais de 

significado simbólico (Lima, 1992, p. 27). Habitam unidades territoriais que ultrapassam 

geralmente os 300 habitantes possuindo infra-estruturas difíceis de deslocar numa região 

montanhosa coberta de florestas (“matas de panda”), que se desenvolvem sobretudo em 

encostas. Constroem paliçadas para os animais domésticos. As habitações são feitas de estrutura 

de madeira coberta de argila, de planta quadrangular e cobertura cónica de colmo, com portas de 

madeira aparelhada  (Lima, 1992, p. 27). 

� Os povos do sudoeste não se aglomeram em aldeias, mas em geral, constroem as habitações 

dispostas em conjuntos familiares de palhotas individuais, de planta redonda. Distinguindo-se por 

isso bastante dos povos do Norte que têm o hábito de se agrupar em aldeias (com habitações de 

planta rectangular) (Estermann, 1983 , p. 24). Estas populações têm usualmente um tipo de vida 

económica ligado simultanemente ao cultivo da terra e pastoreio do gado, onde as condições 

climáticas, refletidas na fertilidade dos pastos e das colheitas, se podem alterar de ano para ano, 

criando por isso os constrangimentos que levam à prática da transumância como necessidade 

económica, deslocando quando necessário o gado para outras pastagens. Os materiais de 

construção são o colmo para a cobertura e a madeira, em forma de troncos, que formam as 

paliçadas dos recintos e a parede das palhotas, têm um carácter desmontável e transportável, 

mas quando existe alguma permanência num local também se verifica que são barreadas pelo 

interior e pelo exterior. 

Em suma pode-se afirmar que existe uma variação construtiva que muda com as características 

geográficas das regiões de Angola, sendo definida pelos recursos materiais localmente disponíveis 

mas também decorrente dos hábitos culturais e estilos de economia tradicional praticada. Por 

exemplo, apesar da existência de pedra verifica-se que ela não faz parte dos hábitos construtivos das 

habitações das populações autóctones, por questões culturais e pelo custo. Tanto nas regiões de 

floresta húmida de Cabinda e dos Dembos187 como no Nordeste de Angola, na Lunda, a madeira das 

                                                           
186

 O território Kyaka caracteriza-se por relevos muito pronunciados, com elevações que ultrapassam os 2500 
m, situando-se na zona que se designa por “cadeia marginal de montanhas”, e que se estende da região de 
Kasonge até à Humpata, na província da Huila (Lima, 1992, pp. 73-4). 

187
 Cada família habita uma ou mais cubatas em adobe ou de pau-a-pique barreado, a cobertura em capim 

seco, duas ou três tarimbas e uma mesa a fazer de mobiliário. Nos Dembos as habitações têm duas divisões 
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árvores de grande porte188, não é utilizada na construção optando-se por materiais técnica e 

economicamente mais acessíveis e que permitam maior rapidez de construção. 

O carácter efémero da construção, revelado pela falta de solidez e durabilidade, é mais uma 

consequência da economia tradicional e da cultura do que da matéria-prima disponível. Seja tanto 

pelo modo de vida do seu proprietário, das relações familiares e sociais do grupo tribal, como pelos 

custos dos materiais, que apesar de estarem disponíveis na natureza não são gratuitos e que 

comportam custos de recolha, transporte e preparação. Esses custos estão dependentes dos preços 

praticados pelos mercados locais e tradicionais189, e também da disponibilidade da mão-de-obra. 

3.1.7 – PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE HABITAÇÃO 

3.1.7.1 – ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO EM ANGOLA NA ÉPOCA COLONIAL 

Redinha (Redinha, 1973, p. 39) faz uma descrição geral da distribuição dos tipos de casa tradicional 

ao longo do território e tece considerações sobre a evolução natural da construção da habitação 

nativa, tendo em conta as tendências etnológicas, os recursos existentes (como o solo), as condições 

climáticas e económicas na localização dos aglomerados e na sua sustentabilidade, denotando a 

diferença entre a habitação rural, de fixação instável, e a urbana, de carácter fixo. A casa das zonas 

periurbanas, como nos musseques, deveria ter uma evolução natural da habitação rural, onde a casa 

térrea com quintal vedado, de acordo com os hábitos e a utilização de materiais nativos associados a 

outros mais definitivos, como a utilização de cimento para a base da casa ou a chapa de zinco ou 

telha para a cobertura. Nos meios urbanos como Luanda, onde não existe colmo e tendo em conta 

que tem de ser mudado de dois em dois anos, tornando-se antieconómico – seria a evolução natural 

da casa nativa, observando também que, o adobe ou o pau-a-pique em zonas de argilas propícias são 

uma boa opção. 

                                                                                                                                                                                     
(um quarto e uma divisão que faz de entrada e cozinha). As paredes são forradas de colmo ou argamassa de 
argila com uma porta de acesso e uma janela. Nas traseiras fica um cercado ou curral para os animais  
(Andrade, 1973 , pp. 60-1). 
188

 Cabrita (1954) observa que, também no Nordeste, se encontram em floresta galeria (muchitos), nascentes 
de rios e em terrenos mais altos que bordam os alagadiços as seguintes espécies: Tacula ou Mucula cuja 
madeira é excelente para a marcenaria; Muchibi, árvore de grande porte com 20 a 30 m de altura, de copa 
cónica e madeira de cor vermelha; Sanguinia com madeira rija e magnífica para construções por não ser 
atacada pela formiga-branca; Mangue árvore igualmente de grande porte mas de madeira branda e utilizada 
por isso, no fabrico de barcos e instrumentos musicais de batuque. 

189
 Monteiro (1973)refere que na década de 1970 já começava a ser predominante a aplicação da chapa de 

zinco na cobertura e paredes substituindo o revestimento de colmo nos musseques dos arredores de Luanda. 
Apesar do colmo ser mais fresco, a sua durabilidade pode ser apenas de dois anos, na dependência das zonas 
de origem, o que o torna mais caro do que a chapa de zinco. Esta por sua vez é fácil de transportar, de aplicar, 
mais eficaz para protecção das chuvadas e dá também mais segurança física ao interior. No mesmo estudo, 
Monteiro assinala também que a madeira para a construção das paredes em pau-a-pique é mais cara do que os 
tijolos de cimento importados de fora de Angola, devido ao custo de transporte do Norte de Angola para 
Luanda (Monteiro, 1973, p. 90). 
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Colaço (1958, p. 1), fazendo uma crítica à construção tradicional observa que a fraca durabilidade 

deste tipo construção, designada de pau-a-pique, construída com materiais toscos de preço mínimo, 

pode ser prolongada rebocando as paredes com terra local amassada e batida. Outra fase posterior 

de melhoramento da construção consistiu na aplicação de cal e de pintura de cal branca com a 

utilização de pigmentos coloridos. Esta última fase é geralmente acompanhada de aplicação de 

portas e janelas de madeira pintadas a tintas de óleo.  

O tipo tradicional de construção de pau-a-pique tem sensivelmente uma duração de 8 meses  

(Redinha, s.d., pp. 7-8), é realizada numa plataforma de terra sobreelevada onde são enterradas 

varas de madeiras verticais contraventadas por varas horizontais, constituindo este conjunto a 

estrutura resistente das paredes, que se prolonga formando assim a cobertura. A estrutura das 

paredes é forrada com folhas e a da cobertura com colmo. A planta usual é rectangular com cerca de 

5 m de comprimento, por 3.5 m de largura e 2 m de altura.  

O espaço interior é formado por duas divisões, um quarto de dormir e uma sala, que pode também 

servir de cozinha, arrumo ou quarto, com porta exterior, sendo o pavimento em terra batida 

(Redinha, s.d., p. 7). O espaço pode ser melhorado pelo aumento da área coberta. Abrigo e 

dormitório de família e recinto para a guarda dos seus haveres, onde posteriormente é acrescentado 

um pátio vedado com cerca de 100 m2, que serve sempre que possível de sala de visitas, de estar, de 

jantar, de trabalho, cozinha e local destinado às operações de higiene. Colaço (1958, p. 7) designa 

esta tipologia de “célula primária da mais corrente habitação em Angola (…) de concepção 

fundamentalmente rural”, onde cada habitação goza de certo grau de isolamento. Nos espaços 

amplos descobertos, que são um complemento fundamental, a vida decorre ao ar livre. Geralmente 

é acrescentada mais uma divisão, com cerca de 2 m de comprimento, para servir de arrumo, pelo 

prolongamento da estrutura principal através de unidades sensivelmente iguais (Redinha, s.d., p. 8). 

Devido à efemeridade de certos materiais tradicionais, como por exemplo a cobertura em colmo 

(Colaço, 1958, p. 7), admite-se a possibilidade de efectivar a construção com materiais locais, baratos 

e de fácil obtenção, incrementando as indústrias de transportes e comércio locais, viabilizando o 

acesso ao crédito na habitação e desenvolvendo centros agrícolas e industriais. O principal 

inconveniente da construção tradicional é a sua curta duração, a vantagem prática é o seu baixo 

custo (Colaço, 1958, p. 8), que na década de 50 do século passado, não excedia o montante de dois 

meses do salário mensal de um trabalhador rural. Acontece que estas construções tendem a 

progredir para um tipo de melhor qualidade, conforme os rendimentos do seu proprietário e a sua 

fixação ao local. Dando o exemplo das casas do aldeamento agrícola do vale do Loge, estas 

habitações, também inspiradas na “evolução natural” do modelo indígena, dispunham de uma área 

coberta de 45 m2, isoladas, num terreno de 750 m2 dispondo de um sanitário em anexo com 9.5 m2. 

Eram compostas por três divisões em sequência, compreendendo a cozinha e um alpendre, sendo a 

área de cada divisão de 13 m2. O tipo de construção era em alvenaria e cobertas com chapa metálica 

ou chapa ondulada de fibrocimento (Colaço, 1958, p. 23). Mas este autor observa que nas zonas 

urbanas já se sentia a desadequação da casa rigorosamente tradicional, existindo vários tipos de 

construção aperfeiçoada (Colaço, 1958, p. 24). O mesmo autor considera que pela desadequação 

económica da área ocupada pelo quintal, se tentava substitui-lo por um pátio privativo ou varanda 

de estar, que continuavam a ser considerados essenciais para a vida ao ar livre. Nesse sentido a 

principal diferença tipológica entre a habitação urbana e a habitação rural tem a ver com o rácio 

entre o preço da construção e o valor dos terrenos por metro quadrado. A habitação rural, mesmo 

com um tipo de padrão de vida que se afasta gradualmente da economia tradicional, obedece a 
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hábitos mais ligados à vida ao ar livre. Nas zonas urbanas torna-se uma impossibilidade devido ao 

preço dos terrenos, o estabelecimento de pátios e, respectivos anexos, bem como o crescimento, 

com novas divisões, conforme as necessidades e disponibilidades financeiras do núcleo familiar. 

Como característica geral observa-se a importância da relativa privacidade do núcleo familiar em 

relação às habitações vizinhas, pátio exterior ou terreno que possibilite uma vivência ao ar livre e a 

existência de anexos e o seu crescimento gradual, cozinha e instalações sanitárias exteriores ou 

ligadas directamente ou exterior, varanda ou alpendre exterior coberto para protecção do sol e 

chuva que permita o convívio exterior, armazém pequeno de arrumação com ligação ao exterior. O 

número de quartos varia entre os dois a quatro quartos, a área ocupada de terreno é de 100 m2 onde 

o espaço anexado à habitação faz parte do modo de viver rural tradicional (Colaço, 1958, p. 35). Este 

tipo de solução exige a ocupação de grandes áreas de terreno livre, tornando-se por isso inviável nas 

zonas urbanas.  

Também é importante referir a produção de materiais de construção desenvolvida em 1958, pois 

dela transparece a potencialidade do território na produção própria e sua independência face ao 

exterior. Desse ponto de vista Colaço (Colaço, 1958, p. 10) regista que a alvenaria de pedra era cara 

sendo por isso utilizada a alvenaria de adobes, observando a sua fraca resistência principalmente à 

acção das chuvas e ao ataque da formiga-branca, verificando-se já o seu declínio no censo de 1950, 

com 27.6% de adeptos. Por isso as indústrias locais encaminharam-se para a produção de tijolos 

fabricados com argilas laterizadas e argilas caulinizadas (Colaço, 1958, p. 9).  

Colaço (1958, p. 9)refere a importância das pequenas indústrias no melhoramento das habitações, 

tais como as de serração, carpintaria e marcenaria. Em 1957 existiam 253 pequenas indústrias deste 

tipo. Em 1957 registavam-se cerca de 78 cerâmicas de materiais cozidos em fornos contínuos de 

tijolo maciço, tijolo furado, tijoleira para pavimentos, tijolo para rendilhados, tijolo para vigas pré-

fabricadas em betão, telha vermelha tipo canudo, tipo marselha e tipo lusa (Colaço, 1958, pp. 9-10). 

O desenvolvimento da indústria de produção de cal proveniente das conchas marinhas foi 

substituída pela de cal em pedra cozida em fornos próprios (em 1957 registavam-se 93 destas 

indústrias). Esta actividade industrial permitiu passar a fazer as paredes com alvenaria de tijolo e 

argamassa de cal, cobertura em telha, rebocos de cal e pinturas de cal, pavimentos revestidos com 

tijoleira de barro cozido ou em cimento. Além disso, aplicaram-se as madeiras das florestas do 

território angolano  (Colaço, 1958, p. 10). Este tipo de construção provou-se económico e expandiu-

se absorvendo os materiais locais. Entre 1940 e 1950 houve um incremento de 127.1% nas 

construções de alvenaria. 

Na sequência disso foi necessário recorrer a materiais importados para responder ao aumento de 

construção, o que fez com que se vulgarizasse o emprego dos blocos de cimento, inicialmente em 

moldes corridos de madeira e posteriormente no próprio local de obra com equipamento vibratório 

de baixa frequência, como blocos ocos com o betão amassado à betoneira  (Colaço, 1958, p. 10). O 

incremento da indústria de materiais hidráulicos levou a um aumento da importação de cimento 

para a produção de mosaicos de cimento (toscos e coloridos), mosaicos de marmorite fabricados 

através da compressão de prensas hidráulicas mecânicas. Nos anos 50 do século passado existiam 11 

fábricas de prensa hidráulica e mais outras 10 de outro tipo de artefactos à base de cimento  (Colaço, 

1958, p. 10). Implementaram-se fábricas de cimento no Lobito, desde 1952 e em Luanda em 1957. A 

instalação de uma fábrica de fibrocimento em Benguela permitiu fabricar chapa lisa para tectos e 

chapa ondulada para coberturas leves, bem como material de canalizações e esgotos (Colaço, 1958, 



116 
 

p. 12). É ainda de referir a produção de elementos pré-fabricados para as estruturas de cobertura e 

de estruturas contínuas porticadas, além de elementos pré-tensionados. 

Com a expansão das áreas urbanas, o aumento da construção em altura e a valorização artística dos 

edifícios com recursos locais, houve um incremento da indústria de rochas ornamentais (Colaço, 

1958, p. 13) para o fornecimento de cantarias, mármores e granitos polidos. Referindo-se a 

exploração dos calcários de Luanda, a pedra vermelha da Huila, os granitos de Nova Lisboa, da Caália, 

de Sá da Bandeira e da Cela. Além da produção dos mármores no Lobito, Huila, Moçâmedes e Cuanza 

Norte, as serrações produziam granulado para marmorite. 

No âmbito do reordenamento rural e desenvolvimento comunitário em 1966 a Junta Provincial de 

Povoamento de Angola (JPPA, 1964) propõe tipos de habitação rural que variam no número de 

quartos e área de construção tendo como objectivo incentivar o regime de auto construção numa 

perspectiva funcional, de estrutura programática simples e esteticamente adequada. Dispensam-se 

materiais como o betão armado e incentiva-se a utilização dos materiais locais de manuseamento 

fácil (Milheiro, 2012, pp. 354-5), através de “moradias simples e modestas, sempre susceptíveis de 

serem ampliadas e funcionalmente melhoradas à medida que for crescendo a capacidade económica 

dos utentes”  (JPPA, 1964), respeitando também os centros nativos, pela compreensão dos seus 

“hábitos sociais peculiares e formas tradicionais de vida”.  

Combinou-se a experiência popular com a actualização de técnicas construtivas industriais, como 

betão aparente de pilares, vigas e lintéis, assim como a cobertura em fibrocimento. Observando os 

modos de vida e registando as casas tradicionais, efectua-se na ilha de Luanda a edificação de casas 

modelo a pedido da Comissão Administrativa do Fundo de Bairros Populares de Angola, experiência 

que pretendia conjugar os recentes avanços na construção com a tendência evolutiva da casa 

tradicional  (Milheiro, 2012, pp. 354-5). 

Na lista das propostas exemplificadas pela JPPA (1964), para a habitação dos colonos e das 

populações nativas em áreas rurais, é dado ênfase aos projectos de cariz evolutiva e à utilização dos 

materiais locais. As paredes são sempre em alvenaria de tijolo cozido industrial ou blocos de cimento 

e argamassa de cimento; as coberturas variam entre a telha de argila cozida tipo marselha, a chapa 

de zinco ou cobertura em laje abobadada; os alicerces em betão ciclópico; as portas, janelas e 

respectivos aros, assim como a estrutura da cobertura, em madeiras de região; as fundações em 

pedra e os pavimentos em terra batida ou betonilha  (JPPA, 1964). 

Estas habitações, apesar de serem de natureza evolutiva, iniciam-se quase sempre com dois quartos 

e uma zona comum de cozinha, sala de jantar e estar. Questões de climatização através de 

ensombramento, ventilação natural cruzada e pé direito são sempre consideradas. Poupa-se nos 

custos iniciais, projectando-se um espaço funcional mínimo construído com materiais essenciais, 

tirando partido do aspecto evolutivo da planta assim como do incremento dos materiais. As casas 

para os colonos são desenhadas através de soluções geminadas ou em banda, não sendo o mesmo 

aconselhável para os nativos  (JPPA, 1964). 

Será importante referir o projecto da regedoria de Viana destinado a uma população autóctone de 

400 indivíduos, integrando-se no plano de aproveitamento da Reserva do Quicuche que abrange uma 

área de vinte e dois mil hectares. Os vários tipos de habitação teriam o carácter de projectos de 

referência e de ensaio para novos projectos deste tipo, a efectuar noutros núcleos de povoamento 

tradicional. Efectuou-se um inquérito sobre hábitos, costumes e tradições para o dimensionamento e 
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estruturação do aglomerado. Atribuiu-se um fogo isolado por família, respeitando as questões de 

distribuição espacial das famílias poligâmicas. Estabeleceu-se também uma tolerância relativa às 

áreas habitacionais, quanto ao provável aumento do núcleo familiar, sem a necessidade imediata da 

construção seguinte (JPPA, 1964). Cada habitação disporia de um lote de 30 x 15 m, e os materiais 

preconizados seriam paredes em alvenaria de blocos de solocimento, rebocadas em ambos os 

paramentos e assentes com argamassa semelhante. Os pavimentos seriam em tijoleira cerâmica e 

betonilha nas zonas de água. A cobertura de duas águas para evitar o mínimo de remoção da 

estrutura construída em caso de crescimento evolutivo, com beirados salientes e em chapa metálica 

perfilada, apoiada em madeiramentos. A estrutura de cobertura e as caixilharias de vãos seriam em 

madeira da região. Será interessante notar que de todos os projectos da JPPA este é o que 

contempla o aproveitamento dos materiais locais, tanto pela utilização dos blocos de terra crua em 

solocimento, como pela utilização de esteiras ou de luando, armados em bordão, como elementos 

de ensombramento no exterior e de divisórias no interior da habitação. 

3.1.7.2 - CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO ACTUALMENTE EM ANGOLA  

Vários autores e também profissionais no âmbito da arquitectura, como Daio (2011, p. 80), defendem 

que a solução para combater a pobreza urbana é a criação de condições para o crescimento de 

“novas centralidades” no interior de Angola, estancando esse êxodo e permitindo o retorno de 

milhares de famílias, que foram obrigadas a migrar em busca de oportunidades e que gradualmente 

vão perdendo as suas raízes.  

Realça-se a importância de grupos interdisciplinares em interacção com as comunidades locais para 

aferir a qualidade técnica da autoconstrução dirigida, destacando-se a importância da abertura por 

parte das instituições oficiais (Ministério do Urbanismo, Governos Provinciais e Administrações 

Locais)  (Daio, 2011, pp. 83-5).  

No município de Huambo aposta-se na casa térrea evolutiva em processo de autoconstrução, 

podendo começar por uma tipologia com um quarto e uma sala, a habitação vai sendo ampliada com 

a ajuda de um pedreiro e assistência técnica do município e de uma ONG190, possibilitando ao 

proprietário ampliar a sua habitação conforme as possibilidades financeiras (ANGOP, 2011). 

No caso de Angola e apesar do fraco desenvolvimento económico local, parece ser crescente a 

opinião da necessidade dos cidadãos angolanos participarem na solução dos seus problemas na vida 

pública e na política. Principalmente na actuação ao nível local dentro das comunidades, comunas e 

municípios, através de associações cívicas (AC) e ONG locais. No entanto a pobreza ainda é muito 

grande e como tal o apoio ao reforço das capacidades de organizações comunitárias que actuam 

                                                           
190

 A DW (Development Workshop) é uma ONG a trabalhar em Angola que defende o microfinanciamento e o 
sistema de autoconstrução progressiva, fazendo a assistência aos pedreiros e outras ONG que estejam a operar 
no terreno. Na localidade da Qissala, arredores do Huambo, a DW lançou um projecto para a construção de 90 
habitações T3 e T4 de carácter evolutivo (ANGOP, 2011) numa área de cento e vinte hectares, para a população 
de baixo rendimento. Em contraste o projecto Horizonte, designado como “uma nova centralidade da Caála” 
no Huambo, e promovido pela Kora Angola (empresa público-privada) aposta na habitação em altura de 4 pisos 
de apartamentos T3 de 100 m

2
, tendo o empreendimento global sido desenhado para comportar quatro mil 

fogos (KORA, 2011).  
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junto das populações torna-se uma questão de grande alcance estratégico (Vidal & Andrade, 2008, 

pp. 120-1). 

Vidal & Andrade (2008) referem o papel importante das Nações Unidas, através das suas agências, e 

de ONG como factores de desenvolvimento que, além de disponibilizarem recursos, ajudaram a criar 

uma consciencialização de cidadania. As ONG, desde o início da década de 1990, tornaram-se o 

sector mais dinâmico da sociedade civil angolana, apoiadas essencialmente no trabalho de 

voluntariado e recursos das próprias comunidades, com o objectivo de resolver os seus problemas 

concretos: promovendo dinâmicas participativas, fomentando novas formas de diálogo e 

influenciando a administração local (Vidal & Andrade, 2008, pp. 117-8). 

Estimulam-se a criação de fóruns locais191 onde as comunidades e AC, com o apoio prestado por 

ONG, interagem com as instituições públicas, promovem direitos, reforçam capacidades, facilitam o 

acesso à informação, fazem lobby e praticam advocacia. “Utilizando metodologias participativas, 

estabelecem relações horizontais com as organizações comunitárias e contribuem para a sua 

autonomia e auto-estima, constituindo causa e consequência da construção de capacidades” (Vidal & 

Andrade, 2008, pp. 118-121). 

O actual modelo de desenvolvimento deveria estar centrado na diminuição das grandes assimetrias 

de Angola. Focando-se em reformas nas áreas da educação, da saúde, da habitação e não apenas na 

aposta pontual de grandes infra-estruturas de betão que dão mais visibilidade política (Vidal & 

Andrade, 2008, pp. 90-1). Para evitar a fuga das populações do campo para algumas cidades, onde a 

grande maioria da população se concentra, deveria existir um plano concertado numa acção de 

redistribuição equilibrada da riqueza por todo o território, através de um modelo de 

desenvolvimento que incluísse as regiões mais periféricas. As populações poderiam, assim, ter 

condições para trabalhar e habitar nesses territórios mais esquecidos, onde existiriam serviços 

sociais de apoio, escolas condignas e com professores, hospitais e centros médico-hospitalares 

minimamente equipados e com médicos, condições que permitiriam um desenvolvimento 

sustentável das actividades económicas, dando mais voz à dimensão local (às comunidades, às 

comunas, aos municípios e às províncias) e permitindo estimular a participação das populações em 

questões que as afectam directamente. 

3.1.7.3 – ARQUITECTURA EM ANGOLA NO CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Com um crescimento urbano acelerado as cidades africanas assistem a um grande aumento e 

expansão dos assentamentos informais periurbanos devido à forte pressão do êxodo rural provocado 

pelas oportunidades que os centros urbanos oferecem, um fenómeno comum em toda a Africa 

subsariana (Viegas, 2011, p. 87). Em Luanda, que apresenta quase um terço do total demográfico de 
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 Nestes espaços designados na bibliografia anglo-saxónica por new democratic spaces promove-se a 
participação das comunidades na discussão e soluções das suas necessidades, que inclui a responsabilização do 
Estado central por determinadas políticas, graças ao apoio jurídico prestado pelas ONG (Vidal & Andrade, 
2008). 
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Angola, 80% da população “vive do e no sector informal192 abrangendo maioritariamente o sector 

social de baixa renda” (Daio, 2011, p. 80). Neste cenário de grande carência habitacional, provocada 

pelo forte crescimento desregulado e ausência de planeamento, o espaço densificado assume limites 

inconstantes e indefinidos. Por isso o território em Luanda vai-se difundir pela periferização da 

cidade, onde o centro formal e o espaço rural são as suas referências193 (Viegas, 2011, p. 87), e, com 

um perímetro de cerca de 100 km a cidade continua a registar uma taxa de crescimento anual 

anómala na ordem dos 6.5% (Viegas, 2011, p. 93). 

Preconizando um desenvolvimento sustentável, no âmbito da requalificação urbana, dos musseques 

e das novas centralidades do interior, Daio (2011, p. 79) destaca as várias escalas de intervenção: 

1. Planeamento Urbano e Planos Directores: deverão ser compatibilizados e redefinidos os planos de 

urbanização em função do plano director em vigor, para respeitar a devida ordem hierárquica194. 

2. Loteamento e Urbanismo adaptado ao contexto sociocultural angolano: as operações de 

loteamento, dimensionamento dos lotes e definição dos quarteirões deverão obedecer ao 

contexto económico de baixos rendimentos, optimizando as infra-estruturas para um maior 

número de agregados familiares possíveis195. 
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 É possível classificar dois tipos de musseques: os que são possíveis de requalificar, apesar de muito 
degradados, pois apresentam algum traçado, de lotes identificáveis e moradias com algum conforto; e os não 
requalificáveis, que apresentam moradias com uma média de 45 m

2
 numa total desordem e ausência de 

loteamento (Daio, 2011, p. 80). 

193
 A migração da população rural para as áreas urbanas começou nos finais de 1950 com a industrialização. 

Aumentou nos finais da década de 1970, devido à independência e guerra civil (fuga das zonas de guerra), e 
acelerou com o crescimento económico depois do acordo de paz de 4 de Abril 2002, devido à busca de 
melhores oportunidades de emprego que não existiam nas zonas rurais. O centro formal de Luanda cresceu 
cerca de 250 mil habitantes entre 1940 e 1970 (de menos de 500 mil habitantes, de acordo com o censo de 
1940, para 750 mil habitantes, segundo o censo de 1970 (Viegas, 2011, p. 93)). As estimativas actuais apontam 
para mais de 5 milhões de habitantes (INE, 2012). 

194
 Segundo Daio (2011) na localização e definição das reservas fundiárias deve ser observado o princípio da 

equidade urbana, assegurando um acesso justo a infra-estruturas e serviços, evitando assimetrias urbanas na 
criação de guetos e cidades dormitórios. É também imperativo a criação de eixos de economia e 
desenvolvimento, permitidos pela mobilidade urbana com transportes rodoviários, ferroviários e fluviais que 
facilitem a circulação de pessoas, serviços e bens. O referido autor/arquitecto no seu estudo sobre Cazenga 
(um musseque incapaz de requalificação urbana, com tendência a demolição gradual e integração na cidade 
formal) propõe a escolha de zonas estrategicamente colocadas entre dois eixos estruturantes de 
desenvolvimento urbano e próximo de um terminal ferroviário, preservando caminhos pedonais e espaços 
públicos que constituam a memória do lugar. 

195
 Nos aglomerados rurais típicos a herança tradicional é fundamental para se identificarem os modelos e 

sistemas característicos da realidade socio-cultural angolana, onde o complexo sistema hierárquico de 
centralidade (a autoridade comunal) e a forte presença da natureza são essenciais. Daio (2011, p. 83) é 
fortemente crítico de sistemas apoiados em soluções industriais em série, tanto no projecto como na 
construção, obedecendo a regras meramente económicas, onde a monotonia criada pelo desenho urbanístico 
e arquitectónico estereotipam a zona como bairro social ou gueto. Kimbópolis é um neologismo “criado para 
caracterizar uma nova abordagem urbanística nestas regiões rurais, sem romper com os seus hábitos e 
costumes, técnicas construtivas e ambiente, mas antes organizando, modernizando e sistematizando a 
construção de um embrião de cidade (polis), tendo como referência a organização sócio-espacial das 
comunidades rurais (kimbo) onde a convivência e a solidariedade são características marcantes” (Daio, 2011, p. 
82). 
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3. Tipologia Habitacional de baixo custo: no contexto de um desenvolvimento sustentável 

(ambiental, sociocultural e económico), a habitação deverá também contemplar um conjunto de 

estruturas físicas intrínsecas196.  

4. Tecnologias de Construção de baixo custo: a importância de evitar o recurso à importação, tirando 

partido dos materiais locais (Daio, 2011, p. 85).  

3.1.7.4 - CONTROLO AMBIENTAL DO EDIFICADO E ESTRATÉGIAS DE CLIMATIZAÇÃO 

Em Luanda e nas principais capitais de província, nas décadas de 1960 e 1970, houve uma influência 

nítida do movimento moderno, tanto no traçado arquitectónico, como na utilização de materiais, 

como o betão armado, no projecto das diferentes tipologias (mas principalmente de carácter 

institucional) pelos vários arquitectos. Mas, além da procura de uma estética modernista, houve 

também uma forte preocupação de controlo ambiental do edificado, utilizando-se para isso 

estratégias passivas de climatização, onde os pressupostos do movimento moderno foram adaptados 

às características dos climas tropicais (Milheiro, 2012).  

Esse facto é notado principalmente, tanto pela influência de Le Corbusier, como pela arquitectura 

brasileira (Magalhães, 2009), na utilização de uma segunda “pele” proporcionada por elementos 

verticais de betão na fachada que permitem protecção ao sol, chuva, exigências críticas da 

humidade, e optimizam a ocorrência de ventilação natural. A aplicação na fachada de brise-soleil, 

além de imprimir um carácter plasticamente expressivo, é feita de uma forma descriminada segundo 

a orientação e altura do sol, dispondo-se, por exemplo, de uma maneira mais cerrada nas fachadas 

poente e nascente (as mais expostas ao sol sem protecção do beirado ao nascente e entardecer) e 

também na sua utilização conjugada com galerias e pátios. 

As estratégias passivas mais utilizadas por estes arquitectos, além das grelhas verticais, são as 

seguintes: a conjugação de pátios interiores protegidos com grelhas rendilhadas para tornar mais 

eficaz a ventilação natural; utilização de galerias exteriores para a distribuição horizontal  (Milheiro, 

2012) assim como de comunicações verticais exteriores, principalmente em edifícios escolares, pelas 

mesmas razões de ventilação; dupla cobertura (Magalhães, 2009), com amplo espaço entre a 

cobertura exterior e o tecto interior, para uma melhor protecção da irradiação solar e arrefecimento 

por ventilação; incremento lateral da cobertura para proteger a fachada do sol e da chuva; utilização 

de volumes assentes em cima de pilotis (Milheiro, 2012); prolongamento da cobertura, ou a 

utilização de palas de ensombramento na protecção de espaços exteriores de vivência. 

Em relação aos programas de habitação, promovidos na época colonial pela Junta Provincial de 

Planeamento de Angola, dirigidos às populações economicamente mais débeis, colonos e 

autóctones, verifica-se também uma preocupação do controle climático do interior, no desenho de 

                                                           
196

 Assegurar as infra-estruturas mínimas evolutivas, os serviços, os espaços públicos e as áreas verdes, 
concebendo uma habitação adaptada aos critérios ambientais e culturais onde “a habitação de custos 
controlados deverá ter uma boa arquitectura, desmistificando a ideia estereotipada da casinha do povo” (Daio, 
2011, p. 83). Preconiza-se uma série de requisitos básicos a priori, ambientais e sócio-culturais: ventilação 
eficaz; isolamento térmico; habitação evolutiva; espaços exteriores à sombra (alpendres, marquises, varandas, 
pátios e galerias); cozinha generosa e normalmente adjacente aos espaços exteriores (Daio, 2011, p. 83). 
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espaços de pé direito alto articulados sempre com alpendres, outros ensombramentos e ventilação 

natural, assim como a conjugação dos materiais aplicados mais termicamente eficazes (JPPA, 1964). 

Actualmente em Angola estes princípios de climatização passiva não estão a ser aplicados, por serem 

considerados, erradamente, como uma opção que apresenta algum risco e por ser considerada 

ineficiente. Como tal as soluções de climatização são remetidas para a utilização plena do ar 

condicionado (Guedes, et al., 2011, p. 14). 

Guedes, et al. (2011) referem as várias técnicas passivas, de modo generalista para todo o território, 

que podem ser utilizadas em projecto tais como: a melhor orientação para o edificado reduzir os 

ganhos solares, e localização das várias divisões; ensombramento relativamente à cobertura e 

alçados, dispositivos fixos e ajustáveis; revestimentos; isolamentos; dimensionamento e orientação 

das aberturas de vãos; os vários tipos de ventilação natural; utilização dos elementos construídos na 

utilização da inércia térmica para controlar a temperatura. 

Os respectivos autores, baseados em dados climáticos das capitais das províncias de Luanda, 

Huambo, Uíge e Cunene, identificam as estratégias passivas que possibilitam ampliar a zona de 

conforto térmico (utilizando gráficos de conforto térmico de Givoni). Elaboraram-se os diagramas 

psicométricos para as cidades de Luanda, Uíge, Huambo, e Ondjiva, verificando-se que, devido aos 

contrastes regionais acentuados existentes no território, há uma grande diversidade climática com 

requisitos específicos na utilização das estratégias passivas (Guedes, et al., 2011, p. 70). São 

sugeridas as diferentes estratégias passivas identificadas, mas estas propostas não são especificadas 

nem concretizadas com exemplos práticos de projecto. 

Guedes, et al. (2011) referem também a utilização das técnicas que utilizam terra crua, como o 

adobe, a taipa, tabique ou blocos de terra comprimida. Outros autores (Louro, et al., 2009) propõem 

uma série de tipologias habitacionais enquadradas nos musseques de Luanda, remetendo para 

questões como a importância do espaço exterior, carácter evolutivo do espaço, utilização de baixa 

tecnologia nos aspectos construtivos, desenvolvimento de indústrias associadas e de mão-de-obra 

local.  

Do ponto de vista dos materiais estes temas são tratados de uma maneira genérica, podendo-se 

enquadrar em qualquer outro país em desenvolvimento, não especificando os respectivos 

constrangimentos geográficos e especificidades locais, assim como não é elaborada nem referida 

uma metodologia na abordagem da aplicação das tecnologias construtivas às várias regiões que 

permita um enquadramento local. 

3.1.8 – CONCLUSÃO 

Verifica-se uma acentuada heterogeneidade do território de Angola ao nível geomorfológico, 

climático, geológico, pedológico, fitogeográfico e etnográfico; como tal, no acto de projectar será 

inequívoco afirmar que uma utilização, informada e ponderada (destes contrastes físico-geográficos), 

deverá ter consequências na materialização na arquitectura do edificado.  

As várias técnicas de construir pelas diferentes etnias reflectem os recursos disponibilizados pelo 

território. Mas, será conveniente observar que a estratégia construtiva das populações autóctones, 
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na utilização dos recursos disponíveis, deverá também ser enquadrada no âmbito da economia 

tradicional. Onde a imposição de limites nos custos, assim como, o modo de viver da habitação, 

relacionados com a vida económica dessas populações, cerceia, de certa maneira, o usufruto de 

todas as potencialidades que o território coloca à disposição. 

Do ponto de vista da arquitectura, os contrastes físico-geográficos determinam os materiais de 

construção e as possíveis técnicas construtivas (nas fundações, paredes, estruturas, coberturas, 

revestimentos e vãos). Mas também a sua adaptação climática, e, nesse sentido, deve-se tirar 

partido do comportamento destes materiais (através de estratégias passivas) minimizando o 

desconforto criado pelas amplitudes térmicas, humidade relativa, pluviosidade e insolação. 

Procurando determinar em projecto a sua melhor utilização (dos materiais locais) no isolamento 

térmico, impermeabilização, ensombramento e ventilação natural. 

Os solos, pelas suas características físicas, químicas e mecânicas, podem ser um óptimo material para 

a construção de paredes e rebocos, onde as variações das percentagens dos seus inertes (cascalhos, 

areias, siltes e argilas) podem determinar o tipo de técnica construtiva em terra crua. Todavia, não se 

deve esquecer que a perspectiva da construção na arquitectura aqui enquadrada se deve reflectir no 

âmbito das designadas AT. Nesse sentido, as diversas técnicas de terra crua, são uma maneira mais 

directa das populações locais se poderem apropriar dos solos, como fonte de material para a 

construção, e assim dinamizarem a economia regional através de pequenas indústrias locais, de 

baixo rendimento. As tecnologias de terra crua, além de utilizarem um material com boas 

características higroscópicas e térmicas, permitem baixas emissões de carbono e reduzir a energia 

incorporada quando comparadas com a produção de tijolos cozidos.  

Nas áreas de solos ricos em argila existe potencial para serem criadas pequenas indústrias locais de 

tijolo cozido, mas é importante observar, que, a experiência nas zonas rurais de países em 

desenvolvimento, como a India, ou certas zonas do Brasil197, descrita em bibliografia actual (Sinha, 

                                                           
197

 As questões da sustentabilidade dos materiais geralmente são ubíquas, e, diferentes actores e factores 
geográficos alteram as condições necessárias, para que o mesmo material possa ter um impacto ambiental 
positivo, inviabilizando, por isso, a sustentabilidade desse mesmo material em regiões distintas. Por exemplo, 
na cidade de Santo António do Descoberto Fernandez & D´Aragon (2004)  referem as desvantagens dos tijolos 
sólidos de argila cozida, produzidos numa pequena indústria local, e, que por isso mesmo, tinham uma 
qualidade irregular e pouca resistência, e como, tal eram utilizados apenas nas fossas sanitárias e tanques de 
água e raramente na construção de habitação. Além disso, os reduzidos impactos positivos na economia local e 
baixos custos de transporte não compensavam o impacto ambiental negativo. De facto, os blocos eram 
produzidos por pequenas fábricas que retiravam a argila directamente dos bancos dos rios e aumentavam a 
erosão provocada pela desflorestação que resultava do abate de árvores para queima nos fornos, que, também 
eram ineficientes e poluentes (Fernandez & D´Aragon, 2004, p. 125). Devido a isso, geralmente as habitações 
permanentes construídas pela população eram feitas a partir de tijolos extrudidos de argila cozida e blocos de 
cimento, ambos de produção industrial produzidos fora da comunidade de Santo António, o que os tornava 
economicamente e ecologicamente dispendiosos (custos de transportes, elevada energia embebida e não 
acrescentavam uma mais valia para a economia local) (Fernandez & D´Aragon, 2004, p. 125). Na tentativa de 
introduzirem uma tecnologia que pudesse ser utilizada pela população, economicamente e ambientalmente 
eficaz, os autores consideraram também, que as técnicas tradicionais de tijolo de adobe e pau-a-pique nestas 
zonas periurbanas eram inviáveis. Precisavam de uma tecnologia eficaz na produção, economicamente e 
culturalmente acessível mas com características de produção semi-industrial. A prensa manual de blocos de 
terra comprimida (BTC) cumpriu esses objectivos: era facilmente operável, de fácil manutenção, baseando-se 
nos materiais e recursos humanos locais, de baixo custo e com impacto ambiental reduzido. Também 
fundamental para o seu sucesso é o facto de o produto final ter uma aparência similar aos produtos industriais, 
demonstrando uniformidade geométrica e mantendo a qualidade por igual em toda a produção. Foi assim 
positivamente aceite pelos produtores e os utilizadores finais. Segundo a experiencia dos autores, é preciso 
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2012) relacionam essas pequenas indústrias com impactos ambientais negativos. Podendo-se 

apontar os seguintes: gastos energéticos reflectidos na desflorestação local; degradação e erosão das 

margens dos rios onde geralmente estão localizados os barreiros; a poluição atmosférica198 com 

repercussão na saúde dos seus trabalhadores através de doenças pulmonares crónicas; e também, a 

degradação de terras potencialmente utilizáveis para o cultivo. Como tal, defende-se que, em áreas 

como solos argilosos e com potencial para a cerâmica vermelha, a sua exploração deverá ser apenas 

perspectivada nos moldes de uma indústria moderna de escala nacional. Devendo-se apontar as 

tecnologias de terra crua como a mais indicada para o desenvolvimento de pequenas indústrias para 

a construção dirigida às populações. 

Também é importante observar que em Angola a construção em terra crua, como o adobe, está 

pejorativamente associada, pelas populações autóctones, a uma má construção. Devido à rápida 

degradação provocada pela erosão das águas das chuvas, morosidade na construção e com a 

exigência de uma manutenção periódica, que acaba por se tornar relativamente dispendiosa 

(ocupando tempo e dinheiro), não valorizando o espaço construído como um bom investimento 

financeiro a realizar. Nesse sentido, a má reputação do adobe é consequência da maneira incorrecta 

de o produzir e a erros básicos no projecto da habitação (Chissama, 2009).  

As tecnologias de terra crua, desde que correctamente utilizadas, na sua produção e aplicação em 

projecto, podem ter um potencial no desenvolvimento de pequenas industrias locais de construção 

devido à sua fácil apropriação pela população. Devendo a sua aplicação ser perspectivada num 

incremento tecnológico proporcionado pelas AT; seguindo os vários exemplos disponibilizados pela 

experiência de acções de desenvolvimento de ONGs e arquitectos em PED (Archuitectural for 

Humanity, 2006). 

Nos projectos apresentados no capítulo 4 da dissertação são propostos, na construção das paredes, 

tijolos de adobe e/ou tijolos em BTC, dependendo das características dos solos locais (percentagens 

de argila e areias), demonstrando a diversidade do território e as suas consequências na apropriação 

dos materiais na arquitectura. 

Apesar da exploração de jazidas de rochas ornamentais exigir um investimento tecnológico e 

financeiro elevado, esse tipo de indústria já existe no território, encontrando-se em laboração para 

exportação. Existindo uma grande quantidade relativa de subprodutos sem valor comercial que são 

depositados em escombreiras. É possível, como tal, colocar a hipótese de potenciar o surgimento de 

pequenas oficinas locais que façam a transformação desses subprodutos para serem utilizados na 

construção civil, a nível local e regional. Além dos inertes, resultantes dos resíduos e que podem ser 

aproveitados directamente nos enrocamentos de fundações ou em betão ciclópico, existe toda uma 

gama utilizações: lajetas para pavimentos interiores e exteriores e para rodapés, pedras de soleira e 

cantarias exteriores, bancadas de cozinha ou de casa de banho, inertes para o fabrico de pavimento 

                                                                                                                                                                                     
começar com projectos de pequena escala, que apesar de humildes nos seus resultados, acabam por ser mais 
sólidos que os projectos ambiciosos de grande escala que não garantem resultados (Fernandez & D´Aragon, 
2004, p. 127). 

198
 É conveniente observar que se trata de indústrias com um nível tecnológico equiparado ao século XIX. Uma 

indústria moderna e actualizada tecnologicamente requer um grande investimento de capital financeiro, onde 
a laboração depende mais do investimento tecnológico do que da quantidade de mão-de-obra, além de 
necessitar de estar implantada num mercado que tire partido da economia de escala a nível nacional. 



124 
 

hidráulico em pequenas oficinas locais, matéria-prima para o fabrico local argamassas à base de cal, 

etc. 

Em relação ao coberto vegetal do solo as aplicações na construção também são várias. As gramíneas 

poderão ser utilizadas no revestimento de coberturas, fabrico de esteiras para ensombramento, 

fibras para os adobes e revestimentos de isolamento térmico; as madeiras na construção de 

estruturas, caixilharias de janelas e portas, paredes, mobiliário, e folheados, contraplacados e no 

fabrico de aglomerados no aproveitamento de resíduos de madeiras. 

Devido aos vastos recursos disponibilizados pela diversidade físico-geográfica do território, propõe-

se um método de trabalho que possibilite a distribuição espacial desta informação e a torne um 

factor operativo em projecto. Permitindo, de modo coerente e organizado, projectar em arquitectura 

utilizando os materiais locais de construção retirados dos solos, das rochas e da vegetação, assim 

como a sua articulação com o clima e a etnografia local. Esse método deverá também disponibilizar 

uma leitura sobre o potencial das complementaridades regionais proporcionada pelos contrastes 

físico-geográficos do território. 
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3.2 - SUDOESTE DE ANGOLA 

Para o caso de estudo desta dissertação foram seleccionadas 3 áreas localizadas no Sudoeste de 

Angola, sendo uma no litoral, outra no interior e outra ainda numa zona intermédia entre as outras 

duas, as quais se designarão respectivamente de: Namibe, Litoral Sul; Lubango, Planalto Interior; 

Menongue, Cuando-Cubango (fig. 3.4). A escolha deveu-se aos contrastes regionais acentuados entre 

o litoral e o interior a nível topográfico, climático, geológico, geomorfológico, pedológico e de 

coberto vegetal. Do ponto de vista da ocupação humana há igualmente contrastes evidentes com 

densidades populacionais baixas na área litoral e relativamente elevadas na região mais interior.  

 

 
 
 

Fig. 3.4. Áreas de estudo seleccionadas e unidades geomorfológicas de Angola. Adapt. de CEPT (1968). 

 

Na região existe um porto no Namibe, bem como a linha ferroviária que liga Menongue ao litoral 

passando por Lubango. O porto constitui um interface entre os transportes marítimos que vêm do 

exterior e os ferroviários, sobretudo destinados a escoar os produtos do empreendimento mineiro 

de Kassinga. Este eixo constitui o denominado Corredor de Desenvolvimento do Namibe pois une 

polos económicos fundamentais de grandes potencialidades agrícolas e mineiras do planalto da Huila 

com o porto (CESO, CI, SA, 2014, p. 85). Permite também desenvolver o mercado de 

complementaridades de bens e serviços entre os vários polos servidos, tirando partido dos recursos 

locais. 

À semelhança do que se observa em todo o território de Angola, no Sudoeste verifica-se que o clima 

se torna mais húmido com a distância ao mar e com o aumento da altitude, particularmente a cerca 

a b c d e 
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Unidades geomorfológicas designadas em CEPT (1968):  

a - Faixa litoral; b - Zona de transição para o interior; c - Cadeia marginal de montanhas; 

d - Planalto antigo; e - Bacias do Zambeze e do Cubango. 
 

Designação das áreas seleccionadas para caso de estudo: 

1 – Namibe, Litoral Sul; 2 – Lubango, Planalto Interior; 3 – Menongue, Cuando-Cubango. 

 

N 
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de 100 km do litoral, onde uma escarpa de aproximadamente 1000 m de altura limita uma superfície 

planáltica dominante que atinge os 2300 m de altitude, mais concretamente os Planaltos de Bimbe e 

Humpata, que constituem os topos daquela escarpa. A leste as altitudes variam entre os 1800 m e os 

1200 m. 

A diversidade do relevo está relacionada com as condicionantes geológicas, nomeadamente os tipos 

de rochas que numa estreita faixa do litoral são sedimentares. Em direcção ao interior ocorrem 

afloramentos de rochas metamórficas e magmáticas em manchas muito diversificadas no espaço. A 

escarpa é talhada sobretudo em quartzitos. A Leste encontram-se sobretudo extensas áreas de 

afloramentos graníticos e noritos.  

Os tipos de solos são igualmente diversificados, sendo predominantemente arídicos, fersialíticos e 

paraferralíticos na área litoral a Oeste da escarpa e ferralíticos amarelos ou vermelhos para Leste. 

Relacionado com os contrastes climáticos e, em certa medida com os tipos de solos, o coberto 

vegetal é igualmente diversificado com formações vegetais de áreas desérticas litorais, que passam a 

estepes e savanas para o interior e na escarpa constituem um mosaico de floresta e savana.  

Os contrastes a nível topográfico, climático, geológico, pedológico e coberto vegetal permitem 

definir várias áreas distintas do litoral para o interior, como se segue: 

� Uma faixa litoral , de altitudes médias entre 150 e 250 m, que inclina suavemente para o litoral, 

em grande parte, limitada a Oeste por uma arriba com desníveis de 100 a 150 m. Constituída 

essencialmente por um deserto de dunas de areia, com um clima seco de deserto do tipo BWh 

(segundo Köppen) e com solos predominantemente arídicos; 

� Mais a Leste, uma zona de transição para o interior, representada por uma faixa subplanáltica, 

que atinge altitudes entre os 400 m e 600 m, elevando-se gradualmente numa série de 

aplanações até à escarpa de Chela. O clima é seco de estepe (BSh’) e mais a Leste torna-se tropical 

chuvoso de savana (Aw). A vegetação passa de estepes sub-desérticas e estepes arbóreas para 

savana e mata de mutati. 

� O planalto dominante, limitado a Oeste pela escarpa de Chela, separa o litoral do planalto interior 

e tem altitudes máximas entre os 2100 m e 2200 m. O clima a esta altitude é temperado tropical 

com inverno seco (Cwa). A vegetação é sobretudo de mata de mutati e savana que muda para a 

mata panda; 

� Na área mais interior desenvolve-se um planalto extenso com altitude entre 1400 m e 1000 m, 

mais a Leste. O clima é igualmente temperado tropical de altitude, tornando-se mais rigoroso 

relativamente às amplitudes térmicas e temperaturas mínimas baixas (Cwb). Geologicamente 

encontram-se áreas vastas de cobertura arenosa e o coberto vegetal é sobretudo de floresta ralas 

do tipo “miombo” ou bosques. 

3.2.1 – RELEVO  

Do ponto de vista da morfologia a região sudoeste de Angola compreende planaltos extensos, 

separados entre si por escarpas com alturas diversas, sendo a de maior dimensão a escarpa da Chela, 
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que na região de Lubango tem uma altura de 1000 m (fig. 3.5), diminuindo para Norte e para Sul, 

respectivamente para 600 m e 300 m  (Feio, 1981). 

O relevo da área compreendida entre a costa e a escarpa de Chela compreende uma área planáltica 

cujos topos se integram fundamentalmente em duas aplanações. A primeira aplanação encontra-se 

na faixa litoral e é quase paralela à orla costeira, e desenvolve-se até ao paralelo de 16oS, sendo 

ocupada por uma extensa área de dunas (Diniz, 2006, p. 16), rochas sedimentares e, em parte, 

rochas plutónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Perfil litoral-interior do sudoeste de Angola segundo o paralelo 15
o
S. Adapt. de Feio (1981). 

 

A segunda aplanação encontra-se imediatamente para Leste, com uma largura de 80 a 100 km, com 

os topos planálticos que variam entre os 400 m e 600 m de altitude. Nesta área, os relevos isolados 

dominam a superfície do topo, sendo mais frequentes para Leste  (Feio, 1981). Estes relevos do tipo 

inselberge têm vertentes abruptas, e são testemunhos de variadas condições lito-estruturais das 

rochas magmáticas em que se desenvolveram. 

A região escarpada de Chela, com desnível mais acentuado entre Vila Arriaga e Cainde, talhada no 

topo em rochas duras quartzíticas, limita a Oeste o planalto dominante, que compreende sobretudo 

as superfícies do Bimbe (2300 m de altitude) e da Humpata (2000 m de altitude)  (Diniz, 2006, p. 

314). 

Para Leste desenvolve-se um Planalto Interior que constitui a maior parte da área oriental, mais 

elevado no sector centro ocidental, com altitudes, no geral, inferiores a 1500 m. Talha rochas 

metamórficas e numa vasta área arcoses, conglomerados, arenitos e dispõe de uma extensa 

cobertura de areias (Costa, 2006). 

a b c d e

Unidades geomorfológicas designadas em CEPT (1968): a - Faixa litoral; b - Zona de transição para o interior; 

c - Cadeia marginal de montanhas; d - Planalto antigo; e - Bacias do Zambeze e do Cubango. 
 

Designação das áreas seleccionadas para caso de estudo: 

1 – Namibe, Litoral Sul; 2 – Lubango, Planalto Interior; 3 – Menongue, Cuando-Cubango. 

 

1 2 3 
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3.2.2 – CLIMA 

Na região sudoeste de Angola os tipos de clima são bem contrastados entre si, sendo o litoral de 

características desérticas (BWh segundo Köppen) (fig. 3.6). O clima passa gradualmente a semiárido 

de estepe (BSh), até à base da escarpa de Chela, a oeste de Lubango e a cerca de 100 km da linha de 

costa, onde tem características de tropical com uma estação húmida bem definida (Aw). Acima da 

escarpa os climas têm condições térmicas temperadas sendo mais quente na região de Lubango 

(Cwa) e mais fresco para o interior, como em Menongue (Cwb).  

A diversidade de tipos de clima na região resulta sobretudo do regime sazonal de alguns elementos 

climáticos fundamentais como a precipitação, a evaporação, a humidade relativa, a temperatura 

máxima e mínima e direcção e velocidade de ventos observadas em cada local, para salientar alguns 

dos que mais se reflectem no conforto humano. 

 

 

 

 

 

Apesar da diversidade climática regional alguns aspectos de conjunto se podem evidenciar em todo o 

sudoeste de Angola, como a amplitude térmica diurna ser superior à anual, ou como a estação das 

chuvas ocorrer no período quente, de Novembro a Abril, aquando da passagem do sol pelo paralelo 

do lugar, com uma culminação zenital no início de Novembro e outra em meados de Fevereiro. As 

precipitações são concentradas no tempo e intensas, com chuvadas que provocam inundações em 

áreas de drenagem deficiente. Os raios solares têm ângulos de incidência elevados que variam entre 

90o, aquando das duas culminações zenitais, e mais baixas, de 51,6o em Julho, em plena época seca e 

mais fresca (Azevedo, et al., 1972). 

Para avaliar mais detalhadamente as condições climáticas da região seleccionaram-se três estações 

meteorológicas que se encontram a uma latitude semelhante e das quais se dispõem de dados do 

período 1951-1970. Uma localiza-se no litoral, Namibe (Moçâmedes) (15o12’S, 12o9’E, 44m) outra na 

área planáltica dominante acima de 1500 m de altitude, Lubango (Sá da Bandeira) (14o54’S, 13o31’E, 

Namibe 

Lubango 
Menongue 

BSh´ 

Aw 
BSh 

BWh 
BWh´ 
Cwa 
Cwb 

Figura 3.6. Tipos de climas (segundo Köppen) do sudoeste de Angola. Adapt. de Azevedo et al. (1972) e 
Fonseca (1963).  

Aw-Clima tropical de savana; BSh-clima quente de estepe; BSh’-clima de estepe; BWh- clima quente 
desértico; BWh’- clima desértico; Cwa- temperado tropical quente; Cwb-temperado tropical. 
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1763 m) e a terceira no interior planáltico Menongue (Serpa Pinto) (14o40’S, 17o12’E, 1348 m) (fig. 

3.6).  

Do litoral para o interior verifica-se um aumento dos quantitativos anuais de precipitação, aumento 

esse mais acentuado entre Namibe e Lubango (tabela 3.1 e fig. 3.7), até à base da escarpa de Chela, a 

cerca de 100 km da linha de costa. A Leste daquela escarpa os valores de precipitação aumentam de 

forma menos acentuada até Menongue. Regista-se um acréscimo dos valores da temperatura 

máxima média e um decréscimo da temperatura mínima média. No Lubango ocorrem ainda os 

valores mais baixos de humidade relativa média e os totais anuais mais elevados de evaporação das 

três estações meteorológicas consideradas. 

 

 

. 

 

O regime mensal da precipitação, evaporação e humidade relativa têm um contraste acentuado 

entre o litoral e as outras regiões do interior, sendo que em Namibe a evaporação é mais elevada no 

período chuvoso, a que se associa uma pequena descida dos valores de humidade relativa, embora 

se mantenha acima dos 70% (fig. 3.8).  

O regime da precipitação é marcado pelo facto de em Namibe todos os meses se poderem 

considerar secos, no Lubango e Menongue registam-se 5 meses húmidos (Novembro a Abril) (fig. 

3.8). O mês de Março é o mais chuvoso no Namibe e Lubango, respectivamente com 15 mm e 201 

mm, e no Menongue é o mês de Janeiro com 205 mm. A precipitação do mês mais chuvoso 

corresponde aproximadamente a um terço do total anual no Namibe e a um quinto desse total no 

Figura 3.7. Pluviosidade média anual na área litoral da 

região sudoeste de Angola. Adapt. de Daveau (1972). 

Namibe 

Lubango 
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Lubango e Menongue. Regista-se precipitação em metade dos dias dos meses do período húmido em 

Lubango e Menongue, sendo também os episódios chuvosos mais intensos nestas estações. No 

Namibe o número máximo de dias de chuva mensal é de apenas 5 e ocorrem em Março, o mês mais 

chuvoso do ano. 

O valor da evaporação total anual é sempre mais elevado que o da precipitação em todas as regiões. 

Em Namibe perfaz apenas 1565 mm, no entanto este valor equivale a 32 vezes mais que a escassa 

precipitação que no ano é de apenas a 48 mm (tabela 3.1). Em Lubango a evaporação anual ascende 

a 3029 mm, praticamente o dobro da registada em Namibe, mas representa cerca do triplo do total 

de precipitação anual de 960 mm. Em Menongue a evaporação anual excede apenas em 883 mm o 

total da precipitação. 

 

Tabela 3.1. Dados meteorológicos no Sudoeste de Angola (médias anuais do período 1951-1970). 

 Namibe 
(Moçâmedes) 

Lubango 
(Sá da Bandeira) 

Menongue 
(Serpa Pinto) 

Precipitação (mm) 48.0 960.0 1041.0 

Evaporação (mm) 1565.0 3029.0 1924.0 

Humidade relativa 9h (%) 78.3 50.1 62.2 

Temperatura média (
o
C) 20.5 18.7 20.0 

Amplitude térmica média (
o
C) 8.6 5.2 8.5 

Temperatura máxima média (
o
C) 24.7 25.0 28.4 

Amplitude térmica máxima média (
o
C) 9.2 4.9 5.9 

Temperatura mínima média (
o
C) 16.4 12.3 11.5 

Amplitude térmica mínima média (
o
C) 8.1 6 12.9 

Fonte: Azevedo et al. (1972). 

 

A sazonalidade da evaporação é igualmente acentuada, sendo máxima em Setembro, em pleno 

período seco, no Lubango e Menongue, respectivamente com 440 mm e 294 mm, e mínima e inferior 

aos valores mensais de pluviosidade no período húmido (fig. 3.8). No Namibe o máximo de 

evaporação ocorre, pelo contrário, em Março que corresponde ao mês mais chuvoso (fig. 3.8) e 

mantém-se sempre acima dos valores de precipitação. No Namibe em todos os meses do ano a 

evaporação é superior à precipitação, pelo que se verifica sempre um défice hídrico. Esse défice 

ocorre apenas no período seco, no Lubango e Menongue, respectivamente em 11 e 7 meses. 

O regime mensal da humidade relativa às 9 horas assemelha-se ao da precipitação no Lubango e 

Menongue, com valores mais elevados no mês de Março, que pouco excedem os 70% (fig. 3.8) e 

mínimos no período seco próximos de 30%. No Namibe os valores mensais são sempre superiores a 

70%, sendo que os mais elevados se registam em pleno período seco atingindo o máximo nos meses 

de Julho e Agosto, com 86%. Este facto relaciona-se com os nevoeiros litorais frequentes que se 

registam nestas regiões desérticas costeiras da fachada ocidental de África a estas latitudes. O 

fenómeno está associado, quer à corrente marítima fria de Benguela, quer ao afloramento costeiro 

das massas de água, induzido pelos ventos de Leste, que provocam o arrefecimento das massas de ar 

pela base, responsável pela instabilidade superficial que provoca esses nevoeiros.  

O regime sazonal da insolação é semelhante ao da evaporação e antagónico ao da humidade relativa 

às 9 horas, sendo máxima em Junho, em pleno período seco, no Lubango e Menongue, com cerca de 

90% (fig. 3.4), e mínima em Janeiro Fevereiro, no período húmido, com cerca de 45%. No Namibe o 
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máximo de insolação ocorre, pelo contrário, em Abril-Maio, com apenas 67% e o mínimo em Agosto, 

com 33% (fig. 3.8), sendo a média anual de 51.4%, o que se deve a uma nebulosidade frequente que, 

por vezes, se mantém por vários dias (Daveau, 1972). 

 

  

 

 

Figura 3.8. Regime mensal da evaporação, precipitação, humidade relativa, insolação e temperatura 
média, e médias de máxima e mínima no Sudoeste de Angola (1951-1970).  

 

A amplitude térmica anual das médias das temperaturas média, máxima e mínima é pouco 

acentuada, com valores que raramente excedem os 10 oC. No Namibe ocorrem as temperaturas 

médias mensais mais elevadas com 24.8 oC em Março, bem como as temperaturas máximas médias 
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mensais mais elevadas e mais baixas, respectivamente 29.0 oC em Março e 19.8 oC em Julho (tabela 

3.2 e fig. 3.8). No Menongue registam-se as temperaturas médias mensais mais baixas, com 14.8 oC 

em Julho e as temperaturas mínimas mensais também mais baixas, com 3.3 oC em Julho.  

No conjunto das três estações meteorológicas, as maiores amplitudes térmicas mensais ocorrem no 

Namibe e Menongue. Saliente-se que no Menongue se registam as condições térmicas mais 

extremas das três estações meteorológicas estudadas na região sudoeste, devido às elevadas 

amplitudes das temperaturas mínimas mensais, de 12.9 oC, aos valores mais baixos da temperatura 

mínima (3.3 oC), registados em Julho, e aos mais elevados de temperatura máxima (32 oC). 

 

Tabela 3.2. Temperaturas no Sudoeste de Angola (médias mensais do período 1951-1970). 

  Namibe 
(Moçâmedes) 

Lubango 
(Sá da Bandeira) 

Menongue 
(Serpa Pinto) 

Temperatura média (
o
C)  

Máximo 24.8 20.8 23.3 

mínimo 16.8 15.6 14.8 

Temperatura Máxima (
o
C) 

Máximo 29.0 28.0 32.0 

mínimo 19.8 23.1 26.1 

Temperatura mínima (
o
C) 

Máximo 20.7 14.0 16.2 

mínimo 12.6 8.0 3.3 

Fonte: Azevedo et al. (1972). 

 

O regime de ventos é também variável ao longo do ano soprando do quadrante Leste nos 7 meses do 

ano, entre de Março a Setembro, de Sudeste em Outubro e Novembro, de Sudoeste em Dezembro e 

Janeiro e de Oeste em Fevereiro e Março (fig. 3.9). Conclui-se que os ventos sopram do quadrante 

Leste em pleno período seco e Oeste durante a época húmida.  

A velocidade dos ventos é mais acentuada no Namibe, variando a sua média mensal entre 7.6 km/h e 

5.5 km/h, no período 1951-7 (Azevedo, et al., 1972), sendo mais elevada na época do ano mais 

quente e húmida. Esta velocidade é mais baixa no Menongue com valores entre 4.3 km/h e 2.8 km/h. 

No conjunto das três estações os valores de velocidade do vento podem-se considerar relativamente 

baixos. 

A altura do sol é variável ao longo do ano, com valores de incidência mínimos no início do mês de 

Julho (51,6o) e máximos aquando das culminações zenitais (90o), em meados de Fevereiro (fig. 3.6). 

Nos oito meses e meio entre estas duas culminações, ou seja de meados de Fevereiro a início de 

Novembro, o sol encontra-se a Norte do paralelo do lugar e os raios solares incidem sobre as 

superfícies expostas a esse quadrante (fig. 3.10), com ângulos decrescentes de Fevereiro ao início de 

Julho (51,6o) e crescentes até início de Novembro. De Novembro a meados de Fevereiro o sol 

encontra-se a Sul do paralelo do lugar e os raios solares incidem nas superfícies expostas a esse 

quadrante, embora com ângulos de incidência sempres superiores a 80o (fig. 3.10). 

Da análise dos dados climáticos, salientam-se os seguintes aspectos: 

� Namibe é a estação meteorológica que tem o maior défice hídrico, em termos climáticos, com 

totais mensais da precipitação muito abaixo dos da evaporação, apenas compensados com os 

valores elevados de humidade relativa, em particular na época seca e fresca. Nesta estação 

registam-se as temperaturas médias mensais e mínimas mensais mais elevadas e as amplitudes 

térmicas mensais mais baixas. Ocorrem nesta estação as maiores velocidades de ventos; 
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� Menongue é a estação meteorológica que tem o menor défice hídrico, em termos climáticos, com o 
total anual de precipitação mais próximo do da evaporação e o número mais elevado de meses com 
superavit (5), que associado aos valores de humidade relativa elevados a torna a menos deficitária 
em termos de hídricos. Nesta estação registam-se as maiores amplitudes térmicas mensais e anuais, 
com as temperaturas mínimas mensais mais baixas e máximas mensais mais elevadas. Registam-se 
nesta estação as velocidades dos ventos mais baixas.   
 

  
. 

 

 

Figura 3.9. Regime do rumo do vento ao longo dos meses do ano em Angola. Adapt. de Fonseca (1963). 
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Figura 3.10. Altura do sol durante o ano à latitude de 15
o
S. 

 

� Lubango tem características hídricas intermédias, na dependência dos seus valores relativos de 

precipitação, evaporação e humidade relativa. As condições térmicas e de velocidade de ventos 

são também intermédias. 

Os valores médios mensais de humidade relativa máxima e mínima (que na região sudoeste de 

Angola se registam respectivamente às 21 h e 15 h) e de temperatura máxima e mínima (que, 

respectivamente, ocorrem comummente pelas 14 h e imediatamente antes do nascer do sol) foram 

considerados fundamentais para determinar as condições de conforto humano no interior do 

edificado, segundo Brown & DeKay (2004). A partir dos valores relativos destes elementos climáticos, 

aqueles autores apresentam, sob a forma gráfica, as estratégias passivas de aquecimento e 

arrefecimento interior de pequeno edificado residencial para efeitos de conforto, onde a taxa de 

ganhos térmicos internos considerada é 21.100 kJ/dia/pessoa. 

A aplicação desta metodologia aos dados de Namibe, Lubango e Menongue (fig. 3.11) permite 

concluir que existe um contraste acentuado de conforto térmico entre estes três lugares. 

No Namibe as condições térmicas e higrométricas são pouco contrastadas ao longo dos meses do 

ano, verificando-se que nas horas do dia mais quentes e menos húmidas os valores ficam 

relativamente próximo da zona de conforto e nas horas menos quentes e mais húmidas se 

encontram relativamente afastados, sobretudo devido à elevada humidade (fig. 3.11).  

No Lubango os contrastes são mais acentuados ao longo dos meses e os valores que se observam nas 

horas do dia mais quentes e menos húmidas ficam todos incluídos na zona de conforto e com 

amplitudes térmicas anuais pouco elevadas. Nas horas menos quentes e mais húmidas os valores 

encontram-se relativamente afastados da zona de conforto. Os contrastes térmicos e higrométricos 

são acentuados entre os meses do ano (fig. 3.11).  
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Figura 3.11. Conforto humano no interior de edificado em Namibe, Lubango e Menongue. (Adapt. de Brown & 

Dekay, 2004). 

No Menongue os contrastes mensais são os mais acentuados da região e poucas horas do dia se 

incluem na zona de conforto por serem quentes ou sobretudo demasiado frias, sendo a humidade 

um elemento pouco relevante (fig. 3.11).  

3.2.3 – GEOLOGIA 

Litologicamente na região sudoeste há contrastes evidentes entre a faixa litoral de rochas 

sedimentares; a área planáltica a Oeste da Escarpa da Chela, onde predominam rochas metamórficas 
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e manchas graníticas; a área planáltica dominante a Leste daquela escarpa, onde as rochas são 

fundamentalmente magmáticas e a área do planalto interior onde se encontra uma cobertura 

sedimentar (fig. 3.12). 

Na faixa litoral uma área extensa na região de Porto Alexandre é ocupada por areias dunares que 

corresponde a uma boa parte do Deserto de Moçâmedes. Numa faixa que se alonga por um sector 

próximo do litoral afloram rochas sedimentares como argilas, margas e calcários (fig. 3.12). Na área 

planáltica a Leste dessa faixa e a Oeste da Escarpa da Chela predominam rochas metamórficas, como 

xistos, quartzitos, gnaisses, migmatitos, ocorrendo também algumas manchas graníticas amplas e 

dispersas. 

Na área planáltica dominante imediatamente a Leste daquela escarpa, predominam granitos, gabros, 

anortositos, noritos, argilitos, arenitos e calcários dolomíticos. Imediatamente mais a Leste 

encontram-se amplas manchas de granitos e anortosito. Na área do planalto interior encontram-se 

sobretudo rochas sedimentares como areias, margas e argilas e uma cobertura arenosa que ocupa 

grandes extensões (fig. 3.12). 

No contexto da geologia, as rochas ornamentais são as que podem ter mais interesse do ponto de 

vista da arquitectura e construção, tendo sido referenciada a ocorrência de rochas magmáticas, 

metamórficas e sedimentares com valor para serem exploradas. As principais explorações activas são 

de “granitos e mármores” e estão centradas no Sudoeste de Angola, nas províncias da Huila e do 

Namibe respectivamente (Gouveia, et al., 1993, p. 245). 

As rochas mais conhecidas são as designadas comercialmente como “granitos negros de Angola”, 

cuja exploração se destina sobretudo à exportação. Trata-se efectivamente de anortositos, que são 

rochas não siliciosas, constituídas sobretudo por labradorite, com colorações que vão do negro ao 

cinza e com uma granularidade fina a média (Gouveia, et al., 1993, p. 236). A principal zona de 

produção desses “granitos” centra-se na província da Huila, imediatamente a Leste de Lubango, nos 

municípios da Chibia e dos Gambos  (CESO, CI, SA, 2014, p. 7). 

A mancha designada como granitos na Huíla corresponde ao complexo gabro anortosítico, com cerca 

de 35 km que se alonga de Norte para Sul, desde o Kipungo até à fronteira com a Namíbia (fig. 3.13). 

Em 1974 a grande produção de qualidade estava localizada nos núcleos de Hofui, Mucanca, Hume e 

Chibemba, encontravam-se em laboração 27 pedreiras, exploradas por 23 empresas (Gouveia, et al., 

1993, p. 138). Compreende gabros, noritos, e hiperitos e outras rochas básicas  (CESO, CI, SA, 2014, 

p. 18). Nesta região as rochas são homogéneas, sem ocorrência de nódulos, e a sua granularidade é 

também mais fina, o que a torna comercialmente valorizável199. 

 

 

                                                           
199

 A área da Huíla é uma das mais estudadas do ponto de vista químico-mineralógico. Faltam contudo estudos 
das propriedades físicas, técnicas e tecnológicas, como a compacidade, resistência à compressão, dureza e 
tenacidade ao corte e polimento e resistência mecânica ao uso, tração e ruptura (CESO, CI, SA, 2014, p. 19). As 
reservas comercialmente exploráveis são vastíssimas, e do ponto de vista técnico as jazidas são relativamente 
fáceis de explorar sem necessidade de grandes meios mecânicos. Apesar de certos defeitos, frequentes em 
blocos com “galhos” ou “fios”, como as variações significativas de coloração ou a inexistência de tipos padrão 
no que respeita à cor, existe uma boa aceitação no mercado internacional (Gouveia, et al., 1993, pp. 238-4). 
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Fig. 3.12. Extracto da Carta Geológica de Angola (região sudoeste),  (Carvalho, 1981). 

Namibe 
Lubango 

Menongue 
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Outra exploração em curso é a de mármores200, embora em menor quantidade que a do granito 

negro, e destinada ao mercado interno, localizada na província do Namibe, onde se centram as 

principais explorações de calcário, mais genericamente mármores (fig. 3.13). Existem numerosas 

formações de calcários cristalinos, assinaladas para várias regiões de Angola, nomeadamente nas 

províncias de Luanda, Uige e Kwanza Norte (CESO, CI, SA, 2014, p. 17), susceptíveis de serem 

utilizados como rochas ornamentais. Na maioria das jazidas não foi avaliado o potencial comercial, 

mas algumas delas já foram exploradas, encontrando-se em grande parte desactivadas (CESO, CI, SA, 

2014, p. 10). 

 

 

 

 

Na província do Namibe as principais jazidas foram estudadas com intuito comercial e 

estabeleceram-se algumas explorações de mármore como na Serra da Lua, Serra da Uimba, Serra da 

                                                           
200

 Neste caso, e mantendo a designação comercial atrás referida, estão englobadas no grupo dos mármores 
todas as rochas calcárias metamórficas ou sedimentares, com os seus elementos constituintes cristalizados ou 
não (Gouveia, et al., 1993, p. 236). 

LUBANGO 

NAMIBE 

Grupo Cassange. 

Grés, Calcários, Argilitos 

 

Complexo Gabro Anortosítico 

Exploração Activa 

Exploração Activa 

Fig. 3.13. Centros extractivos de mármores na Província de Namibe e de anortositos na Província da 

Huíla (extracto da Carta de Recursos Geológicos de Angola) (adapt.de  CESO CI, SA (2014, p. 12). 
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Hapa, Serra da Picona e Serra do Chitovângua (CESO, CI, SA, 2014, p. 13). As jazidas da Serra da Lua, 

actualmente em exploração, têm uma posição privilegiada, pois o seu extremo oriental situa-se 

apenas a 6 km da estação do Kuito, da linha ferroviária do Namibe, e o extremo ocidental a 6 km da 

estação do Caraculo (CESO, CI, SA, 2014, p. 14). 

Existe uma grande diversidade de tonalidades de mármores. Por exemplo, contiguamente aos 

mármores brancos podem existir outros com uma grande proporção de minerais de metamorfismo 

ou com impurezas, o que inviabiliza por vezes a sua utilização comercial. Torna-se necessário fazer 

uma prospecção minuciosa com cartografia a uma escala que permita fazer previsões sobre os blocos 

comercialmente exploráveis201 dentro de parâmetros de exportação internacional (CESO, CI, SA, 

2014, p. 14). Os núcleos de Hfui, Mucanca, Hume e Chibemba destacam-se como tendo as 

explorações com mais expressão produtiva e de qualidade. 

Em paralelo com algumas instalações tecnicamente bem equipadas e de razoável dimensão na 

cidade do Namibe, em 1974 já existiam também pequenas oficinas em diversas cidades angolanas 

dedicadas à transformação do mármore. A grande variação das características dos mármores, que 

lhes conferem colorações e padrões de invulgar beleza, são por vezes um óbice à exploração 

comercial pelo facto de não se conseguirem extrair as quantidades suficientes com uma 

uniformidade estética de coloração e grão para um revestimento completo de um edifício. Esta é 

outra razão pela qual a exploração dos mármores se centra no mercado interno, enquanto a 

exploração dos granitos se foca no externo. Dados de 1974 revelam que a quantidade de granito 

extraído já era dez vezes superiores aos valores do mármore explorado e com tendência a acentuar a 

diferença (Gouveia, et al., 1993, pp. 240-3). 

As pequenas unidades industriais transformadoras bem como as grandes explorações de jazidas 

produzem uma elevada quantidade de massa mineral rejeitada202, usualmente designada por 

resíduo, depositada em escombreiras de superfície. Este material, rejeitado que não garante as 

exigências comerciais de exportação, poderá ser eventualmente designado de subproduto para um 

aproveitamento posterior (CESO, CI, SA, 2014, p. 69), no próprio mercado interno como matéria-

prima para a indústria de construção civil. Estes resíduos poderão ser utilizados como desperdícios 

na construção de estradas, barragens, pavimentação de caminhos, alvenarias, fundações de edifícios 

e aterros (CESO, CI, SA, 2014, p. 69), assim como lajetas e revestimentos de pedra retirados dos 

blocos. No caso particular dos desperdícios dos mármores e calcários poderão ser usados na 

fabricação de cimento e cal. 

Na área de Namibe, para além da extracção de mármores, encontram-se também explorações de 

calcários, sobretudo para a produção de britas, de arenitos e gesso, para a construção (CESO, CI, SA, 

2014, p. 14). 

                                                           
201

 As reservas de mármores com potencial comerciável são difíceis de calcular, porque as principais 
ocorrências são muito fracturadas e ou fissuradas, e uma campanha de sondagens não permitiria tirar 
conclusões fiáveis sobre essas quantidades. Além disso, os valores constantes na bibliografia sobre o tema 
pecam por excesso ou por defeito (Gouveia, et al., 1993, p. 240). 

202
 Os critérios da rejeição, que tornam o material cortado em resíduo comercialmente inviável, são os 

seguintes: variação significativa de tonalidade e grão; defeitos em blocos como “galhos”, “carvão” ou “fios”; 
inexistência de tipos padrão no que respeita à cor e granulometria, à fracturação, à ocorrência de 
intercalações, encraves e intrusões (Gouveia, et al., 1993, p. 238). 
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Em Cardoso (1991) também se encontram referências às pequenas indústrias e à tradição de 

trabalhar a pedra na região do Ambrizete (actual N´Zeto). Cardoso (1991, p. 10) refere as esculturas 

de pedra das estelas funerárias esculpidas pelos povos desta região, feitas de xisto e com uma altura 

de cerca de um metro, atribuídas aos Basolongo. 

Na província do Namibe, deve-se aos Mbali203 a confecção de monumentos funerários em pedra que 

recriaram a partir de modelos europeus. A existência de um suporte adequado como o grés 

susceptível de ser facilmente talhado, na região de Moçâmedes, proporcionou o desenvolvimento 

destas pequenas indústrias onde trabalharam canteiros e pedreiros. Cardoso (1991, p. 10) refere que 

os artesãos começavam também a utilizar o mármore e marmorite, apontando também a existência 

desses trabalhos de pedra em cemitérios que se situam em morros relativamente perto de 

aglomerados populacionais.  

Na região do Namibe, além dos recursos geológicos actualmente em exploração, há registos, tanto 

de pequenas indústrias que se desenvolveram paralelamente à exploração das jazidas por grandes 

empresas, como também da existência, já centenária, de uma actividade económica e do saber 

trabalhar a pedra. Podendo-se considerar o potencial das rochas ornamentais como material de 

construção local, visando o desenvolvimento das actividades de complementaridade das diferentes 

regiões que atravessa o Caminho de Ferro do Namibe, onde pequenas indústrias no fabrico de 

cantarias, vergas, ombreiras, peitoris, pedras de soleira ou bancadas de cozinha, se podem 

implementar. 

Em relação à área do Menongue, esta caracteriza-se por ocupar maioritariamente a formação 

continental do Cenezoico numa zona predominantemente com “formações continentais de materiais 

arenosos, mais ou menos soltos, (…) constituindo depósitos de grande possança (…), iniciando-se 

pelo nível dos “grés polimorfos” e culminando num leito de areias de natureza eólica, que 

frequentemente soterram níveis de laterite, de areias argilosas ou cascalho” (Diniz, 1998, p. 27).  

Mais perto de Menongue, e na direcção oeste e subindo para Norte, encontram-se depósitos 

quaternários muito espessos representados por aluviões ou areias, onde por influência do planalto 

antigo podem emergir altaneiros afloramentos de rochas eruptivas, e também a formação 

continental do Pre-câmbrico representada por granitos, assim como gnaisses, migmatitos e granitos 

associados (Diniz, 1998, pp. 27-9). 

3.2.4 – PEDOLOGIA 

Na região sudoeste verifica-se um contraste evidente entre a área a Oeste da Escarpa da Chela, onde 

os solos são predominantemente arídicos tropicais, litossolos e terrenos rochosos e alguns solos 

                                                           
203 A arte Mbali é uma das poucas da arte Banta que teve uma expressão em pedra, em particular em 

cemitérios de que se encontram exemplos nas áreas semi-desértica e desértica de Moçâmedes (Cardoso, 1962, 
p. 9, 23). Os Mbali derivam sobretudo de escravos do interior de Luanda e Benguela, que em 1849 integraram o 
núcleo de colonos desta província com a exploração agrícola e piscatória e a criação de pequenas indústrias, 
pois os autóctones recusavam essas actividades. Esses escravos foram libertados e em 1961 os seus 
descendentes constituíam o núcleo fundamental dos Mbali, com cerca de 5000 habitantes (Cardoso, 1991, p. 
9). 
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aluviais e calcários (fig. 3.14). No sector mais próximo da escarpa os solos passam a fersialíticos e na 

superfície planáltica dominante são fundamentalmente paraferralíticos e ferralíticos amarelos e 

vermelhos. No planalto interior predominam solos psamíticos e em menores extensões arídicos 

tropicais. 

Na área mais próxima do litoral, os solos relacionados com as dunas do deserto a Sul da cidade do 

Namibe são aluviais. A Norte, são pouco evoluídos porque se desenvolvem em locais de extrema 

aridez e de pluviosidade quase inexistente, onde predominam processos físicos de erosão em 

detrimento dos de alteração química (Diniz, 2006, p. 321). Constituem uma mancha de sedimentos 

móveis compostos sobretudo por areia quartzosa e grosseiros, que se incluem na categoria dos 

regossolos (Diniz, 2006, p. 326). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.14. Solos dominantes no Sudoeste de Angola (Diniz, 2006). 

Os solos arídicos tropicais encontram-se largamente representados nesta área planáltica a Oeste da 

Escarpa da Chela. Têm textura média e a sua génese está relacionada com os climas áridos ou semi-

áridos, de acentuada deficiência de água (Diniz, 2006, pp. 323-4). 

Os litossolos e terrenos rochosos têm igualmente alguma expressão nesta área. São pouco evoluídos, 

com menos de 15 a 20 cm de profundidade, e desenvolvem-se em rocha consolidada pouco 

meteorizada, frequentemente com material pedregoso incorporado. (Diniz, 1998, p. 50). Estes solos 

litólicos com representação considerável, sobretudo na faixa desértica, relacionam-se com 

afloramentos conglomeráticos ou rochas que facilmente se fragmentam. Os materiais têm uma 

natureza rochosa diversificada e uma dimensão muito variada, sendo frequente a existência de 

elementos grosseiros que se distribuem desde a superfície do terreno até maior ou menor 

profundidade (Diniz, 2006, pp. 325-6).  
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Os solos aluviais, que nesta área têm alguma extensão, desenvolvem-se em fundos de vale largos, 

são pouco evoluídos, formados em sedimentos estratificados muito heterogéneos de depósitos de 

origem fluvial. Possuem pouca espessura, abundante pedregosidade, excesso de sais, verificando-se 

uma maior incidência de texturas grosseiras mais para sul (Diniz, 2006, p. 321). 

Os solos calcários pardos têm uma representação bastante restrita, com uma maior distribuição mais 

a Norte. São argilosos, enriquecidos em carbonatos de cálcio correlacionados com materiais 

subjacentes de natureza calcária ou margosa. Em geral têm textura fina, pouco ou medianamente 

espessos (Diniz, 2006, pp. 322-3). 

Ainda nesta área planáltica a Oeste da Escarpa da Chela e mais próximo dela, encontram-se solos 

fersialíticos. Relacionam-se com formações rochosas graníticas e gnaissicas em clima semiárido com 

precipitações médias anuais superiores a 400 mm. De textura média e grosseira de espessura 

mediana, frequentemente com elementos cascalhentos e pedregosos disseminados nos horizontes 

superficiais. A fracção fina é constituída essencialmente por argila fersialítica (elevada proporção de 

caulinite e sexquióxidos de ferro) (Diniz, 2006, pp. 324-5). 

Na área planáltica dominante, a Leste da Escarpa da Chela, predominam solos paraferralíticos e 

ferralíticos. Na área do planalto interior os solos são fundamentalmente psamíticos e arídicos 

tropicais, no seu sector mais a Sul. 

Os solos paraferralíticos são característicos de áreas de clima tropical húmido ou sub-húmido. 

Relacionam-se com relevos muito pronunciados, onde se verificam maiores precipitações (Diniz, 

2006, p. 325). São constituídos por argilas cauliníticas ou ferralíticas e por óxidos de ferro e alumínio, 

embora em pequenas quantidades. 

Os solos ferralíticos têm texturas finas ou médias a finas, com colorações desde o amarelado ao 

avermelhado, constituídos por minerais caulínicos e óxidos de ferro e alumínio, podendo apresentar 

concreções lateríticas dispersas ou em camadas a profundidade variável, formando bancada mais ou 

menos dura. 

Os solos psamíticos têm textura média são essencialmente arenosos estando em correspondência 

com os extensos depósitos de areias de cobertura não consolidados do sector mais a Sul do planalto 

interior  (Diniz, 2006, p. 326). 

No conjunto dos solos da região sudoeste de Angola constata-se que existe uma estreita correlação 

entre os solos e os materiais litológicos subjacentes (Diniz, 2006, p. 321). Nesse sentido os teores de 

calcário dos solos são baixos ou não existem, embora possam ser elevados quando a rocha-mãe é 

igualmente calcária. Ocorrem comummente afloramentos rochosos e os solos têm frequentemente 

pedregosidade, sendo abundante a disseminação de fragmentos de rocha na superfície do solo ou 

próximo desta, características que aumentam na direcção de Sul e Sudeste (Diniz, 2006, p. 321). O 

teor em ferro da maioria dos solos é elevado, mas mais acentuado nos solos paraferralíticos e 

ferralíticos, podendo ocorrer crostas ferruginosas lateríticas. Estes solos lateríticos prestam-se 

especialmente à construção de Blocos de Terra Comprimida (BTC), quando as percentagens de argila 

são baixas, e de adobe em caso de teores de argila mais elevados. 

A classificação dos solos de Angola (CEPT, 1968) foi sobretudo efectuada de acordo com a sua 

composição química e não tanto em consonância com as suas propriedades físicas. A notícia 

explicativa da Carta Generalizada de Solos  (CEPT, 1968) contempla, no entanto, algumas dessas 

propriedades, mais concretamente certas características granulométricas, como a percentagem das 
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fracções grosseira, arenosa, siltosa e argilosa. Estas características são fundamentais para definir o 

potencial do solo como fornecedor de matéria-prima para a construção. Efectivamente o teor em 

argila permite definir o potencial do solo para a produção de BTC, adobe, taipa ou tijolo, em 

conformidade com os valores relativos crescentes de argila e decrescente de inertes. Na tabela 3.3 

apresenta-se uma classificação dos solos, de acordo com os valores percentuais de argila, baseada 

em vários autores, referenciados em Torgal, et al. (2009) e em Rigassi (1985), atendendo ao seu 

potencial de utilização de técnicas construtivas, para um solo desagregado e equilibrado em termos 

granulométricos, visando a elaboração de um mapa para o sudoeste de Angola (fig. 3.15). A 

utilização efectiva do solo não dispensa a realização de ensaios in situ, pois os limites das classes são 

apenas valores de referência. 

Tabela 3.3. Teores de argila dos solos e tipos de materiais de construção. 

Teor de argila (%) Tipos de materiais de construção 

0-8 Inertes (areias e grosseiros) 

8-15 Bloco de terra comprimida (BTC) 

15-20 BTC e adobe 

20-35 Adobe e taipa 

35-55 Taipa com estabilização 

55-100 Materiais cerâmicos (tijolo, telha, mosaico) 

  

Na superfície planáltica que se estende até à Escarpa da Chela; associados aos afloramentos de 

rochas sedimentares, xistos, gnaisses e granitos predominantes; os valores de argila aumentam, em 

particular nas áreas de gnaisses e granitos (fig. 3.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fig. 3.15. Distribuição do teor de argila nos solos no sudoeste de Angola. 
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Na região sudoeste de Angola os teores de argila aumentam e, consequentemente, os de areia 

diminuem do litoral para o interior, sendo mais elevados na região planáltica dominante 

imediatamente a Leste da Escarpa de Chela (fig. 3.15). Os teores de areia no litoral são elevados o 

que se relaciona com a ampla superfície de dunas.  

No planalto dominante, relacionado sobretudo com os afloramentos graníticos e anortosíticos, o teor 

em argila chega a atingir 50% (fig. 3.15). Na região planáltica interior o teor de argila diminui e o de 

areia aumenta, o que se encontra particularmente relacionado com a cobertura arenosa que ocupa 

uma vasta superfície naquela área. 

Na região sudoeste de Angola predominam solos com teores de areia elevados (fig. 3.15), o que 

limita a produção de materiais cerâmicos e taipa, apontando para uma maior apetência para a 

produção de Blocos de Terra Comprimida (BTC). 

Tal como se referiu no Capítulo 2, as construções de adobe204 são consideradas pelas populações, 

como de má qualidade (Chissama, 2009, p. 15)  e como arquitectura de pobres. Esta ideia talvez seja 

devida ao tipo de construção em adobe praticada, limitando-se grande parte das vezes ao 

levantamento das alvenarias exteriores, com apenas duas aberturas (uma porta e uma janela), em 

cima de fundações débeis, com embasamentos não nivelados, descaídos e descalços, não protegidos 

das humidades e com coberturas sem a inclinação suficiente para a descarga das chuvas (Chissama, 

2009, p. 20). O beiral também não avança o suficiente para proteger as paredes das chuvas, e as 

vergas das portas e janelas estão subdimensionadas e não têm o apoio suficientemente entrosado na 

parede de adobe. Não admira pois que a população tenha uma má opinião da construção em adobe, 

cuja má qualidade está mais relacionada com os defeitos derivados das más práticas construtivas, do 

que do material em si. 

No estudo efectuado na região de Camabatela foi feito o levantamento das patologias mais 

frequentes associadas à construção em adobe, preconizando-se também as medidas correctivas a 

inferir em projecto (Chissama, 2009, p. 72). 

3.2.5 – RECURSOS FLORESTAIS 

O clima é a principal condicionante da diversidade de formações vegetais, na região sudoeste de 

Angola, marcada sobretudo pela duração da estação húmida que aumenta para o interior, bem como 

pelos quantitativos pluviométricos. 

                                                           
204

 Foi efectuado um estudo na região de Camabatela, no Norte de Angola, sobre a caracterização dos solos 
para a construção em adobe, visando a construção de uma escola da Missão Católica na região central do 
Huambo. Para o efeito foram efectuadas análises de solos em laboratório, nomeadamente para determinação 
da granulometria e de índices de consistência, ensaios de caracterização física e mecânica, assim como de 
resistência à erosão provocada pela água. Foram ensaiados dezoito séries de adobes produzidos a partir de 
solos de Camabatela e sete séries de ensaios a partir de solos do Huambo, com traços distintos de terra e cal, 
para determinar as características físicas e mecânicas (densidade e resistência à compressão), assim como 
testes de erosão e de exposição à água, tendo como objectivo comparar os resultados das duas regiões 
distintas (Chissama, 2009, p. 44). Concluiu-se que quando os adobes são correctamente produzidos demostram 
boas performances construtivas, desde que enquadrados num projecto que respeite as boas práticas 
construtivas. 
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Na área litoral, devido à acentuada aridez do clima existe um largo domínio de espécies de folhagem 

reduzida e caduca destacando-se as espinhosas como as mais representadas. Este rigor climático tem 

a sua maior expressão em toda a orla, onde as espécies vegetais são características das áreas 

desérticas (fig. 3.12). Durante um período muito curto do ano verificam-se condições favoráveis ao 

desenvolvimento de uma cobertura herbácea, que na maior parte do ano desaparece e os elementos 

lenhosos reduzem-se a meros troncos ressequidos (Diniz, 2006, p. 326). A aridez é mais acentuada na 

àrea entre Porto Alexandre e a Foz do Cunene, onde se encontram condições desérticas e apenas 

areias de dunas (Barbosa, 1970, p. 258), e vegetação acantonada em áreas escarpadas e litorais ou 

marginando os cursos de água (Barbosa, 1970, p. 259). 

Mais para Leste encontra-se uma faixa estreita a Norte de Moçâmedes e que se vai alargando para 

Sul, de características subdesérticas, de estepes graminosas, formações estepóides e estepes litorais 

(fig. 3.12), ralas, descontínuas, de ciclo vegetativo efémero, apresentando-se de maneira irregular 

(Diniz, 2006, p. 327). Em vários locais encontram-se comunidades estépicas de arbustos, ou de 

arbustos e árvores, relacionadas com as condições de humidade elevada e nevoeiros frequentes 

(Barbosa, 1970, p. 253). Os solos são no geral solos arídicos pardos avermelhados com afloramentos 

rochosos (Diniz, 2006, p. 328). A cobertura pedregosa e as ravinas são normais, resultantes da erosão 

hídrica, com relevo acentuado. 

Na área mais próxima da escarpa da Chela a vegetação passa de bosques secos e mosaico de savana 

e estepe a bosques e savanas de árvores baixas (Barbosa, 1970). Para Leste a formação de estepe 

passa a savana (fig. 3.12), que se adensa em número de arbustos e árvores, até aos bosques que se 

tornam, também, progressivamente mais altos e densos para a base da Escarpa da Chela (Barbosa, 

1970, p. 187). Os solos relacionados com estas formações vegetais são variados entre os fersialíticos 

e os paraferralíticos. 

Acima da Escarpa da Chela e para Leste as formações vegetais passam a ter um porte mais arbóreo 

entre as florestas de Miombo com árvores semi-decíduas (fig. 3.16), que ocupam sobretudo áreas 

com solos ferralíticos vermelhos (Barbosa, 1970, p. 184). Esta formação vegetal encontra-se 

sobretudo relacionada com a área planáltica dominante e os locais de altitude mais elevada do 

planalto interior, de clima temperado tropical mais ameno.  

As maiores extensões da área do planalto interior encontram-se cobertas por Miombo ralo e 

savanas, bosque e balcedo alto decíduo, mosaico de savana herbosa com arbustos de bosque e 

floresta densa e Miombo médio ou alto (fig. 3.16). Estas formações vegetais relacionam-se com as 

extensas áreas de cobertura de areias e solos arenosos. 

No conjunto da região sudoeste de Angola as formações vegetais de porte arbóreo ocupam 

sobretudo as áreas de maiores altitudes da superfície planáltica dominante e do planalto interior (fig. 

3.17). Na realidade nestas áreas encontram-se as formações vegetais de maior porte e com mais 

elevada densidade de coberto do solo. Como as espécies arbóreas são as mais susceptíveis de 

fornecer material lenhoso para a construção, aquelas áreas podem constituir as potenciais 

fornecedoras daqueles materiais. 

As espécies arbóreas vão diminuindo para o interior Sul e sobretudo para o litoral, pelo que a 

susceptibilidade de ocorrência de material lenhoso para a construção diminui nessas áreas. 
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Figura 3.16. Extracto da Carta Fitogeográfica de Angola (região sudoeste) (Barbosa, 1970). 
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O potencial produtivo e económico dos recursos florestais, nomeadamente para a construção, 

englobam várias formações que vão desde a floresta densa, sempre verde, até às estepes sub-

desérticas e mangais (Sardinha, 2008, p. 50). Os recursos madeireiros da floresta natural distribuem-

se sobretudo em dois grupos, o da floresta densa húmida de Maiombe, em Cabinda, e na região dos 

Dembos e o da floresta aberta das áreas planálticas das regiões Este e Sudoeste (Sardinha, 2008) (fig. 

3.18). 

As diferentes espécies das madeiras tropicais de Angola têm uma grande variedade de aplicação 

tecnológica em arquitectura, que pode ir desde as estruturas de construção civil, revestimentos de 

paredes, pavimentos até aos derivados de madeira, como contraplacados, painéis aglomerados ou 

ainda para fabrico de móveis. 

Estas madeiras têm, no entanto, limitações de exploração sobretudo relacionadas com dificuldades 

de acesso205, dado que se encontram dispersas numa floresta muito diversificada do ponto de vista 

florístico.  

                                                           
205

 “As madeiras tropicais são realmente de grande porte mas isso é o que sucede quase sempre nas florestas 
sempre verdes de chuvas (Floresta Tropical Chuvosa no mapa), como nos Dembos e Cabinda. De modo geral 
nas zonas de floresta densa seca a dimensão das árvores é muito menor, sendo no entanto verdade que a 
população não está organizada para proceder, mesmo neste caso, ao seu transporte, que exige meios pesados. 
Tratando-se por outro lado de terras com grande diversidade específica, são poucas as espécies com interesse 
comercial o que obriga a um aumento de trabalho de selecção e remoção. De mencionar por outro lado que 

Fig. 3.17. Grau de susceptibilidade de ocorrência de material lenhoso para a 

construção no Sudoeste de Angola. 
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A área em estudo, na região de Menongue, encontra-se na zona da floresta aberta seca da região E-

SE, onde são sinalizadas espécies de boa qualidade madeireira, nos itinerários florísticos descritos 

por Santos (1982, pp. 44-9) das quais se citam: o girassonde (Peterocarpus angolensis) – 

principalmente na zona do Luena, o mussibi (Guibourtia coleosperma) e a muvala (Marquesia 

macroura). Na zona do baixo Cunene ocorrem também a musolveira (Diospyros mespiliformis), a 

omataku (Entandrophragma ekebergioides) – Burkea africana e a muiumba (Baikiaea plurijuga). “As 

espécies tropicais, de uma forma geral, excepto as chamadas madeiras de primeira qualidade e das 

zonas equatoriais podem considerar-se relativamente homogéneas. Tal deriva da pouca oscilação do 

regime de chuvas e temperaturas. Já nas outras regiões embora ocorram madeiras de primeira 

qualidade as oscilações climáticas reflectem-se na maior heterogeneidade do lenho e na maior 

diferenciação entre lenho de início e fim de estação (aquilo que no hemisfério norte é o chamado 

lenho de outono e lenho de primavera-verão). As madeiras das zonas de florestas densa-seca são 

geralmente densas, sendo o diâmetro claramente menor e o seu desenrolamento para 

                                                                                                                                                                                     
não é só a diversidade de espécies que complica a exploração mas igualmente a elevada dispersão dimensional 
que reduz ainda mais o número de árvores exploráveis com um diâmetro mínimo comercializável. Em zonas de 
Miombo com clima mais propício ao crescimento lenhoso na África oriental, o número de árvores com 
diâmetros comercialmente exploráveis 20-30 cm oscilavam entre as 25 e as 50. Por outro lado, em termos 
legais toda a terra florestada pertence ao Estado. Os produtos que lhes estão abertos são os que necessita para 
lenhas e pequenos materiais para implementos agrícolas e construção. É ainda verdade que há abates 
significativos nas zonas com acesso fácil às estradas para a produção de carvão, quase sempre com abates 
clandestinos” – entrevista realizada ao Professor Doutor Raúl Sardinha em Junho de 2014. 

Fig. 3.18. Recursos madeireiros da floresta natural de Angola 

(adapt. de Sardinha, 2008). 
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contraplacados é pouco adequado. São porém adequadas para o fabrico de folheados por laminação 

para revestimentos de painéis de partículas”206. 

Mas, apesar de as madeiras mencionadas serem susceptíveis de industrialização (dependendo da 

capacidade da sua oferta e dos estudos de inventário e de gestão, capazes de garantir a regularidade 

da oferta de matéria prima), é necessário ter em consideração que o lento crescimento deste tipo de 

floresta, a par com a incerteza das questões relacionadas com a posse da terra, “não parece 

susceptível de mobilizar as populações pouco densas, nesta região de Angola, para plantações ao 

nível das aldeias. Já o rápido crescimento de exóticas e a perspectiva de realização de rendimentos a 

curto-médio prazo oferece um incentivo palpável para a mobilização de pequenas plantações a nível 

comunitário e incentivar o desenvolvimento de pequena indústria florestal” 207. 

Em face das contingências inerentes à extracção das espécies locais vários autores têm defendido a 

plantação e exploração de espécies exóticas, como o eucalipto e o pinheiro, por ser um recurso com 

enorme potencial (Fonseca & Louzada, 1986, p. 3). Fonseca (Fonseca, 1969, p. 8) refere as áreas 

planálticas das regiões Este e Sudoeste de Angola, com altitudes acima dos 900-1000 m, são as mais 

propícias a essas culturas, onde o clima é húmido, com temperaturas médias anuais próximas de 20 
oC (Fonseca, 1969, p. 9). Sardinha (2008, p. 145) admite que os eucaliptos se adaptam bem acima dos 

1100 m de altitude, e os pinheiros, acima dos 1400 m de altitude, nas áreas planálticas das regiões 

Este e Sudoeste de Angola (fig. 3.19). 

A plantação das florestas exóticas “deve no entanto ser contextualizada no quadro dos benefícios 

globais da floresta densa seca e do próprio Miombo em termos das externalidades ambientais e do 

contributo muitas vezes esquecido do apport alimentar dessas florestas, pobres do ponto de vista da 

sua utilidade mais convencional que é a utilização da madeira” 208. Alguns estudos mostram que em 

eco regiões do mesmo tipo a contribuição de frutos da floresta contribuem com valores da ordem 

dos 42% do food basquet das famílias (Camppbel & Scones, 1997). 

As áreas florestais de pinheiros e eucaliptos existentes na região Sudoeste de Angola encontram-se 

degradadas devido à recolha de material lenhoso para a produção de carvão, sendo o mais atingido o 

perímetro florestal do Sacahala, nos arredores do Huambo. Para ultrapassar este problema, que 

afecta de igual modo as áreas de floresta natural, o IDF tem vindo a promover a reflorestação por 

eucaliptos (Marcelino & Salumbo, 2009, p. 10), bem como a estabelecer, com as empresas de 

exploração, a obrigação contratual do repovoamento com espécies como o eucalipto e o pinheiro. 

 

                                                           
206

 Entrevista realizada ao Professor Doutor Raúl Sardinha em Junho de 2014. 

207
 “… A grande insuficiência (para além da caracterização qualitativa das espécies mencionadas) diz respeito 

aos estudos florestais, nomeadamente os que dizem respeito à dendrometria, crescimentos, modelos de 
gestão sustentáveis e sistemas de exploração efectuados pelas populações, assim como a dependência das 
mesmas em relação aos produtos da floresta.” – entrevista realizada ao Professor Doutor Raúl Sardinha em 
Junho de 2014. 

208
 Entrevista realizada ao Professor Doutor Raúl Sardinha em Junho de 2014. 
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Fig. 3.19. Explorações e áreas favoráveis a plantações de eucaliptos e pinheiros em Angola, adapt. de Sardinha 

(2008). 

3.2.6 – HABITAÇÃO 

Enquanto nas zonas urbanas o edificado habitacional é constituído por apartamentos e vivendas da 

época colonial, nas áreas suburbanas e periurbanas as construções são de adobe com cobertura de 

chapa de zinco. A principal fonte de iluminação é o candeeiro a petróleo (Saraiva, 2009, p. 23) e mais 

de um terço das habitações tem cozinha no espaço residencial, sendo os principais recursos 

energéticos para cozinhar o carvão e lenha.  

Nas áreas rurais as habitações são de construção “tradicional” marcando a diferença étnica, pela 

disposição espacial de acordo com cada grupo linguístico, e construídas com materiais locais, fazendo 

uso do capim, madeira e do adobe. Das margens dos rios, além da matéria-prima como o capim e a 

argila para fabricar os tijolos de adobe, retira-se também caniços para fabricar esteiras (Saraiva, 

2009, p. 40).  

Relativamente a outro tipo de construções de cariz mais institucional, tais como as redes de serviços 

sociais (estabelecimentos do ensino primário e postos de saúde), estão implantadas nas sedes de 

municípios dispostas ao longo das estradas e cursos de água de maior importância, revelando-se o 

estado do equipamento entre o “mau e razoável”. A população local mostra-se insatisfeita com esta 

situação, sendo uma das razões a falta de proximidade dos postos de saúde (Saraiva, 2009, p. 46). 
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3.3 – APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

3.3.1 – IDENTIFICAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO 

A partir de mapas temáticos de Angola, classificação climática de Koppen (Azevedo, et al., 1972), 

carta étnica Angola (IICA, 1970), Carta Geológica (Carvalho, 1981), Carta de solos (CEPT, 1968) e 

Carta Fitogeográfica (Barbosa, 1970) (figs. 3.20 e 3.21) e tendo também como base as respectivas 

notícias explicativas foi elaborado um mapa de síntese de toda essa informação com recurso a um 

SIG (Sistema de Informação Geográfica).  

 

 

  

Fig. 3.20. Mapa de Angola segundo a classificação climática de Koppen, adapt. de Azevedo et al. (1972) e carta 
étnica de Angola, adapt. de IICA (1970), georreferenciados e vectorizados, com recurso a um SIG. 

 

No SIG foi feita uma operação de intersecção dos cinco mapas resultando num novo mapa de Angola 

dividido por novos políginos diferenciados onde se poderá obter a informação relativa à geologia, 

solos, recursos florestais, clima e etnografia (fig. 3.22). 

Analisando esse mapa e tendo em conta a diversidade de condições de relevo, climáticas, geológicas, 

pedológicas e de formações vegetais, seleccionaram-se três áreas de estudo bem contrastadas entre 

si. Como critério de selecção usou-se a representatividade das características geográficas 

predominantes de cada região e a orientação segundo o eixo do Caminho de Ferro do Namibe: 

� área 1 localizada no Namibe, Litoral Sul; 
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� área 2 localizada no Lubango, Planalto Interior; 

� área 3 localizada em Menongue, Cuando-Cubango. 

 

 

 

 

Fig. 3.21. Carta geológica (Carvalho, 1981); carta generalizada de solos (CEPT, 1968) e carta fitogeográfica 
(Barbosa, 1970) georreferenciadas e vectorizadas, com recurso a um SIG. 
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FITOGEOGRAFIA ETNOGRAFIA PEDOLOGIA CLIMATOLOGIA GEOLOGIA 

Base de dados: 
informação dos 
recursos locais para a 
construção  

Fig. 3.22. Novo mapa de Angola resultante da intersecção das cinco cartas. 
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Estas áreas dispõem de recursos naturais específicos que permitem propor a utilização de materiais 

construtivos diversos e condições climáticas bem distintas e que sugerem linhas de orientação para 

projectos também diferentes (fig. 3.23). 

 

3.3.2 – ÁREA1: NAMIBE, LITORAL SUL 

Moçâmedes, assim como a orla marítima compreendida entre Lobito e Benguela, encontram-se em 

franco desenvolvimento, com uma elevada concentração populacional (Diniz, 2006, p. 313), sendo 

centros urbanos que representam as importantes interfaces de vias de comunicação entre o exterior 

e os vastos territórios do interior  (Diniz, 2006, p. 314). 

Compreendida entre Namibe e a escarpa de Chela, esta região é polarizada economicamente pelo 

porto do Namibe e o Caminho-de-Ferro. Apresenta geograficamente uma paisagem semidesértica 

agreste, escassa em água e flora, mas habitada por populações rurais sedentárias, de base 

económica agrícola, e também por populações nómadas, com uma economia tradicional assente no 

pastoreio de gado. 

O Namibe, além dos vastos recursos minerais (CESO, CI, SA, 2014, p. 46) que ainda não estão 

suficientemente explorados, e que já foram referenciados neste capítulo, baseia a sua economia em 

1 3 2 

Designação das áreas seleccionadas: 

1 – Namibe, Litoral Sul 

2 – Lubango, Planalto Interior 

3 – Menongue, Cuando-Cubango 

Fig. 3.23. Áreas de estudo seleccionadas. 
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três actividades principais que são a pesca, agricultura e pecuária. Trata-se duma zona com uma faixa 

marítima fértil em espécies piscícolas e quantidade de pescado com um grande potencial de 

desenvolvimento (Diniz, 2006, p. 313). A cidade do Namibe é elegível para o desenvolvimento de 

metalomecânicas ligadas à construção naval, e estruturas mecânicas (CESO, CI, SA, 2014, p. 42). 

Em termos de agricultura as áreas são muito escassas, estando restritas às manchas aluviais dos rios, 

que apenas se definem “expressivamente em plena orla costeira”. Estas manchas são verdadeiros 

oásis implantados num meio extremamente árido e ressequido, mas que pode ser rentabilizado para 

uma grande produção quando apoiada no regadio, o que pode ser possibilitado pelos abundantes 

mananciais aquíferos que ocorrem a maior ou menor profundidade (Diniz, 2006, p. 313). 

A criação de gado está especialmente ligada à vida dos Mucubais (grupo Herero). A prática de 

transumância é tradicional no maneio do gado, aquando do período da seca para o levar para 

melhores áreas providas de recursos aquíferos e pascigosos (Diniz, 2006, p. 313). Nos últimos anos 

têm-se estabelecido empresários ligados à criação do gado em regime extensivo (Diniz, 2006, p. 313). 

Na área desértica de Moçâmedes Castanheira menciona também algumas explorações de ovinos 

caraculo. Além dos pastores mucubais, outras tribos bantos disseminam-se esparsamente pelo litoral 

sul, confinando-se aos vales dos principais rios, Umbundos do rio Balombo até ao Cabo de Santa 

Maria; e hereros do Cabo de Santa Maria até ao Cunene. 

3.3.3 – ÁREA2: LUBANGO, PLANALTO INTERIOR 

Situada na província do Huila, corresponde ao “clima dominante” do Planalto da Huila e fica 

localizada perto do Lubango, cujas características dos solos se assemelham à maioria dos solos das 

proximidades do planalto da Huila. Apresenta um tipo de vegetação distinto da zona anterior, com 

um centro económico importante de exploração agrícola e de gado. 

Os povos do grupo étnico nhaneca-humbe ocupam predominantemente esta zona planáltica do Sul 

de Angola, constituindo um grande agregado populacional no Sudoeste de Angola, com uma unidade 

étnica bem definida, “tomando esta expressão com a devida relatividade”, e coesão linguística 

observada (Estermann, 1957, p. 15). 

A vida económica destes povos baseia-se na agricultura e criação de gado. Esta dupla economia 

constitui para estes povos uma necessidade absoluta imposta pelas leis climatéricas e pedológicas da 

região (Estermann, 1957, p. 173). As duas actividades são importantes para se complementarem 

(muitas vezes a produção agrícola reduz-se a metade do normal devido às frequentes e prolongadas 

estiagens no meio da época das chuvas – se as primeiras chuvas forem abundantes, as quebras da 

chuva no meio da quadra são menos prejudiciais às pastagens do que aos campos agrícolas; ou 

também devido à grande quebra do numero de cabeças de gado em épocas de penúria em 

pastagens). Combinam em proporções equivalentes o pastoreio de gado e a agricultura, sendo a 

primeira actividade a de maior notoriedade (onde os bois representam o principal símbolo de 

prestígio social e riqueza) e o milho, entre outras, a principal cultura praticada (Medeiros, 1976, p. 

114). 

Noutros tempos existiriam verdadeiras aldeias agrupando 15 a 20 ou mais famílias, mas 

recentemente “a forma de povoamento dominante era a dispersão, vivendo cada família num 
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conjunto de habitações (eumbo), que constitui aquilo a que se poderia chamar de pluricasa, sempre 

em número restrito, correspondendo ao todo das famílias aparentadas” (Medeiros, 1976, p. 113).. 

Os eumbos são zonas vedadas por paliçadas que, contêm cubatas arredondadas com coberturas 

cónicas revestidas exteriormente de colmo, servindo umas para quarto de dormir (…), outras para 

armazém”, com as portas feitas de 3 a 4 tábuas aparelhadas a machado (Estermann, 1957, p. 105). 

Relativamente aos materiais de construção será de referir os colonos madeirenses que no fim do 

século XIX se deslocaram para as terras da Huíla a fim de explorarem a agricultura. As suas primeiras 

habitações indicam a maneira mais barata e expedita de edificar uma habitação, que apesar de 

modesta, já com uma certa dimensão e altura de empenas, utilizava os materiais disponíveis que o 

território oferecia. Muitas delas em 1949 ainda eram em madeira, mas aos poucos foram-se 

renovando com materiais mais sólidos (Medeiros, 1976, p. 229). 

As casas muito rudimentares de pau-a-pique cobertas de colmo, rodeadas de um quintal de 600 m2, 

constituam dois terços das casas e formavam autênticos aglomerados rurais. Eram as mais rápidas e 

baratas de construir (edificavam-se em trinta dias), a seguir as mais comuns eram as de adobe 

também com cobertura de colmo, e as de adobe cobertas de telha. Os materiais das casas de 

habitação das várias colónias relativas a 1891 eram os seguintes: adobe com cobertura de ferro 

zincado, pedra e barro com igual cobertura, pedra e barro com cobertura de telha, adobe com 

cobertura de colmo, pau-a-pique com cobertura de colmo (Medeiros, 1976, p. 229). 

Espetavam-se verticalmente estacas de 4 m de comprimento ligadas umas às outras por varas 

horizontais formando uma estrutura que era depois coberta com barro por dentro e por fora. No 

topo das paredes exteriores, do topo superior da estacada apoiavam uma estrutura piramidal de 

madeira feita de estacas compridas, convergindo ao centro, onde assentavam a cobertura de colmo. 

Deixando uma abertura para o exterior e consolidando o espaço da porta com barrotes espetados na 

vertical. Usualmente tinham o defeito do pavimento ficar quase ao mesmo nível do terreno 

(elevando-se apenas cerca de 3 a 5 cm), o que na época das chuvas fazia com que ficasse alagado ou 

humedecido. Mas as paredes eram altas com cerca de 5 m, caiadas e com janelas, sendo o interior da 

habitação dividido em vários compartimentos. A cobertura era de colmo, mas ao fim de três anos de 

chuva apodrecia e eram poucos os colonos que a substituíam, havendo por essa razão, algumas que 

tinham cobertura em telha. O autor observa também que do ponto de vista higiénico haveria poucas 

que seriam satisfatórias (Medeiros, 1976, pp. 228-9). 

3.3.4 – ÁREA3: MENONGUE, CUANDO-CUBANGO 

Localizada perto da cidade de Menongue, esta área foi seleccionada, não apenas por já ser em 

termos de geomorfologia classificada como pertencente à peneplanície do Zambeze-Cubango, mas 

pelo facto dos solos, da geologia e do clima (de grandes contrastes térmicos devido à sua 

continentalidade) serem significativamente diferentes da área 2 (Lubango). A área 3 situa-se já na 

zona de influência da floresta aberta do Sudeste Angolano, que apresenta recursos madeireiros 

florestais, mas com um fraco desenvolvimento económico, de população escassa, tendo um 

potencial turístico relacionado com a vasta fauna existente.  
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Em termos geomorfológicos esta área pertence à peneplanície do Alto Zambeze, “extensa superfície 

arenosa, que engloba as bacias do Zambeze e do Cubango, e que descai suavemente para Sul (de 

1200-1300 m para 1000 m), onde os rios definindo vales muito abertos, se desenham (…) ao nível da 

aplanação circulando muito lentamente em leitos serpenteantes” intercalando-se por zonas “onde as 

águas ficam retidas por períodos alongados” (Diniz, 1998, p. 26). Encontrando-se praticamente na 

linha da zona geoclimática do leste arenoso fresco e chuvoso com um clima mesotérmico, de 

altitudes médias de 1000 m a 1250 m com um relevo de extensas aplanações, onde os solos 

psamíticos apresentam uma baixa capacidade produtiva relacionando-se com depósitos arenosos 

continentais do Kalahari. 

Trata-se de uma extensa área de ocupação humana quase nula, com alguma produção de madeira e 

borracha, alguma pecuária, mas com um potencial para as pastagens para a criação de gado e várias 

culturas agrícolas. Apresenta um potencial turístico devido à fauna e trajectos fluviais que a região 

permite de Caiundo a Dirico e Mucusso e também no Cuito (Marques, 1962, p. 701). 

Os Ganguela e os Lunda-Kioco são os grupos étnicos com mais representação na zona em estudo 

(Saraiva, 2009), sendo a agricultura, praticada ao longo das margens dos rios, a caça, o artesanato e o 

comércio as suas principais actividades económicas. O grupo étnico Ganguela (ou Ngangela) é 

representado na região pelo sub-grupo Ganguela (os Ganguelas) que se mantiveram como 

agricultores tradicionais, enquanto os Ganguelas do oeste integraram-se na vida dos pastores-

criadores de bois do Sudoeste, mas em ambos os casos, a pesca em águas interiores e a exploração 

de mel, são actividades complementares importantes da economia.  

A extensão do caminho de Ferro do Namibe, a partir de 1961, possibilitou o desenvolvimento da 

Bacia do Okavango, permitindo o escoamento dos produtos e o crescimento de Menongue. Mas a 

cidade teve um crescimento desordenado, além dos graves problemas de infra-estruturas urbanas 

degradadas, tais como um deficitário abastecimento de água, saneamento e fornecimento de 

energia. Com um tecido produtivo essencialmente composto por estabelecimentos comerciais e 

serviços públicos, o número de unidades industriais é reduzido, predominando as unidades de 

moagem e a panificação (Saraiva, 2009, p. 12). 

Estima-se que a população da Bacia de Okavango seja cerca de 500 mil habitantes, que o número de 

pessoas por agregado familiar varie entre 1 e 9, e que mais de metade dos agregados tenha até 4 

indivíduos (Saraiva, 2009, p. 18). A maior parte da população identifica-se com a etnia Ganguela 

(49%), as restantes com as etnias Chokwe (32,7%) e Umbundu (16%), e 53% da população é de 

religião católica. 

A maioria das comunidades rurais desta região, devido à falta de técnicas agrícolas adequadas, 

atravessa geralmente períodos de carência alimentar significativos, exercendo por isso uma grande 

pressão sobre os recursos florestais, através do abate de árvores para o consumo e comércio de 

lenha209. Utilizam o rio como vazadouro de todo o tipo de despejos. Os bens agrícolas (milho, 

mandioca e feijão), peixe, mel, carne de caça, carne de criação, plantas medicinais, caniço, argila e 

barro (Saraiva, 2009, p. 7). fazem também parte das suas actividades económicas e alimentares 

(OKACOM, 2006, p. 10). A par das condições de subsistência o saneamento é umas das principais 

                                                           
209

 A comercialização do carvão é um dos principais produtos economicamente predominantes (OKACOM, 
2006). 
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preocupações do governo local, verificando-se que nas zonas rurais, a água para fins domésticos é 

retirada directamente dos rios não sendo devidamente tratada. 

3.4 – SÍNTESE DOS CASOS DE ESTUDO 

Dada a extensão e diversidade da informação, sobre as três áreas de estudo, procurou-se fazer uma 

síntese que se traduz nas seguintes tabelas: 

 

 

 

Tabela 3.4. Área 1 – Namibe, Litoral Sul 

 
ÁREA 1 – NAMIBE, LITORAL SUL 

 
 

ETNOGRAFIA 

 (IICA, 1970) 

Etnias Mucubais, Mucubales ou Cuvales; 

CLIMATOLOGIA 
(Azevedo, et al., 1972) 

Classificação de Koppen: BWh, seco de deserto 

Insolação  

1962 h por ano; 
Máximos mensais: 194 h em Novembro e 
Dezembro; 
Mínimos mensais: 107 h em Agosto  

Temperatura média anual do ar  20.5 
o
C 

Médias mensais das temperaturas máximas  
29.0 

o
C em Março; 

19.8 
o
C em Julho 

Médias mensais das temperaturas mínimas  
20.7 

o
C em Março; 

12.6 
o
C em Junho 

Precipitação (mm) 

40 mm por ano; 
15 mm em Março; 
praticamente sem precipitação entre Maio 
e Setembro 

Número de dias de precipitação 19 dias por ano 

Humidade relativa média às 9 h 
Média anual de 78%; 
86% em Julho e Agosto; 
72% em Novembro 

Velocidade média do vento a 2 m do solo 
7.6 km/h em Novembro; 
5.5 km/h em Julho 

 
GEOLOGIA 
(Carvalho, 1981) 
 

Tipo de rochas (62) 
Centurião de rochas verdes (?) do SW (c. 
3000 m.a.?): Calcários cristalinos, 
“chertes”, etc. (Pc) 

PEDOLOGIA 
(CEPT, 1968) 

Solos arídicos tropicais: arídicos pardos cinzentos 
e/ou pardos avermelhados (16) 

Composição granulométrica: 
1.7% de calhaus; 65.9% de areia; 9.0% de 
siltes; 23.4 % de argila 

Terreno Rochoso (80)  

 
FITOGEOGRAFIA 
(Barbosa, 1970) 
 

Tipo de Vegetação nº 27 
Formações estepoides sublitorais, 
arbustivas e herbosas (solos pardacentos 
arídicos: aplanações sublitorais do sul)  

 

 



159 
 

Tabela 3.5. Área 2 – Lubango, Planalto interior 

 

 
ÁREA 2 – LUBANGO, PLANALTO INTERIOR 

 

ETNOGRAFIA 
(IICA, 1970) 

Grupo étnico 
Nhaneca  
Humbe 

Etnias 

Mumuilas ou Muilas 
Mas já existem bastantes Ovibundos entre 
a população. A distribuição das etnias 
varia conforme as comunas 

CLIMATOLOGIA 
(Azevedo, et al., 1972) 

Classificação de Koppen: Cwb, temperado com Inverno seco 

Insolação  
2532 h por ano; 
Máximos mensais: 276 h em Maio; 
Mínimos mensais: 155 h em Março 

Temperatura média anual do ar  18.7 
o
C 

Médias mensais das temperaturas máximas  
28.0 

o
C em Setembro; 

23.1 
o
C em Junho 

Médias mensais das temperaturas mínimas  
14 

o
C em Março; 

8 
o
C em Junho 

Precipitação (mm) 

960 mm por ano; 
201 mm em Março; 
praticamente sem precipitação entre 
Junho e Setembro 

Número de dias de precipitação 101 dias por ano 

Humidade relativa média às 9 h 
Média anual de 50%; 
72% em Março; 
28% em Setembro 

Velocidade média do vento a 2 m do solo  

 
GEOLOGIA 
(Carvalho, 1981) 
 

Tipo de rochas (46) 
Granitos biotíticos da Região central 
(granitos regionais) 

PEDOLOGIA  
(CEPT, 1968) 

Solos ferralíticos: fracamente ferralíticos amarelos: 
rochas cristalinas quartzíferas (55) 

Composição granulométrica: 
3.9% de calhaus; 57.4% de areia; 2.6% de 
siltes; 36.1% de argila 

Solos ferralíticos: fracamente ferralíticos vermelhos: 
rochas cristalinas quartzíferas (59) 

Composição granulométrica: 
3.6% de calhaus; 49.2% de areia; 3.6% de 
siltes; 43.6% de argila 

 
FITOGEOGRAFIA  
(Barbosa, 1970) 
 

Tipo de Vegetação nº 16 Miombo, savana e ongote 
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Tabela 3.6. Área 3 – Menongue, Cuando-Cubango 

 

 
ÁREA 3 – MENONGUE, CUANDO-CUBANGO 

 
 
ETNOGRAFIA 
(IICA, 1970) 
 

Grupo étnico Ganguela 

Etnias Ganguelas 

CLIMATOLOGIA 
(Azevedo, et al., 1972) 

Classificação de Koppen: Cwa, temperado com Inverno seco 

Insolação  
2863 h por ano; 
Máximos mensais: 313 h em Agosto; 
Mínimos mensais: 154 h em Fevereiro 

Temperatura média anual do ar  20.0 
o
C 

Médias mensais das temperaturas máximas  
32.0 

o
C em Outubro; 

26.1 
o
C em Junho 

Médias mensais das temperaturas mínimas  
16 

o
C em Março e Dezembro; 

3.3 
o
C em Julho 

Precipitação (mm) 

1041 mm por ano; 
201 mm em Janeiro; 
praticamente sem precipitação entre 
Junho e Setembro 

Número de dias de precipitação 112 dias por ano 

Humidade relativa média às 9 h 
Média anual de 62%; 
78% em Março; 
44% em Agosto 

Velocidade média do vento a 2 m do solo  

GEOLOGIA 
(Carvalho, 1981) 

Cenozóico - Quaternário 
Tipo de rochas (171) 

Indiferenciado 

Cenozóico – Terciário – Neogénico Calaári indiferenciado e depósitos diversos 

PEDOLOGIA  
(CEPT, 1968) 

Solos pouco evoluídos: Psamo regossolos e/ou solos 
psamo-rególicos (5) 

Composição granulométrica: 
0% de calhaus; 98.7% de areia; 0% de 
siltes; 1.3% de argila 

Solos pouco evoluídos: Solos fracamente lavados a 
lavados: sedimentos não consolidados grosseiros 
(24) 

Composição granulométrica: 
0% de calhaus; 93.9% de areia; 0.5% de 
siltes; 5.6% de argila 

Solos pouco evoluídos: Psamo-ferrálicos amarelos: 
sedimentos não consolidados grosseiros (68) 

Composição granulométrica: 
0% de calhaus; 90.4% de areia; 0.4% de 
siltes; 9.2% de argila 

Solos pouco evoluídos: Psamo-ferrálicos vermelhos: 
sedimentos não consolidados 

Composição granulométrica: 
0% de calhaus; 92.4% de areia; 1% de 
siltes; 6.6% de argila 

FITOGEOGRAFIA 
(Barbosa, 1970) 

Tipo de Vegetação nº 24  

Mosaico de savanas herbosas ou com 
arbustos; bosques, e retalhos de floresta 
densa, seca (em areias do Calári: Cuito-
Cuanavale, Baixo Longa, Mavinga) 
(Barbosa, 1970); 
Menongue: floresta aberta e savana com 
bosques (fracamente ferrálicos); floresta 
densa seca (solos oxipsâmicos pardacentos 
e solos psamoferrálicos); balcedos baixos e 
comunidades palustres (solos 
Psamoturfosos) (Santos, 1982); 
Cuito – Cuanavale: floresta densa seca, 
mosaico de savana herbosa, balcedos 
baixos e comunidades palustres (solos 
Psamoturfosos) (Santos, 1982) 
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4.1 – INTRODUÇÃO 

Tem-se como objectivo projectar uma proposta-modelo de habitação, para as três áreas 

estudadas do Sudoeste Angolano, demonstrando os contrastes geográficos através das diferenças 

obtidas em projecto. Os parâmetros serão os seguintes: 

� Adaptação climática; 

� Utilização dos materiais locais;  

� Utilização de tecnologias modernas, optimizando a eficácia tecnológica da construção; 

� Adaptação etnográfica. 

 

Como o Sudoeste de Angola é uma região geograficamente diversa e heterogénea em termos 

climáticos e de recursos naturais, foram escolhidas três áreas que evidenciassem essas diferenças. 

Estas três áreas localizam-se no eixo paralelo ao Caminho de Ferro do Namibe, encontrando-se 

distanciadas entre si: 

ÁREA 1 – NAMIBE, LITORAL SUL 

ÁREA 2 – LUBANGO, PLANALTO INTERIOR 

ÁREA 3 – MENONGUE, CUANDO-CUBANGO 

4.2 – CONDICIONANTES GEOGRÁFICAS DE PROJECTO 

4.2.1 – CONDICIONANTES CLIMÁTICAS 

Nas áreas em estudo existem três tipos de clima segundo a classificação de Koppen como: BWh, 

seco de deserto (Namibe); Cwb, temperado tropical quente (Lubango); Cwa, temperado tropical 

(Menongue).  

PROJECTO 4 
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Os valores da precipitação, evaporação, humidade relativa (tabela 3.1), temperatura máxima 

média mensal e temperatura mínima média mensal (tabela 3.2) das três áreas são bem 

contrastados entre si apesar de se encontrarem à mesma latitude (15o Sul) e dependem 

sobretudo da altitude e continentalidade. Os contrastes resultam fundamentalmente dos valores 

crescentes de precipitação de evaporação e insolação e decrescentes de humidade relativa para o 

interior. As temperaturas médias, máximas médias e mínimas médias anuais são mais baixas para 

o interior e as amplitudes térmicas mensais são também mais acentuadas, sobretudo na 

dependência de valores mínimos inferiores para o interior. Outros elementos, de influência 

localizada, não foram considerados devido à presente escala de trabalho.  

4.2.2. – ESTRATÉGIAS PASSIVAS DE CLIMATIZAÇÃO CONSIDERADAS 

Para minimizar o desconforto térmico no interior da habitação devido aos valores elevados da 

temperatura e humidade relativa, poder-se-á recorrer a estratégias passivas de climatização, tais 

como o ensombramento, isolamento térmico, ventilação natural e regulação por inercia térmica 

nas áreas onde as condições de amplitude térmica diária o permitirem. Observando que a 

potencialidade de um edificado em recorrer a estratégias passivas de climatização está 

directamente ligada ao rácio entre as áreas activas e as suas áreas passivas de climatização 

(Guedes, et al., 2011), tais como como alpendres, varandas, pátios ou átrios. 

Assim, as estratégias consideradas são as seguintes: 

� Ensombramento – Para uma melhor orientação do edificado, a fim de reduzir os ganhos 

térmicos provenientes da radiação solar directa, em regiões de baixa latitude, o seu maior 

comprimento em planta deverá estar orientado segundo o eixo Este-Oeste, reduzindo 

assim a área de exposição das fachadas que recebem o sol de ângulo baixo (alçados 

Nascente e Poente), sendo aceitável uma variação até 45o (Guedes, et al., 2011, p. 34). O 

ensombramento pode ser feito por dispositivos fixos ou ajustáveis (ou também de 

vegetação), conjugados com espaços passivos, como alpendres cobertos (Guedes, et al., 

2011, p. 38). Os quartos de dormir devem ser preferencialmente orientados a nascente 

para captarem menos calor durante a tarde. A localização da cozinha deverá evitar o 

quadrante de maior exposição solar (Poente e Norte), a fim de se manter fresca, e 

também disposta a barlavento do edificado principal para evitar que os ventos 

predominantes arrastem os cheiros e o calor para o espaço de habitação, assim como 

aumentar a segurança relativa ao fogo. O alçado orientado a Sul pode ser facilmente 

protegido por um balanço pronunciado do beirado da cobertura, enquanto o alçado a 

Norte por um alpendre coberto ou painel vertical; mas, os alçados a poente e nascente 

apenas poderão ser protegidos da radiação excessiva, quando a altura do Sol é baixa, 

através de planos verticais ou vegetação de ensombramento plantada a Nascente ou 

Poente do edificado. 

� Isolamento térmico – Deve ser tido em conta o isolamento da cobertura assim como o 

das paredes exteriores, para reduzir os ganhos térmicos durante os períodos mais 

quentes e também os problemas de condensação em superfícies nos climas mais 

húmidos. E também para fazer uso da capacidade de armazenamento da massa térmica 
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interna, conseguindo um melhor desempenho contra os ganhos e perdas térmicos não 

desejáveis provenientes do exterior e minimizar as pontes térmicas do edifício. Guedes, et 

al. (2011, p. 46) consideram que o isolamento deverá ser preferencialmente colocado na 

superfície exterior das fachadas ou com a aplicação de uma parede dupla, que poderá ser 

uma opção eficaz. O isolamento interno não é aconselhável porque reduz a área de 

exposição da massa térmica que deve regular a temperatura interior (Guedes, et al., 2011, 

p. 46).  

� Ventilação natural - Existem várias técnicas de ventilação natural210. A escolha depende 

das condições locais, tais como a velocidade e orientação dos ventos dominantes, e, 

poderá ter que ser conjugada com uma estratégia de inércia térmica tirando partido de 

uma ventilação diurna e uma ventilação nocturna. 

� Inercia térmica – A utilização desta estratégia passiva poderá ser conjugada com uma 

estratégia de ventilação para remover o calor acumulado, em particular com a ventilação 

nocturna dos elementos massivos que armazenam e libertam o calor. As estratégias de 

ventilação nocturna aliadas a uma massa de inercia térmica considerável podem reduzir 

as temperaturas médias internas durante o dia abaixo da média das temperaturas 

exteriores diurnas (Guedes, et al., 2011, p. 62), assim como tornar o interior mais quente 

quando as temperaturas mínimas do período nocturno estão abaixo do conforto térmico 

(Brown & Dekay, 2004).  

4.2.3 – GEOLOGIA, PEDOLOGIA, FITOGEOGRAFIA E INDÚSTRIA GLOBAL 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOCAIS – são identificados em três áreas geográficas relacionadas 

com as características físicas (geologia, pedologia, fitogeografia) da região, que permitem verificar 

a susceptibilidade da ocorrência dos recursos naturais adequados à construção.  

Estes recursos têm que ser identificados de acordo com a sua maneabilidade para a construção 

local211, acessíveis a pequenos ou médios empreiteiros ou mesmo em regime de autoconstrução. 

                                                           
210

Quando se eleva a velocidade do ar em 0.2 m/s, reduz-se a sensação de calor em aproximadamente 1 
o
C: 

uma velocidade de 1 m/s dará a sensação que 32 
o
C pareçam 27 

o
C. Existe contudo um limite de conforto, 

correspondente a 1.1 m/s, a partir do qual a velocidade do ar começa a tornar-se incómoda. Dado que o ar 
quente tende a estratificar-se na parte alta da habitação, é recomendável que a ventilação actue sobre essa 
zona recorrendo-se a uma ventilação na diagonal debaixo para cima (González, 2004, p. 309). 
 
211

 Para a elaboração dos projectos, para as três áreas, consultaram-se várias fontes e manuais de normas 
de construção de tecnologia em terra crua, como o BTC, adobe e a taipa, sobre estruturas de madeira e 
metálicas. Teve-se especial atenção no que diz respeito ao travamento e cintamento de paredes, relação 
entre espessura e altura, rácio do dimensionamento de vãos por superfície de parede, respeitando-se 
também os respectivos afastamentos recomendados a esquinas e vãos mais próximos. Os principais 
manuais consultados foram dos seguintes autores e instituições: Rigassi (1985), Guillaud, et al. (1995), 
Adam & Agib (2001), Snell & Callahan (2009), Torgal, et al. (2009), Lengen (2010), Lopes (2001), Ching & 
Adams (2001), Negrão & Faria (2009), Junior & Brito (2010). Consultaram-se também exemplos práticos 
construídos por arquitectos em contexto de arquitectura e desenvolvimento PED, utilizando tecnologias de 
métodos alternativos, materiais locais e industriais globais, exemplificados em Lepik (2011), Archuitectural 
for Humanity (2006), Building without borders (2009) e Muller (2004). 
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Terão de utilizar tecnologias relativamente simples, facilmente apreensíveis no seu 

manuseamento por populações de baixa literacia, ou mesmo iletradas. Exigem um investimento 

inicial de capital ou tecnologia mínimo, de baixo consumo energético e têm um mínimo impacto 

ambiental local, dispensando por isso tecnologias que recorram a queima de combustível (como o 

tijolo cozido ou cerâmicas), que geralmente, num contexto de um PED, acabam por apelar à 

biomassa provinda das matas e florestas locais, contribuindo para a desflorestação do coberto 

vegetal e degradação dos solos. 

A tecnologia terá de ser simples, podendo a sua manutenção ser efectuada por oficinas locais, 

dispensando a importação de componentes sofisticados, e deverá utilizar a mão-de-obra local, e 

sempre que possível, técnicas locais tradicionais, quando sejam uma mais-valia técnica e 

económica. Dentro destes critérios foram seleccionados os seguintes materiais: 

� GEOLOGIA – Rochas ornamentais para bancadas; pavimentos e respectivos acabamentos, 

como rodapés e cotas de soleiras; vergas para vãos, como ombreiras e peitoris; 

enrocamentos para fundações e drenagem de águas; inertes para fabrico betão ciclópico; 

gesso para revestimento de paredes e fabrico de painéis para os tectos falsos utilizando 

fibras de sisal ou outras para a sua consolidação; cal para o fabrico de rebocos à base de 

terra e areia e estabilização dos tijolos (adobe e BTC) e pintura de paredes. Em relação às 

rochas ornamentais além do calcário e grés existem jazidas, de granito, mármore que são 

exploradas para exportação, advogando-se por isso, a utilização dos subprodutos dessas 

explorações, sem valor comercial no mercado de exportação, e que são depositados nas 

escombreiras. 

� PEDOLOGIA – Argilas para o fabrico de telhas e revestimentos de cerâmica212; e também 

na sua utilização nas mais variadas técnicas em terra crua; como por exemplo o fabrico de 

tijolos de adobe, tijolos de BTC e de rebocos; painéis de argila com fibras vegetais 

estruturados em madeira (tabiques); areia conjugada com cimento para o fabrico em 

microbetão de telhas, de pavimentos hidráulicos, ou pequenos elementos estruturais, em 

betão armado, como vergas de portas; calhaus e areia, inertes para fabrico de betão 

ciclópico. 

� FITOGEOGRAFIA – Madeiras para o fabrico de estruturas, caixilharias exteriores, portas, 

portadas e grelhas exteriores; subprodutos de aglomerado de madeira para o fabrico de 

armários e portas interiores; fibras para a estabilização de tijolos de adobe e de painéis de 

gesso; gramíneas e juncos para o fabrico de esteiras de ventilação e painéis de 

ensombramento amovíveis, e coberturas em capim ou colmo; latex como aglutinante no 

fabrico de painéis isolantes utilizando fibras naturais. 

MATERIAIS INDUSTRIAIS GLOBAIS – Os principais são os equipamentos para as redes de águas, 

de esgotos e de electricidade. Materiais que necessitam de grandes investimentos tecnológicos 

estando por isso inseridos num mercado global que tira partido da economia de grande escala. 

São materiais recorrentes da arquitectura global e existem nos circuitos comerciais por todo o 

globo. Estes materiais (a rede mosquiteira para os vãos de ventilação é outro exemplo) podem 

representar um pequeno incremento tecnológico que ajudam a potencializar os materiais locais, 

                                                           
212

 A área do Lubango, com solos ricos em argila tem potencial para o desenvolvimento da indústria de 
mosaico cerâmico e telha em argila cozida (CESO, CI, SA, 2014). 
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assim como tornar a edificação habitável dentro de parâmetros modernos de conforto e 

salubridade.  

Poderão ser divididos em: 

� SEM TRANSFORMAÇÃO LOCAL – utilizados directamente na construção, não exigindo 

transformação local, e que em termos económicos não são passíveis de serem produzidos 

localmente devido aos baixos preços conseguidos através da grande produção para uma 

economia de grande escala: chapa perfilada metálica de cobertura, ou outro tipo de 

subtelha; pregos, parafusos e outros elementos de fixação mecânica; redes de água, de 

esgotos, de electricidade e gás; vidros para janelas; ferragens para portas e janelas; rede 

mosquiteira; telas de impermeabilização; etc. 

� COM TRANSFORMAÇÃO LOCAL – produzidos pela indústria global em grande quantidade 

mas que exigem transformação local para a sua adaptação às condições locais: varão de 

aço, malha de aço electro soldada para a estrutura de betão ciclópico da base e laje e 

outros elementos estruturais de betão fabricado in situ, chapa de aço de 0.5 mm para a 

quinagem de remates de cobertura, chapa de aço de 1.25 mm transformada 

mecanicamente na quinadeira para a produção de perfis para estruturas ligeiras, 

chaminés de fumagem, bases de fogão, chaminés de ventilação, grelhas de ventilação, 

grelhas de ensombramento, molduras e caixilhos de janelas e portas exteriores, caleiras 

de água e outros equipamentos; chapa de aço de 5 mm para o fabrico de ligações 

estruturais para estruturas de madeira, perfis extrudidos de aço para o fabrico de pilares 

e outros elementos estruturais, cimento para o fabrico de betão ciclópico, telhas de 

microbetão, pavimento hidráulico ou vergas de microbetão; rede mosquiteira para 

janelas, portas, e entradas de cobertura e paredes ventiladas; tinta para os respectivos 

produtos de aço; etc. 

� TECNOLOGIAS/ EQUIPAMENTOS – Não se pretende aqui efectuar um inventário das 

ferramentas e equipamentos, visto que o tema da tese se centra nos materiais de 

construção, mas apenas referir que seriam necessárias oficinas e fábricas de pequena e 

média escala nas áreas da transformação da pedra, carpintaria e serralharia, assim como 

também, por exemplo, de pequenas fábricas para a produção de telhas de microbetão, 

mosaico hidráulico, blocos de terra comprimida ou adobe, entre outras tecnologias, 

dentro do conceito de appropriatte technology já referido no capítulo 2. Trata-se de 

pequenas indústrias que requerem equipamentos e investimentos relativamente baixos. 

Certos equipamentos de baixa tecnologia podem ser feitos em oficinas locais tais como as 

máquinas de compressão de solo para o fabrico de BTC ou os moldes para o fabrico de 

adobes. Outros equipamentos, como por exemplo mesas vibratórias e moldes em 

plástico, utilizados no fabrico de telhas em micro-betão, por uma questão de 

produtividade e qualidade213 de produto final terão que ser importados, mas 

praticamente não exigem manutenção. Este tipo de tecnologias enquadram-se dentro das 

open source appropriatte technology, existindo informação bastante vasta online, 

                                                           
213

 Relembra-se que, segundo os vários autores já referidos no capítulo 2, que realizaram trabalho de 
campo na divulgação de appropriatte technology, as populações dos PED são exigentes em relação à 
qualidade final, preferindo produtos com aspecto industrial e um padrão de qualidade uniformizado, que 
possa ter um potencial de comercialização. 
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disponibilizada por instituições e investigadores dedicados às questões de 

desenvolvimento nos PED. 

4.3 – EQUIVALÊNCIAS, VARIANTES E CONDICIONANTES DE PROJECTO 

4.3.1 – CONCEITOS COMUNS ÀS TRÊS ÁREAS. 

� Utilizar recursos locais para materiais de construção; 

� Tirar partido das complementaridades regionais facilitadas pelo Caminho de Ferro do 

Namibe: materiais inexistentes numa área poderão vir de outra área; 

� Articular os materiais provenientes dos recursos naturais locais com os métodos 

construtivos que utilizem materiais provenientes da tecnologia industrial global; 

� Utilizar uma estrutura modelar que permita erguer uma cobertura, construtivamente 

independente das paredes interiores e exteriores, e que permita um conceito espacial de 

carácter evolutivo e flexível, permitindo aumentar e alterar a planta original do espaço, 

de acordo com as necessidades do seu proprietário (fig. 4.1). Numa planta quadrangular 

de 3 x 3 m, o espaço interior evolui de forma que os proprietários214, em regime de auto 

construção, acrescentem e alterem a área, conforme as necessidades e disponibilidades 

económicas. A partir de uma certa dimensão preconiza-se a utilização de asnas para 

vencerem vãos de 6 m, permitindo assim uma franca liberdade na divisão interior do 

espaço, assim como alterações posteriores; 

� A estrutura será consolidada com a parede externa através de uma viga de topo com a 

função de cintamento periférico. 

� Modelação comum partindo de uma malha de 3 x 3 m. Esta quadrícula foi escolhida de 

acordo com os seguintes critérios: 

a) Características da estrutura ligeira, constituída por elementos estruturais: pilares, 

asnas (com um vão de 6 m apoiadas em pilares intercalados a 3 m) e madres de 

travamento e assentamento da cobertura (Fig. 4.2). 

b) Optimização das dimensões dos perfis estruturais de aço e outros materiais 

industriais de revestimento. 

c) Facilidade no manuseamento de todos os elementos estruturais para evitar o 

recurso a meios elevatórios mecânicos. 

d) Possibilidade de ter um espaço interior suficientemente flexível para articular um 

programa habitacional evolutivo e também outro tipo de tipologia de carácter 

mais institucional de pequena e média escala, como escolas rurais, postos 

médicos, centros administrativos, pequeno comércio, pequenas indústrias, etc. 

                                                           
214

 Segundo o princípio de sites-and-services, preconizado por Turner (Harms, 1992, p. 39), permitindo 
servir de apoio em regime de auto-construção até à finalização das principais divisões: o núcleo original é 
representado por instalações sanitárias, zona de preparação de alimentos e um pequeno abrigo. 
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e) Análise da informação relativa aos processos construtivos e às áreas dos espaços 

de vivência. 

f) Estudo de plantas propostas por vários arquitectos relativamente às habitações 

para as populações autóctones dos climas tropicais. 

g) Análise do trabalho prático e teórico de arquitectos referenciados no capítulo 2, 

no contexto dos países em desenvolvimento e arquitectura participativa, e 

também relativamente às técnicas construtivas de estruturas ligeiras utilizando 

sistemas industriais de aço e de madeira. 

h) Recurso à experiência própria em desenhos e projectos para Angola deste tipo de 

tipologias, baseados em estruturas ligeiras económicas e na utilização da 

modelação 3 x 6 m. 

i) Dimensionamento do espaço interior para um agregado de 4 a 5 pessoas, 

proporcionado por uma dimensão de 6 x 9 m. 
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Figura 4.1. Flexibilidade evolutiva: espaço interior e espaço exterior coberto. 

 

a) Sites-and-services. Implantação: 3 x 6 m. 

b) Acrescento de uma divisão interior. 

Implantação: 6 x 6 m. 

c) Acrescento de uma divisão interior. 

Implantação: 6 x 9 m 

d) Acrescento com aplicação de uma asna. 

Implantação: 6 x 9 m. 

e) Acrescento com aplicação de duas asnas. 

Implantação: 9 x 9 m. 

 

1 – Espaço interior. 

2 – Serviços. 

3 – Espaço exterior. 

4 – Zona de expansão. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 
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Figura 4.2. Planta genérica dos três projectos: estrutura ligeira com modelação e flexibilidade evolutiva. 

 

 

� Cobertura com duas águas, permitindo de uma forma simples, a ampliação futura da área 

da habitação, com o avanço das empenas ou dos alpendres, alterando assim o menos 

possível a cobertura original. 

� O facto de a matéria-prima dos materiais de construção das paredes ser em terra crua 

(tijolos em adobe, tabique e BTC) facilita uma posterior reciclagem, de materiais de 

construção, em caso de danificação durante a sua desmontagem, caso haja alteração do 

traçado de paredes interiores ou externas. 

4.3.2 – ASPECTOS COMUNS DOS PROJECTOS 

A concepção dos projectos para as três áreas em estudo foi presidida pelos seguintes aspectos 

comuns:  

� Base sobreelevada em relação ao solo, havendo o cuidado de se implantarem as casas em 

locais que permitam a drenagem das águas das chuvas. Essa sobreelevação poderá variar 

entre 0.2 a 0.5 m, dependendo das condições pluviais e quantidade de materiais 

existentes para inertes. 

Á esquerda o esquema estrutural e do lado direito a 

sequencia de montagem de uma estrutura ligeira em aço 

com a mesma modelação. Habitação em Cabo Ledo, Angola. 

Projecto do autor. P  – Pilares; P1 – Pilares exteriores; A – 

Asnas; V –: vigas; M – madres; C – cobertura. 
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� Laje em betão armado com malha de aço electrosoldada e consolidada na periferia e na 

sua superfície com varão de aço. Preconiza-se esta solução como a mais prática, sólida na 

estabilidade do conjunto do edificado, relativamente a deslocamentos do solo, assim 

como resistente à erosão provocada pelas chuvas intensas, e, também para a fixação de 

pilares de estruturas ligeiras através de bucha metálica ou química. Em zonas ribeirinhas, 

sujeitas a cheias, ou de grande declive, ou onde a sua viabilidade não se torna exequível 

por ausência de materiais, a mesma modelação estrutural é adequada a um tipo de 

construção sobreelevada em pilotis, tipo palafita, numa estrutura de aço ou madeira. 

� A localização e implantação das casas deverão ter em conta as chuvadas intensas, 

devendo ser prevista uma drenagem eficiente – condições locais que podem ser apenas 

estabelecidas in loco. 

� Cota de soleira: sobrelevada entre 5 cm a 10 cm em relação às áreas exteriores cobertas, 

permitindo resguardar o interior sem ser um impedimento à circulação entre os espaços 

interiores e exteriores. 

� Cobertura francamente balançada para protecção das paredes dos ganhos térmicos 

provocados pelo sol e da erosão provocada pela chuva. 

� Os três projectos encontram-se localizados sensivelmente à mesma latitude de 15o Sul. 

Como tal, a variação anual da inclinação do Sol é semelhante, sendo a fachada Norte a 

mais exposta durante oito meses e meio (desde meados de Fevereiro até ao início de 

Novembro), com ângulo mínimo de 51.6 o em Julho (fig. 4.3 A). Nos restantes meses o Sol 

incide mais verticalmente ou encontra-se a Sul, até ao mínimo de 81.6o em Dezembro (fig. 

4.3 A). Preconiza-se por isso um alpendre orientado a Norte, suficiente para protecção da 

respectivo alçado da incidência solar (fig. 4.3 B), ou, quando o balanço da cobertura do 

alpendre não for suficiente, poder-se-á utilizar um painel vertical de ensombramento (fig. 

4.3 C) com um ligeiro afastamento a fim de permitir a ventilação da fachada, assim como 

nos espaços exteriores a Poente e Nascente quando o Sol estiver baixo. 

� O regime anual dos ventos também é semelhante, soprando sensivelmente do mesmo 

quadrante nos três locais, sendo nove meses de Leste e Sudeste e três de Oeste e 

Sudoeste, com ligeiras alterações, tendo todos velocidades médias muito baixas, 

comummente de 4 km/h, sendo um pouco superiores no Namibe onde atinge 8 km/h. O 

posicionamento da habitação, assim como as suas aberturas, deverão procurar a 

orientação mais favorável relativamente aos ventos predominantes para facilitar a 

ventilação natural. 

� Tendo em conta os ventos predominantes, do quadrante Este, o factor com maior peso a 

considerar na distribuição do espaço será a posição dos espaços de serviços (cozinha e 

instalação sanitária) em relação aos quartos. Os serviços deverão estar dispostos a 

barlavento do edificado a fim de evitar a transferência de cheiros, contaminação do 

ambiente interior pelos gases de combustão e ganhos térmicos não desejáveis para o 

espaço habitado, assim como por questões de segurança contra incêndio – visto que a 

queima de lenha e carvão é o principal combustível doméstico utilizado nas zonas rurais 

dos PED, assim como o responsável por doenças pulmonares relativas à contaminação do 

espaço doméstico (WHO, 2013). 
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Fig. 4.3. Altura do Sol ao longo do ano. 

 

� Visto que a vivência no exterior da habitação, durante o dia, é a prática normal destas 

populações, deu-se particular importância a estes espaços através do projecto de 

alpendres cobertos como protecção do Sol e da chuva, assim como a sua articulação com 

os serviços. Além das questões práticas de comunicação mais directa com o espaço 

exterior, também se optou por colocar os serviços num volume separado por uma 

questão de estratégia climática, podendo “descolar” ou aproximar do corpo principal 

onde se localizam os quartos. Na figura 4.4 é exemplificada a posição relativa que a zona 

de serviços e o alpendre deverão ter em relação ao corpo principal e suas possíveis 

variações na implantação – este critério deverá ter em conta o sol e a direcção dos ventos 

predominantes: para as três áreas em estudo, o alpendre deverá ficar localizado 

preferencialmente a Norte, a fim de proteger o alçado Norte e a zona de serviços a 

sotavento da habitação, sendo contígua ou “descolada” do corpo principal. 

� Nos climas tropicais a época seca equivale à estação mais fria e a época das chuvas ao 

período mais quente (Outubro a Abril), durante o qual os ventos sopram 

predominantemente dos quadrantes Oeste e Sudoeste. A precipitação é concentrada no 

tempo, o que significa que mesmo quando a precipitação média anual é baixa as 

chuvadas são intensas, sendo necessário construir coberturas que criem uma protecção 

adequada a cargas de água intensas. 

 

a – Solstício de Dezembro;  

b – Culminações zenitais no 

início de Novembro e 

meados de Fevereiro; 

c – Solstício de Julho. 

A 
B 

C 
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Fig. 4.4. Variações da implantação do edificado segundo a melhor orientação solar e ventos predominantes de Este 

(1 – Corpo principal; 2 – Serviços; 3 – Alpendre; V (E) – Ventos predominantes de Este). 

 
� Planta genérica implantada no sentido do comprimento Este-Oeste (fig. 4.5) que servirá 

como exemplo ilustrativo da aplicação da metodologia relativamente à adaptação 

climática, aplicação dos materiais locais, materiais industriais e estrutura modelar. A 

planta é constituída por um espaço interior de 6 x 9 m (quatro quartos e zona comum); 

um alpendre coberto com 3 x 6 m, e a zona de serviços (cozinha, instalação sanitária e 

arrumos) com 3 x 3 m. As variações da planta estarão relacionadas com a estratégia 

climática a adoptar para as três áreas, podendo por isso, a cozinha estar “colada” ou 

“descolada” do corpo principal. É muito importante salientar que esta planta não deve ser 

encarada como um modelo programático definitivo para uma população específica de 

uma determinada etnia, mas sim como uma referência que poderá servir de ferramenta 

de trabalho, e que poderá ser adaptada para populações ou grupos familiares específicos. 
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4.3.3. – DIFERENÇAS DE PROJECTO ENTRE AS TRÊS ÁREAS 

Para cada área em estudo será feita uma adaptação ao clima. As diferenças poderão ser notadas 

ao nível da área de espaços exteriores, da articulação entre interior e exterior, da inclinação da 

cobertura, das espessuras e isolamentos da parede exterior e tecto, da orientação solar, dos 

ventos dominantes, e pelas diferentes estratégias passivas de climatização. 

A diferenciação entre os projectos também será reflectida ao nível dos materiais de construção, 

que diferem de área para área, devido aos recursos naturais (geologia, pedologia e coberto 

vegetal) existentes em cada zona, conjugados com os materiais industriais globais. 

A grande diversidade etnográfica para todo o Sudoeste Angolano também pode marcar a 

diferença em projecto pelas distintas usabilidades que cada etnia faz do espaço. 

Os modos de encarar o tema da habitação, além de outros factores, também são consequência da 

alternância entre as duas actividades económicas, agricultura e pastoreio de gado, praticada pelos 

vários povos do Sudoeste, onde a preponderância e a alternância sazonal de cada uma depende 

das condições climáticas mais favoráveis à respectiva actividade, levando como tal à prática da 

transumância (Estermann, 1983 b, pp. 57, 58). As diferenças são essencialmente marcadas pelas 

actividades económicas tradicionais, onde por exemplo, no litoral Sul os Mucubais (ou Cuvales) 

são prioritariamente pastores e, como tal, praticam o nomadismo, apesar de uma relativa fixação 

nas margens dos principais rios para o cultivo nos terrenos marginais (Estermann, 1983 b, pp. 57, 

58); enquanto os Mucuisses são essencialmente agricultores e sedentários (Bettencourt & Cotta, 

1962, p. 139). 

Mas talvez o factor mais heterodoxo, em termos de um programa usual de arquitectura, seja o 

contraste marcado pela prática da poligamia que representa uma organização de todo um grupo 

familiar alargado inserido num conceito espacial que Medeiros (1976, p. 113) refere como de 

“pluricasa”, quando faz referência ao grupo dos Nhaneca-humbe da zona do planalto da Huila. A 

prática da poligamia também está relacionada com o poder económico do chefe de família, 

conforme observa Carreira (1967?) relativamente ao grupo dos Ganguela, sendo mais marcante a 

sudoeste, e, transformando-se em bigamia mais para leste, naquilo que ele denomina de 

poligamia mitigada por razões económicas, mas também devido à influência cristã. Sobre o 

mesmo grupo, Carreira (1967?) observa que “estes povos vivem um momento decisivo da sua 

evolução social perante o impacto da cultura ocidental, que fere incisivamente a organização 

tradicional em todas as suas facetas, que devido à exploração mineira está espantosamente 

acelerada”, revelando-se nos hábitos, formas de vestir e tipo de casas, e, ao mesmo tempo “entre 

kiokos e ganguelas processa-se também uma intensa aculturação, acompanhada de frequente 

mestiçagem de sangue” (Carreira, 1967?, p. 56).   

Também Estermann (1961, p. 149), sobre o tema da ocidentalização e consequência nos 

costumes tradicionais, refere a tendência dos jovens, entre os Ambós, e, sobretudo os Dimbas, de 

irem procurar trabalho, fora da região de origem, nas empresas localizadas nas zonas urbanas, 

inclusive na África do Sul, tais como os Cuvales, que se deslocam para fora das suas regiões de 

origem, atraídos para o porto de Moçâmedes. 

Devido à complexidade do tema, que não é linear, e para não cair em simplificações que não 

correspondem à realidade, optou-se por não estabelecer as diferenças culturais, que poderiam 
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marcar a utilização do espaço, devido à inexistência de dados antropológicos actualizados sobre a 

matéria. Como tal, não se pretende desenvolver um programa específico da articulação do uso do 

espaço para um determinado grupo étnico. Além de que, nos programas de arquitectura e 

desenvolvimento num contexto de um país em desenvolvimento, existem questões específicas 

inerentes a cada comunidade e que estão relacionadas directamente com os actores 

intervenientes. Esses constrangimentos locais podem ser sociais, geográficos, decorrentes de 

conflitos relacionados com a exploração dos recursos locais, mas também da abertura à 

capacitação na aceitação de novas tecnologias (Hamdi, 2010). Sendo, por essas razões, necessário 

conhecer directamente no terreno o tipo de comunidade, a sua estrutura, hierarquia e práticas 

sociais (Hamdi, 2010), coisa que não é intenção da tese, por razões de abrangência vasta do tema. 

Parte-se então de uma planta genérica, mas induzida também pelas leituras da etnografia, que 

melhor se adequam, genericamente, à realidade rural angolana e que possa ser passível de 

adaptação a situações específicas, valorizando as actividades ao ar livre, de trabalho e lúdicas, 

através de espaços exteriores cobertos e onde a zona do fogo e águas, representada pelo espaço 

de serviços, faz de charneira entre os dois espaços exteriores (de convívio e trabalho) e os espaços 

interiores individuais, zona de dormir representada pelo volume principal. 

 

 

 
Figura 4.5. Planta genérica: funcionalidade, elementos estruturais e climatéricos. 

(1 – Volume principal (quartos e zona comum); 2 – Serviços (cozinha, instalações sanitárias e arrumo para alfaias); 
3.1 – Espaço exterior coberto para trabalhos vários; 3.2 - Espaço exterior coberto de convívio; A – Asna; P – Pilares; 
C – Cobertura balançada; E – Painel vertical de ensombramento; F – Vegetação de ensombramento vertical dos 
alçados Nascente e Poente; J – Aberturas para ventilação; V(E) – Ventos predominantes de leste). 
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4.4 – PROJECTO 1: NAMIBE, LITORAL SUL 

4.4.1 – ESTRATÉGIA CLIMÁTICA 

As amplitudes térmicas mensais são pouco acentuadas. As temperaturas máximas médias não 

excedem 30 oC e as temperaturas mínimas médias nunca descem abaixo de 12 oC. As amplitudes 

térmicas mensais situam-se entre 7 e 10.9 oC. As temperaturas máximas absolutas atingiram 39 oC 

e os mínimos absolutos 4.9 oC (1931-60).  

A humidade relativa no período menos húmido do dia encontra-se sempre acima de 70% (período 

mais quente durante o dia) e no período mais húmido acima de 80% (durante a noite) em todos 

os meses do ano (fig. 4.6). 

Não existem valores mínimos de temperatura nem amplitudes térmicas que justifiquem a 

necessidade de isolamentos térmicos suplementares, sendo a ventilação natural a estratégia 

passiva mais indicada durante o período diurno, mas restringida durante o período nocturno, 

devido a temperaturas moderadamente baixas na estação fresca – altura em que os ganhos 

térmicos diurnos relativos à inercia térmica dos elementos massivos poderão ser considerados. 

Como tal as paredes serão em tijolo simples de BTC, visto que a gestão dos ganhos e perdas de 

calor relativos à inercia térmica das paredes, decorrente das variações de temperatura entre a 

noite e o dia é menorizada.  

Existe um défice hídrico (fig. 4.6.) pelo facto dos valores totais de evaporação anuais serem cerca 

de trinta e duas vezes superiores aos totais de precipitação. Apenas os valores elevados de 

humidade relativa, sempre acima de 70%, e os nevoeiros frequentes, e mais intensos na estação 

seca, bem como os 105 dias por ano com nebulosidade superior ou igual a 8/10, compensam 

ligeiramente esse défice. Dado o excesso de humidade e nebulosidade poderá ser contemplada a 

possibilidade de aproveitamento hídrico da precipitação oculta, técnica utilizada em regiões 

montanhosas de nevoeiros frequentes (Guedes, et al., 2011). 

 

TEMPERATURA  BALANÇO HÍDRICO 
Figura 4.6. Temperatura e balanço hídrico. 
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As condições térmicas e higrométricas diárias são muito semelhantes ao longo do ano, com 

temperaturas máximas e humidades relativas mínimas (embora relativamente elevadas) dentro 

ou próximo da zona de conforto, e temperaturas mínimas e humidades relativas máximas abaixo 

daquela zona (fig. 4.7). Estas condições reflectem-se no conforto ambiental, pelo que se pode 

propor uma única estratégia. O excesso de humidade é o principal factor de desconforto 

ambiental, tanto nas horas mais quentes como nas mais frias, sendo por isso a estratégia mais 

indicada a ventilação natural. 

Na figura 4.7 é apresentada a carta bioclimática215 da edificação com o registo das temperaturas e 

humidades relativas de cada mês. Esta carta é subdividida em zonas que definem estratégias 

passivas de arrefecimento e aquecimento solar mais indicadas, verificando-se que a ventilação 

natural e a inércia térmica são as mais favoráveis. 

 

 

 

Fig. 4.7. Conforto Termo-higrométrico. Adaptação de Brown & Dekay, 2004. 

No aproveitamento dos ventos dominantes para efeito de ventilação natural cruzada, todas as 

divisões interiores deverão dispor de aberturas orientadas a pelo menos dois quadrantes e 

devidamente protegidas da irradiação solar directa. Para orientação das aberturas serão 

considerados os ventos predominantes de Este, onde a utilização de deflectores de vento 

amovíveis colocados no exterior poderão incrementar a entrada e saída do ar, e também serem 

recolocados numa posição mais favorável, caso a direcção do vento mude, por exemplo, para 

Sudoeste, a segunda mais predominante (fig. 4.8). A ventilação deverá ser controlada, com 

                                                           
215

 Os pontos brancos representam a conjugação dos valores das temperaturas máximas médias de cada 
mês com os valores da humidade relativa mínima média de cada mês. Os pontos negros representam a 
conjugação dos valores das temperaturas mínimas médias de cada mês com os valores da humidade 
relativa máxima média de cada mês. Ligando os pontos (branco com negro) com uma linha recta para cada 
mês do ano obtém-se uma linha que representa as variações de temperatura e humidade para um dia 
médio. As estratégias sugeridas por esta carta são adequadas apenas para edificações com pequenos 
ganhos térmicos como residências, sendo a taxa de ganhos térmicos internos considerada de 21.100 
kJ/dia/pessoa (Brown & Dekay, 2004, p. 77). 

Estratégias passivas: 

1 – Zona de conforto térmico; 

2 – ventilação natural; 

3 – inércia térmica; 

4 – arrefecimento directo por evaporação; 

5 – inércia térmica arrefecida pela ventilação 

nocturna; 

6 – arrefecimento indirecto por evaporação; 

7 – aquecimento solar totalmente passivo; 

8 e 9 – aquecimento solar parcialmente 

passivo. 
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palhetas de fechamento, a fim de ser restringida durante o período nocturno, principalmente na 

estação mais fresca. A cobertura também será ventilada com as duas empenas francamente 

abertas e orientadas no eixo Este-Oeste, funcionando como um cobertura “solta” – para facilitar a 

ventilação natural de ventos de outros quadrantes, assim como o movimento do ar por 

convecção. A cumeeira, a meio, terá um “chapéu” de ventilação, e, entre os beirados e o topo da 

parede exterior de maior comprimento (Norte e Sul), haverá aberturas de entrada de ar (fig. 4.10 

– Corte A). 

 

Fig. 4.8. Esquema em planta da ventilação natural. 
A – ventos predominantes de Este; B – ventos de Sudoeste, com a alteração da posição dos deflectores de vento;  

1 – Quartos; 2 – Zona comum; 3 – Serviços;  

 

No volume principal todos os quartos terão aberturas de ventilação a dois quadrantes com 

grelhas de ventilação no tecto e todas as janelas estarão orientadas a Norte ou Sul devidamente 

protegidas da radiação solar directa pelo balanço da cobertura a Sul e pela cobertura do alpendre 

a Norte. Este volume será articulado por um espaço transversal de distribuição com aberturas de 

ventilação aos quadrantes Norte e Sul e grelhas de ventilação no tecto. 

Em relação à zona de serviços (cozinha, sanitários e arrumos) optou-se pela colocação deste 

volume a barlavento do edificado principal e orientado aos ventos predominantes de Este e 

completamente solto do volume principal. Os arrumos foram posicionados no quadrante mais 

desfavorável (Norte e Poente) a fim de proteger a cozinha da radiação solar directa. Os sanitários 

foram colocados na segunda posição mais desfavorável, a Norte, tendo em vista o mesmo efeito. 

A cobertura dos serviços fica quase “solta” das paredes a fim de permitir uma franca dissipação 

do calor e ventilação. Estando o espaço dos serviços, cozinha e sanitários, resguardado entre as 

paredes e cobertura, por grelhas de segurança e rede mosquiteira de protecção aos ventos, 

poeiras e animais, assim como portas de segurança também com grelhas de ventilação. 

Preconizaram-se também pequenas aberturas nas paredes de tijolo para favorecer a ventilação 

cruzada de todos os quadrantes, assim como a colocação de um painel vertical de 

ensombramento, na fachada Norte dos sanitários, fazendo o efeito de fachada ventilada e 

protegendo o respectivo alçado quando o Sol se encontra na sua posição mais baixa a Norte, 

entre meados de Fevereiro e inícios de Novembro. 
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Espaços cobertos exteriores – localização dos alpendres a Norte e Poente para uma melhor 

protecção da irradiação solar do alçado Norte do volume principal e alçados Poente e Nascente da 

cozinha. 

Além das caleiras para o aproveitamento de águas pluviais da cobertura, pondera-se a hipótese 

de ser montada, numa estrutura que se prolongue acima do telhado e orientada aos ventos 

dominantes, uma moldura com malha de rede mosquiteira, para o aproveitamento da 

precipitação oculta dos nevoeiros. Essa estrutura será orientada aos ventos decorrentes das 

brisas nocturnas e matinais, da estação seca, relacionadas com as brisas marítimas já 

referenciadas no capítulo 3. Observa-se que esta proposta é meramente especulativa 

necessitando de comprovação prática mas que merece ser colocada em hipótese devido ao 

deficiente regime hídrico da área em estudo. 

4.4.2 – Materiais 

Verifica-se a existência de calcários e grés perto da cidade do Namibe (assim como a tradição no 

trabalhar deste tipo de pedras para lápides de cemitério pela etnia dos Mbali), havendo também 

registos de potencial para a exploração de gesso e de cal. A exploração de mármores na Serra da 

Lua, cujos subprodutos, sem valor comercial, poderão ser utilizados em pedras de bancada, 

retalhos para pavimentos e inertes para enrocamentos e betão. Os solos são maioritariamente 

arenosos com pouca percentagem de argila. Dado tratar-se também de uma zona com escassez 

de água, recomenda-se o uso de tijolos feitos no local em blocos de terra comprimida (BTC). Em 

relação ao coberto vegetal os recursos são escassos. 

Pode-se tirar partido do potencial da localização da cidade do Namibe para o desenvolvimento de 

indústrias metalomecânicas, relacionadas com a construção naval, no fabrico de componentes em 

aço ou alumínio, tais como: estruturas ligeiras; caixilharias; vãos exteriores e interiores e 

componentes para ligações mecânicas. 

� 1 – Base: Será utilizado um embasamento com fundações adequadas e sólidas, 

recorrendo para isso aos inertes existentes nos solos assim como os subprodutos das 

pedreiras de mármore, conjugados com uma laje em betão armado fabricado in situ com 

cimento Portland, areia e inertes da região, varão de aço e rede malha sol electro soldada. 

A laje em betão armado de ensoleiramento geral, além de permitir uma óptima 

estabilização estrutural, de todo o conjunto facilita a fixação de pilares através de ligações 

em bucha metálica ou química. A cobrir a laje como acabamento, o pavimento interior 

será em retalhos de subprodutos das explorações de mármore da região, assim como o 

respectivo rodapé; o pavimento exterior poderá ser em lajetas de retalhos de pedra 

calcária ou grés. 

� 2 – Estrutura: Será utilizada uma estrutura ligeira metálica constituída pelos seguintes 

elementos estruturais: pilares interiores em tubo de aço com 5 x 50 x 100 mm, pilares 

exteriores em tubo de aço de 5 x 100 x 100 mm e elementos de ligação mecânica em 

barra de aço de 5 x 80 mm. A fixação à laje será feita com bucha metálica ou química. 

Asnas, madres e outro tipo de perfis com funções estruturais de contraventamento, 

remates ou fixação de componentes serão feitos em chapa de aço galvanizada de 1.25 m 

transformada mecanicamente à quinadeira. A estrutura ligeira metálica permite criar 
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asnas relativamente leves, vencendo um vão de 6 m, com um peso cerca de 30 kg, não 

exigindo por isso meios elevatórios mecânicos podendo ser montada por um mínimo de 

duas pessoas. A montagem in situ dos diferentes componentes estruturais será feita por 

ligações mecânicas de porcas e parafusos assim como de parafusos auto perfurantes. A 

estrutura de cobertura será também consolidada estruturalmente à cinta periférica de 

topo das paredes externas em BTC por ganchos metálicos. 

� 3 – Cobertura: Optou-se por uma cobertura em chapa metálica lacada perfilada em painel 

sandwich de 40 mm de isolamento térmico em poliuretano, fixa às madres da estrutura 

com parafusos de aço auto perfurantes. O painel sandwich além de ter um bom 

isolamento térmico permite apoios com afastamentos mais distanciados, faz um bom 

contraventamento do conjunto estrutural, é leve, fácil e rápido de montar, e permite 

inclinações menores – optando-se pela inclinação de 15% para o volume principal e 5% 

para a cobertura dos alpendres exteriores. Remates de cobertura em chapa lacada de 0.5 

mm e caleiras para o aproveitamento das águas pluviométricas, remates e chaminé serão 

em chapa metálica galvanizada de 1.25 mm transformada mecanicamente à quinadeira. 

� 4 – Paredes e tectos: As paredes exteriores e interiores serão em tijolo simples de BTC 

(0.09 x 0.14 x 0.29 m). A parede exterior será consolidada perifericamente por uma cinta 

de topo em betão armado de cofragem perdida em BTC e consolidada mecanicamente, 

por ganchos metálicos, aos pilares da estrutura de cobertura. A parede exterior em BTC 

não necessita de reboco de protecção, desde que os primeiros blocos, assentes 

directamente na laje e mais expostos às intempéries tenham uma percentagem maior de 

cimento para estabilização. No interior, as paredes podem ser em BTC aparente ou 

revestidas a gesso por opção estética. Para forro do tecto serão utilizados painéis de 

gesso e sisal suportados em perfis metálicos. Para vencer os vãos de janelas poder-se-á 

optar por vergas em pedra de calcário ou de betão armado pré-fabricado quando a 

largura do vão assim o exigir; remates como peitoris ou ombreiras poderão ser em pedra 

calcária. 

� 5 – Vãos e outros equipamentos: Os vidros, redes mosquiteiras para janelas, redes de 

electricidade, de águas e esgotos serão provenientes do mercado usual de produtos 

industriais globais. As caixilharias, portas exteriores e lâminas dos painéis verticais de 

ensombramento poderão ser em chapa de aço lacada ou alumínio anodizado, 

transformado em oficinas da cidade do Namibe, enquanto as portas interiores e armários, 

por questões de conforto, poderão ser em madeira de pinho da zona do Lubango ou 

madeiras ou derivados de madeiras da floresta aberta da zona de Menongue. Bancadas 

de cozinha ou revestimentos de zonas húmidas deverão ser subprodutos das pedreiras de 

mármore. 

4.4.3 – Projecto 

Nas figuras 4.10 a 4.12 apresentam-se as plantas cortes e alçados do projecto proposto para esta 

área de estudo.   
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Na figura 4.9 é exemplificada a montagem de uma estrutura ligeira em aço na construção de uma 

habitação; uma solução de rápida montagem e que demonstrou a sua viabilidade na utilização da 

mão-de-obra local. Utilizaram-se asnas standard com um vão de 6 m, não pesando mais de 25 kg, 

afastadas entre si 3m, o que permitiu criar uma planta de desenvolvimento livre e que permitisse 

um programa franco de habitação no seu interior. Para a montagem da estrutura recorreram-se a 

parafusos auto perfurantes, o que, devido à leveza da asna, e também a uma série de 

componentes já montados em fábrica tornou todo o processo facilitado.  

Na área do litoral Sul, Namibe, devido à escassez de materiais do coberto florestal preconiza-se a 

utilização deste tipo de estruturas tirando partido das potencialidades da indústria 

metalomecânica no porto do Namibe e valorizando as pequenas oficinas locais. Desde que todo o 

sistema de estruturas, em projecto, esteja pré-estabelecido por templates de fabrico e 

montagem, é possível tornar todo o processo simplificado e acessível para a mão-de-obra de um 

PED, tanto no fabrico como montagem. 

 

Fig. 4.9.Estrutura ligeira, habitação em Cabo Ledo, Angola. Projecto e construção do autor. 
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Fig. 4.10. Planta de edifício para o Namibe. 
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Fig. 4.11. Corte A: detalhes construtivos (Namibe) 
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Fig. 4.12a. Alçado Norte e alçado Nascente (Namibe).  
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Fig. 4.12b. Alçado Sul e alçado Poente (Namibe). 
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A tabela 4.1 procura sintetizar a proveniência e complementaridade entre os materiais locais e 

globais. 

Tabela 4.1. Materiais e complementaridades do projecto 1. 

Projecto 1 – NAMIBE, LITORAL SUL 

Finalidade 

Materiais locais/regionais 
Materiais Industriais globais 
(importados, via porto do Namibe) 

Materiais locais 
Complementaridades 

regionais 

Com 
transformação 

local 

Sem 
transformação 

local 

1 - Base 

Base periférica de 
assentamento em 
pedra local 
consolidada com 
argamassa de areia   
e cimento 

Enrocamento 
 

Betão: inertes 
(areias e calhaus) 
 

Subprodutos de 
pedra das pedreiras 
de mármore para 
revestimento do 
pavimento interior, 
e do rodapé 
 

Lajetas de calcário 
da região para 
revestimento do 
pavimento exterior 
 

Calcário para 
soleiras 

  Cimento para o 
betão ciclópico e 
betão armado 
 

Tela plástica de 
isolamento de laje 
 

Varão de aço para 
os lintéis de 
fundação 
 

Rede malha sol 
electrosoldada 
para o 
ensoleiramento 
geral 

2 - Estrutura 

  Tubo de aço (5 x 50 
x 100 mm) para 
pilares interiores 
 

Tubo de aço (5 x 
100 x 100mm) para 
pilares exteriores 
 

Tubo de aço (5 x 50 
x 100 mm) para 
vigas exteriores 
 

Perfis de chapa de 
aço de 1.25 mm 
para asnas e 
madres da 
cobertura 

Buchas químicas ou 
metálicas de 
fixação de pilares à 
laje 
 

Pregos, parafusos, 
anilhas e porcas 
para fixação 
mecânica dos 
elementos 
estruturais. 

3 - Cobertura 

  Chapa metálica de 
0.5 mm para 
remates de 
cobertura e caleiras 
 

Chapa metálica de 
1.25 mm para 
chapéu de 
ventilação da 
cumeeira 
 

Chapa galvanizada 
de 1.25 mm para 
chaminé de cozinha 

Chapa metálica 
perfilada lacada em 
painel sandwich de 
40 mm com 
poliuretano de 
isolamento térmico 
 

Parafusos auto 
perfurantes para 
fixação da chapa de 
cobertura 
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Tabela 4.1. (cont.) Materiais e complementaridades do projecto 1. 

Projecto 1 - NAMIBE, LITORAL SUL 

Finalidade 

Materiais locais/regionais 
Materiais Industriais globais 
(importados, via porto do Namibe) 

Materiais locais 
Complementaridades 

regionais 

Com 
transformação 

local 

Sem 
transformação 

local 

4 - Paredes e 
tectos 

Solos arenosos, com 
pequena 
percentagem de 
argila, para o fabrico 
de tijolos BTC in situ 
 

Gesso para os 
painéis de forro do 
tecto falso 
 

Calcário ou grés 
para peitoris e 
vergas 
 

Subprodutos de 
pedra das pedreiras 
de mármore para 
revestimento de 
zonas húmidas 

Fibras de sisal 
(Lubango) para os 
painéis de tecto 

Chapa de aço de 
1.25 mm para 
grelhas de 
ventilação das 
empenas 

Cimento para 
estabilização dos 
tijolos BTC 
 

Cimento, varão de 
aço (com a função 
de cintar a periferia 
de topo) 
 

Lintéis pré-
fabricados em 
betão armado para 
vãos de grandes 
dimensões 

5 - Vãos e 
outros 
equipamentos 

Mármore para 
bancada da cozinha 

Madeira de pinho da 
(Lubango) ou 
madeiras da floresta 
aberta (Menongue) 
 

Madeira aparelhada 
para portas 
interiores e 
respectivas 
molduras 
 

Aglomerados de 
madeira para 
armários 

Chapa metálica de 
aço ou perfil de 
alumínio anodizado 
para caixilharias de 
janelas, portadas e 
lâminas de 
ensombramento 
 

Chapa metálica 
galvanizada de 1.25 
mm para molduras, 
estrutura e panos 
de portas 
exteriores 
 

Chapa de aço de 3 
mm para ferragens 
diversas 

Vidros, redes 
mosquiteiras e 
redes de água, 
esgotos, 
electricidade 
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4.5 – PROJECTO 2: LUBANGO, PLANALTO INTERIOR 

4.5.1 – ESTRATÉGIA CLIMÁTICA 

As amplitudes térmicas anuais são acentuadas com uma temperatura máxima média que pode 

atingir 28 oC, e uma mínima média de 8 oC. As amplitudes térmicas mensais situam-se entre 10 e 

15 oC (fig. 4.13). As temperaturas máximas absolutas atingiram 34.4 oC e as mínimas – 1 oC (1931-

60). 

A humidade relativa no período menos húmido do dia varia entre os 20 e os 60% (período mais 

quente durante o dia), consoante os meses, e o mais húmido varia entre 40 e 83% (durante a 

noite). 

Existe um défice hídrico (fig. 4.13) em 11 meses pelo facto dos valores totais de evaporação 

anuais serem inferiores aos totais de precipitação, em certa medida compensado por valores 

elevados de humidade relativa média no período húmido (Novembro a Abril). Com totais de 

pluviosidade anual que ascendem a 960 mm preconiza-se o aproveitamento da água das chuvas 

recolhida pela cobertura com a criação de uma cisterna. 

As condições termo-higrométricas são relativamente diferentes ao longo do ano. No entanto a 

relação entre os máximos de temperatura e os mínimos de humidade enquadram-se melhor na 

zona de conforto ambiental (fig. 4.14). Mas a relação entre os mínimos de temperatura e 

máximos de humidade encontram-se abaixo dessa zona de conforto, exigindo uma estratégia de 

reequilíbrio térmico, tirando partido dos contrastes térmicos diários. 

 

TEMPERATURA  

 
BALANÇO HÍDRICO 

Fig. 4.13. Temperatura e balanço hídrico. 

 

Os valores contrastados entre mínimos e máximos médios diários de temperatura justificam a 

gestão dos ganhos e perdas de calor, relativos à inercia térmica das paredes. O calor acumulado 

durante o dia, pelas paredes e laje, e libertado durante a noite, permite manter o edificado no seu 

interior mais quente durante o período nocturno e mais fresco durante o período diurno. 

Preconiza-se por isso um bom isolamento térmico entre o exterior e interior da habitação, a fim 

de evitar principalmente as perdas de calor do interior para o exterior durante as noites mais 
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frias. A espessura exigida para as paredes de adobe, por questões estruturais216, são uma mais-

valia na estratégia de aproveitamento da inércia térmica, assim como da sua capacidade 

higroscópica no controle da humidade interna. A ventilação natural durante o período diurno 

também deverá ser considerada. 

 

 

 

Fig. 4.14. Conforto Termo higrométrico. Adaptação de Brown & Dekay, 2004. 

 

A estratégia anteriormente mencionada, tirando partido da inércia térmica, adequa-se ao volume 

principal do edificado onde ficam situados os quartos. Em relação à zona dos serviços requerem-

se duas estratégias diferentes, uma para o período diurno e outra para o período nocturno. No 

período diurno devido à sua frequente abertura pelo exterior (no acesso a cozinhas e sanitários) 

dever-se-á tirar partido da ventilação natural cruzada decorrente dos ventos dominantes para 

arrefecer o seu interior. Na figura 4.15 é exemplificado como a abertura de duas portas, uma a 

barlavento e outra a sotavento tornam a zona de serviços num volume independente do corpo 

principal, ventilando a cozinha e minimizando os ganhos térmicos indesejáveis da utilização do 

fogo durante o período diurno. 

Verifica-se também, pela análise da figura 4.14, que todos os meses as temperaturas nocturnas 

podem ser equilibradas pelos ganhos térmicos da irradiação solar, encontrando-se todos os 

pontos relativos às temperaturas mínimas e humidades relativas máximas dentro da zona 7 do 

gráfico, que concerne ao aquecimento solar totalmente passivo. 

Mas como se tratam de valores mínimos médios, torna-se por isso desejável o aproveitamento 

como fonte de calor do fogo da cozinha como estratégia complementar, o que é possível através 

do fechamento das duas portas exteriores e da abertura da porta do volume principal, tornando 

os dois volumes (quartos e serviços) um espaço único isolado do exterior durante o período 

nocturno (fig. 4.15). 

                                                           
216

 Geralmente 1/10 da altura da parede (Lengen, 2010), o que neste caso perfaz uma espessura de 0.30 m. 

Estratégias passivas: 

1 – zona de conforto térmico; 

2 – ventilação natural; 

3 – inércia térmica; 

4 – arrefecimento directo por evaporação; 

5 – inércia térmica arrefecida pela 

ventilação nocturna; 

6 – arrefecimento indirecto por 

evaporação; 7 – aquecimento solar 

totalmente passivo; 

8 e 9 – aquecimento solar parcialmente 

passivo. 
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Outras estratégias são definidas em termos de complementaridade: 

Volume principal (quartos e espaço comum) – ventilação da cobertura nos dias mais quentes 

através de grelhas de fechamento controlado na cumeeira, para restringir a ventilação durante o 

período nocturno na estação mais fresca; isolamento térmico dos tectos dos quartos com painéis 

constituídos por argila e fibras de colmo ou sisal estruturados em ripas de madeira de pinho. 

Serviços (cozinha, sanitários e arrumos) – colocação deste volume a barlavento do edificado 

principal e orientado aos ventos predominantes de Este. Colocação dos arrumos na zona mais 

desfavorável (Norte e Poente), protegendo a cozinha da radiação solar directa. Colocação dos 

sanitários na segunda posição mais desfavorável, tendo em vista o mesmo efeito. Cobertura 

ventilada; aberturas nas paredes para favorecer a ventilação cruzada e a colocação de um painel, 

em madeira ou tipo esteira, na fachada Norte dos sanitários fazendo o efeito de fachada ventilada 

e protegendo o respectivo alçado quando o Sol se encontra na sua posição mais baixa a Norte, 

entre meados de Fevereiro e inícios de Novembro. 

Espaços cobertos exteriores – localização dos alpendres a Norte e Poente para uma melhor 

protecção da radiação solar do alçado Norte do volume principal e alçados Poente e Nascente da 

cozinha. 

Espaços exteriores adjacentes – plantação de vegetação a Nascente e Poente do edificado para 

criar ensombramento vertical de protecção das fachadas nas horas em que o Sol se encontra na 

horizontal, ao amanhecer e entardecer. 

 

 

 

Figura 4.15. Lubango, esquema em planta da estratégia climática. 
A – período diurnos (as setas indicam a direcção dos ventos predominantes de Este); B – período nocturnos (as setas 
onduladas indicam a libertação de calor acumulado pelas paredes e laje); 1 – quartos; 2 – zona comum; 3 – serviços; 

V(E) – ventos predominantes de Este 
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4.5.2 – Materiais 

Existem explorações de jazidas de granitos, de onde se poderá aproveitar os subprodutos dos 

granitos para enrocamentos, inertes, pavimentos, remates de pavimento, vergas de vãos, 

cantarias, etc.  

Os solos são argilosos, sendo a área favorável para aplicação das diversas técnicas em terra crua. 

Em termos industriais é uma área propícia para o desenvolvimento de indústria de cerâmica 

vermelha217 (CESO, CI, SA, 2014). 

O tipo de coberto vegetal é a floresta de panda, mas a desflorestação provocada pela agricultura 

informal e principalmente pela queima de lenho é um problema que coloca em risco a 

biodiversidade das florestas autóctones. Mas, tratando-se de uma zona de altitude, 

climaticamente favorável a pinheiros ou a eucaliptos, espécies exóticas de crescimento mais 

rápido, com dimensões acessíveis a serem exploradas pelas populações locais, torna-se preferível 

a sua utilização como material de construção. A abundância de gramíneas permite o fabrico de 

esteiras de ensombramento, telhados de colmo ou a utilização de fibras em conjugação com 

outros materiais como a terra e gesso no fabrico de painéis, ou aglomerados de partículas de sisal 

conjugado com resinas fenólicas (Silva, 1983). 

� 1 – Base: À semelhança do projecto anterior será utilizado um embasamento com 

fundações adequadas e sólidas, utilizando para isso os inertes existentes nos solos assim 

como os subprodutos das pedreiras de granito, conjugados com uma laje em betão 

armado fabricado in situ com cimento Portland, areia inertes da região, varão de aço e 

rede malha sol electrosoldada. Os pavimentos exterior e interior poderão ser em lajetas 

de retalhos de pedra de granito. 

� 2 – Estrutura: Estrutura em madeira de eucalipto redondo tratada em autoclave e 

constituída pelos seguintes elementos estruturais: pilares interiores e exteriores de 0.15 

m de diâmetro. Os elementos de ligação mecânica, cuja fixação à laje será feita com 

bucha metálica ou química, serão em barra de aço de 8 x 100 mm. As asnas serão 

constituídas por elementos de madeira de eucalipto redondo com 0.15 e 0.10 m de 

diâmetro e respectivos nós de ligação em barra de aço de 5 x 50 mm com ligação 

mecânica utilizando parafusos e porcas de aço. As madres serão em madeira de eucalipto 

redondo de 0.10 m de diâmetro para apoio da cobertura e para apoio dos painéis de tecto 

na parte inferior da asna. A montagem in situ dos diferentes componentes estruturais 

será feita por ligações mecânicas de parafusos e porcas não sendo necessário recorrer a 

meios mecânicos elevatórios. A estrutura de cobertura será também consolidada 

estruturalmente à cinta de madeira periférica de topo das paredes externas de adobe. 

                                                           
217

 Tratando-se de uma indústria que deve ser enquadrada em moldes modernos de tecnologia de 
produção global. Noutros contextos semelhantes de PED´s as pequenas indústrias familiares, de baixa 
tecnologia, no fabrico de tijolo e telha cozida, geralmente utilizam a biomassa, das florestas autóctones 
como combustível, sendo uma das principais causas da desflorestação, degradação dos solos e poluição 
atmosférica, com fornos tecnologicamente ineficazes de fraco rendimento, muito poluidores e fabricando 
produtos geralmente de má qualidade (Sinha, 2012). Por essa razão e dentro da perspectiva do 
desenvolvimento das pequenas indústrias dever-se-á dar prioridade aos materiais de construção em terra 
crua e outras técnicas alternativas. 
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� 3 – Cobertura: Por razões que têm a ver com as pendentes mínimas de inclinação optou-

se por dois tipos diferentes de cobertura: no volume principal propõe-se a utilização de 

telha cozida de argila assente em cima de uma subtelha em chapa metálica galvanizada 

simples com uma inclinação de 30%; para o volume dos serviços e alpendres cobertos, 

preconiza-se a colocação de chapa metálica em painel sandwich de 40mm de isolamento 

térmico em poliuretano, com 5% de inclinação. A inclinação mínima de 5%, que o painel 

de chapa sandwich exige para o escoamento de águas permite articular o volume dos 

serviços com o volume principal mantendo o seu pé direito relativamente alto. A 

utilização da chapa simples como subtelha, fácil de transportar e relativamente barata, 

permite um isolamento eficaz das águas pluviais em conjugação com outros materiais 

com a função de corte térmico e expressão estética – entre esses materiais poderão estar 

o colmo, as telhas de argila cozida, telhas em argamassa de cimento e sisal, ou  telhas em 

microbetão (areia e cimento). Ambas as coberturas serão ventiladas, sendo o menor 

espaço de ventilação entre o tecto e cobertura, na zona de serviços, compensado pela 

boa eficácia térmica do painel sandwich. 

� 4 – Paredes e tectos: As paredes exteriores serão em terra crua, tijolos de adobe (0.09 x 

0.14 x 0.29 m) estabilizados com fibras vegetais, cal ou cimento, e dispostos de maneira a 

perfazerem uma parede simples com cerca de 0.30 m de espessura – 1/10 da altura total 

da parede por razões estruturais (Lengen, 2010). As vergas dos vãos poderão utilizar 

vigotas em granito ou madeira de eucalipto redonda. A parede exterior será consolidada 

perifericamente por uma cinta de topo em madeira de eucalipto tratada em autoclave e 

consolidada mecanicamente aos pilares da estrutura de cobertura por patilhas em aço. 

No interior as paredes serão tipo tabique em tijolo de adobe simples, com 0.15 m de 

espessura e estruturadas com pilaretes, vigas e contraventamentos em madeira de 

eucalipto redonda com 0.1 m de diâmetro. Os tectos serão em painéis de terra crua, 

argilosa, entrançados com palha e estruturado com ripas de madeira apoiados nas 

madres inferiores das asnas. Ambas as paredes, interiores e exteriores, serão revestidas 

com reboco à base de areia, argila, cal e fibras vegetais, cuja afinação do traço varia com a 

sua função (exterior ou interior) e condições locais (climáticas e materiais), podendo-se 

também adicionar cimento Portland ao traço em certas situações mais sujeitas à erosão 

da água. 

� 5 – Vãos e outros equipamentos: As caixilharias, portas exteriores e interiores serão em 

madeira de pinho maciça tratada em autoclave e as lâminas dos painéis verticais de 

ensombramento poderão ser em ripas de madeira de pinho ou esteiras de fibras vegetais. 

Os armários poderão ser em madeira de pinho da zona do Lubango ou madeiras ou 

derivados de madeiras da floresta aberta da zona de Menongue. Bancadas de cozinha ou 

revestimentos de zonas húmidas deverão ser em subprodutos das pedreiras de granito. 

Os vidros, redes mosquiteiras para janelas, redes de electricidade, águas e esgotos serão 

provenientes do mercado usual de produtos industriais globais. 
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4.5.3 – Projecto 

Nas figuras 4.17 a 4.19 apresentam-se as plantas cortes e alçados do projecto proposto para esta 

área de estudo. 

Na figura 4.16 é exemplificada a montagem de componentes estruturais com integração de 

diferentes materiais, madeira aparelhada com ligações mecânicas estandardizadas em aço. Esse 

tipo de estruturação torna todo o processo mais rápido e consolidado.  

Para os projectos no Lubango e Menongue preconiza-se a utilização de estruturas de madeira 

num estado mais tosco, do que o exemplificado, utilizando a forma redonda da madeira sem estar 

aparelhada. Advogando-se a utilização de componentes metálicos standard, produzidos em 

serralharias locais, para serem utilizados como ligações mecânicas entre elementos estruturais de 

madeira. Assim como, a utilização de medidas pré estabelecidas na montagem das asnas e fabrico 

dos seus componentes estruturais em madeira. Esta appropriate technology proposta torna o 

processo de construção mais rápido e funcional aproximando-o das construções modelares. 

Utilizando-se para tal, um projecto estrutural tipo e adaptado para regiões específicas, de acordo 

com os materiais disponíveis. Neste caso específico, na área do Lubango, existem madeiras de 

eucaliptos e pinheiros. A utilização deste tipo de sistemas pré dimensionados, possibilitaria a 

população local de erguer estruturas sem ter de recorrer a especialistas na área da construção, 

além de que, este tipo de produtos florestais são susceptíveis de serem plantados e explorados 

pelas populações locais tirando daí mais-valias económicas. Dimensões, modos de fabrico, 

montagem e manutenção poderiam ser disseminados por tecnologias de informação e 

comunicação através de aplicações em smartphones num conceito de Open-source-appropriate 

technology. 

 

 

 

Figura 4.16. Estrutura mista, habitação em Cabo Ledo Angola. Projecto e construção do autor. 
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Fig. 4.17. Planta de edifício para o Lubango. 
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Fig. 4.18. Corte A: detalhes construtivos (Lubango). 
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Fig. 4.19a. Alçado Norte e alçado Nascente (Lubango). 
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Fig. 4.19b. Alçado Sul e alçado Poente (Lubango). 
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A tabela 4.2 procura sintetizar a proveniência e complementaridade entre os materiais locais e 

globais. 

Tabela 4.2. Materiais e complementaridades do projecto 2. 

Projecto 2 – LUBANGO, PLANALTO INTERIOR 

Finalidade 
Materiais locais/regionais 

Materiais Industriais globais 
(importados, via porto do Namibe) 

Materiais locais 
Complementaridades 

regionais 
Com transformação 

local 
Sem transformação 

local 

1 - Base 

Pedra consolidada 
com argamassa de 
areia e cimento 
para assentamento 

 

Enrocamento  
 

Betão: inertes 
(areias e calhaus) 

 

Subprodutos das 
pedreiras de granito 
para revestimento 
do pavimento 
interior e rodapé 

 

Lajetas de granito 
para revestimento 
do pavimento 
exterior 

 

Granito para soleira  

Namibe: 
 

Areia pra 
assentamento de 
fundações, 
argamassas e rebocos 

 
Cal para rebocos e 
argamassas 

Cimento para o betão 
ciclópico e betão 
armado, argamassas e 
rebocos 

Cimento para o betão 
ciclópico e betão 
armado 

 

Tela plástica de 
isolamento de laje 

 

Varão de aço para os 
lintéis de fundação 

 

Rede malha sol 
electrosoldada para o 
ensoleiramento geral 

2 - Estrutura 

Madeira de 
eucalipto redonda 
tratada em 
autoclave: 

 

Pilares interiores e 
exteriores com 0.15 
m de diâmetro 

 

Asnas constituídas 
por elementos 
estruturais com 
0.10 e 0.15 m de 
diâmetro 

 

Vigas com 0.15 m 
de diâmetro 

 

Madres com 0.10 m 
de diâmetro. 

 Transformação de 
elementos metálicos de 
ligação mecânica 
(Namibe) 

Buchas químicas ou 
metálicas de fixação 
de pilares à laje. 

 

Pregos, parafusos, 
anilhas e porcas para 
fixação mecânica dos 
elementos estruturais 

3 - Cobertura 

Opção A: telha de 
argila cozida 
 

Opção B: Cobertura 
em colmo 
 

Opção C: telhas em 
argamassa de 
cimento e sisal 
(cimento, areia fina 
e sisal) 
 

Opção D: Areia fina 
para a produção de 
Telhas de 
microbetão (areia e 
cimento 

Namibe: 
 

Areia para opções C e 
D 

 

Cimento para opções C 
e D de cobertura. 
 

Chapa metálica de 0.5 
mm para remates de 
cobertura e caleiras 
(Namibe) 
 

Chapa metálica de 1.25 
mm para chapéu de 
ventilação da cumeeira 
(Namibe) 
 

Chapa metálica 
galvanizada de 1.25 mm 
para chaminé de 
cozinha (Namibe) 

Chapa metálica 
galvanizada para 
subtelha 
 

Painel sandwich com 
isolamento térmico 
em poliuretano 
 
Caleiras em PVC 
(optativa) e tubos de 
descarga em PVC 
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Tabela 4.2 (cont.) Materiais e complementaridades do projecto 2. 

Projecto 2 – LUBANGO, PLANALTO INTERIOR 

Finalidade 
Materiais locais/regionais 

Materiais Industriais globais 
(importados, via porto do Namibe) 

Materiais locais 
Complementaridades 

regionais 
Com transformação 

local 
Sem transformação 

local 

4 - Paredes e 
tectos 

Terra argilosa para 
blocos de adobe das 
paredes exteriores 
 

Tabique para paredes 
interiores 
 

Terra crua para adobe 
(parede simples) 
produzidos in situ. 
 

Fibras para a 
estabilização dos 
blocos de adobe e 
rebocos em terra crua 
 

Argila para rebocos 
exteriores e interiores 
 

Madeira de eucalipto 
para a cinta de 
amarração do topo da 
parede 
 

Argila, palha e 
madeira para painéis 
de tecto, em técnica 
de entrançado. 
 

Madeira de eucalipto 
tratada em autoclave 
para a estrutura do 
tecto, e prumos 
travessas das paredes 
de tabique 
 

Argila para adobes de 
paredes interiores em 
tabique 
 

Subprodutos do 
granito para 
revestimentos e 
remates das zonas 
húmidas e outras. 

 
Namibe: 
Cal para a 
estabilização dos 
blocos de adobe 
(Namibe) 
 

Cal e areia para 
rebocos. 

Cintas e chapas de 
amarração da 
madeira à parede de 
adobe (Namibe) 
 

Chapa de aço de 3 
mm para ferragens 
diversas (Namibe) 

Pregos, parafusos e 
porcas em aço 
 

Cimento Portland 
para a mistura de 
rebocos exteriores 
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Tabela 4.2 (cont.) Materiais e complementaridades do projecto 2. 

Projecto 2 – LUBANGO, PLANALTO INTERIOR 

Finalidade 

Materiais locais/regionais 
Materiais Industriais globais 
(importados, via porto do Namibe) 

Materiais locais 
Complementaridades 

regionais 
Com transformação 

local 
Sem transformação 

local 

5 - Vãos e 
outros 
equipamentos 

Granito para bancadas 
de cozinha 

 

Madeira de pinho 
aparelhada tratada 
em autoclave para 
portas interiores e 
exteriores e 
respectivas molduras; 
caixilharias e 
respectivas portadas; 
 

Aglomerados de 
madeira para 
armários. 
 

Madeira de pinho 
para painéis verticais 
de ensombramentos  
 

Madeira ou esteiras 
de fibras vegetais para 
lâminas de 
ensombramento 

 Chapa de aço de 3 
mm para ferragens 
diversas (Namibe) 

Vidros e redes de 
água, esgotos, 
electricidade 

 



202 
 

4.6 – PROJECTO 3: MENONGUE, CUANDO-CUBANGO 

4.6.1 – ESTRATÉGIA CLIMÁTICA 

As amplitudes térmicas anuais são muito acentuadas com uma temperatura máxima média que 

pode atingir 32 oC, e uma mínima média de 3.3 oC. As amplitudes térmicas mensais situam-se 

entre os 11 e os 23 oC. Registam-se temperaturas mínimas absolutas negativas em quase todos os 

anos nos meses de Junho ou Julho, tendo atingido um valor de – 9 oC em 1961. A humidade 

relativa média varia entre 38%, em Setembro, e 78%, em Março (fig. 4.20). 

Existe um excedente hídrico (fig. 4.20) em 11 meses do ano pelo facto dos valores totais de 

evaporação anuais serem inferiores aos totais de precipitação. Este excedente é em certa medida 

compensado por valores elevados de humidade relativa média no período húmido (Novembro a 

Abril). Com totais de pluviosidade anual que ascendem a 1041 mm, preconiza-se o 

aproveitamento da água das chuvas recolhida pela cobertura com a criação de uma cisterna. 

A época seca distingue-se bastante da época húmida, por ter variações de amplitude térmica em 

que os valores médios mínimos ascendem aos 3 oC, assim como uma forte redução da humidade 

relativa durante a época seca. 

 

TEMPERATURA  
 

BALANÇO HÍDRICO 

 

 

As condições termo-higrométricas são mais contrastadas ao longo do ano do que nas outras áreas 

em estudo, e as relações entre os máximos de temperatura e os mínimos de humidade, bem 

como os mínimos de temperatura e os máximos de humidade encontram-se praticamente todos 

fora da zona de conforto ambiental (fig. 4.21). 

As grandes amplitudes térmicas diárias verificadas entre o período diurno e nocturno favorecem a 

acumulação de inércia térmica dos elementos massivos, tornando-a a estratégia passiva mais 

favorável de controlo térmico (fig. 4.21). O calor acumulado durante o dia, pelas paredes e laje, e 

libertado durante a noite, permite manter o edificado no seu interior mais quente durante o 

período nocturno e mais fresco durante o período diurno. Torna-se relevante a aplicação de um 

bom isolamento térmico entre o exterior e interior da habitação para evitar entradas de calor do 

 

 

Fig. 4.20. Temperatura e balanço hídrico 
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exterior para o interior, durante o dia, e perdas de calor do interior para o exterior, durante as 

noites mais frias. Observa-se também que existem três meses onde a conjugação dos valores de 

temperatura média mínima com os valores de humidade relativa média máxima ficam fora da 

zona 7 (Fig. 4.21). Assim, dada a existência de valores negativos de temperatura absoluta já 

anteriormente mencionados, preconiza-se o projecto de uma parede dupla exterior, assegurando 

um melhor isolamento térmico assim como a utilização do fogo da cozinha como fonte de calor 

adicional durante o período nocturno na época mais fresca. A utilização de uma parede dupla 

permite também, gerir as descargas de calor durante a noite através da introdução de ar fresco 

no seu interior. 

 

 

 

Fig. 4.21. Conforto termo-higrométrico. Adaptação de Brown & Dekay, 2004. 

 

A estratégia anteriormente mencionada adequa-se ao volume principal do edificado onde ficam 

situados os quartos. Em relação à zona dos serviços requerem-se duas estratégias diferentes, uma 

para o período diurno e outra para o período nocturno. 

No período diurno, devido à sua frequente abertura ao exterior (no acesso a cozinhas e 

sanitários), deve tirar-se partido da ventilação natural cruzada decorrente dos ventos dominantes 

para arrefecer o interior. Na figura 4.22 é exemplificado como a abertura de duas portas, uma a 

barlavento e outra a sotavento tornam a zona de serviços num volume independente do corpo 

principal, ventilando a cozinha e minimizando os ganhos térmicos indesejáveis da utilização do 

fogo. Durante a noite, e como existem meses onde as temperaturas nocturnas podem ser 

bastante baixas, os ganhos térmicos pela radiação solar não são suficientes. Torna-se por isso 

desejável o aproveitamento do fogo da cozinha como fonte de calor, o que é conseguido através 

do encerramento das duas portas exteriores e a abertura da porta do volume principal, tornando 

os dois volumes (quartos e serviços) um espaço único isolado do exterior. Devido ainda às 

bastante baixas temperaturas que podem ocorrer nos períodos nocturnos, optou-se, por uma 

Estratégias passivas: 

1 – zona de conforto térmico; 
2 – ventilação natural; 
3 – inércia térmica; 
4 – arrefecimento directo por evaporação; 
5 – inércia térmica arrefecida pela ventilação 
nocturna; 
6 – arrefecimento indirecto por evaporação; 
7 – aquecimento solar totalmente passivo; 
8 e 9 – aquecimento solar parcialmente 
passivo. 
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questão de conforto, optou-se por acrescentar uma parede exterior que posiciona os sanitários 

dentro do espaço interior durante a noite aquando do fecho das duas portas exteriores. 

Outras estratégias são definidas em termos de complementaridade: 

Volume principal (quartos) – ventilação da cobertura nos dias mais quentes através de grelhas de 

abertura controlada na cumeeira, que podem ser fechadas nas noites mais frias; isolamento 

térmico dos tectos dos quartos com painéis de gesso e fibras de sisal estruturados em ripas de 

madeira de pinho. 

Serviços (cozinha, sanitários e arrumos) – colocação deste volume a barlavento do edificado 

principal e orientado aos ventos predominantes de Este; colocação dos arrumos na zona mais 

desfavorável (Norte e Poente) a fim de proteger a cozinha da radiação solar directa; colocação 

dos sanitários na segunda posição mais desfavorável tendo em vista o mesmo efeito; cobertura 

ventilada; aberturas nas paredes para favorecer a ventilação cruzada e a colocação de um painel, 

em madeira ou tipo esteira, na fachada Norte dos sanitários fazendo o efeito de fachada ventilada 

e protegendo o respectivo alçado quando o Sol se encontra na sua posição mais baixa a Norte, 

entre meados de Fevereiro e inícios de Novembro. 

Espaços cobertos exteriores – localização dos alpendres a Norte e Poente para uma melhor 

protecção da radiação solar do alçado Norte do volume principal e alçados Poente e Nascente da 

cozinha. 

Espaços exteriores adjacentes – plantação de vegetação a Nascente e Poente do edificado para 

criar ensombramento vertical, de protecção das fachadas, nas horas em que o Sol está mais baixo, 

durante as horas de nascente e poente. 

 

 

Fig. 4.22. Menongue, esquema em planta da estratégia climática. 

A – período diurno (as setas indicam a direcção dos ventos predominantes de Este); B – período nocturno 

 (as setas onduladas indicam a libertação de calor acumulado pelas paredes e laje); 1 – quartos; 2 – zona comum;  

3 – serviços; V(E) – ventos predominantes de Este. 

 

 

 

Perfil 

3 1 / 2 

3 

2 
1 

1 1 1 

3 

2 
1 

1 1 1 
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4.6.2 – Materiais 

Não existem registos de materiais de natureza litológica aproveitáveis para a construção, na área 

de Menongue. Apesar de existirem solos argilosos nas margens dos rios para o fabrico de adobes, 

os solos na zona do Cuando-Cubango são predominantemente arenosos, o que torna mais 

favorável a técnica de construção em BTC. Nas proximidades dos rios ocorrem bastantes espécies 

de gramíneas e juncos para o fabrico de esteiras de ensombramento. Existe também capim para a 

cobertura e várias fibras que podem ser utilizadas, em conjugação com outros materiais como a 

terra e gesso, no fabrico de painéis. Como se trata de uma área abrangida pela floresta aberta 

seca do Sudoeste existem bastantes espécies de madeira com aproveitamento tecnológico, mas 

devido a questões relacionadas com a desflorestação, e por serem espécies que se encontram 

dispersas, a sua utilização não é prática, defendendo-se por isso a utilização de plantações 

exóticas para a construção de estruturas de madeira, como os eucaliptos ou pinheiros, visto que a 

região também é climaticamente favorável. Existem também registos sobre a exploração de latex 

que poderia ser usado para aglomerar fibras e fazer painéis térmicos. 

� 1 – Base: À semelhança dos projectos anteriores será utilizado um embasamento com 

fundações adequadas e sólidas, utilizando para isso os inertes existentes nos solos 

conjugados com uma laje em betão armado fabricado in situ com cimento Portland, varão 

de aço e rede malha sol electrosoldada. A base no interior deverá ser revestida a mosaico 

hidráulico de areia e cimento, produzido em pequenas industrias locais. 

� 2 – Estrutura: À semelhança do projecto anterior a estrutura será em madeira de 

eucalipto redonda tratada em autoclave e constituída e consolidada estruturalmente à 

cinta periférica de topo das paredes externas de BTC. 

� 3 – Cobertura: Tal como no projecto anterior por razões que têm a ver com as pendentes 

mínimas de inclinação e a articulação entre o volume principal e o volume dos serviços, 

optou-se por dois tipos diferentes de cobertura: no volume principal propõe-se a 

utilização de um revestimento em assente em cima de uma subtelha de chapa metálica 

galvanizada simples com uma inclinação de 60%. Para o volume dos serviços e alpendres 

cobertos, preconiza-se a colocação de chapa metálica em painel sandwich de 40 mm de 

isolamento térmico em poliuretano, com 5% de inclinação. Como opção em substituição 

do colmo poder-se-á optar por telhas em microbetão produzidas por pequenas industrias 

locais. 

� 4 – Paredes e tectos: As paredes externas e internas serão em tijolos de BTC (0.09 x 0.14 x 

0.29 m). Devido às grandes amplitudes térmicas diárias e temperaturas bastante baixas, 

durante o período nocturno, preconiza-se a utilização de uma parede externa dupla, 

utilizando a técnica de assentamento rat trap, permitindo construir e estruturar com o 

mínimo de tijolos uma parede dupla (técnica desenvolvida e comumente utilizada na 

India). As vergas dos vãos serão em madeira de eucalipto tratada em autoclave, como 

opção poder-se-á criar arcos estruturais, em tijolo de BTC, nos vãos em substituição das 

vergas de madeira. A parede exterior será consolidada perifericamente por uma cinta de 

topo em betão armado de cofragem perdida em BTC e consolidada mecanicamente, por 

ganchos metálicos, à estrutura de madeira de eucalipto da cobertura. Os acabamentos e 

revestimentos de paredes são os mesmos preconizados no projecto para o Namibe. 
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� 5 – Vãos e outros equipamentos: As caixilharias, portas exteriores e interiores serão em 

madeira de pinho maciça tratada em autoclave. As lâminas dos painéis verticais de 

ensombramento poderão ser em ripas de madeira de pinho ou esteiras de fibras vegetais. 

Os armários poderão ser em madeira de pinho ou de outras madeiras, e respectivos 

derivados, da floresta seca aberta – que pelas razões já apontadas não é aconselhável. 

Bancadas de cozinha ou revestimentos de zonas húmidas poderão ser em tipo de mosaico 

hidráulico ou em subprodutos das pedreiras de granito do Lubango. Os vidros, redes 

mosquiteiras para janelas, redes de electricidade, águas e esgotos serão provenientes do 

mercado usual de produtos industriais globais. 

4.6.3 – Projecto 

Nas figuras 4.24 a 4.27 apresentam-se as plantas cortes e alçados do projecto proposto para esta 

área de estudo. 

Na figura 4.23 são exemplificados sistemas de construção industriais e vernaculares recorrendo a 

chapa sandwich e colmo na cobertura, em soluções simples de estratégia climática utilizando o 

ensombramento e ventilação natural recorrendo à orientação de ventos dominantes e 

posicionamento solar. Tanto para a área do Lubango como para a área do Menongue preconiza-se 

a utilização dos dois tipos de materiais no mesmo projecto através de sistemas standard. As 

vantagens de um tipo de cobertura ou de outro estão relacionadas com as suas performances, 

térmicas, estruturais e/ou de durabilidade, e também de disponibilidade e transporte, que 

condicionam diferentes maneiras de aplicação: suportes, estrutura, ligações mecânicas e 

inclinações diferentes de cobertura. 

 

 

Figura 4.23. Alpendre, habitação em Cabo ledo, Angola. Projecto e construção do 

autor. 
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Fig. 4.24. Planta de edifício para o Menongue. 
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Fig. 4.25. Corte A: detalhes construtivos (Menongue). 
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Fig. 4.26a. Alçado Norte e alçado Nascente (Menongue). 
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Fig. 4.26b. Alçado Sul e alçado Poente (Menongue). 
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A tabela 4.3 procura sintetizar a proveniência e complementaridade entre os materiais locais e 

globais. 

Tabela 4.3 Materiais e complementaridades do projecto 3. 

Projecto 3: MENONGUE, CUANDO-CUBANGO 

Finalidade 
Materiais locais/regionais 

Materiais industriais globais 
(importados, via porto do Namibe) 

Materiais locais 
Complementaridades 

regionais 
Com transformação 

local 
Sem transformação 

local 

1 - Base 

Base de assentamento 
em pedra consolidada 
com argamassa de 
areia e cimento. 
 
Enrocamento  
 
Areia 
 
Betão: inertes (areias 
e calhaus) 
 
Revestimento do 
pavimento interior:   
 
Opção A: mosaico 
hidráulico á base de 
areia e cimento 
Portland 

Lubango 
 
Pavimentos: 
Opção B: pavimento 
em retalhos de 
granito. 
Opção B1: Pavimento 
exterior em lajetas de 
“lascas” de granito 
Opção C: pavimento 
cerâmico. 

Pavimento exterior 
Opção A1: em betão 
aparente com textura 
anti derrapante e 
corante adicionado 

Cimento para o 
betão ciclópico e 
betão armado 
 
Tela plástica de 
isolamento de laje 
 
Varão de aço para os 
lintéis de fundação 
 
Rede malha sol 
electrosoldada para o 
ensoleiramento geral 

2 - Estrutura 

Madeira de eucalipto 
redonda 
 

Pilares interiores e 
exteriores com 0.15 m 
de diâmetro 
 

Asnas constituídas por 
elementos estruturais 
com 0.10 e 0.15 m de 
diâmetro 
 

Vigas com 0.15 m de 
diâmetro 
 

Madres com 0.10 m 
de diâmetro 

 Transformação de 
elementos metálicos 
de ligação mecânica 
(Namibe) 

Buchas químicas ou 
metálicas de fixação 
de pilares à laje 
 

Pregos, parafusos, 
anilhas e porcas de 
aço para fixação 
mecânica de 
elementos 
estruturais 

3 - Cobertura 

Opção A: Colmo 
 
Opção B: telhas em 
argamassa de cimento 
e sisal 
 
Opção C: Telhas de 
microbetão (areia e 
cimento) 

Lubango: 
Opção D: telha de 
argila cozida. 
 
 
 

Remates de 
cobertura e caleiras 
em chapa metálica de 
0,5mm, chapéu de 
ventilação da 
cumeeira, em chapa 
metálica de 1,25mm 
transformada 
mecanicamente à 
quinadeira. 
 
Chaminé de cozinha 
em chapa de 1,25mm 
galvanizada 
transformada à 
calandra e electro 
soldada) 

Cimento (opção B e C 
de telha) 
 
Subtelha em Chapa 
metálica galvanizada  
Chapa metálica 
perfilada lacada em 
painel sandwich de 
40mm com 
poliuretano de 
isolamento térmico.  
Parafusos auto 
perfurantes para a 
fixação de chapa de 
cobertura e 
respectivos remates. 
isolamento térmico 
em poliuretano 
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Tabela 4.3. (cont.) Materiais e complementaridades do projecto 3. 

Projecto 3: MENONGUE, CUANDO-CUBANGO 

Finalidade 

Materiais locais/regionais 
Materiais industriais globais 
(importados, via porto do Namibe) 

Materiais locais 
Complementaridades 

regionais 
Com transformação 

local 
Sem transformação 

local 

4 - Paredes 
e tectos 

Blocos de terra 
comprimida (BTC) 
produzidos in situ para 
paredes exteriores e 
interiores 
 

Madeira de eucalipto 
para vergas de vãos e 
madres de apoio de 
tecto e de pavimento 
do celeiro. 
 

Areia para o fabrico de 
mosaico hidráulico 
para remates e 
revestimentos de 
zonas húmidas 

Namibe: 
Gesso para o 
revestimento das 
paredes interiores e 
para o fabrico dos 
painéis de forro do 
tecto falso que isola o 
espaço habitado da 
cobertura ventilada 

 
Cintas e chapas de 
amarração da 
madeira à parede de 
adobe (Namibe) 

Cimento para 
estabilização dos 
tijolos em BTC 
 

Betão armado: 
Cimento, varão de 
aço (com a função de 
cintar a periferia de 
topo). 
 

Cimento para 
mosaico hidráulico 

5 - Vãos e 
outros 
equipamentos 

Madeira de pinho 
aparelhada tratada 
em autoclave 
 

Madeira aparelhada 
para portas interiores 
e respectivas 
molduras 
 

Madeira de pinho 
para caixilharias de 
janelas, portadas, 
molduras e panos de 
portas exteriores 
 

Aglomerados de 
madeira para armários 

Granito para bancada 
de cozinha (Lubango) 

Chapa de aço de 3 
mm para ferragens 
diversas (Namibe) 

Vidros e redes de 
água, esgotos, 
electricidade e 
comunicações. 
 
Loiças para 
instalações 
sanitárias. 
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4.7 – TABELA SÍNTESE COMPARATIVA 

Na tabela 4.4 apresenta-se uma síntese das características mais relevantes dos três casos de 

estudo e das respectivas propostas em projecto. 

 

Tabela 4.4. Síntese comparativa de estratégias climáticas e utilização de materiais para as três áreas em estudo 

 
ÁREAS 

 

 
NAMIBE 

 
LUBANGO 

 
MENONGUE 

 

Grupo étnico 
Etnias 

Mucubais, Mucubales ou 
Cuvales; 
Mucuisses; 
Muhúmbes; 
Mbalis (região da cidade do 
Namibe) 

Nhaneca Humbe 
Mumuilas ou Muilas 

Ganguela 
Ganguelas 

Condições climáticas 

Clima BWh, seco de deserto 
Cwb, temperado com 
Inverno seco 

Cwa, temperado com 
Inverno seco 

Temperatura 
Amplitudes térmicas diárias 
pouco contrastantes 

Amplitudes térmicas 
diárias bastante 
contrastantes 

Amplitudes térmicas diárias 
muito contrastantes 

Humidade relativa 

Valores mensais sempre 
próximos dos 70%, 
registando-se os máximos 
em Julho e Agosto com 86% 

Valores elevados no mês 
de Março, pouco 
excedendo os 70% ; 
mínimos no período seco, 
próximos dos 30% 

Valores elevados no mês de 
Março, pouco excedendo os 
70% ; mínimos no período 
seco, próximos dos 30% 

Precipitação anual 

48mm 
(mês mais chuvoso apenas 
com 15mm) 
Registo de nevoeiros 
litorais frequentes 

960mm 
5 meses húmidos 
(Novembro a Abril) 

1041mm 
5 meses húmidos 
(Novembro a Abril 

Estratégia climática 
passiva mais favorável 

Ventilação natural durante 
o período diurno  

Inercia térmica para os períodos diurnos e nocturnos 
(volume principal) 
e ventilação natural no período diurno (serviços) 

Aproveitamento 
hídrico 

Coloca-se a hipótese da 
recolha de água a partir de 
nevoeiros frequentes no 
litoral, complementada 
com o aproveitamento da 
água das chuvas na 
cobertura 

Recolha de água das chuvas 
na cobertura 

Recolha de água das chuvas 
na cobertura 

Materiais 

Geologia 
Exploração de calcários, 
grés, gesso, cal e mármores 

Granitos   

Pedologia 
Solos arenosos, pobres em 
argila 

Solos ricos em argila 
Solos arenosos, pobres em 
argila 

Fitogeografia Coberto vegetal escasso 

Coberto vegetal 
diversificado 
Zona ambientalmente 
favorável para as espécies 
exóticas de pinheiros e 
eucaliptos 
 

 
Coberto vegetal 
diversificado 
Zona pouco propícia para as 
espécies exóticas de 
pinheiros e eucaliptos 
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Tabela 4.4. (cont.) Síntese comparativa de estratégias climáticas e utilização de materiais para as três áreas em 
estudo  

 
ÁREAS 

 
NAMIBE LUBANGO MENONGUE 

Projecto 

Dimensões do Volume 
principal 
(quartos e espaço 
comum) 

6 x 9 m 

Dimensões do volume 
dos serviços (cozinha, 
instalações sanitárias 
e arrumos) 

3 x 3 m 

Base / fundações Sobrelevada 30 cm, em betão armado e inertes da região 

Estrutura de 
cobertura 

Estrutura ligeira em Aço 
disposta em pilares com 
asnas de 6 m intercaladas a 
3 m e consolidada à cinta 
de topo da parede exterior 

Estrutura ligeira em madeira de eucalipto tratada em 
autoclave e disposta em pilares com asnas de 6 m 
intercaladas a 3 m e consolidada à cinta de topo da parede 
exterior 

Cobertura do volume 
principal  
 
Inclinação 
 
Material 
 

De 2 águas, ventilada 
 
 
15%  
 
Chapa metálica em painel 
sandwich  
 
Opção viável: telha em 
microbetão (areia e 
cimento) com subtelha em 
chapa metálica simples 
perfilada 

De 2 águas, ventilada mas 
restrita no período 
nocturno durante a 
estação mais fresca 
40%  
 
Telha de barro cru  
Opção viável: colmo  
 
Subtelha em chapa 
metálica simples perfilada 

De 2 águas, ventilada mas 
restrita no período nocturno 
durante a estação mais 
fresca 
 60%  
  
Colmo  
Opção viável: telha em 
microbetão (areia e 
cimento) 
 
Subtelha em chapa metálica 
simples perfilada 

Cobertura do volume 
dos serviços 
Inclinação 
 
Material 

Uma água, “solta” das 
paredes 
5% 
Chapa metálica em painel 
sandwich 

Uma água, ventilada mas restrita no período nocturno 
durante a estação mais fresca 
5% 
 
Chapa metálica em painel sandwich  

Cobertura dos 
espaços exteriores 
Inclinação 
 
Material 

Uma água 
 
5% 
 
Chapa metálica em painel sandwich 

Parede exterior 

Tijolo de BTC – parede 
simples com 15 cm de 
espessura). Consolidada 
perifericamente com uma 
cinta de topo em betão 
armado de cofragem 
perdida (tijolo de BTC) 

Tijolo de adobe – parede 
simples com 30 cm de 
espessura). Consolidada 
perifericamente com uma 
cinta de topo em madeira. 

Tijolo de BTC – parede dupla 
com caixa de ar com um 
total de 30 cm de espessura. 
Consolidada 
perifericamente com uma 
cinta de topo em betão 
armado de cofragem 
perdida (tijolo de BTC) 

Parede interior 
Parede em BTC – simples 
com 15 cm de espessura) 

Parede em tabique – tijolo 
de adobe simples, com 15 
cm de espessura 
estruturado em madeira de 
eucalipto 

Parede em BTC – simples 
com 15 cm de espessura) 

Nº de quartos 4, considerando uma média 4 a 5 pessoas por agregado familiar 

Disposição do volume 
principal 
(Estratégia climática) 

Implantação orientada no sentido de maior comprimento no eixo Este-Oeste 
Preferencialmente localizar a abertura de vãos a poente e Nascente 
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Tabela 4.4. (cont.) Síntese comparativa de estratégias climáticas e utilização de materiais para as três áreas em 
estudo 

 
ÁREAS 

 
NAMIBE LUBANGO MENONGUE 

Disposição dos 
espaços exteriores 
cobertos 
(Estratégia climática) 

Localizados no alçado norte do volume principal 

Disposição do volume 
dos serviços em 
relação ao edificado 
principal 
(Estratégia climática) 

zona de serviços separada 
zona de serviços semi-
separada 

zona de serviços contígua 

Serviços - Cozinha 
(Estratégia climática) 

Afastada e localizada a 
barlavento do volume 
principal (ventos 
predominantes de Leste e 
Sudeste) 

Ligada e independente ao volume principal; orientada aos 
ventos predominantes de Leste e Sudeste 

Serviços - Instalações 
sanitárias 
(Estratégia climática) 

Localizadas na segunda zona mais desfavorável em relação á irradiação solar e 
“protegendo” a cozinha da irradiação solar a Norte 

Afastada e localizada a 
barlavento do volume 
principal (ventos 
predominantes de Leste e 
Sudeste) 

Próxima do volume 
principal e orientada aos 
ventos predominantes de 
Leste e Sudeste 

Ligada e independente ao 
volume principal; orientada 
aos ventos predominantes 
de Leste e Sudeste 

Serviços - Arrumos  
(Estratégia climática) 

Externo, Localizados na zona mais desfavorável em relação á irradiação solar e 
“protegendo” a cozinha da irradiação solar a Norte 

Acabamentos e 
revestimentos: 
Pavimentos, bancadas 
e revestimentos de 
zonas húmidas 
 
 
Paredes exteriores 
 
 
Paredes interiores 
 
Zonas húmidas 
 
 
tectos 

Retalhos de mármore 
(proximidades das 
pedreiras da área) 
 
 
BTC aparente 
 
 
rebocada com argamassa 
de areia, cal 
revestidas a retalhos de 
mármores 
 
Paneis de gesso e sisal  
Aberturas de ventilação  

 
 
Retalhos de granito 
(proximidades das 
pedreiras da área) 
 
 
Reboco de argamassa 
argila areia e cal  
BTC aparente ou revestidas 
a gesso 
Revestidas a retalhos de 
granitos 
 
painéis de terra crua, 
argilosa, entrançados com 
palha, rebocados com 
argamassa de argila areia e 
cal 

 
 
Pavimento hidráulico 
(cimento mais areia) 
 
 
 
BTC aparente 
 
 
BTC aparente ou revestidas 
a gesso 
Revestidas a mosaico 
hidráulico 
 
Paneis de gesso e sisal 

vãos 

Portas, Janelas e portadas e 
aberturas de ventilação em 
Aço lacado, ou alumínio 
anodizado 

Portas, Janelas e portadas em madeira de pinho tratada 
em autoclave 
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O título do trabalho Tecnologia Vernacular vs. Tecnologia Global: Criação de uma Metodologia 

de Projecto para Países em Desenvolvimento. Sustentabilidade de Estruturas Ligeiras e sua 

Aplicação no Sudoeste de Angola, definido em função dos objectivos específicos estabelecidos 

reflecte os principais temas chaves em que se estruturou a tese. 

Dedicou-se um capítulo às questões fundamentais para a prática da arquitectura nos países 

em desenvolvimento (PED), relacionando as suas variadas implicações tecnológicas, 

económicas e culturais. Um outro capítulo é dedicado às características físicas do território 

angolano, aos recursos naturais, condicionantes ambientais e questões habitacionais da 

população de baixos rendimentos; e num último capítulo foram elaboradas propostas de 

projecto resultantes dos constrangimentos geográficos, físicos e ambientais no que diz 

respeito à utilização de materiais de construção e estratégias climáticas. Os temas tratados em 

cada capítulo embora distintos entre si complementam-se, desenvolvendo-se em torno da 

temática da articulação entre as tecnologias locais e as tecnologias industriais globais, 

demonstrando que um projecto de arquitectura, em zonas rurais de um PED, deverá adequar-

se às características específicas de cada local, geográficas físicas, culturais, tecnológicas e 

económicas. 

No capítulo 1 salienta-se a elaboração da metodologia de análise multicritério do território 

angolano, obtida através da informação geográfica disponível, permitindo, no capítulo 3, criar 

um novo mapa de Angola com a identificação de: 

� materiais de construção disponíveis na área da geologia; 

� materiais de construção disponíveis na área da pedologia; 

� materiais de construção disponíveis no coberto vegetal; 

� grupos étnicos, a sua cultura genérica e seus processos construtivos; 

� condicionantes climáticas. 

Tornou-se assim possível criar “paletas” de materiais, estabelecer estratégias climáticas e 

funcionalidades operativas em planta
218

, para, no capítulo 4, concretizar um projecto de 

arquitectura para cada área específica identificada. 

                                                           
218

 Os grupos foram identificados mas observa-se que relativamente à informação etnográfica, conforme 

já foi explanado no capítulo 4 e exposto no capítulo 2, isso não dispensa uma actualização antropológica 

actualizada assim como uma investigação, em trabalho de campo, no âmbito das questões sociais 
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No capítulo 2 são abordadas as várias questões relativas à tecnologia e produção industrial, 

habitação para populações de baixo rendimento e respectivos programas num contexto PED. 

Focando o entrosamento cultural que as comunidades locais devem ter com a prática da 

construção, algo que os programas centralizados de habitação social, indústria global e 

arquitectura institucional alienam. Foi também dado destaque à Appropriate technology e suas 

problemáticas, salientando as tecnologias que permitem optimizar o aproveitamento dos 

recursos locais, no seu estado mais cru, potencializando o desenvolvimento de actividades 

económicas locais relacionadas com os materiais de construção. Promulgou-se também a 

importância de programas de arquitectura com conceitos de flexibilidade evolutiva permitindo 

uma adaptação gradual da habitação à disponibilidade económica das populações de baixo 

rendimento, advogado por vários arquitectos e autores relacionados com o tema do 

desenvolvimento.  

No capítulo 3 salientam-se sobretudo os tipos de recursos materiais disponíveis para 

construção, na região sudoeste ao nível da geologia, solos e coberto florestal. Os solos revelam 

teores de argila e areia diferenciados permitindo propor a utilização de variadas tecnologias 

em terra crua assim como de materiais cerâmicos numa das áreas e de BTC´s nas outras duas 

áreas onde predominam solos arenosos. Foram elaborados mapas de susceptibilidade de 

ocorrência de argilas e de produtos florestais, para a construção, em função da cartografia de 

solos e de coberto vegetal. Em relação à climatologia a diversidade também se verifica, 

reflectindo-se em constrangimentos climáticos que definem o conforto humano em projecto. 

Verificou-se que existe uma diferenciação entre as três áreas em estudo, a nível de 

precipitação, evaporação, humidade relativa e temperatura. O défice hídrico, pelo menos 

sazonal, permite propor estratégias diferentes de aproveitamento de água, assim como as 

diversas condições térmicas preconizam estratégias distintas de climatização passiva. 

No capítulo 4, partindo desses pressupostos referidos preconizaram-se os projectos, para três 

áreas distintas do Sudoeste Angolano, baseados num conceito de planta evolutiva de estrutura 

independente das paredes, utilizando a informação disponibilizada partir da metodologia 

proposta no capítulo 1. 

No contexto deste capítulo, os projectos elaborados para as três áreas em estudo, basearam-

se na experiência pessoal e conhecimentos adquiridos na prática profissional como arquitecto 

na construção e projecto de estruturas ligeiras em Angola. Os projectos foram ainda pensados 

segundo um princípio de “veracidade geográfica” e “limpeza de estilo pessoal”, procurando no 

traço arquitectónico aquilo a que os materiais disponíveis e condições ambientais e também 

funcionais de programa têm para oferecer na elaboração de uma narrativa arquitectónica. 

Assim, por exemplo, se a cobertura tem uma água, duas águas ou pouca percentagem de 

inclinação, as razões são meramente funcionais, tendo a ver apenas com questões estruturais, 

com a quantidade de pluviosidade que o local oferece, ou, a inclinação que o material/técnica 

exige (telha, painel de chapa sandwich ou colmo). O primeiro critério na concepção de 

projecto foi o tipo de materiais oferecidos pela geografia local e suas complementaridades 

                                                                                                                                                                          

relativamente aos programas de arquitectura no âmbito de desenvolvimento e empoderamento 

comunitário usualmente praticado por ONG’s e activistas de desenvolvimento. Optou-se portanto por 

uma planta genérica, induzida pela bibliografia etnográfica para o Sudoeste em geral, direccionada para 

as zonas rurais como suporte ilustrativo de estratégias e aplicações de materiais. 
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regionais e globais (tecnológicas), o segundo foi, além da resposta ambiental na criação de 

uma estratégia, a procura de uma simplicidade que ofereça economia de custos mas sem 

carecer da devida robustez e durabilidade temporal e erosiva, assim como da dignidade social 

e resposta flexível e evolutiva (pelas razões já apontadas no capítulo 3) que o edificado deve 

oferecer, reconhecendo-se que poderão existir maneiras mais económicas de construir mas 

não respondendo a estes pressupostos. 

Confirmou-se em projecto a verificação dos contrastes relativamente à diferenciação dos 

constrangimentos geográficos e climáticos para cada uma das áreas específicas. Foram 

definidas uma série de estratégias em projecto em função do comportamento de elementos 

climáticos, tais como regime de ventos, inclinação do Sol, temperaturas e amplitudes térmicas, 

humidade relativa e o balanço de precipitação/evaporação. A aplicação em projecto das 

variantes geográficas reveladas pela geologia, pedologia, coberto vegetal e clima 

determinaram diferentes soluções expressas por técnicas de construir, orientações e 

desenvolvimento em planta. 

Verifica-se que para o sudoeste de Angola existe uma variedade físico-geográfica com 

consequências que diferenciam projectos de arquitectura em diferentes áreas. Como tal deve-

se extrapolar que numa perspectiva nacional os contrastes se iriam verificar, uns mais 

atenuados outros mais acentuados, devendo-se por isso preconizar um projecto amplo, de 

estratégia nacional que diferencie e identifique áreas mais relevantes e identificativas de 

determinadas regiões, potencializando também as complementaridades regionais, num novo 

mapa de Angola. 

Tratando-se de um trabalho eminentemente pluridisciplinar, e que transcende em certa 

medida as temáticas mais institucionais da arquitectura, abre caminho para futuras pesquisas 

num contexto de maior multidisciplinaridade, no âmbito de um projecto mais abrangente que 

integre, para além de vários domínios da arquitectura, áreas científicas de estudo dos recursos 

naturais (geológicos, pedológicos e florestais), das condicionantes climáticas, de antropologia e 

sócio-económicas locais e de tecnologias diversas relacionadas com a extracção de materiais e 

a construção. Para além disso, salientam-se também as potencialidades, de num futuro 

próximo, incorporar as TIC’s como agentes de disseminação da metodologia desenvolvida e 

respectivas tecnologias associadas junto das populações autóctones. 
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