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RESUMO 

 

 

O objectivo deste estudo é o de desenvolver uma proposta de projecto de arquitectura para 

uma habitação que satisfaça as condições básicas humanas no âmbito do Concurso OS 

House – Open Source House Design Competition, segundo um pensamento sustentável. 

Procura-se perceber e propor uma arquitectura que possa responder de forma eficaz 

perante uma situação de grande carência socioeconómica e equacionar como a arquitectura 

poderá tornar-se uma ferramenta ágil e capaz de ajudar a resolver os problemas básicos da 

condição humana no domínio da habitação, de forma sustentável e com economia de 

recursos. Pretende-se assim, estudar como a arquitectura pode melhorar a qualidade de 

vida das pessoas quando estas são confrontadas com situações de precariedade. Procura-

se avaliar as condições do local destinado a esta proposta - o Gana, e equacionar soluções 

de intervenção que minimizem a crise habitacional vivida neste país. 

O presente relatório de projecto final no contexto da arquitectura e desenvolvimento social, 

inicia-se com a participação no Concurso OS House – Open Source House Design 

Competition e incide no Caso de Estudo do Gana, partindo da análise das condições de vida 

da população pertencente à classe média emergente deste país no objectivo de elaborar 

uma proposta de habitação. 

Com este estudo, pretendem-se lançar contributos para um debate quanto à problemática 

da habitação e do respectivo projecto de arquitectura num contexto em vias de 

desenvolvimento. Parafraseando Cameron Sinclair, acredito que “onde os recursos e 

competência técnica forem escassos, o projecto inovador e sustentável pode fazer diferença 

na vida das pessoas” e contornar o problema social da habitação sentido em alguns países 

do mundo, bem como a crise habitacional que se sente actualmente no Gana. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study is to develop an architectural project proposal for a dwelling that 

meets the basic human conditions within the Contest OS House - Open Source House 

Design Competition, according to a sustainable concept. We seek to understand and 

propose an architecture that may effectively respond to a situation of high socio-economic 

deprivation, and consider how architecture can become a flexible tool to help solving basic 

problems of human condition in the field of housing, in a sustainable and resource-saving 

manner. Thus, the aim is to study how architecture can improve people’s quality of life 

whenever they confront precarious situations. We aim to assess the conditions of the site for 

this proposal - Ghana, considering intervention solutions that can minimize house living crisis 

in this country. 

This final Master Degree project, presenting a proposal for housing in the context of 

architecture and social development, begins by participating in the Contest OS House - Open 

Source House Design Competition, focuses on the Case Study of Ghana and is based on an 

analysis of living conditions of the population that belongs to the emerging middle class of 

the country. 

With this study, I intend to launch a contribution to a debate about issues of housing and its 

architectural design in the contingency context and economic fragility. To paraphrase 

Cameron Sinclair, we believe that “where resources and expertise are scarce, the innovative 

and sustainable design may make the difference in people‟s lives”, and help to minimize the 

social housing problem in some countries in the world, as well as the housing crisis that 

actually affects Ghana. 
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CAPÍTULO 1 

1. ARQUITECTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

1.1 Introdução 

 

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos da  Assembleia Geral das Nações 

Unidas de 1948, os artigos III e XXV referem que todas as pessoas têm direito à vida, à 

liberdade e à segurança pessoal, tal como o direito a um nível de vida suficiente que 

assegure a saúde e o bem-estar, focando principalmente a alimentação, o vestuário, o 

alojamento e a assistência médica. 

Em pleno século XXI, os países desenvolvidos apresentam sinais de riqueza resultantes dos 

avanços científicos e tecnológicos, enquanto que os países em desenvolvimento 

apresentam sinais de pobreza extrema resultantes de guerras e desastres, que aliados à 

escassez de recursos originam elevados níveis de instabilidade (GOMES, 2007). Esta 

contradição mundial verifica-se ao nível da habitação nos países em desenvolvimento como 

é o caso do Gana, sendo caracterizada pela suas condições de miséria económica e 

escassez de habitação. Este fenómeno dá origem a um problema social que a arquitectura 

poderá ajudar a resolver. “Sendo necessário que estejam presentes três condições para que 

um fenómeno se constitua como um problema social, em primeiro lugar, é necessário que 

tenham ocorrido determinadas transformações dentro da sociedade que afectem a vida dos 

indivíduos; em segundo lugar, que seja visto ou sentido como problema, pelo menos por 

uma parte da população; em terceiro lugar, um trabalho de institucionalização, ou seja, que 

enquadrem interpretações oficiais realizadas por peritos competentes, que o consagrem 

„oficialmente‟ como um problema” (INFOPÉDIA, 2003 - 2010). 

A arquitectura poderá ser interpretada como uma ferramenta para a resolução de problemas 

sociais. Para Le Corbusier a arquitectura “é uma das necessidades mais urgentes para o 

homem, pois a habitação sempre foi indispensável e a primeira ferramenta que forjou para 

ele próprio” (CORBUSIER, 1923). Procurando as suas bases na experiência e no 

conhecimento da sociedade em que se insere, resolve problemas e constrói obras de forma 

natural e cuidada. “Trata-se de uma arquitectura de pessoas, na medida em que é feita por 

e para elas” (GOMES, 2007). Aliada à carência de habitação no mundo - “dois milhões de 

pessoas morrem todos os anos vítimas de doenças causadas por habitações inadequadas”, 
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(URZO, 2005), reconhece-se face a esta questão, deve-se entender a arquitectura como um 

acontecimento social e público, e não como uma simples forma de expressão individual. 

 

 

1.2 Arquitectura e desenvolvimento social: a crise habitacional no Gana 

 

O Gana apresenta actualmente um clima 

politicamente estável e uma classe média 

emergente associada a uma crescente procura 

de habitação, a preços acessíveis. A sua 

população total, no ano de 2008, atingiu os 23,9 

milhões de pessoas, e 50% da população total é 

urbana, que se traduz em 11,95 milhões de 

pessoas. A classe média emergente representa 

30% da população urbana, o que corresponde a 

3,6 milhões, abrangendo professores habilitados, 

enfermeiros, polícias, militares e funcionários 

públicos. A Tabela I mostra que o rendimento anual desta classe social está entre os 11.000 

e 20.000GHS, o que possibilita uma poupança média anual entre os 3.000 e 10.000GHS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GANA 

 
 

Imagem 1: Localização do Gana 

Tabela I: Indicação dos níveis de rendimento anual (Ghana Cedi: Euro = 1 : 0,47) 

Classe Social Rendimento (GHS) Poupanças Ocupação 

Abaixo da linha 
média de pobreza 

Menos de 5000 - 
Artesãos, 

trabalhadores 

Baixo rendimento 5000-10000 1500-4000 

Vendedores, 
mecânicos, 
pedreiros, 

professore não 
habilitados e 
secretárias 

Classe média baixa 11000-20000 3000-10000 

Professores 
habilitados, 
enfermeiros, 

polícias, militares 

Classe média alta 21000-30000 8000-10000 

Assistentes júniores, 
ajudantes da 

construção civil, 
jovens médicos 

 
Fonte: Pesquisa, Setembro 2009, por Samson Nibi 
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Esta classe social em forte crescimento dispende em média 145GHS com a habitação, 

incluindo despesas de água e electricidade. 1  

A prática construtiva actual neste país gera resíduos de construção bastante consideráveis e 

dispendiosos e, o sector da habitação apresenta enormes oportunidades para o conceito em 

que se baseia o Concurso OS House2, do ponto de vista ambiental e sócio-económico. Para 

contornar o defecit de habitação desta classe social seria necessária a construção de 

300.000 habitações em dez anos. 

“As ruas da cidade, como as estradas de todo o país, oferecem o espectáculo de um 

permanente formigueiro de pessoas a pé, sobretudo mulheres, carregadas como jumentos: 

bacias na cabeça, bebés às costas”, são palavras de Phillipe Bernard, referindo-se a Accra, 

capital do Gana. O Gana situa-se na África Ocidental, sendo limitado a norte pelo Burquina 

Faso, a leste pelo Togo, a sul pelo Golfo da Guiné e a oeste pela Costa do Marfim. O Lago 

Volta estende-se desde a barragem de Akosombo, no sueste do Gana, até à cidade de 

Yapei, 520 quilômetros para norte. O lago permite gerar electricidade, proporciona uma via 

de transporte no interior e é um recurso potencialmente valioso para a irrigação e para a 

aquacultura. 

A agricultura faz do Gana um dos países mais ricos da África tropical. A actividade agrícola 

contribui com mais de metade do produto interno bruto. A indústria madeireira também tem 

alguma importância, mas carece de infra-estruturas, nomeadamente transportes e 

maquinaria. 

A mais visível e produtiva contribuição 

cultural actual do Gana é o fabrico do tecido 

kente, caracterizado pelas suas cores e 

simbolismo. Produzidas por tecelões locais, 

estas peças de tecido são costuradas 

conjuntamente para formarem os grandes 

turbantes que são utilizados por alguns 

ganenses (especialmente chefes) e são 

comprados por turistas em Accra e Kumasi. 

 

 

                                                           
1 BARELDS, MSc. G.M.- Economic, demographic and housing trends in Cape Coast and Elmina. 2009.  
2 OS House – Open Source House Design Competition (http://www.os-house.org/) 

 
 

Imagem 2: Tecido típico do Gana, kente 
Autoria: Erica Topolski, Outubro de 2008 
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1.2.1 A habitação no Gana e o actual sector da construção 

 

No actual contexto de construção no Gana, os equipamentos de construção são escassos e 

a utilização de ferramentas de construção de alta tecnologia não são de fácil acesso. 

Habitualmente quase tudo é construído à mão e os materiais são muitas vezes feitos à 

medida no local da construção. 

Em geral a terra e a habitação não são para venda e devem permanecer na mesma família, 

existindo apenas o direito de superfície durante a vida do proprietário.  Alguns dos grupos 

étnicos existentes neste país são matrilineares e as habitações não são herdadas de pais 

para filhos como nas culturas ocidentais, ou seja, não são os filhos de um dado pai que 

herdam determinada habitação, mas sim, os seus sobrinhos, o que faz com que muitas 

habitações possuam vários proprietários. 

A maioria das famílias no Gana habita em compound houses3 ou em outros tipos de 

habitação. Possuir uma habitação tipo bungalows, habitações semi-independentes ou 

apartamentos não é comum entre as famílias ganesas. Actualmente, apenas uma em cada 

seis famílias consegue ter recursos para estes tipos de habitação. Além disso, em cidades 

como Accra, as famílias vivem em casas improvisadas (TIPPLE, 1997). 

Uma habitação tipo “compound house” é um alojamento gratuito, onde as pessoas têm o 

direito de viver, pelo facto de pertencerem a determinada família. Uma consequência 

importante da construção deste tipo de habitação é o facto de não se registarem pessoas 

desalojadas no Gana. A “compound house” é constituída por oito a doze compartimentos, 

um local para banhos, instalações sanitárias e um espaço para armazenamento de comida e 

utensílios de cozinha. Cozinhar, lavar roupa e muitas outras actividades sociais têm lugar no 

pátio, local central da habitação. A maioria das habitações de classe média é ocupada por 

seis a onze pessoas numa habitação composta por quatro a seis espaços. 

Cerca de dois terços das famílias ganesas, partilham a sua habitação com outras famílias. A 

área média ocupada por uma única família em áreas urbanas é aproximadamente 33m². 

As famílias que procuram casa deparam-se com três opções: alugar, comprar ou construir a 

sua própria habitação. A maioria dos cidadãos da classe média tenta poupar algum dinheiro 

para investir na construção da sua habitação, e cerca de 90% das famílias constroem as 

suas próprias habitações, recorrendo a técnicas e materiais locais, durante um determinado 

                                                           
3
 KORBOE, D.- Family houses in Ghanaian Cities: To Be or Not To Be?: Urban Studies. 1992.  
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período de tempo, dependendo dos seus recursos financeiros. Um agregado familiar, 

necessita em média, entre cinco a quinze anos até concluir a construção da sua habitação, 

o que gera um grande número de edifícios inacabados.  

Para a classe média emergente, o arquitecto raramente é envolvido no processo de 

concepção e construção de uma habitação. Em vez disso, os construtores, sem formação 

para actuar como arquitectos, realizam-na sem problemas, uma vez que o proprietário 

geralmente coloca apenas algumas exigências básicas, como o número de quartos 

desejados. A única vantagem de não envolver um arquitecto passa apenas por evitar custos 

desnecessários. 

 

Relativamente ao custo da construção neste país, em média uma habitação a preços 

acessíveis destinada a uma família da classe média emergente apresenta um custo entre 

15.000 e 25.000 GHS4, o que equivale entre 8.000 e 13.300 Euros. A Tabela II apresenta 

uma visão geral da distribuição de custos relativa ao processo de construção de uma 

habitação. A mão-de-obra é acessível quando comparada ao preço dos materiais. O salário 

dos trabalhadores da construção civil é em média 6,8 GHS por dia, o equivalente a 3,40 

Euros. 

Com o objectivo de conceber uma habitação a preços acessíveis, é importante conhecer as 

características de rendimento deste grupo-alvo e quanto podem pagar por uma habitação. 

Este documento dá uma visão geral do grupo-alvo e das suas características de renda e 

gastos, o actual sector imobiliário e as possibilidades de financiamento. 

                                                           
4 Taxa de câmbio Gana Cedi: Euro = 1:0,47 

Tabela II: Distribuição de custos na construção (valores em GHS) 

Custo por fase de 

construção 

Percentagem do 

custo total 

Habitação de 

15.000 GHS 

Habitação de 

25.000 GHS 

Terreno 14% 2.100 3.500 

Infraestruturas e 
Instalações 

22% 3.300 5.500 

Materiais 41% 6.150 10.250 

Mão de obra 23% 3.450 5.750 

Financiamento - 
  

Lucro - 
  

TOTAL 
 

15.000 25.000 

 
Fonte: Price 2009 in Ghana Institute of surveyors 
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Procede-se à descrição dos valores de aluguer de habitação e taxas de juros cobradas por 

empréstimos no Gana, o que leva a que a maior parte da população, invista as suas 

poupanças na aquisição de habitação própria. 

São apresentados os requisitos básicos destinados à primeira unidade modular do Concurso 

OS House, caracterizados por um espaço comum (sala), dois espaços de estar (quartos), 

instalações sanitárias e espaço de cozinha. Esta caracterização é baseada nas 

necessidades básicas do grupo-alvo. Os conceitos de flexibilidade e criatividade, 

imprescindíveis em projecto, são reforçados pelas tabelas III e IV que apresentam, 

respectivamente, o número de quartos distribuído por faixa etária e, a respectiva tipologia de 

habitação, indicada pelos entrevistados do grupo a quem se destina o projecto final. 

 

 

 

As estimativas apresentadas, com dados sobre o sector imobiliário, obtidos através de 

ONGs activas no Gana, do Ministério da Água, Educação e Habitação e do Banco do Gana, 

acentuam a falta de acesso à habitação por parte da classe média emergente. A carência de 

habitação é consequência da rápida urbanização, da baixa produção de estruturas 

Tabela IV: Tipos de habitação distribuídos pela faixa etária 

Tipo de casa Idade Total 

  18-25 26-30 31-35 36-  

Compound* Total 17 47 39 87 190 

(semi) 
Detached* 

Total 65 133 69 132 399 

Outros Total  1   1 

 
Fonte: Pesquisa de Samson Nibi, Setembro 2009 

 

Tabela III: Número de quartos distribuído pela faixa etária 

Espaço (número de 
quartos) 

Idade Total 

  18-25 26-30 31-35 36-  

1-3 Total 23 62 38 49 172 

4-6 Total 51 85 51 131 318 

7-10 Total 5 14 10 16 45 

10- Total 7 8 7 14 36 

 
Fonte: Pesquisa de Samson Nibi, Setembro 2009, 
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habitacionais subsidiadas e da falta de incentivo por parte do Estado em construir 

habitações a preços acessíveis. Outro factor que contribui para a carência de habitação 

deve-se ao elevado número de cidadãos ganeses que vivem no estrangeiro, com 

rendimentos mais elevados. 

Este estudo conclui que a alternativa da classe média emergente é construir as suas 

próprias habitações. O conhecimento não partilhado, a construção de edifícios que levam 

entre cinco a quinze anos a serem concluídos, a falta de normas de construção e a 

utilização de materiais desadequados, geram habitações inacabadas e de baixa qualidade. 

 

A Tabela V apresenta um estudo comparativo entre o rendimento de cada grupo social do 

Gana. Estas estimativas incluem poupanças feitas através de uma economia informal que 

opera nas áreas urbanas do Gana. A partir dos dados, pode concluir-se que o grupo-alvo 

escolhido possui uma renda anual entre os 11.000 e os 20.000 GHS (cerca de 5.500-10.000 

Euros). O grupo alvo é capaz de poupar entre 3.000 e 10.000 GHS num período de cinco a 

dez anos. 

Tabela V: Indicação dos níveis de renda actual 

Classe social 
Rendimento no 

Gana (Cedi) 
Poupanças 

(5-10yrs) 
Ocupação 

Abaixo da linha da 
pobreza 

Menos de 5000 - 

 
Artesãos, 

trabalhadores 
 

Baixo rendimento 5000-10000 1500-4000 

 
Vendedores de 

produtos 
alimentares, 
mecânicos, 
pedreiros, 

professores não 
formados, 
secretários 

 

Classe média baixa 11000-20000 3000-10000 

 
Professores 
habilitados, 

enfermeiros, polícia, 
exército, jovens 
trabalhadores 

 

Classe média alta 21000-30000 8000-10000 

 
Jovens professores, 
altos funcionários e 

médicos em 
formação 

 

 
Fonte: Pesquisa de Samson Nibi, Setembro 2009 
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A Tabela VI apresenta dados gerais sobre as despesas médias das famílias do Gana, em 

virtude das dificuldades na detecção dos custos reais, devido a economias informais. A 

percentagem recomendada de renda disponível para a habitação de 11,3% é usada para 

atingir uma média de fundos disponíveis para este sector (incluindo água e electricidade), 

para o grupo-alvo. Através da Tabela VI pode concluir-se que a população urbana do Gana 

despende em média 11,3% no sector da habitação, o que significa que a classe média 

baixa, com uma renda média mensal de 1290GHS, despende 145GHS na habitação 

(incluindo as despesas de água e electricidade). 

Tabela VI: Despesas anuais por família, localidade e grupo de despesas 

 Média anual de despesas (GHS) Total (%) 

 
Zona 

urbana 
Zona 
rural 

Gana 
Zona 

urbana 
Zona 
rural 

Gana 

Tipo de despesas       

Alimentos e bebidas não 
alcoólicas 

986 657 810 39.8 48.2 43.2 

Bebidas alcoólicas e tabaco 136 103 111 1.0 3.1 1.8 

Vestuário e calçado 184 116 145 8.0 9.8 8.7 

Habitação, H2O, electricidade e 
gás 

325 128 212 11.3 6.9 9.5 

Mobiliário e equipamento 113 98 104 3.8 7.4 5.2 

Saúde 113 80 93 1.8 2.5 7.3 

Transporte 766 219 447 8.8 5.2 7.3 

Comunicação 128 63 104 2.7 1.0 2.0 

Lazer e cultura 200 103 164 1.4 1.6 1.5 

Educação 230 77 143 10.7 6.3 8.9 

Restaurantes e hotéis 177 83 127 7.0 4.6 6.0 

Outros bens e serviços 263 166 219 3.7 3.5 3.6 

Totais 3,620 1894 2680 100 100 100 

 
Fonte: GLSS 2008, Ghana Statistical Service 
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Diferentes tipos de habitação no Gana 

 

A casa de família de carácter extensível 

está inserida desde sempre na história da 

habitação tradicional do Gana. Nas áreas 

rurais, as famílias começam por adquirir 

uma pequena habitação, e ao longo do 

tempo vão-na alargando através da 

construção de pequenos espaços em redor 

do espaço central para alojar filhos e 

familiares próximos.  

 
 

Imagem 7: Habitação rural 
Autoria: Leonor Costa Neves, Agosto de 2007 

 

 
 

Imagem 3: Village/country dwelling 
Autoria: Leonor Costa Neves, Agosto de 2007 

 

 
 

Imagem 6: Habitação da classe média alta 
Fonte: Income class, House Pricing and Current housing 

industry 

 
 

Imagem 5: Habitação da classe baixa/habitação tradicional 
Fonte: Income class, House Pricing and Current housing 

industry 
 

 

 
 

Imagem 4: Habitação da classe baixa 
Fonte: Income class, House Pricing and Current housing 

industry 
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1.2.2 Características físicas das habitações no Gana 

 

A maioria das habitações de médio custo está 

ligada à rede geral de água e rede eléctrica. No 

entanto, ambas as redes não funcionam sem 

falhas. Especialmente durante a estação seca, o 

nível de água no Gana é bastante reduzido, 

originando a escassez de água.  

Cerca de metade da população ganesa tem 

acesso à rede eléctrica. O fornecimento de 

energia eléctrica é obtido principalmente a partir 

da energia hidroeléctrica (gerada na região de 

Akosombo e nas barragens de Kpong). A 

electricidade é distribuída pelas habitações através da Companhia de Electricidade local.  

Como o nível de precipitação pode ser elevado com regularidade, a população ganesa 

utiliza sistemas de recolha de águas pluviais, embora precários, que variam entre tanques 

de 50 litros até 1.000 litros (Imagem 8). 

As águas sujas (águas residuais provenientes da 

cozinha e das instalações sanitárias precárias), 

permitem aderir ao sistema de drenagem principal 

da cidade se a habitação se encontrar perto 

destes sistemas. Caso contrário, estes 

desperdícios vão directamente para os sistemas 

de esgotos escavados nas ruas (Imagem 9), 

próximos das habitações. A água da chuva é 

encaminhada através de drenos localizados nas 

estradas e eventualmente, em riachos próximos 

dos sistemas fluviais. 

Cada habitação costuma ter o seu próprio tanque séptico para gestão das águas das 

instalações sanitárias e resíduos humanos, possibilitando que a água purificada que sai do 

tanque possa ser utilizada para a rega de plantas. As habitações mais precárias utilizam 

latrinas fornecidas pelo município local. Na maioria das cidades ganesas, não existe um 

sistema de gestão de resíduos sólidos. Uma parte da população tem por hábito queimar o 

 
 

Imagem 9: Sistema de esgoto nas ruas de Accra 
Autoria: Leonor Costa Neves, Agosto de 2007 

 

 
 

Imagem 8: Recolha das águas pluviais de forma 
precária 

Autoria: Leonor Costa Neves, Agosto de 2007 
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lixo no seu próprio quintal, embora existam lugares destinados à recolha de lixo. Outra parte 

da população utiliza os resíduos orgânicos como fertilizantes, deixando que estes se 

degradem no seu quintal.  

Cerca de 60% da população da Região Central do Gana (não só da classe média) tem 

apenas um quarto por habitação, enquanto que 20% possui dois quartos. No entanto, uma 

família média é constituída aproximadamente por 4,4 pessoas, o que significa que a 

ocupação por espaço é mais que duas pessoas por quarto. Portanto, uma habitação 

destinada a uma família da classe média emergente deve ter pelo menos dois ou três 

quartos para reduzir esta super lotação. Independentemente do tipo de habitação, os 

quartos ocupam geralmente uma posição central em torno do pátio, como por exemplo em 

compound houses, ou mesmo no interior da habitação, em anexo à sala de estar ou num 

corredor separado. 

No que respeita às instalações sanitárias, nem toda a população dispõe de chuveiro na sua 

habitação, e apenas as habitações da classe alta têm água quente disponível. 

Cozinhar é geralmente feito em dois locais: na cozinha e no pátio. A cozinha é 

um espaço independente na casa. Por vezes, existe ainda um espaço de armazenamento 

anexado ao espaço de cozinha onde se guardam bens alimentares e utensílios. Muitas 

famílias da classe média dispõem de fogão a gás e frigorífico. É fundamental que a cozinha 

possua um sistema de ventilação adequado para que o fumo possa sair do interior 

facilmente. 

No espaço exterior é comum os proprietários cercarem as suas propriedades com muros de 

cimento ou tijolo. O espaço exterior à habitação é utilizado para muitas finalidades, tais 

como cozinhar e conviver e também para algumas tarefas domésticas como lavar e secar a 

roupa. O jardim é normalmente dividido em duas partes para diferentes usos: uma parte é 

destinada à plantação de plantas e legumes e “animais” e, a outra é frequentemente 

utilizada para queimar lixo. 

No que respeita a temperaturas interiores, a maioria das habitações têm ventiladores, uma 

vez que as temperaturas interiores são normalmente muito altas (muitas vezes superiores a 

25ºC), mesmo durante o período da noite. As famílias de maior rendimento podem adquirir 

um sistema de ar condicionado, mas este tipo de aparelhos não são acessíveis a uma 

família da classe média, devido ao seu preço. Para regular o fluxo de ar e garantir algum 

conforto térmico no espaço interior, a maioria das habitações ganesas possui venezianas de 

vidro, com a possibilidade de abrir e fechar. À frente das venezianas é normal a utilização de 

uma rede de arame que impede a entrada de insectos no espaço interior da habitação. 
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1.2.3 Os materiais de construção utilizados no Gana 

 

A Tabela VII apresenta uma análise dos materiais utilizados no Gana. Pode concluir-se que 

nas áreas urbanas, o cimento e o zinco são os materiais de construção mais comuns. Nas 

áreas rurais, recorre-se a materiais tradicionais, como o barro e a palha. 

 

 

Tabela VII: Análise dos materiais utilizados no Gana 

 Zona urbana Zona 
rural 

Todos 

Materiais utilizados nos elementos exteriores 

da habitação 

Accra Todos Zona 

costeira 

Gana 

Paredes exteriores – materiais utilizados  

Adobe 2.3 18.5 51.7 49.4 

Madeira/Bambu 7.5 2.8 2.3 1.8 

Alumínio/Ardósia/Amianto 0.5 0.2 0.0 0.1 

Pedra 0.2 0.4 0.4 0.4 

Tijolos queimados 0.3 0.6 0.4 0.6 

Cimento 88.4 75.7 36.3 45.1 

Sapé 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cartão 0.5 0.2 0.0 0.1 

Outros 0.0 0.1 0.4 0.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Pavimento – materiais utilizados  

Adobe 0.7 2.2 15.6 12.4 

Madeira 2.3 0.9 0.1 0.5 

Pedra 0.0 0.2 0.8 0.4 

Cimento 91.0 93.3 83.0 85.1 

Tijolos queimados 0.0 0.1 0.1 0.1 

Pavimentos vinílicos 1.4 0.9 0.3 0.5 

Cerâmica 1.4 0.6 0.0 0.3 

Tijolo 3.0 1.8 0.0 0.8 

Outros 0.1 0.0 0.1 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Cobertura – materiais utilizados 
 

 

Folhas de palmeira/Ráfia/Sapé 0.1 2.8 16.1 14.6 

Madeira 2.3 0.9 0.1 0.5 

Chapas de metal 49.2 67.7 64.7 67.7 

Cimento 4.3 6.3 1.9 3.7 

Amianto/Ardósia 44.8 22.3 14.9 12.0 

Telha 1.2 0.5 0.1 0.3 

Adobe 0.1 0.1 0.0 0.5 

Bambu 0.0 0.1 0.0 0.5 

Outros 0.0 0.0 0.0 0.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Fonte: CHF International - Strategic Assessment of the Affordable Housing Sector 
in Ghana, 2004 
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As fundações são normalmente feitas em betão e os pavimentos em ciento são comuns, e 

por vezes são utilizados materiais mais luxuosos em pavimentos. Este é exactamente o 

ponto que o concurso OS House pretende mudar e inovar, uma vez que estudos e 

estatísticas revelam que os materiais actuais mais utilizados na construção no Gana não 

são sustentáveis. 

Para a elaboração de uma habitação para o Gana é fundamental analisar e comparar os 

diversos materiais utilizados actualmente com o objectivo de perceber quais os mais 

vantajosos na sua utilização no contexto actual do Gana. 

A Tabela VIII descreve um estudo de alguns materiais construtivos, permitindo a sua 

comparação. O betão seria a opção mais vantajosa, mas no caso do Gana, onde 

habitualmente não é utilizado betão na construção, esta escolha traria custos elevados 

devido à necessidade da sua importação. A madeira encontra-se em predominância neste 

país, mas uma vez que carece de infra-estruturas e mão-de-obra especializada, poderia 

trazer algumas dificuldades e custos acrescidos. O aço também não se encontra neste país. 

Os materiais mais adequados para a construção seriam então o bambu e/ou materiais 

compósitos, como por exemplo, o plástico, uma vez que este país luta contra a dificuldade 

em reciclar ou utilizar todo o plástico que possui, proveniente da Europa. No entanto, a 

reciclagem destes materiais resulta em custos elevados. 

Tabela VIII: Comparação dos materiais utilizados no Gana 
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Betão  X X X X X  X X  X  

Madeira X X     X   X X X 

Aço/Ferro X X       X  X  

Materiais compósitos X X  X X X X X X   X 

Bambu X X X  X X    X X X 

Barro/Argila   X       X   

Tijolo   X  X X  X  X X  

Adobe   X X      X X X 

 
Fonte: CHF International - Strategic Assessment of the Affordable Housing Sector 
in Ghana, 2004 
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Neste contexto, a utilização do bambu é das mais adequadas e vantajosas devido às suas 

caracterísiticas, “como a resistência, leveza, fácil manuseio, grande proliferação em 

plantações e o seu carácter renovável” (MARQUEZ, 2006). Este material é uma das plantas 

com crescimento mais rápido e versátil no mundo, e oferece perspectivas de ser 

transformado em materiais de construção e mobiliário. “O Gana tem valiosos recursos de 

bambu e na região de Ashanti o bambu cresce em abundância. Os seus colmos são um 

excelente material para inúmeras aplicações” (LIESE, 2004). Uma consciencialização cada 

vez maior do seu potencial enquanto fonte de rendimento financeiro tem impulsionado um 

aumento da produção de bambu em alguns países. A natureza intensiva do trabalho de 

transformação de bambu significa que existem boas perspectivas de serem criados postos 

de trabalho. 

Existem algumas diferenças entre as regiões Norte e Sul do Gana, no âmbito da construção. 

O Norte é caracterizado por algumas habitações construídas em blocos de cimento com 

coberturas de zinco, como nas cidades maiores. A maioria das habitações que se 

encontram na periferia das grandes cidades são construídas em adobe, e as suas 

coberturas são revestidas a palha. O cimento, o zinco e a palha são materiais locais, e 

actualmente são materiais que os habitantes conseguem comprar com os rendimentos que 

possuem. 

De acordo com a Tabela VIII, o adobe é o material mais utilizado na construção no Gana. É 

considerado um tijolo de terra, água e palha e algumas vezes outras fibras naturais, 

moldados em várias formas através de processos artesanais ou semi-industriais. Este tipo 

de construção é bastante resistente, suportando temperaturas elevadas. Em regiões de 

clima quente e seco, é comum o calor intenso durante o dia e quedas sensíveis de 

temperatura à noite. A inércia térmica garantida pelo adobe minimiza esta variação térmica 

no interior da construção. As vantagens deste material local são o baixo custo, o conforto 

térmico e a fácil preparação em obra (Tabela VIII). 

A nível prático, deve privilegiar-se o uso de materiais locais ou reciclados e processos de 

construção simplificados, para que possam ser realizados pela população do Gana. O 

objectivo principal será “transformar as condições existentes numa utopia realizável” (TED, 

2006)5. 

 

                                                           
5
 TED, Ideas worth spreading- Cameron Sinclair fala sobre arquitetura livre (open source) TED, 2006. Consultado a 

19.09.2010 em http://www.ted.com/talks/lang/por_br/cameron_sinclair_on_open_source_architecture.html 
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1.2.3 Actual sector da construção no Gana 

Deficit habitacional 

 

“O rápido crescimento da população e a 

taxa de urbanização incontrolável, tornaram 

o sector da habitação numa das questões 

mais críticas com que o Governo do Gana 

tem de lidar. Vários dados sugerem que o 

deficit habitacional é de 500.000 

habitações, uma vez que os valores variam 

entre 25.000 e 40.000 unidades por ano, 

contra a exigência anual de 140.000 

habitações. Actualmente, a oferta de 

habitação para a demanda nacional anual 

(para novas habitações) é aproximadamente 35%. O valor necessário de habitação, para os 

próximos dez anos será aproximadamente um milhão de unidades. Encontram-se algumas 

oportunidades no sector imobiliário desde preços acessíveis a apartamentos de luxo. A 

prioridade do Governo, porém, é conceber habitações acessíveis destinadas à classe média 

baixa” (ABONGO, 2009). 

 

 

Aquisição de habitação 

 

“As famílias ganesas que procuram habitação deparam-se com três opções: alugar, comprar 

ou construir a sua habitação. Assim como a economia, o sector imobiliário é também 

bastante frágil: cerca de 90% das famílias constroem as suas próprias habitações com a 

ajuda de técnicas reduzidas, ao longo de um período de tempo, dependendo dos seus 

recursos financeiros” (CHF International, 2004)6. 

                                                           
6
 CHF International (2004) Strategic Assessment of the Affordable Housing Sector in Ghana. Dezembro 2004 

 
 

Imagem 10: Habitação inacabada em Cape Coast 
Fonte: Income class, House Pricing and Current housing 

industry 
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“Um agregado familiar do Gana leva em média, entre cinco a quinze anos, até construir a 

sua habitação” (Bank of Ghana, 2007). Esta situação leva à existência de inúmeros edifícios 

inacabados.7 

“Apenas 5% da população no topo do mercado imobiliário tem possibilidade de comprar 

uma habitação construída por um promotor imobiliário. Os 10% seguintes possuem algumas 

poupanças para desenvolver a sua própria habitação, seguido por um grande grupo (cerca 

de 50% da população), que devido às suas dificuldades financeiras, vão melhorando e 

alargando a sua habitação já existente, conforme as suas poupanças.” 8  

 

 

Preço da habitação no Gana 

 

O preço actual da habitação na região de Cape Coast é apresentado na tabela abaixo. Para 

o cálculo dos valores é utilizado um espaço com 13m² de área. Os custos de construção por 

m² incluem os acabamentos básicos (portas, janelas, acabamento das paredes, etc.). 

 

 

                                                           
7
 MSc. G.M. Barelds, Economic, demographic and housing trends in Cape Coast and Elmina, Junho 2009 

Tabela IX: Número de quartos distribuído pela faixa etária 

Espaço (número de quartos) Idade Total 

  18-25 26-30 31-35 36-  

1-3 Total 23 62 38 49 172 

4-6 Total 51 85 51 131 318 

7-10 Total 5 14 10 16 45 

10- Total 7 8 7 14 36 

 
Fonte: Pesquisa, Setembro 2009, Samson Nibi 
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Apesar destes preços, a maioria das unidades habitacionais são vendidas em média pelos 

valores da faixa de alta renda. A maioria dos clientes das agências imobiliárias tende a ser 

ganenses que vivem no estrangeiro. 

 “O financiamento é frequentemente um problema para os promotores privados. Os bancos 

exigem altas taxas de juros sobre os empréstimos para iniciar o projecto de um imóvel 

(Karley, 20088). Como consequência surgem habitações de baixa qualidade nas áreas 

urbanas e mais de 60% das famílias com apenas um quarto na sua habitação (CHF 

International, 2004). Nas áreas urbanas, a pouca oferta resulta também das famílias que 

residem em ambientes precários e insalubres, como bairros de lata (UNHABITAT, 20089)”.10 

 

                                                           
8
 Karley, N.K. (2008) Residential Property Affordability Analysis in Ghana. The 13th Asian Real Estate Society (AsRES) 

International Conference 12 a 15 Julho, 2008, Shanghai, China. School of the Built Enviornment, Heriot Watt University, 
Edinburgh, United Kingdom. 
9 UNHABITAT (2008) Ghana – Overview of the current Housing Rights situation and related activities. 
10 MSc. G.M. Barelds, Economic, demographic and housing trends in Cape Coast and Elmina, Junho 2009. 

Tabela X: Preços por tipo de habitação 

 
Custos de construção 

por m² 
Preço de venda no 

mercado imobiliário 
Renda mensal 

 Ghc Euro Ghc Euro Ghc Euro 

Compound house com 10 
compartimentos, cozinha, 
instalações sanitárias 

400 192 56000 26880 200 96 

Apartamento com um quarto, sala, 
cozinha, instalações sanitárias e 
terraço 

600 288 41000 19680 80 38.4 

Apartamento com dois quartos, 
sala, cozinha, instalações sanitárias 
e terraço 

600 288 49200 23616 120 57.6 

Habitação geminada com um 
quartos, sala, cozinha e 
instalações sanitárias 

550 264 38000 18240 80 38.4 

Habitação geminada com dois 
quartos, sala, cozinha e 
instalações sanitárias 

550 264 45000 21600 120 57.6 

Habitação individual com dois 
quartos, sala, cozinha e 
instalações sanitárias 

550 264 48000 23040 120 57.6 

Habitação individual com três 
quartos, sala, cozinha e instalações 
sanitárias 

550 264 56000 26880 150 72 

 
Fonte: Research done by a building manager of Cape Coast University. Março 2009 
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1.3 Conclusões 

 

A partir dos dados analisados podemos concluir que existe um enorme deficit anual de 

habitação no Gana. Seriam necessárias 100.000 a 115.000 novas habitações por ano para 

contornar este problema. O sector privado não dispõe de qualquer incentivo para o 

desenvolvimento de habitações acessíveis, uma vez que o mercado é dominado por 

ganenses, com maior poder de compra, que vivem no estrangeiro (65%). Isto significa que o 

acesso à habitação por parte do grupo-alvo da OS House é extremamente limitado. Por 

conseguinte, este grupo-alvo investe as suas poupanças na habitação e, por vezes optam, 

eles próprios por construírem a própria habitação. 

Não são apenas as pessoas que sofrem, o próprio mundo sofre pela forma como os 

edifícios são construídos actualmente. A maioria das habitações é construída com materiais 

de construção desadequados, desprovidos de métodos de construção eficientes. Os 

edifícios, ou os seus elementos, possuem um ciclo de vida bastante reduzido pela sua não 

flexibilidade e fraca qualidade, o que leva à dispersão de energia e produção de resíduos de 

construção desnecessários. 

Cerca de 35% dos resíduos criados no planeta devem-se aos desperdícios da construção e, 

aproximadamente 40% da energia total é utilizada neste sector. “A indústria da construção 

absorve cerca de 50% de todos os recursos mundiais, o que a torna na actividade menos 

sustentável do planeta” (EDWARDS, [et al.], 2004). Sem dúvida, a vida quotidiana moderna 

gira em redor de uma grande variedade de construções. Vivemos em casas, viajamos por 

estradas, trabalhamos em oficinas e relacionamo-nos em cafetarias e bares. A existência da 

civilização contemporânea e o seu alojamento encontram-se progressivamente mais 

dependentes de uma construção que se torna insustentável para o planeta. É evidente que 

algo deve mudar, e que o arquitecto, como criador de edifícios, tem um importante papel a 

desempenhar nesta mudança. 
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CAPÍTULO 2 

2. ARQUITECTURA E INTERVENÇÕES DE CONTINGÊNCIA (ESTADO DA ARTE) 

 

2.1 Introdução 

 

Com base numa fundamentação bibliográfica reportada aos séculos XX e XXI, desenvolve-

se neste Capítulo uma sistematização do estado de evolução do conceito de arquitectura de 

contingência. 

Face a situações de emergência11 e de escassez de recursos, no presente contexto mundial 

e particularmente neste caso, em relação ao Gana, é pertinente demonstrar a importância 

das respostas mais eficazes por parte da arquitectura. Torna-se por isso importante, 

considerar neste domínio o trabalho realizado por organizações humanitárias como, 

Arquitectos sem Fronteiras, Architecture for Humanity e Architectes de l‟Urgence, e ainda 

por arquitectos como Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Alvar Aalto, Hassan Fathy, Jean 

Prouvé, Charles Abrams, Shigeru Ban, Cameron Sinclair, Kate Stohr e Sandra d’Urzo. 

Neste capítulo procura-se definir o conceito de arquitectura de contingência, caracterizando-

o e enquadrando-o nos processos históricos e socioeconómicos que contribuiriam para a 

sua evolução e alteração das suas relações. 

 

 

2.2 Evolução do conceito de arquitectura de contingência 

 

A importância do conceito de arquitectura de contingência emergiu como resposta de 

alojamento a populações afectadas por guerras e catástrofes naturais. Para Pilar 

Echavarria, a arquitectura de contingência “é a construção da reacção mais precisa entre 

forma e vida”. “Os tempos de guerra e a arquitectura de emergência impulsionaram o 

desenvolvimento de boas técnicas, reduzindo o foco no desenho estético, mas gerando 

                                                           
11 “Emergência é o momento em que o fenómeno de desastre se manifesta com toda a sua força; é, pela sua natureza, crítico 

e é também criticado, na vertente da investigação, já que revela não só a essência do fenómeno como também a sua 
materialização, devido ao impacto que tem em determinada sociedade.” (MACÍAS, Jesús Manuel- Perspectivas de los Estudios 
sobre Desastres en Mexico.  In  Los desastres non son naturales, 1993. p.  67 - 75.) 
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engenhosos desenhos, novos materiais, estruturas cada vez mais leves e de fácil 

montagem, casas económicas e temporais e estruturas insufláveis” (ECHAVARRIA, 2008). 

“A habitação no século XX continua a ser uma constante emergência”, escreveu Charles 

Abrams em 1946. Há mais de 100 anos que a habitação tem sido dominada por um ciclo de 

guerras, catástrofes naturais e pobreza. Durante décadas, alguns arquitectos foram 

abordados para encontrar soluções para a crise mundial da habitação.  

Entre 1914 e 1915, Le Corbusier expressou um novo pensamento quando descreveu a casa 

como “máquina para habitar”. Le Corbusier desenvolveu uma habitação básica e universal 

conhecida por “Maison Domino”. Esta unidade consistia apenas em lajes de betão armado 

sustentadas por pilotis, podendo ser repetida indefinidamente e reproduzida também em 

altura. Os espaços interiores poderiam ser configurados de formas variadas para atender às 

diferentes necessidades dos seus ocupantes (CORBUSIER, 1985). Frank Lloyd Wright, bem 

como o designer industrial Jean Prouvé, interessaram-se pela prefabricação e por sistemas 

modulares. Este último, concebeu algumas habitações pré-fabricadas, incluindo tendas, 

“barracas” desmontáveis e escolas para refugiados da guerra. 

Em consequência da 2ª Guerra Mundial (1939-1945), a procura de soluções capazes de 

resolver a crise habitacional mundial acabou parcialmente posta de parte. Entretanto a 

arquitectura de contingência tornou-se uma prioridade, e o arquitecto Alvar Aalto 

desenvolveria neste âmbito uma habitação temporária, a qual poderia ser transportada para 

um local desejado e disponibilizar alojamento a quatro famílias, sendo servida por um 

sistema de aquecimento partilhado (DAVIS, 1978). A 2ª Guerra Munidal não despertou 

apenas a atenção para a procura de soluções de alojamento eficazes, mas proporcionou 

também a criação de várias organizações não governamentais, que ainda hoje aliam a 

arquitectura à ajuda humanitária. Com o final da guerra, milhões de pessoas ficaram 

desalojadas, tornando-se necessária uma rápida reconstrução das cidades, o que originou 

novas opções arquitectónicas. Em 1949, Jean Prouvé desenhou 25 habitações 

prefabricadas para os arredores de Paris. No entanto, este projecto não alcançaria o 

sucesso esperado, acabando apenas 14 habitações por ser construídas. De acordo com 

Charles Abrams, o limitado sucesso deste projecto levou a que estas habitações fossem 

transportadas para o Gana, uma medida que integrava um programa habitacional em curso. 

Enquanto o Governo do Gana previa a construção de 168 habitações, os inesperados 

custos da sua construção, levaram a que apenas se concluíssem 64 habitações (ABRAMS, 

1946). 
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Uma das mais primeiras contribuições no âmbito da história da arquitectura de contingência, 

foi o trabalho notável desenvolvido pelo arquitecto egípcio Hassan Fathy. Foi a partir de 

1930, que se dedicou à construção da habitação utilizando tijolos de terra. Encontrou 

inspiração para o seu projecto de vida, na “beleza e sustentabilidade da arquitectura egípcia 

tradicional e em parte, na escassez de madeira, aço e cimento, durante o período de guerra” 

(FATHY, 1973). Desenhou várias habitações rurais com tectos abobadados e tijolos de 

terra. 

Ao longo do tempo surgiram várias abordagens neste domínio da arquitectura apoiadas no 

conceito básico da auto-construção. Uma das variantes traduzia-se no “financiamento 

através de empréstimo à construção da cobertura de cada habitação”. Nesta abordagem, 

inicialmente desenvolvida por Charles Abrams, enquanto membro de uma missão das 

Nações Unidas no Gana nos anos 50, as famílias que construíssem as fundações e as 

paredes da sua habitação, receberiam um subsídio destinado à aquisição da cobertura e 

dos restantes componentes. Esta medida promovia a auto-construção e reduzia 

simultâneamente o tempo e o custo da habitação. Outra variante era o esquema de “núcelo 

habitacional”, geralmente constituído por um único espaço, que nalguns casos era dotado 

de abastecimento de água e electricidade. Cada família poderia expandir este espaço de 

acordo com o seu agregado familiar e respectivas possibilidades económicas. 

Ao mesmo tempo que começaram a surgir organizações não governamentais, as quais 

ainda hoje aliam a arquitectura à ajuda humanitária, alguns dos estudos nesta área 

começaram também a fazer sentido. Estes estudos focavam o aumento da construção de 

habitações desadequadas e a vulnerabilidade das comunidades perante desastres naturais. 

Em 1978, Ian Davis escreve uma das primeiras análises de projectos desenvolvidos no 

âmbito da arquitectura de contingência, intitulado Shelter after Disaster, que em português 

nos atrevemos a traduzir por Arquitectura de Emergência. Neste seu contributo à 

arquitectura, Ian Davis considerou a Arca de Noé “um refúgio (...) construído como peça de 

um minucioso projecto pré-catastrófico”. Deve ser um dos exemplos mais primitivos de 

previsão de refúgio contra as catástrofes, neste caso uma força maior, um „acto da vontade 

de Deus‟ num sentido mais literal” (DAVIS, 1978). A crise da habitação e o problema do 

refúgio, segundo Ian Davis, “continuará seguramente a fascinar arquitectos e estudantes; 

mas para realmente se evoluir neste campo, é necessário pensar que a sua finalidade é a 

de ajudar as populações em risco. E isto é impossível de conseguir sem que se entre em 

contacto com uma população vulnerável”.  



 
 

22 

 

Em relação à arquitectura de contingência importa a utilização de conceitos como a rapidez 

e agilidade na construção e/ou na montagem, adequação ao terreno, equilíbrio ambiental, 

simplicidade e materiais e técnicas construtivas locais, gerando-se deste modo soluções 

acessíveis à população em estudo. Através destes conceitos é possível proporcionar 

alguma dignidade de vida às populações que carecem de alojamento adequado (DAVIS, 

1978). 

Entre 1980 e 1990, foram muitos os arquitectos que trabalharam para encontrar soluções 

dignas para proporcionar alojamento básico às populações mais carenciadas, segundo um 

pensamento sustentável. 

Sandra d’Urzo, arquitecta italiana e colaboradora em algumas organizações não 

governamentais como a Architecture & Development, refere: “O Sul do Mundo é um assunto 

preocupante. Muitos dos países emergentes ou países em desenvolvimento, chamados „do 

Sul‟, são regularmente postos a fogo e consumidos em ciclos de catástrofes seguidas de 

emergências e reconstruções”. Para Sandra d’Urzo “a emergência está a tornar-se regra e 

não mais excepção”, (URZO, 2002) Shigeru Ban, citado por Ana Gomes (2005), reforça o 

pensamento de Sandra d’Urzo e afirma que “neste século se tornou necessário um grande 

número de habitações de baixo custo. Hoje, os conflitos étnicos e regionais estão a 

acontecer por todo o mundo”. A criação de soluções de alojamento bem planeadas torna-se 

crucialmente importante. Para além da criação de habitação a baixo custo, o impacto na 

sociedade em questão, tende a ser positivo tanto a nível físico como psicológico. 

 

2.3 Conclusões 

Um século depois de vários arquitectos contribuírem para esta área da arquitectura, as 

soluções encontradas para resolver o actual problema da habitação permanecem mais 

complexas que nunca. As condições precárias do sistema de habitação continuarão a 

atormentar o mundo inteiro, e a organização UN-HABITAT estima que aproximadamente um 

bilião de pessoas - um terço da população mundial, vive já em bairros de lata, e certamente 

em 2030, este número terá duplicado (UN-HABITAT, 2003). 

Em “Design Like You Give a Damn”, Kate Stohr questiona se o início do século XX será 

lembrado como a era de ouro da arquitectura socialmente consciente, e afirma que “a 

resposta irá depender da vontade dos arquitectos de ir além da comunidade em que vivem, 

ouvir as necessidades de quem mais precisa e oferecer os seus serviços” (SINCLAIR, [et 

al.], 2006). 
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CAPÍTULO 3 

3. PROPOSTA DE HABITAÇÃO PARA O GANA 

 

3.1 Introdução 

 

A classe média nos países em desenvolvimento está a crescer e assim a consequente 

procura de habitação. Aliado à falta de habitação que aumenta todos os anos, os métodos 

de construção ineficientes e a utilização de materiais de construção dispendiosos resultam 

em custos elevados e habitações de baixa qualidade. Melhorar a qualidade das habitações, 

aumentar o seu ciclo de vida e melhorar as condições gerais de vida das pessoas da classe 

média emergente no Gana, é o principal objectivo que a Enviu e o arquitecto Vincent van der 

Meulen pretendem alcançar com o primeiro Concurso OS House. 

(Em anexo apresenta-se o Regulamento do Concurso OS House.) 

O projecto destina-se a uma família da classe média emergente composta pelos pais e dois 

filhos, à procura de uma nova habitação. O pai desta família trabalha como funcionário 

público, a mãe como enfermeira e as crianças frequentam a escola primária. No entanto, um 

familiar do sexo feminino com o ensino obrigatório, cuida da casa e das crianças quando os 

pais estão ausentes. Na habitação actual desta família, esta familiar dorme no sofá da sala.  

No futuro, esta família crescerá para seis a onze elementos. 

O valor que esta família poderá dispor, para a construção da sua nova habitação estará 

entre os 15.000 GHS e 25.000 GHS, ou seja, entre 1.000 e 1.300 Euros. Esta família dispõe 

actualmente de um lote de terreno para a construção da nova habitação, cujas dimensões 

são 15 por 30 metros, e a sua distância à rua de 4,6 metros. O máximo de área construída 

não poderá exceder 56% da dimensão do lote. O terreno é caracterizado por uma superfície 

plana e está ligado à rede de abastecimento de água e à electricidade. No entanto, não há 

sistema de esgoto disponível. 

O Concurso OS House teve por objectivo a criação de uma habitação modular, sustentável 

e de baixo custo, que melhore as condições de vida da classe média emergente nas áreas 

urbanas em desenvolvimento. O concurso pretende gerar um impacto positivo a nível social, 

económico e ambiental no sector da habitação nos países em desenvolvimento. 

O Anexo II apresenta os painéis de participação, em Maio de 2010. 
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3.2 Descrição e justificação do Projecto final 

 

Acima de tudo, o projecto pretende ser facilmente reconhecível no contexto do Gana, e por 

isso aposta numa configuração espacial que seja familiar àqueles que nele vão habitar. O 

equilíbrio e a interacção simbólica entre a envolvente e a paisagem alcançam-se graças aos 

materiais locais utilizados e à possibilidade da habitação se abrir para o exterior. O aspecto 

simples e aberto desta habitação convida ao diálogo entre interior e exterior. 

O pátio – frequentemente utilizado nos climas 

tropicais e mais concretamente pela arquitectura 

dos Ashanti (grupo étnico do Gana) - surge assim 

como o coração da casa, como o elemento 

unificador e ordenador do espaço. Ali se passam 

muitas das actividades diárias de cada família, 

como cozinhar, lavar ou brincar. (Imagem 11) 

O projecto baseia-se em três princípios 

fundamentais: inserção no contexto local, quer em 

termos de configuração arquitectónica, quer em 

termos do uso dos materiais da região; sistema 

modular, que facilita a montagem, o transporte e a 

reutilização e eficiência energética, através da utilização de ventilação natural, 

aproveitamento de águas pluviais, tratamento de resíduos e materiais sustentáveis. 

A habitação é elevada em relação ao nível do solo, protegendo de animais, poeiras e água. 

Ao adicionar um sistema de ventilação, a casa pode ser ventilada com ar frio que flui da 

terra até à parte debaixo da casa. 

Esta habitação pode ser construída por etapas, prevendo-se que possa crescer ao longo do 

tempo, ajustando-se às necessidades e às possibilidades de cada família.  Esta flexibilidade 

é conseguida essencialmente através da utilização de módulos que se repetem e da união 

entre os materiais se fazer com “conexões secas”. De facto, existe uma simbiose entre os 

painéis leves e modulares de bambu e madeira e as paredes pesadas de terra. Estes 

elementos criam também uma relação agradável entre o interior e o exterior, proporcionando 

espaços de qualidade. 

Por sua vez, ao separar a estrutura dos revestimentos através do uso de “conexões secas”, 

facilita-se a possibilidade de se substituir, reparar ou aumentar a casa, tornando-a flexível. 

 
 

Imagem 11: Compound house 
Fonte: Pesquisa de Annamaria van Enk, Março de 

2010 

 

https://oshouse.viadesk.com/do/userread/?id=2306-70757372&collection=1-766f66646f66
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O projecto foi pensado a partir de quatro componentes diferentes: fundação, estrutura, 

revestimento e cobertura. O revestimento foi pensado de forma a ser independente da 

estrutura. A cobertura e o revestimento permitem a sua modificação ou transformação, sem 

que seja necessário intervir na estrutura, conferindo deste modo flexibilidade à habitação. 

Os painéis do pavimento podem ser alcançados a partir da parte baixa da habitação, o que 

aumenta ainda mais a sua flexibilidade. A adaptação ao terreno e a instalação de serviços é 

também mais fácil. 

Foram tomadas opções de acordo com a filosofia cradle-to-cradle12, em que todos os 

materiais devem ser reutilizáveis, para novas habitações ou diferentes propósitos. Quando 

não for utilizado novamente, deve ser possível reciclar ou futuramente não prejudicar o meio 

ambiente. Todas as opções tomadas neste projecto são facilmente produzidas por fábricas 

locais com materiais locais. Privilegia-se a utilização de materiais acessíveis localmente, de 

baixo custo e de fácil montagem e manutenção, devido à construção simples e de baixa 

tecnologia, como é o caso do bambu e da madeira dahoma. 

Recorrendo a técnicas construtivas simples para construir a estrutura, bem como outros 

componentes, é possível desmontar totalmente o edifício. Construí-lo novamente num local 

diferente deverá ser uma possibilidade, sem a necessidade de recorrer a novas peças ou, 

modificando partes do edifício. 

 

 

MATERIAIS LOCAIS DE CONSTRUÇÃO 

 

Os materiais escolhidos são locais, facilitando o seu transporte e reduzindo o custo da 

habitação. 

 

Paredes em Adobe  

Utilizando apenas trabalho manual, a terra pode ser compactada de modo a formar fortes 

paredes estruturais. As paredes de terra têm um excelente comportamento térmico, 

mantendo uma temperatura constante e amena independentemente da temperatura exterior. 

                                                           
12 A filosofia cradle-to-cradle “representa uma visão de um ciclo contínuo de utilização e reutilização de materiais sem produzir 

resíduos.”( MCDONOUGH, William- Il Re dell’Architettura Sostenibile: William McDonough. Assorbire CO2, produrre ossigeno 
ed energia più di quella assorbita: “Dalla Culla Alla Culla” per un vero Design Sostenibile. genitronsviluppo.com.   (2008). ) 
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A terra tem a vantagem de estar sempre disponível, respeitar o ambiente e ser totalmente 

reciclável. No Gana encontra-se um tipo de terra extraordinário, Solo Laterítico. Contém 

óxidos de ferro e de alumínio, o que lhe confere um tom avermelhado. 

 

Madeira dahoma 

Existe em abundância no Gana. Tem um elevado nível de resistência à água e ao clima. 

Raramente é atacada por insectos e fungos e apresenta uma alta resistência a ácidos, aos 

alcalinos e ao fogo. 

  

Bambu 

O bambu cresce localmente, o que permite poupar dinheiro e energia. Está facilmente 

disponível em muitas regiões do Gana e requer muito pouca tecnologia para ser utilizado na 

construção (LIESE, 2004). Entre as suas muitas qualidades, destaca-se o facto de ser 

resistente aos sismos, económico e sustentável. 

  

Contraplacado 

Material robusto relativamente às cargas a que é submetido, é facilmente fixado junto dos 

limites de cada peça. Apresenta uma boa resistência ao impacto e um alto grau de força 

geral. Permite cobrir grandes áreas de forma rápida e económica e quando aplicado sobre 

vigas de madeira, reduz as vibrações e permite um acabamento confortável. 

  

 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

A eficiência energética ao longo de todo o ciclo de vida de um edifício é o objectivo mais 

importante da arquitectura sustentável. Os materiais, a composição arquitectónica e os 

elementos modulares, permitem uma ventilação natural que percorre o edifício, a par da 

frescura que as paredes de terra proporcionam no interior. Aposta-se assim em soluções 

low-tech que, em conjunto com a utilização de materiais locais, se adequam ao clima da 

região da Cape Coast. 



 
 

27 

 

Energia solar 

A luz natural é conseguida através de vãos generosos, protegidos com sistemas de 

sombreamento flexíveis, que se podem adaptar ao longo do dia e do ano. 
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Ventilação natural 

O projecto está orientado de modo a tirar o 

maior partido dos ventos, utilizando a 

ventilação cruzada e a ventilação superior, 

desencorajando qualquer uso de ar 

condicionado. “Separando as duas águas 

da cobertura, consegue-se uma boa 

ventilação. O ar quente sai pela abertura 

superior, e o ar fresco entra pela abertura 

inferior” (LENGEN, 2004). 

 

Aproveitamento de águas 

Sistemas de aproveitamento das águas das chuvas estão incorporados no projecto, de 

modo a permitir um fácil armazenamento e consequente utilização para lavagens, rega, 

banhos, etc. 

Está prevista uma fossa séptica que funciona como um sistema de tratamento de águas em 

pequena escala. A água tratada pode ser utilizada para rega do jardim. 

 

Compostagem 

Processo simples e orgânico que ajuda a reduzir os resíduos domésticos até 30%. Uma 

compostagem consciente resulta na diminuição de despesas na recolha do lixo, na 

quantidade de lixo que vai para os aterros e possibilita ainda a produção de fertilizantes a 

serem utilizados nas hortas. 

“Bambooing” pretende assim ser o primeiro de muitos projectos no âmbito desta iniciativa da 

OS-House, procurando incentivar outros arquitectos a contribuir com a sua imaginação e 

criatividade para melhorar as condições de vida de mais de 1 bilião de pessoas. 

Acima de tudo, o objectivo final, a par com a sua implementação, é promover o 

envolvimento e dinamização da comunidade local, de modo a que possam ser os próprios 

moradores a construir a sua casa, o que contribuirá para promover união, status e 

segurança. 

  

 
 

Imagem 12: Uma boa ventilação 
Fonte: Johan van Lengen 
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3.3 Conclusões Gerais 

 

Projectar para o Gana significa um constante confronto com a escassez económica, 

material, política e científica, do ponto de vista cultural. Este país insere-se num contexto 

onde as habitações são bastante débeis, construídas com materiais locais e técnicas 

desadequados. 

Fazer arquitectura num país em vias de desenvolvimento não é, nem pode ser, pensado da 

mesma forma que em contextos de desenvolvimento concretizado. Aqui, é premente a 

necessidade de propor soluções capazes de dar resposta às carências locais de uma forma 

potenciadora das dinâmicas económicas e sociais. Pensar para um contexto de escassez 

implica ter a capacidade de aproveitar os recursos disponíveis e, resistir à tentação de 

impôr, consciente ou inconscientemente, as referências arquitectónicas de cada um. 

Após um estudo sobre a cultura, os aspectos sócio-económicos e as características da 

habitação no Gana, incluindo os materiais e técnicas de construção locais, foi essencial 

pensar num método flexível e criativo para chegar a uma proposta final sustentável capaz de 

responder às necessidades básicas humanas e proporcionar um agradável nível de conforto 

aos utilizadores. Pensar numa habitação modular e sustentável, aliada a uma materialidade 

inovadora e de custos controlados, a proposta projectual final surge como resposta à actual 

crise habitacional no Gana. “É através da tradição, respeitando e construindo no trabalho de 

gerações mais velhas, que cada nova geração pode fazer alguns progressos positivos para 

chegar à solução do problema” (FATHY, 1973). Pensar numa habitação sustentável, refere-

se à capacidade de recorrer a recursos e técnicas locais e, à autonomia que o projecto deve 

adquirir depois da partida dos agentes externos responsáveis por este. Cameron Sinclair 

defende que “onde os recursos e competência técnica forem escassos, o projecto inovador 

e sustentável pode fazer diferença na vida das pessoas” (SINCLAIR, [et al.], 2006) 

Todas as questões inerentes ao desenvolvimento da proposta projectual final, como a 

construção de baixo custo, o recurso aos materiais locais disponíveis,  o possível recurso à 

autoconstrução, são elementos indissociàveis do que deve ser a arquitectura em situações 

de escassez de recursos. As decisões e opções projectuais reflectem uma avaliação 

criteriosa das necessidades e capacidades de todos aqueles que estão envolvidos directa 

ou indirectamente no processo de construção e, futuramente, na ocupação. 

Penso que a  função mais importante de um arquitecto é criar uma arquitectura confortável, 

relacionada com as limitações económicas e tecnológicas da sociedade para quem se 
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destina a sua arquitectura. A arquitectura deve ser um meio de servir as pessoas e também 

o ambiente. Devem ser esses os seus princípios e por isso deve pensar nas pessoas e nas 

suas necessidades mais vitais, incorporando aspectos como a forma e a imagem, na 

construção de soluções que lhes permitam uma maior qualidade de vida. 
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I. ANEXO I 

Regulamento do Concurso OS House 
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II. ANEXO II 

Participação no Concurso OS House 
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III. ANEXO III 

Peças desenhadas do Projecto Final 
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Painéis Síntese          020 
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