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RESUMO

A presente dissertação propõe um estudo do papel do arquiteto no pré e 
pós catástrofe, através do estudo da arquitetura humanitária de Shigeru Ban. 
Este arquiteto realiza muitos projetos no contexto de emergência, em par-
ceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas e com outros arquitetos 
voluntários. Nos seus projetos humanitários, Ban apresenta as capacidades 
estruturais do tubo de cartão, um material leve, económico, ecológico e fácil 
de produzir.

Este trabalho foca-se também no estudo mais aprofundado deste mate-
rial, através da análise dos projetos humanitários de Ban, terminando com 
uma proposta de uma estrutura projetada com os tubos de cartão que pode 
ser utilizada num contexto de desastre em Portugal.
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ABSTRACT

The following dissertation proposes a study about the role of the archi-
tect in the pre and post-catastrophe, through the study of the humanitarian 
architecture of Shigeru Ban. This architect does many projects in the emer-
gency context with the United Nations High Commissioner and many other 
volunteer  architects. In its humanitarian projects, Ban presents  the struc-
tural capacity of the cardboard tube, a lightweight, economical, ecological 
and easy to produce material.

This work also focuses the deeper study of this material, through the 
analysis of Ban’s humanitarian projects, ending with a proposal for a struc-
ture designed with cardboard tubes that can be used in Portugal in case of 
disaster.



INTRODUçãO
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A presente dissertação, intitulada “Arquitetura humanitária de Shige-
ru Ban – as potencialidades do tubo de cartão como material estrutural” 
procura aprofundar o papel do arquiteto no contexto pós catástrofe e de 
emergência, através do estudo do arquiteto Shigeru Ban, que tem muita 
obra realizada neste campo, e que introduz um material inesperado nas suas 
intervenções, o tubo de cartão. Trata-se de um exercício teórico prático mais 
ligado à investigação da arquitetura humanitária e que se seguirá com a con-
ceção de um projeto que visa pôr em prática algumas técnicas estudadas 
anteriormente.

Todo o exercício de estudo da obra humanitária de Shigeru Ban tem como 
objetivo final a conceção de um projeto para o contexto humanitário e de 
catástrofe em Portugal, utilizando os tubos de cartão como material estrutu-
ral. Enquanto escuteira e membro do Corpo Nacional de Escutas, que é uma 
das associações que colabora com a Proteção Civil de Portugal no apoio a 
este tipo de situações, compreendo que há algumas necessidades que consi-
go conciliar com a arquitetura, procurando assim realizar uma proposta que 
visa preencher algumas lacunas identificadas. No sentido de entender como 
funciona o apoio a desastres em Portugal, a primeira parte desta dissertação 
dedica-se a um estudo mais aprofundado dos procedimentos da Proteção Ci-
vil, desde a fase de emergência até à fase de reabilitação, e quais os tipos de 
apoios que necessita, desde infraestruturas, apoio de voluntários e de bens 
materiais. Portugal é um país desenvolvido, e como consequência tem bons 
planos de contingência no que diz respeito a desastres naturais. As necessi-
dades dependem do país e também do tipo de desastre, pelo que procurei 
saber quais os tipos de desastre que são mais prováveis de acontecer em 
Portugal, como incêndios rurais e ondas de calor, de forma a conseguir adap-
tar a minha intervenção às necessidades  criadas por esses casos específicos. 

Após a compreensão do contexto no qual irei realizar o meu projeto, faço 
um estudo mais geral no âmbito da arquitetura humanitária, utilizando o 
arquiteto japonês Shigeru Ban como referência principal.

O primeiro capítulo, intitulado “A arquitetura efémera”, procura estudar 
as capacidades das estruturas temporárias, no que diz respeito ao seu tempo 
de existência, à efemeridade do material e índole construtiva. A arquitetura 
efémera é uma arquitetura de mobilidade e versatilidade e que correspon-
de a expetativas precisas, com uma capacidade de resposta rápida e diver-
sificada. O nomadismo e a sedentarização correspondem a dois princípios 
estruturantes da relação cultural do homem com o mundo. Atualmente, a 
civilização europeia tem maioritariamente um estilo de vida sedentário, mas 
a vontade de libertação do quotidiano e procura do contacto com a natureza 
leva-nos a algumas situações em que a tenda, objeto fortemente relaciona-
do com a realidade nómada, se torna a estrutura ideal. Temos grandes con-
centrações efémeras, desde acampamentos militares, tendas e estruturas 
para eventos políticos e religiosos, tendas para eventos culturais como circos 
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e teatros e até tendas nas feiras, para eventos mais comerciais, tornando-se, 
em alguns casos, num elemento gerador de forma urbana. A tenda conti-
nua também a servir para resolver a necessidade de abrigo, nomeadamente 
no apoio logístico a peregrinos e apoio a populações deslocadas e vítimas 
de catástrofe. A tenda que utilizamos hoje, com novos sentidos de desenho 
aliado à evolução da tecnologia, não é mais que uma evolução da tenda uti-
lizada pelo homem primitivo, que tinha um estilo de vida nómada, e que 
se socorria dos materiais que tinha mais à mão para edificar o seu abrigo 
em forma de tenda. As novas potencialidades de desenho da tenda, como 
a versatilidade, leveza, mobilidade e rapidez de montagem e desmontagem, 
permitem-nos criar situações cada vez mais favoráveis no apoio a situações 
de catástrofe, não esquecendo que a necessidade básica de abrigo é essen-
cial no âmbito humanitário.

No segundo capítulo, “Arquitetura humanitária após catástrofe”, procuro 
entender a relação entre catástrofe, risco e vulnerabilidade, já que a catás-
trofe é o resultado de um risco combinado com uma vulnerabilidade. Após 
um desastre há várias etapas, desde o socorro imediato, a reabilitação e a 
reconstrução, que começam com uma análise de risco inicial para que seja 
possível delinear estratégias de abordagem na recuperação de um território 
afetado. Uma vez que o objetivo final deve ser sempre a reconstrução, as 
estratégias visam a organização da comunidade e dos sistemas de apoio, em 
que muitas vezes é necessária a utilização de abrigos de emergência para 
abrigar famílias e para servir de apoio a grupos de assistência. Estes abrigos 
de emergência podem ter muitos modelos, desde tendas, estruturas pré fa-
bricadas, etc, e a escolha do modelo mais adequado depende das necessida-
des identificadas pelas comunidades dos sobreviventes. 

No terceiro capítulo, “Shigeru Ban”, fazemos um estudo aprofundado des-
te arquiteto, desde o seu percurso académico e profissional, as principais 
influências e o seu percurso no âmbito humanitário. Shigeru Ban é um ar-
quiteto japonês que ganhou o Prémio Pritzker em 2014 e para além do seu 
trabalho regular, gere um gabinete dedicado apenas a projetos pro bono no 
âmbito da arquitetura humanitária. Desde 1999 que Shigeru Ban é consultor 
do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que se dedica à 
ajuda de refugiados, solicitantes de refúgio, apátridas e retornados, tendo 
desenhado vários abrigos para algumas zonas de catástrofe em que atuam. 
Criou uma ONG, a Voluntary Architects Network (VAN) que se dedica às vá-
rias fases de intervenção de um pós catástrofe, considerando que esta é a 
sua mais importante contribuição no mundo da arquitetura. Ban estudou em 
duas escolas de arquitetura americanas, na Southern California Institute of 
Architecture e na Cooper Union, onde encontra algumas das suas influências 
a nível arquitetónico. A sua arquitetura resulta também da sua cultura japo-
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nesa, nomeadamente a utilização do papel, cujo uso Shigeru Ban reinventou 
através do tubo de cartão como material estrutural. Desde 1995, altura em 
que desenhou a Paper Log House para uma situação de terramoto em Kobe, 
Ban dedica-se a criar abrigos e outras infraestruturas para as populações 
vítimas  de catástrofes, com o tubo de cartão como estrutura principal. Em 
1999, com o forte trabalho realizado com o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (ACNUR), torna-se oficialmente colaborador, e 
desde aí já colaborou em dezenas de projetos. A sua obra humanitária tem 
desde abrigos de emergência, estruturas de proteção da privacidade, casas 
temporárias e edifícios públicos, como escolas, igrejas e salas de concerto, 
sempre aproveitando as propriedades do tubo de cartão para o utilizar ao 
limite. É um arquiteto que está em busca constante por novas técnicas e 
soluções mais eficientes, através da experimentação de materiais low cost 
e low tech, e também pela gestão de resíduos. O estudo aprofundado deste 
arquiteto é importante para conseguir compreender quais os parâmetros 
essenciais a ter em conta quando desenhamos arquitetura humanitária, e 
também a compreensão do tubo de cartão como material estrutural. En-
tendendo que é um material que tem de ser produzido a nível local, estudei 
também o processo de produção dos tubos de cartão em Portugal. Tive a 
oportunidade de visitar empresas de produção deste material, como a Spi-
ralpack, onde consegui contactar de perto com o material, o que me permi-
tiu entender melhor as suas características e as diversas fases de produção, 
e assim utilizá-lo no projeto de forma mais informada e eficaz. 

Após um estudo teórico do tema da arquitetura humanitária e do contex-
to português, na segunda parte desta dissertação é apresentado o projeto 
de uma estrutura de apoio a associações voluntárias utilizando o tubo de 
cartão como material estrutural,  que tem como objetivo ilustrar as técnicas 
anteriormente estudadas, sugerindo uma compreensão própria daquilo que 
é a função do arquiteto neste contexto.



CATÁSTROFES  
EM PORTUGAL
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O ser humano ocupa a superfície terrestre do planeta sujeito a riscos e 
fenómenos naturais, que comprometem o equilíbrio entre o ambiente social 
e natural. A vulnerabilidade da sociedade a esses fenómenos e aos riscos a 
eles associados, reflete o seu grau de preparação. O mesmo fenómeno ocor-
rendo com a mesma intensidade em contextos diferentes, pode ter conse-
quências muito distintas. Os riscos naturais a que estamos sujeitos ocorrem, 
por vezes, de forma cíclica na mesma região, e por isso uma das formas de 
controlar as suas consequências, é através de uma avaliação de risco. Para 
essa avaliação é necessário realizar um breve enquadramento territorial e 
histórico, e assim fazer uma análise dos riscos e respetivo cenário. Também 
é analisada a distribuição geográfica da susceptibilidade do território face ao 
risco, pois a localização introduz fatores diferenciados. Estes incidentes são 
avaliados com grau de probabilidade, gravidade e risco, através da definição 
de cenários que constituem situações exemplificativas da manifestação do 
risco em causa.

Portugal localiza-se no extremo sudoeste do continente europeu, com 
orla costeira a oeste e sul. Corresponde a uma área de 89 089 km2, dividida 
em 18 distritos, com características geomorfológicas diferenciadas, com um 
relevo mais montanhoso a norte do Rio Tejo e zonas de maior planície a sul.1  
O seu clima é muito influenciado pela proximidade ao Oceano Atlântico, pe-
las influências mediterrânica e atlântica. No verão a influência é mais medi-
terrânica, com elevadas temperaturas e reduzidos valores de precipitação, 
enquanto que a influência atlântica é mais sentida no inverno, com valores 
de precipitação mais elevados que atenuam os efeitos dos ventos secos e 
frios provenientes do interior da Península Ibérica. A temperatura média 
anual é de 14◦C, atingindo os seus valores máximos em Agosto e mínimos 
em Janeiro2.  Em Portugal, a temperatura é inversamente proporcional aos 
valores da precipitação, ou seja, quando as temperaturas estão mais eleva-
das, a probabilidade de chuva é menor, e vice versa. Cerca de 70% da preci-
pitação anual concentra-se no semestre húmido,  entre Outubro e Maio. Os 
valores máximos de precipitação acontecem em Dezembro e Janeiro, e os 

1 Autoridade Nacional Emergência e Proteção Civil – Avaliação Nacional de 
Risco. Julho de 2019. Pág 6
2 Autoridade Nacional Emergência e Proteção Civil – Avaliação Nacional de 
Risco. Julho de 2019. Pág 11

Contexto Nacional
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Figura 1 - Hierarquização do grau de risco para os cenários definidos
Figura 2 - Precipitação média anual
Figura 3 - Valores médios anuais da temperatura do ar 
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mínimos entre os meses de Julho e Agosto3. 
O comportamento do clima é determinante na avaliação de risco, porque 

está diretamente associado a certos fenómenos naturais. O cenário das al-
terações climáticas introduz nesta análise uma nova incógnita, e muitas das 
situações anómalas ocorridas em Portugal podem já ser atribuídas a essas al-
terações, que pode dar origem ao agravamento ou atenuação dos mesmos. 
Portugal é uma região potencialmente afetada pelas alterações climáticas, 
com um aumento na frequência e intensidade de secas, ondas de calor e in-
cêndios rurais. Os cenários climáticos mais gravosos para Portugal preveem 
que a temperatura média possa chegar a mais 5◦C em 2100, o que se refle-
te em ondas de calor mais longas e frequentes, especialmente no interior 
nordeste4.  A melhor estratégia de adaptação é melhorar o nível de conhe-
cimento sobre as alterações climáticas para poder implementar medidas de 
adaptação integradas em políticas sectoriais. 

Através de uma análise das ocorrências dos anos anteriores, e tendo em 
conta o impacto das alterações climáticas, os incidentes que têm mais pro-
babilidade de afetar o país são os incêndios rurais e ondas de calor. Os in-
cêndios e as secas estão avaliados como grau de risco crítico, pois têm um 
impacto crítico a nível da população, ambiente e socioeconomia. São even-
tos que têm um número muito acentuado de vítimas padrão, e que necessita 
de uma retirada em grande escala de pessoas por uma longa duração. Para 
além disso, tem um impacto ambiental muito significativo e pode causar da-
nos permanentes.

As ondas de calor e consequentes épocas de seca são um fenómeno que 
atinge uma ampla extensão territorial mas que não é idêntico em todas as 
regiões de Portugal Continental, já que a zona do interior tem um grau de 
susceptibilidade mais acentuado. Este incidente tem um maior impacto ao 
nível da população, pois das ondas de calor resultam muitos óbitos adicio-
nais face a uma situação normal, sobretudo em idosos. Há vários registos de 
graves ocorrências de ondas de calor, principalmente nos distritos do inte-
rior e sul, como se observa nas imagens. Há numerosos casos de desidrata-
ção nomeadamente em crianças, idosos e portadores de doenças crónicas, 
e surge a necessidade de deslocação temporária de idosos de alguns lares 
para locais com melhores condições para o seu bem estar. Para além disso, 
as ondas de calor são um dos principais fatores de risco para incêndios rurais 
de grande dimensão em várias zonas do país.

Os incêndios rurais ocorrem em Portugal todos os anos, de forma cíclica, 

3 Autoridade Nacional Emergência e Proteção Civil – Avaliação Nacional de 
Risco. Julho de 2019. Pág 15
4 Autoridade Nacional Emergência e Proteção Civil – Avaliação Nacional de 
Risco. Julho de 2019. Pág 26
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Figura 4 - Suscetibilidade a ondas de calor
Figura 5 - Carta de perigosidade de incêndios rurais
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com mais incidência durante o verão, sendo que as regiões de maior risco 
são a região Norte e Centro e da Serra Algarvia até ao  Alentejo Litoral. O 
aumento das temperaturas mínimas, médias e máximas dá origem a dias 
mais quentes e aumento das ondas de calor e também a uma crescente dos 
períodos de seca, tornando os espaços rurais mais vulneráveis a incêndios. 
Os elementos mais expostos aos incêndios rurais são os espaços florestais 
e áreas no âmbito da conservação da natureza, mas também rodovias, fer-
rovias principais, troços de rede de transporte de energia elétrica de alta 
tensão e também alguns aglomerados habitacionais. Dos incêndios resul-
tam vítimas humanas, bem como ameaça a aglomerados habitacionais com 
necessidade de evacuação. Resulta em perdas económicas e ambientais, e 
ainda implica cortes temporários na circulação e obrigam à evacuação de al-
guns parques de campismo, praias fluviais e unidades hoteleiras ameaçadas. 
Há uma tendência para o aumento do número de dias com risco extremo e 
elevado de incêndio, de cerca de 30% por ano5.  

A avaliação nacional de risco é uma informação constantemente atualiza-
da e disponibilizada pela Proteção Civil, sobre as condições a que os cidadãos 
estão sujeitos nas diferentes zonas do território, e propõe sistemas práticos 
com o objetivo da mitigação dos riscos. 

5 Autoridade Nacional Emergência e Proteção Civil – Avaliação Nacional de 
Risco. Julho de 2019. Pág 105
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A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil foi criada em Abril 
de 2019, a suceder à Autoridade Nacional de Proteção Civil. O atual sistema 
de Proteção Civil teve início em 1975, mas apenas em 1991 ficaram definidos 
na lei os princípios gerais, enquadramento e coordenação, dando competên-
cias à Assembleia da República e ao Governo. É a autoridade nacional em 
matéria de emergência e proteção civil, com autonomia administrativa e fi-
nanceira e património próprio. A sua missão consiste em planear, coordenar 
e executar políticas de emergência e de proteção civil, designadamente na 
prevenção e na resposta a acidentes graves e catástrofes, proteção e socor-
ro de populações, coordenação dos agentes de proteção civil e assegurar o 
planeamento e coordenação das necessidades nacionais na área do planea-
mento civil de emergência, com vista a fazer face a situações de crise ou de 
guerra 6.  São também os responsáveis por coordenar a atuação das entida-
des, em matéria de emergência, proteção e socorro.

Quando acontece um desastre, é implementado o Plano Nacional de 
Emergência. Este  é um instrumento de suporte às operações de proteção 
civil em caso de iminência ou ocorrência de um acidente grave ou catástro-
fe em Portugal Continental, com vista a possibilitar a unidade de direção 
das ações a desenvolver, a coordenação técnica e operacional dos meios a 
empenhar e a adequação das medidas de caráter excecional a adotar 7. A 
execução desse plano está dividido em duas fases: a fase de emergência e a 
fase de reabilitação. Em ambas as fases é necessário obedecer a critérios de 
proximidade e de disponibilidade na utilização de meios e recursos, e para 
além das ações desenvolvidas pelos serviços, é muito importante a ação das 
próprias populações afetadas. Em todo o caso as ações de resposta devem 
ser estruturadas para resolver os problemas existentes e assim poder iniciar 
medidas de reabilitação do funcionamento normal dos locais. 

A fase de emergência diz respeito às ações de resposta desenvolvidas 
imediatamente após a ativação deste plano, prolongando-se pelo tempo ne-

6 http://www.prociv.pt/pt-pt/PROTECAOCIVIL/ANPC/QUEMSOMOS/Pagi-
nas/default.aspx
7 Autoridade Nacional Emergência e Proteção Civil – Plano Nacional de 
Emergência de Proteção Civil. Pág 5

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil
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cessário. Os principais objetivos a cumprir são:
∙Acompanhamento e coordenação da atuação dos agentes, entidades 

e organismos intervenientes
∙Operações de socorro e salvamento
∙Emergência pré-hospitalar e transporte de vítimas
∙Evacuação da população em risco, nomeadamente doentes, acama-

dos, idosos, crianças e deficientes
∙Manutenção da lei e da ordem das zonas afetadas
∙Divulgação de avisos e de informações à população em risco

A fase de reabilitação visa o desenvolvimento de medidas conducentes ao 
apoio e rápido restabelecimento do sistema social, e os objetivos a cumprir 
nesta fase são:

∙Assistência aos deslocados
∙Inspeção dos edifícios com a finalidade de verificar a sua habitabilida-

de e promover o regresso da população deslocada
∙Recuperação das funcionalidades dos serviços essenciais (água, eletri-

cidade, gás, comunicação, circulação)
∙Análise e quantificação dos danos pessoais e materiais
∙Estabelecimento de prioridades quanto ao restabelecimento das vias 

de circulação e das redes públicas

As diversas entidades contempladas no Plano, como agentes de proteção 
civil e entidades de apoio, têm diferentes missões de intervenção, reforço, 
apoio e assistência, no quadro das suas competências legais e na medida 
das possibilidades verificadas. Ou seja, cada entidade tem as suas próprias 
competências, quer na fase de emergência quer na fase de reabilitação, que 
é adaptada aos planos regionais. Os planos regionais têm o Plano Nacional 
como base, mas adequam as medidas ao próprio contexto.
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Figura 6 - Tendas utilizadas pelo CNE em acampamentos
Figura 7 - Tendas militares utilizadas em acampamentos
Figura 8 - Tenda militar
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Em caso de desastre, o Centro de Coordenação Operacional Nacional con-
tacta algumas instituições de apoio logístico às forças de intervenção, entre 
elas o Corpo Nacional de Escutas (CNE). No Plano Distrital de Emergência 
de Proteção Civil do Porto, a Junta Regional do Porto, o órgão do CNE a ní-
vel regional, é chamado como entidade de apoio. Estas entidades de apoio 
estão sujeitas a um conjunto de responsabilidades que visam criar as con-
dições favoráveis ao rápido, eficiente e coordenado reforço, apoio e assis-
tência, tanto na resposta imediata a um acidente grave ou catástrofe, como 
na recuperação a curto prazo. As estruturas de intervenção destas entida-
des funcionam sob direção das correspondentes hierarquias, sem prejuízo 
da necessária articulação operacional com os postos de comando, aos seus 
diferentes níveis 8. 

O apoio pedido ao CNE é ao nível da fase de emergência e de reabilitação, 
e pretende seguir os seguintes objetivos 9: 

∙Prestar apoio, com meios humanos e materiais, para o cumprimento 
das ações que lhe forem atribuídas, designadamente na distribuição de aga-
salhos, roupa e bens alimentares, bem como no alojamento e na organiza-
ção de acampamentos de emergência

∙Colaborar no aviso às populações
∙Apoiar as ações de pesquisa de desaparecidos e de gestão de campos 

de deslocados.

O CNE tem muitos recursos, a nível de tendas militares e outros equipa-
mentos de acampamento, com capacidade para organizar e montar acampa-
mentos de emergência. As tendas de acampamentos mais comuns são leves 
e de fácil montagem, com capacidade média para 3 a 4 pessoas, equipamen-
to que poderá ser muito útil se o objetivo for o abrigo de populações. As 
tendas militares já são de maiores dimensões, e para além da capacidade de 

8 Autoridade Nacional Emergência e Proteção Civil – Plano Distrital de 
Emergência de Proteção Civil do Porto. Pág 48
9 Autoridade Nacional Emergência e Proteção Civil – Plano Distrital de 
Emergência de Proteção Civil do Porto. Pág 68

Competências do Corpo Nacional de Escutas (CNE)
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abrigar pessoas, oferecem também a possibilidade de ser postos de controlo 
e tendas de apoio para as mais diversas entidades de apoio. Contudo, muitas 
vezes são tendas pouco utilizadas, que acabam por ficar em mau estado e 
ser bastante difíceis de montar e transportar, pois são tendas com estruturas 
muito pesadas e que ganham ferrugem muito facilmente, tornando-se ma-
terial obsoleto.

A minha proposta de investigação e de projeto prende-se com a necessi-
dade de criar recursos e estruturas em oposição a estas tendas, que possam 
ser utilizados pelo CNE enquanto instituição de apoio logístico à Proteção 
Civil, e que ao mesmo tempo tenha boas bases arquitetónicas, daí o estudo 
de um arquiteto de referência no campo humanitário.







PARTE I



ARQUITETURA 
EFÉMERA
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A arquitetura é a vontade de uma época traduzida no tempo e espaço, 
normalmente associada a uma ideia de permanência, pois fazer o registo 
do legado da humanidade  faz parte da existência do homem social. A nossa 
sociedade é essencialmente sedentária, mas é constantemente influenciada 
por dinâmicas que motivam a deslocação do homem, quer por razões sociais 
como conflitos e desastres naturais, ou razões pessoais. Todas estas desloca-
ções influenciam a relação do homem com o espaço e com a arquitetura, e 
as condições de instabilidade social determinam a exigência de mobilidade 
no território. O conceito de casa deixa de estar tão ligado ao modelo tradi-
cional que é sinónimo de permanência, e surgem situações para as quais o 
uso de obras de arquitetura efémera é o mais apropriado.

A coexistência da arquitetura efémera com a arquitetura permanente é 
feita como resposta à necessidade de ampliar o alcance arquitetónico a di-
ferentes manifestações culturais. Aqui, a reversabilidade da arquitetura do 
efémero é determinante, pois mantém a possibilidade de existir num de-
terminado período, viabilizando estratégias de adaptação momentâneas. A 
arquitetura efémera aparece neste contexto com funções específicas, des-
de resposta necessária de abrigo em contextos de emergência até a fixação 
visual de momentos de celebração, com construção de pavilhões e outras 
estruturas para um determinado evento social. Numa sociedade que está 
continuamente em mudança, a arquitetura deve acompanhar as necessida-
des, até porque a ideia de que um edifício é estático e eterno tem mudado 
ao longo do tempo.

A palavra “efémero” significa algo que dura apenas um dia, que tem cur-
ta duração. Algo fugaz, passageiro, transitório10. Na arquitetura efémera, o 
tempo é uma dimensão essencial, pois condiciona a temporalidade do uso e 
a temporalidade física. A temporalidade do uso implica a rápida e contínua 
modificação, consoante a utilização das pessoas de determinado espaço. Os 
espaços são adaptáveis à diferentes funções de ocupação, onde se procura, 
à semelhança da arquitetura de permanência, características de conforto e 
acolhimento, pois o seu caráter transitório não lhe retira importância no que 
diz respeito a exigências físicas ou psicológicas. A temporalidade física per-

10 Segundo o Dicionário- O português essencial da Porto Editora

Conceitos
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mite explorar o tempo limitado de vida do edifício e a consequente desmon-
tagem e destruição no término da sua função. Os edifícios efémeros existem 
num breve espaço de tempo, na maior parte das vezes não deixando marcas 
por onde passam, e têm uma capacidade de resposta instantânea, adequada 
e eficaz. O conceito de durabilidade é posto em causa, pois a vida do edifício 
é programada consoante a sua função, que muitas vezes está sujeita a mu-
danças rápidas.

A sua componente construtiva e técnica decorre de uma evolução tec-
nológica, que permite uma resposta rápida a problemas específicos. Com 
a industrialização foram introduzidos conceitos de modulação, mobilidade, 
evolução e adaptação, como estratégias de resposta adequadas às necessi-
dades sociais, económicas e ambientais. O aspeto estrutural na arquitetura 
efémera permite descobrir novas tecnologias e explorar a configuração do 
espaço através de um único material, com uma capacidade de criar concei-
tos capazes de gerar novas atitudes estéticas. Com os mesmos pressupostos, 
é possível a utilização de outros materiais, o que permite a inovação. Na 
arquitetura efémera é possível pensar na reversabilidade do processo cons-
trutivo, que permite a reutilização dos materiais obtidos da desconstrução 
após a sua utilização temporária.

A arquitetura efémera surge da influência da tradição nómada, que é um 
modo de vida que foi permanecendo ao longo dos tempos com diferentes 
manifestações, surgindo muitas vezes como alternativa a vários desafios que 
a fixação da arquitetura a um lugar não permite. Quando aliada à dimensão 
festiva, gera muito impacto e com uma forte componente simbólica, pois 
em acontecimentos que geram grandes movimentações de massas, como 
feiras, peregrinações ou celebrações, é utilizada de uma forma solene de 
marcar o acontecimento, deixando-o registado na memória. Nestes casos, a 
arquitetura efémera utiliza a cidade como meio de comunicação, e pode ser 
utilizada como difusora de mensagens. Oferece aos arquitetos uma possibili-
dade de atuarem como modeladores da cidade enquanto potencial didático, 
artístico e de informação, desligado da fixação a um lugar.

No século XIX surge uma mudança de visão sobre a arquitetura do efé-
mero, com a introdução das novas tecnologias ligadas aos materiais e a uti-
lização do ferro. A produção industrial aliada a novas estratégias comerciais 
é geradora de uma dinâmica de propor o experimentalismo. Assim, com as 
utopias tecnológicas dos anos 60 surgem os insufláveis, os kits modulares e 
as tendas, que constituem o domínio arquitetónico da rapidez de ação, ins-
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piradas nas ideias do “usa e deita fora” 11.
Na fase inicial do século XX reconhece-se que a arquitetura deve adap-

tar-se a constantes mudanças e renovações que levam ao desenvolvimento 
técnico em variados campos. Surgem então novas exigências em relação à 
arquitetura, muito contrárias às ideias tradicionais de solidez e durabilida-
de12. A arquitetura do efémero levanta três questões essenciais para a sua 
caracterização, sendo elas o tempo de existência, a efemeridade do material 
de construção e a índole construtiva. 

O seu tempo de existência é limitado, pois o objetivo esgota-se com a 
circunstância, não se prevendo uma reciclagem do mesmo. É essencial en-
contrar o processo mais adequado para a materialização e desmaterialização 
desta arquitetura, que se adapte ao fim em vista. Quando resvala para a 
permanência, nomeadamente em situações de abrigo de emergência, pode 
criar um grande caos social, pois isto pode contribuir para que o realojamen-
to nunca se chegue a fazer convenientemente. Uma vez que as estruturas 
têm uma função por um tempo limitado, permite-nos fazer uma reflexão 
sobre arquitetura consumível, e alterar um pouco os nossos hábitos consu-
midores. A efemeridade do material de construção, ou seja, o facto do ma-
terial ter um tempo de existência curto, é um fator determinante na constru-
ção de uma arquitetura efémera. Devemos procurar soluções sustentáveis, 
tanto a nível económico como a nível ecológico e que causem o mínimo de 
resíduos possível após a sua utilização, ou que possam até ser reutilizados. 
Isto traz-nos imensas possibilidades de pesquisa em relação à potencialida-
de dos materiais e à sua índole construtiva, pela sua versatilidade e sentido 
de adaptação possível noutro contexto. O objetivo será diminuir os custos 
da intervenção, testando ao máximo os materiais disponíveis e descobrindo 
novas capacidades dos mesmos.

11 DUARTE, Rui Barreiros – A arquitectura do efémero. Lisboa: FAUTL, 1992. 
Dissertação para Doutoramento, pág 32
12 DUARTE, Rui Barreiros – A arquitectura do efémero. Lisboa: FAUTL, 1992. 
Dissertação para Doutoramento, pág 36



30

Figura 9 - Abrigo primitivo na Etiópia em formato de iglu
Figura 10 - Abrigo primitivo na Patagónia com pele
Figura 11 - Abrigo primitivo na India com galhos e folhas
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“A arquitetura deve ter tido uma origem simples no esforço primitivo da 
humanidade para obter proteção contra intempéries, animais selvagens e 
inimigos humanos”13.  

O nomadismo é o estilo de vida dos povos não sedentários e é um fenó-
meno que resulta da procura do homem por melhores condições de vida. A 
arquitetura temporária nasceu para dar resposta às necessidades do homem 
de sobrevivência, e na época primitiva, essa necessidade era a da própria ha-
bitação. A tenda era a escolha de modo de habitação por excelência para os 
povos nómadas, porque lhes permite ter uma relação direta com a natureza, 
e ao mesmo tempo consegue servir de proteção, garantindo a livre desloca-
ção no espaço. É considerada a primeira resposta quando é necessária uma 
proteção instantânea e rápida. A habitação era o seu mais valioso e maior 
item, e tinha de ser pré fabricado, leve e fácil de montar e desmontar, para 
que o grupo se conseguisse mover rapidamente. Os abrigos da pré história 
refletem hábitos do homem de estar em constante movimento, hábitos es-
ses que já se alteraram hoje em dia na civilização ocidental. No entanto, con-
tinuamos a ter muitas atividades para as quais as estruturas temporárias são 
essenciais, e que se manifestam principalmente na forma de tenda. “Para 
populações nómadas, a arquitetura é acima de tudo uma interpretação e hu-
manização do território, através das relações existentes entre o mundo hu-
mano, o animal, as espécies vegetais e as particularidades do ambiente” 14.  

Nomadismo é o género de vida das populações das estepes e dos subde-
sertos, forçados à deslocação por necessidade de pastagem para os gados, 
e cuja habitação é a tenda desmontável. O nómada é então aquele que não 
tem habitação fixa, aquele que se desloca permanentemente15.  No contexto 
básico da arquitetura primitiva, e para as sociedades nómadas, a arquitetura 
é a organização do território. Estes grupos precisavam de mover-se rapida-
mente, ou seja, a solução de abrigo é algo fácil de montar e desmontar e fácil 
de transportar. Os grupos nómadas transportam apenas aquilo que é neces-
sário à sua sobrevivência. Para compreender o nomadismo temos de enten-

13 RYKWERT, Joseph – La casa de Adán en el paraíso. Trad. Justo G. Beramendi. 
Barcelona: GG, 1999, pág. 22 
14 GODINO, Enrico – Primitive Architecture. New York: Harry N. Abrams, 1978, 
pág 39
15 Segundo o Dicionário- O português essencial da Porto Editora

Nomadismo
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der o diálogo que existe entre a natureza e o homem, pois é essa relação que 
cria uma compreensão de transformação do espaço necessária à atividade 
do homem, e a sua necessidade de arquitetura.  A arquitetura temporária 
acompanhou a evolução do homem e a sua interação com o meio ambien-
te, nomeadamente no que diz respeito ao percurso nómada. O homem é 
nómada por natureza, pois tem hábitos de estar em constante movimento 
em busca dos recursos necessários para sobreviver.

O homem primitivo sobrevivia da caça, pesca e recolha de bagas e frutas 
para se alimentar. Estas atividades necessitam de movimentos determina-
dos, relacionados com a procura de alimento. O homem estabelece-se num 
determinado local para esta atividade, mas quando os recursos começam a 
escassear, é necessário mudar de local. A escolha da morada é então adap-
tada às necessidades. O homem serve-se de grutas que encontra nos locais 
onde vai permanecendo curtos períodos de tempo e apropria-se dele de 
forma a conseguir sobreviver às intempéries da natureza, como o vento e 
a chuva. O abrigo primitivo é contra as hostilidades presentes na natureza, 
e lá o homem pode proteger-se, dormir e aquecer-se.  Com a evolução, o 
homem passa a viver da predação e da caça, em que o caçador precisa de se 
posicionar em pontos estratégicos. Para esta atividade, constrói abrigos não 
transportáveis, pois aproveita os recursos que tem disponíveis no próprio 
local para construir o abrigo. Quando se movimenta para outro local, aban-
dona aquela estrutura, sem reutilizar os materiais utilizados. “Por definição, 
as sociedades nómadas têm como base económica a sua riqueza em posses 
portáteis (utensílios, artigos de luxo),”16   e por isso estes abrigos são para ele 
muito importantes, pois é aqui que guardam os utensílios essencias às suas 
atividades. Estes abrigos são construídos com galhos e troncos de árvores e 
cobertos de folhas, que tornam a construção mais impermeável e agradável 
termicamente, ou então com vários tipos de peles de animais.

Com a introdução da agricultura e da criação, passam a um modo de vida 
mais fixo à terra, com as atividades que incentivam o sedentarismo. Há uma 
grande redução da mobilidade e o surgimento das primeiras aldeias e cida-
des. Uma vez assegurados os alimentos e matérias primas no lugar onde 
têm a sua habitação, o homem abandona em parte a sua vida nómada e es-
tabelece-se num só local, pois a sua movimentação já não é necessária para 
a sobrevivência. Assim, deixa de estar preso à necessidade de uma vida de 
constante movimento, e por isso a habitação pode desenvolver formas mais 
complexas e com mais duração. O nomadismo vai perdendo o seu território 
móvel à medida que a civilização se desenvolve.

16 GODINO, Enrico – Primitive Architecture. New York: Harry N. Abrams, 1978, 
pág.18
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A tenda é o elemento que melhor caracteriza o nomadismo, cuja por-
tabilidade está associada à necessidade do homem nómada de se mover 
no espaço. A sua portabilidade e capacidade de montagem e desmontagem 
confere-lhe as qualidades para continuar a ser o objeto de excelência em 
atividades com caráter provisório, como o é a arquitetura de emergência, 
acampamentos militares e estruturas de apoio aos tempos livres. O seu prin-
cípio básico mantém-se atual, apesar das variações de materiais, técnicas, 
configurações ou tamanho.

“Versatilidade, rapidez, mobilidade, levesa e extensão conceptual, são 
características que devem informar a arquitetura do efémero no sentido de 
permitir uma estratégia de resposta rápida e adequada a um conjunto diver-
sificado de situações”17. Estas características são inerentes à forma da tenda, 
cujo desenho deve ser analisado em relação aos princípios construtivos e 
manifestações formais. Com as novas possibilidades tecnológicas, é possível 
ultrapassar as limitações construtivas dos povos nómadas, pelo tipo de es-
trutura e durabilidade dos materiais. 

Uma vez que a tenda é um elemento efémero, não há fontes que referen-
ciem as primeiras tendas, mas conseguimos fazer uma leitura das mesmas 
através das permanências culturais dos povos nómadas. As referências mais 
antigas de tendas são de acampamentos há 30 mil anos e representações 
de culturas primitivas mais elevadas18.  Os povos nómadas viam na tenda 
os princípios do abrigo que precisavam, e para isso utilizavam os materiais 
que tinham à mão, consoante os animais que utilizavam e as regiões onde 
se moviam. 

Tal como os nómadas, chegamos à conclusão quanto aos princípios con-
trutivos das estruturas que precisamos para estes efeitos, quase sempre as-
sociadas à ideia da tenda. A evolução tecnológica permitiu que a tenda, en-
quanto arquitetura móvel de caráter efémero, se possa montar e desmontar 
rapidamente em qualquer lugar, com a vantagem de ser resistente ao fogo 

17 DUARTE, Rui Barreiros – A arquitectura do efémero. Lisboa: FAUTL, 1992. 
Dissertação para Doutoramento, pág 45
18 DUARTE, Rui Barreiros – A arquitectura do efémero. Lisboa: FAUTL, 1992. 
Dissertação para Doutoramento, pág 78

A tenda
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Figura 12 - Abrigo com troncos de eucalipto e lonas de plástico na Etiópia
Figura 13 - Abrigo primitivo com pele de animais
Figura 14 - Pavilhão da Exposição Universal de Montreal de 1967
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e outros agentes físicos, o que ultrapassa em muito as limitações construti-
vas dos povos nómadas. Contudo, foi a partir do modelo precário da tenda 
que foi possivel encontrar a diversidade na sua configuração. Por exemplo, 
Frei Otto em 1955 desenha um pavilhão de música na Exposição Federal 
Alemã de jardinagem em Kasse, que foi a primeira obra realizada com uma 
membrana pré esforçada com cabos de aço no seu perímetro. A pele e as 
membranas de tecido são inspirados nos materiais utilizados pelos povos 
primitivos, que utilizavam tecidos impermeáveis feitos de lã de cabra, de li-
nho ou cânhamo. Frei Otto explora as potencialidades das membranas de 
tecido em várias obras, nomeadamente no pavilhão da Exposição Universal 
de Montreal em 1967, em que é introduzido o uso da pele como princípio 
construtivo, permitindo uma leveza formal. Esta construção já não é eféme-
ra, mas parte de um modelo de caráter precário como a tenda. A tenda pos-
sui um princípio gerador de novos sentidos de desenho, com potencial para 
a pesquisa e exploração espacial e tecnológica.

A importância da tenda como abrigo permanece nos dias de hoje, quer 
seja em situações de emergência ou de caráter social e cultural, e a sua di-
versidade de configuração  é múltipla. “A tradição do efémero é uma das per-
manências mais longínquas da história da humanidade”19, até porque a ne-
cessidade da mobilidade é a matriz principal de diversos fenómenos, em que 
é necessária a adaptação a um território mutável. O homem civilizado que 
conhece a sedentarização cria um gosto pela mobilidade, como sinónimo de 
libertação mental e do quotidiano com uma regra de vida padronizada.
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As construções temporárias são estruturas arquitetónicas cujo objetivo é 
permanecer por um período limitado de tempo, e que podem ter também 
a capacidade de transformar-se conforme as necessidades. Há diversas con-
dições pelas quais o recurso a estruturas temporárias é o mais apropriado, 
como é o caso da necessidade de abrigo, manifestações de índole política, 
cultural, religiosa, comercial e lúdica. Os diferentes tipos de situação criam 
diferentes necessidades de resposta, adaptadas a estas concentrações. 

Pelo seu universo simbólico, a arquitetura efémera tem a capacidade de 
utilizar espaços públicos como palco de diversos acontecimentos, a nível po-
lítico e cultural. “O potencial de encantamento que a arquitetura do efémero 
contém em si, cria momentos de fuga à rotina com as suas frustrações”20. 
A procura de elementos efémeros adaptados a cada situação mostra-nos 
as diferentes necessidades e estratégias dependendo dos objetivos que se 
pretende atingir. As feiras, que têm uma função cultural importante, pela sua 
periodicidade num determinado local, conseguiram que haja um determina-
do espaço na cidade para o seu fim. Também o circo, teatro e até cinema, uti-
lizam a tenda adaptada às necessidades do espetáculo, mas têm a capacida-
de de constante transporte com as montagens e desmontagens necessárias. 

Talvez uma das situações em que a necessidade da arquitetura efémera 
é mais pertinente é a arquitetura de emergência, como alternativa de inter-
venção rápida para responder às necessidades básicas de abrigo em caso de 
emergência a populações deslocadas e vítimas de catástrofe. A necessidade 
básica de abrigo nas situações de catástrofe é tão primitiva como a neces-
sidade dos povos nómadas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados, quando pede abrigos para situações de emergência, “quer um 
abrigo temporário que pareça uma tenda, e não como uma casa: que não 
seja permanente e que tenha um custo eficiente”11. Há uma clara distinção 
entre os abrigos efémeros ou soluções permanentes, pois por ser uma ar-
quitetura rápida e com pouca duração, abre um campo de possibilidades 
de ação específica a que a arquitetura permanente não chega. Estes abrigos 
têm muitas vezes uma relação energética muito forte com a natureza, com 

11 KRONENBURG, Robert – Transportable environments: theory, context de-
sign and technology. London: Spon Press, 2003, pág 83

Potencialidades da arquitetura efémera
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uma maior participação dos sentidos na relação com a envolvente. A arqui-
tetura de emergência serve o propósito de ser facilmente transportável, e 
de ter a necessidade de se poder montar e desmontar com rapidez. Deve ser 
uma arquitetura pensada para o homem em conformidade com a natureza, 
pois apesar de ser uma arquitetura que não tem nenhum “lugar” definido, 
deve ser pensada para todos os lugares, não causando distúrbios naquele 
que é o seu propósito. 

O domínio da técnica, a mecanização e a produção em série introduzem 
na arquitetura efémera e de emergência uma nova estratégia no pensamen-
to arquitetónico, com uma conceção e configuração semelhante à arquite-
tura permanente mas socorrendo-se de materiais mais degradáveis e com 
tempo de vida mais curto. Uma vez que a nobreza dos materiais não é a 
questão mais importante, os materiais podem ser mais pobres e sem gran-
des acabamentos, como é exigido na arquitetura permanente. Esta pesquisa 
experimental  tira partido das potencialidades tecnológicas da arquitetura, e 
começam a surgir novos materiais com qualidades de leveza, durabilidade, 
economia, resistência e conforto, que podem ser utilizados em construções 
de pequenas e médias dimensões, onde à partida se preveja um curto tem-
po de existência, com posterior remoção e utilização noutro local. Estas con-
dições encorajam a iniciativa de tirar partido da tecnologia e novas técnicas 
utilizadas noutras indústrias, com a capacidade de serem introduzidas na 
indústria da construção, que irá beneficiar de novos materiais. Estes novos 
materiais não precisam de ser materiais efémeros, mas sim ser integrados 
num processo construtivo que possibilite o seu uso numa nova solução cons-
trutiva e com um conceito que otimize a solução. 



ARQUITETURA HUMANITÁRIA 
PÓS CATÁSTROFE
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A sobrevivência do Homem sempre dependeu das forças elementares, 
os quatro elementos, e o seu domínio sobre elas. O problema é quando a 
sua presença se converte em catástrofe, trazendo o perigo para o Homem 
e as comunidades. Temos vários tipos de catástrofes, em que algumas são 
catástrofes naturais, como terramotos, tsunamis e incêndios, e outras são 
provocadas pelo homem, como guerras e outros conflitos. Muitas vezes, a 
situação anterior à catástrofe é o fator crucial, e pode ser a verdadeira causa 
da mesma. 

Uma catástrofe é a relação entre um risco, quer ele seja natural ou pro-
vocado pelo Homem, e uma condição vulnerável 22. Ou seja, a melhor for-
ma de prevenir uma catástrofe é a prevenção a um determinado risco que 
exista. Muitas vezes a falta de prevenção é o maior fator de risco, deixando 
as cidades e as nossas casas vulneráveis a situações de catástrofe. Os locais 
mais pobres e menos preparados para um desastre são, à partida, os mais 
vulneráveis, e que precisam de um maior apoio em situações de catástrofe. 
O Homem não pode impedir as forças naturais, mas deve ter em atenção as 
questões mais perigosas, e que tornam os locais vulneráveis a sofrer mais 
danos em caso de catástrofe, pelo que as medidas preventivas são essenciais 
para diminuir a nossa vulnerabilidade em todos os casos. Há alguns obstácu-
los culturais e económicos em relação às medidas preventivas a uma catás-
trofe, que afeta mais fortemente os países em desenvolvimento ou pouco 
desenvolvidos e os grupos sociais mais pobres. O facto de haver uma larga 
periodicidade entre as catástrofes induz as pessoas em erro, e acaba por 
haver muita resistência das comunidades em preparar as habitações para as 
mesmas, ou mudar-se para locais menos vulneráveis. Nos países em desen-
volvimento, pela falta de recursos financeiros, continua ainda a haver uma 
grande resistência a novas técnicas de construção, que são caras, e acabam 
por recorrer a técnicas mais tradicionais que são muito frágeis construtiva-
mente.

Um mesmo fenómeno natural pode ter consequências muito diferentes 
em vários locais, dependendo da situação geográfica e económica do local 
onde acontece. Quando há um desastre num local sem população, resume-

22 Segundo Philip O’Keefe, economista que trabalha na Disaster Research 
Unit da Universidade de Bradford em DAVIS, Ian – Arquitectura de emergencia. 
Barcelona: Gustavo Gilli, 1980, pág 20

Catástrofe
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Figura 15 - Favelas na Cidade da Guatemala
Figura 16 - Habitação destruída na Guatemala após desastre
Figura 17 - Novas habitações na Guatemala em zonas mais seguras
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se a um simples fenómeno natural, que pode causar algum desprendimento 
de terras e mudanças nas características geográfias, mas sem consequências 
para o Homem. Se o mesmo fenómeno acontece numa cidade bem cons-
truída, com planos de contingência em caso de catástrofe e edifícios bem 
desenhados e bem construídos com as medidas preventivas necessárias, po-
derá causar alguns danos a curto prazo, mas não terá um efeito catastrófico, 
e em princípio não causará um grande número de vítimas graves. Mas se o 
fenómeno acontece numa cidade mal construída, localizada em locais vulne-
ráveis, e com casas com métodos tradicionais de construção, acaba por pro-
vocar graves danos e resulta numa situação de catástrofe, com destruição de 
muitas casas, muitas vítimas mortais e muitos desalojados e uma redução 
imensa de recursos materiais à disposição.

Segundo o documento “Shelter after Disaster”23, a catástrofe está di-
vidida em várias fases, que também correspondem às diferentes fases de 
atuação. A fase do pré desastre é o nível 0, é a que está relacionada com 
as medidas de prevenção e a preparação do plano de contingência. Após o 
acontecimento, ocorre a fase 1, que são os primeiros cinco dias. Nessa fase 
temos o período de alívio imediato, onde se faz a avaliação das necessidades 
mais imediatas e é importante que se organizem os grupos de apoio para 
a ajuda mais urgente. A fase 2 ocorre até três meses após o desastre, que 
corresponde ao período de reabilitação. Nesta fase é importante a criação 
das infraestruturas de apoio, a construção dos abrigos de emergência ne-
cessários e é também a altura em que se faz um planeamento a nível global 
do que é necessário reconstruir. A fase 3, e última, ocorre a partir dos três 
meses seguidos do desastre e acontece durante o período de tempo que 
for necessário, e corresponde à fase da reconstrução. A reconstrução deve 
ser sempre o propósito final de todo este processo, não devendo parar no 
processo de reabilitação. A reconstrução é um fenómeno que deve começar 
o mais rápido possível, e é mais eficaz que as pessoas vítimas da catástrofe 
possam participar na reconstrução das suas próprias casas. É muito impor-
tante perceber que por vezes demasiada ajuda pode inibir os mecanismos 
de recuperação e a iniciativa local , quando na verdade as organizações locais 
costumam ser aquelas que no momento são mais eficazes e organizadas, por 
terem mais presentes as próprias necessidades. 

Um estudo feito por membros da Disaster Research Unit da Bradford Uni-
versity, que estabelece relações diretas entre catástrofe e pobreza, defende 
que a explicação das catástrofes “deve procurar-se na crescente vulnerabili-
dade da população mediante acontecimentos físicos extremos” 24. De facto, 

23 UNHCR – Shelter after disaster. Geneve, Junho de 2015
24 DAVIS, Ian – Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gilli, 1980 
pág.33
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a vulnerabilidade das comunidades perante estes acontecimentos pode re-
lacionar-se intimamente com o processo de subdesenvolvimento registado 
em todo o mundo. Com a continuação do aumento da população e os recur-
sos limitados, o nível de vida continua a ser muito baixo, ou seja, a tendência 
é serem cada vez mais vulneráveis. As Nações Unidas comprovaram que 95% 
das mortes ocorridas em situação de catástrofe são em países em desenvol-
vimento 25.  O Alto Comissariado de Refugiados das Nações Unidas estima 
que 1 em cada 7 pessoas em todo o mundo, o que corresponde a 1 bilião de 
pessoas, vive em favelas, que é das situações de habitação mais vulneráveis 
a desastres, e é muito comum nos países em desenvolvimento. Antecipa-se 
que em 2030 esse número triplique, o que acaba por ser bastante preocu-
pante 26.  A Cidade da Guatemala, que é muito propensa a desastres é um 
dos casos em que é bem visível a vulnerabilidade das habitações, relacio-
nado também à fraca economia e aos poucos recursos. Apesar de após a 
catástrofe tentarem reconstruir habitações em zonas menos vulneráveis, as 
construções continuam a ter estruturas fracas e não suficientes para resistir 
a novos desastres.

Quando há uma catástrofe, é necessário ter logo estratégias bem defini-
das para enfrentar as consequências imediatas, e consecutivamente para o 
período de socorro, reabilitação e reconstrução. A forma como é feito esse 
socorro imediato é um dos fatores que mais influencia os acontecimentos a 
longo prazo, e o sucesso de cada etapa será uma mais valia para a fase se-
guinte. Há várias estratégias que podemos escolher para fazer a abordagem 
à catástrofe, mas em todas elas as diferentes fases devem ser respeitadas, 
tendo em conta os modelos culturais locais, já que este deve ser o ponto de 
partida de toda a intervenção.

25 DAVIS, Ian – Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gilli, 1980 
pág. 36
26 UNHCR – Shelter after disaster. Geneve, Junho de 2015
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Ao fazer a abordagem ao desastre, é importante perceber quais as estra-
tégias de apoio que são mais adequadas para um determinado caso, depen-
dendo do que encontramos no local antes e após a catástrofe. O pré desastre 
é essencial para adotar estratégias de prevenção, mas após o desastre o ob-
jetivo final deve ser sempre a reconstrução. O refúgio é o objeto principal do 
processo, e a garantia do abrigo pode ter diferentes abordagens, dependen-
do da realidade e necessidades de cada país. A globalização e as tecnologias 
de informação podem ter muito impacto positivo no socorro às catástrofes, 
acelerando a comunicação e o acesso à tecnologia. Contudo, muitas vezes 
isso causa a atração de negócios a zonas mais vulneráveis de desastre, como 
é o caso das zonas costeiras, que vão depois necessitar de mais apoio. 

Nos países desenvolvidos as mudanças e soluções são mais em questões 
materiais, como a construção dos edifícios anti sismo e a aquisição de bens 
materiais de primeira necessidade, enquanto nos países  em desenvolvimen-
to as soluções passam muito por questões sociais e de reabilitação. Estas 
questões sociais estão muito relacionadas com populações marginalizadas, 
que vivem nas zonas mais vulneráveis das cidades, em condições muito po-
bres e com habitações muito rudimentares. Através do livro “Arquitectura 
de Emergencia”, Ian Davis considera que há três estratégias diferentes na 
abordagem do pré e pós desastre, que tanto podem ser utilizadas individual-
mente, como em simultâneo. 

A primeira estratégia, que corresponde a uma estratégia maioritaria-
mente de prevenção, e que será muito útil no pré desastre, é a de garantir 
a sobrevivência das habitações em caso de desastre. Há muitos países em 
que as habitações têm métodos de construção tradicionais, o que as torna 
muito vulneráveis à destruição em caso de desastre. Esta estratégia num 
contexto pré desastre é importante, na medida em que permite uma reabili-
tação constante das habitações, ensinando aos construtores locais métodos 
de construção mais seguros, que irão ser transmitidos ao longo do tempo, 
conservando o caráter tradicional das casas com uma estrutura mais segura. 
Na Turquia, país muito vulnerável a catástrofes, como tsunamis, terramo-
tos, deslizamentos de terra e inundações, foi criado o Ministério da Recons-
trução e Repovoação, que procura precisamente utilizar esta estratégia nas 
medidas preventivas e atividades de socorro. Após análise das zonas mais 
vulneráveis do país e os tipos de habitação dessas zonas, compreenderam 
que cerca de 95% da população vive em zonas de risco com habitações tra-

Estratégias de apoio a desastres
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Figura 18 - Mapa da Turquia com o tipo de construção em zonas de perigo
Figura 19 - Habitações rurais na Turquia
Figura 20 - Modelo de casa construída pela Oxfam World Neighbors
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dicionais 27. Este Ministério procura estudar cuidadosamente o país para de-
terminar os núcleos rurais com as edificações mais vulneráveis e incentivar 
medidas de prevenção, quer construindo novas habitações, quer reforçando 
as existentes.

Esta estratégia também pode ser adotada no pós desastre, recuperando 
os materiais das casas destruídas e reutilizá-los, usando técnicas que garan-
tam uma maior segurança em caso de novo desastre. Trata-se apenas de dar 
uma nova edificação às comunidades vulneráveis, tirando partido do impac-
to visual dos danos. Esta estratégia é muito válida quando os impactos não 
são muito extremos, porque permite uma aproximação à reconstrução. Na 
Guatemala foi criado o programa Oxfam World Neighbors, cujo objetivo é 
construir casas e fomentar técnicas de construção à prova de terramotos, 
utilizando materiais tradicionais e técnicas de construção já existentes, mas 
mais aperfeiçoadas28.  O seu método baseia-se na recuperação dos materiais 
das casas destruídas e construir casas modelo, utilizando técnicas que garan-
tam a sua segurança. Em ambos os casos a estratégia baseia-se numa espé-
cie de programa educacional, que valoriza uma resposta popular e promove 
a melhoria das técnicas dos construtores locais.

A segunda estratégia, mais utilizada quando a catástrofe é demasiado 
grande, é a de preencher as lacunas. Após avaliação de necessidades,  e 
quando é complicado de gerir onde as equipas de socorro devem focar a sua 
energia e os seus recursos, é importante estar atento sobretudo às necessi-
dades imediatas  de abrigo e alimentação. Quando uma das principais conse-
quências do desastre é a de muitas famílias ficarem sem habitação, torna-se 
urgente a análise das diferentes alternativas para que todos tenham um abri-
go. A maior parte das pessoas prefere ficar em casa de familiares que têm 
possibilidade de os acolher, mas muitas vezes é necessário recorrer a abrigos 
de emergência, como tendas de campanha. Trata-se então de construir abri-
gos de emergência e outras estruturas de apoio para a sobrevivência ime-
diata das populações, enquanto se planeia o projeto de reconstrução. Desde 
que desenhadas de acordo com as necessidades, as populações têm uma 
grande capacidade de adaptação a habitações de emergência. Esta estraté-
gia é bastante pesada a nível financeiro, pois tem muitas etapas e demora 
algum tempo, o que resulta na necessidade de muitos recursos materiais 
e de associações e voluntários. Apesar da tenda ser um ótimo objeto para 

27 Segundo estatística realizada em 1965 - DAVIS, Ian – Arquitectura de 
emergencia. Barcelona: Gustavo Gilli, 1980 pág. 67
28 DAVIS, Ian – Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gilli, 1980 
pág. 69
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Figura 21 - Fotografia aérea com os efeitos do terramoto na Guatemala
Figura 22 - Escombros após o terramoto da Guatemala
Figura 23 - Refúgios improvisados na Guatemala
Figura 24 - Acampamentos de emergência na Guatemala
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abrigo de emergência, ela não é muito adaptada a temperaturas extremas e 
facilmente pode sofrer danos na sua estrutura, e por isso não é suposto ser 
necessária por longos períodos de tempo. Houve um terramoto na Guate-
mala, em 1976, com magnitude 7.5 na escala de Richter, que causou cerca 
de 23 mil mortos e mais de 76 mil feridos. A cidade ficou num caos absoluto. 
“Famílias completas a viver na rua, crianças a resgatar as suas mascotes e 
donas de casa a tentar  recuperar alguns dos seus pertences entre os escom-
bros” 29.  Muitas zonas da cidade ficaram sem eletricidade, e então perdeu-
se a capacidade de comunicação. A primeira coisa a fazer foi uma análise 
da vista aérea da cidade, para conseguirem ter a real noção dos estragos. 
Por toda a cidade foram sendo criados refúgios improvisados, estimando-se 
que cerca de 50 mil desses refúgios provisórios tenham sido construídos nas 
primeiras 24 horas 30.  Uma semana depois do terramoto já tinham recebido 
ajuda externa, e assim já tinham conseguido criar acampamentos com ten-
das de campanha mais adequadas. O desenho da tenda deve ser trabalhado 
com os povos em questão, não só em questões de tamanho e forma, mas 
também tendo em conta os materiais e técnicas indígenas, e outros recursos 
característicos dos povos. 

No documento “Shelter after Disaster” 31, os autores identificam alguns 
princípios importantes a ter em conta quando fazemos o apoio à população 
na questão do abrigo de emergência. Em primeiro lugar, é muito importan-
te ter em conta os recursos dos sobreviventes. Muitas vezes recebem uma 
grande motivação base da família, e até conseguem abrigo com outros fami-
liares, pelo que é possível poupar alguns abrigos nestes casos. A família é um 
dos mais importantes fatores de motivação e de ajuda em desastres, muito 
anterior aos grupos de assistência. Em relação a estes grupos de assistência 
é muito importante uma distribuição adequada do papel de cada um, já que 
o sucesso das operações de reabilitação depende da distribuição correta e 
lógica de papéis” 32. As autoridades locais são mais qualificadas para deci-
dir quem deve ficar responsável por cada tarefa, uma vez que conhecem 

29 https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/terremoto-4-febre-
ro-de-1976-en-video/
30 DAVIS, Ian – Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gilli, 1980 
pág. 79
31 Estudo que surgiu em 1975, quando o coordenador decidiu que era neces-
sária uma revisão sobre este assunto tão complexo, principalmente para as Nações 
Unidas e membros do governo. O estudo visa o desenvolvimento do planeamento 
e guias gerais para abrigo de emergência e casa após desastre. Dedica-se a todas as 
fases do desastre, desde a preparação do desastre, alívio do desastre, reconstrução 
após desastre e prevenção. É provavelmente o primeiro estudo sobre desastres e 
abrigo, e analisa o problema do abrigo do ponto de vista do sobrevivente.
32 UNHCR – Shelter after disaster. Geneve, Junho de 2015. Pág. 53



48

Figura 25 - Reconstrução de um telhado na Guatemala
Figura 26 - Reconstrução de uma casa na Guatemala
Figura 27 - Reforço de um arco num edifício histórico em Genoma
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melhor o contexto em causa. As principais tarefas destes grupos vão desde 
reparar as infraestruturas danificadas, restaurar serviços sociais, assegurar 
a existência de materiais de construção, assegurar pessoas experientes em 
construção, segurança e assentamento e criar planos de contingência para 
futuros desastres.

A terceira estratégia é a da reconstrução acelerada, e considera-se como 
uma resposta mais rápida em alternativa à primeira. Enquanto a primeira se 
caracteriza pela reconstrução das moradias tradicionais através de métodos 
de construção mais seguros, esta centra-se na reconstrução rápida de mo-
radias permanentes que cubram necessidades de uma forma mais eficaz e 
com menos mão de obra, o que resulta na utilização de construções e mate-
riais pré fabricados na maior parte dos casos. Não podemos ver a habitação 
como uma entidade estática e acabada, mas sim como uma realidade que 
está em constante evolução, mas é necessário ter em conta que quanto mais 
tempo demora a reconstrução, mais gastos financeiros e materiais exige. 
Nesta estratégia, todos os recursos devem concentrar-se numa rápida recu-
peração de habitações permanentes, contando com os edifícios existentes 
e famílias que oferecem hospitalidade durante o período de reconstrução 
para garantir abrigo temporário, sem ser necessário construir estruturas es-
pecíficas para o efeito. Estes sistemas de reconstrução devem utilizar pou-
ca mão de obra, de preferência mobilizando a mão de obra local, e podem 
ser utilizadas estruturas pré fabricadas com maior rapidez de montagem ou 
reutilizar materiais existentes na zona. Uma das situações que pode impedir 
este processo é a evacuação forçada de uma cidade destruída, em que se 
queimem os destroços, pois muitas vezes  esses recursos são essenciais para 
reconstruir habitações, e o afastamento compulsivo das pessoas do local do 
desastre impede um plano tão imediato  de reconstrução. Na Guatemala 
esta estratégia também foi utilizada, e tornou-se muito evidente a sua rapi-
dez quando comparado com o tempo que demorava a reconstruir as casas 
pela Oxfam World Neighbors. Através de materiais pré fabricados foi possível 
realizar reconstruções mais rapidamente, do que utilizando apenas os ma-
teriais tradicionais para melhorar métodos construtivos. Em 1976 aconte-
ceu um terramoto em Friul, uma cidade a noroeste de Itália, que atingiu 6,4 
graus na escala de Richter. Deixou cerca de 60 mil pessoas desabrigadas, e foi 
tomada a decisão de reconstruir as cidades afetadas tal como estavam antes 
da catástrofe. Todas as casas seriam reconstruídas num período máximo de 
5 anos e para muitos serviços comuns foram utilizadas unidades pré fabri-
cadas 33.  Foi feita uma reconstrução muito rápida e completa, muito voltada 

33 DAVIS, Ian – Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gilli, 1980 
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para o reassentamento da população nos locais onde já viviam. A decisão 
de “colocar casas e monumentos pedaço por pedaço, onde estavam e como 
estavam, evitou o risco de uma nova cidade.” 34  

Independentemente da estratégia escolhida para o socorro ao desastre, o 
essencial é que o fim deve ser sempre a reconstrução, depois de uma análise 
cuidada dos riscos e necessidades. Se houver medidas de prevenção ade-
quadas antes do desastre, isso só irá diminuir os seus impactos no terreno 
e nas comunidades, tornando mais fácil o processo de recuperação pós de-
sastre, pois a vulnerabilidade é menor quando há uma maior preparação da 
sociedade face a um desastre. 

pág. 109
34 https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/05/06/terremoto-friuli-1976-43-an-
ni-fa-il-sisma-che-devasto-piu-di-100-comuni-e-fece-nascere-nuovo-modello-di-ri-
costruzione/5156546/
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Há várias mudanças significativas na população em geral e no mundo que 
afetam os abrigos após desastre e que refletem alguns comportamentos com 
os mesmos, nomeadamente o crescimento e envelhecimento da população, 
a urbanização e a marginalização. Como já vimos anteriormente, os desas-
tres tendem mais a acontecer em países em desenvolvimento, onde conti-
nua a acontecer um grande crescimento da população. Isto significa que irá 
aumentar também o número de vítimas, perda de casas e consequentemen-
te necessidade de mais abrigos e programas de reconstrução de casas, já 
que nestes locais as pessoas vivem em piores condições e mais vulneráveis 
ao risco. Também o envelhecimento da população afeta os abrigos, pois têm 
mais dificuldade de evacuação por questões de mobilidade e necessitam de 
cuidados extra de acomodação nestas estruturas.

Após um desastre, segundo o documento “Shelter after Disaster”, o pri-
meiro passo que deve ser dado é a avaliação das necessidades, a curto, mé-
dio e longo prazo 35. Nesta fase, é extremamente importante ter a real noção 
das necessidades dos sobreviventes, antes ainda do levantamento dos da-
nos das construções. Para que esta avaliação seja o mais exata possível, é 
privilegiada a participação das comunidades, que devem estar bem informa-
das e apresentar todas as suas lacunas. A participação dos sobreviventes no 
planeamento e na recuperação com vista a cobrir as suas próprias necessi-
dades é essencial, e por isso o sucesso do trabalho dos grupos de assistência 
também depende dos destinatários da ajuda.

Após a avaliação deve acontecer a evacuação dos sobreviventes, para 
que não se retarde o processo de recuperação. No entanto, é preciso muita 
cautela com este processo. É necessário entender que os sobreviventes têm 
quase sempre um grande desejo de ficar perto das suas casas e famílias, e 
por essa razão não deve ser feita uma evacuação compulsiva, em que são 
formados longe das cidades acampamentos gigantes de refugiados, longe 
dos trabalhos, dos transportes e da vida social. Este tipo de evacuação ape-
nas transforma os sobreviventes em refugiados, o que causa muito sofri-
mento psicológico e prejudica a ideia de os tornar participantes da sua pró-
pria recuperação.

É após este processo que se começa a pensar no abrigo, qual é o obje-

35 Segundo os princípios e mensagens chave em UNHCR – Shelter after disas-
ter. Geneve, Junho de 2015. Pág. 36

O papel do abrigo
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Figura 28 - Tendas de campanha na Turquia
Figura 29 - Desenho de montagem das tendas na Turquia
Figura 30 - Abrigo construído no Bangladesh
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tivo específico, qual será o seu papel e qual a estratégia que será adotada. 
Entre os primeiros abrigos de emergência, utilizados na fase de socorro, e a 
reconstrução, que é o objetivo final, há muitas opções intermédias, que de-
vem ser pensadas de acordo com o tempo que vai ser, à partida, necessário 
até ao processo de reconstrução. Quanto menor for este tempo, menor será 
o impacto social e económico do desastre. Inicialmente, é importante ter 
em conta a disponibilidade dos materiais para o abrigo, as prioridades dos 
sobreviventes e as funções básicas do abrigo, como proteger contra o clima, 
guardar os bens familiares e comunitários, dar privacidade e segurança emo-
cional, entre outros. Deve ser encorajada a participação dos sobreviventes 
no melhoramento das suas condições de vida, e evitar mão de obra importa-
da e materiais importados, principalmente quando estes já existem no local.
É positivo que haja também uma requisição de edifícios públicos, como esco-
las, igrejas e ginásios, que dão acomodação a muita gente a curto prazo em 
caso de desastre. Não devemos contudo criar grandes locais só com abrigos 
de emergência, que acabam por prejudicar o ambiente social e a cidade. Há 
então diversas alternativas na hora de escolher qual o abrigo mais adequado 
para a situação, desde tendas, abrigos com materiais indígenas, abrigos pré 
fabricados e contentores, e casas temporárias. Cada um tem as suas parti-
cularidades, pontos positivos e negativos, e que devem ser tido em conta.

As tendas são um dos maiores recursos a nível imediato, pois são leves, 
compactas e fáceis de transportar e de montar. Contudo, têm algumas limi-
tações em condições meteorológicas adversas e são demasiado pequenas 
para abrigar uma família na maior parte dos casos. Para além disso têm um 
design pouco flexível para uso familiar, mas podem ser muito úteis para guar-
dar bens materiais ou até servir de postos de controlo de diversos grupos de 
assistência. No terramoto que ocorreu na Turquia em 1976, com grau de 7,6 
na escala de Richter, houve muita necessidade de utilização de tendas, dado 
os danos severos nas construções 36. Então, os sobreviventes fizeram buracos 
no chão, e cobriram com estruturas improvisadas de lonas, fazendo assim as 
suas próprias tendas. Estas tendas foram utilizadas durante bastante tempo 
após o terramoto. 

Recentemente tem havido cada vez mais interesse no desenvolvimento 
de abrigos de emergências utilizando materiais indígenas, e na procura de 
um melhor uso estrutural dos materiais utilizados. É uma boa oportunidade 
de introduzir um material que tenha boa capacidade estrutural e ao mesmo 

36 UNHCR – Shelter after disaster. Geneve, Junho de 2015. Pág. 95
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Figura 31 - Casas pré fabricadas na Turquia 
Figura 32 - Modificações nas casas pré fabricadas na Turquia
Figura 33 - Habitações destruídas em Pedrógão Grande
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tempo que seja um recurso sustentável. Permitem também que os sobrevi-
ventes consigam ter um papel ativo no desenho e construção do seu abrigo, 
e por isso vai mais facilmente de encontro às suas necessidades. Em 1973 
foram construídos vários abrigos pela EFICOR (Evangelic Fellowship of India 
Comission of Relief) no Bangladesh, por causa da ocorrência de cheias que 
estavam a destruir muitas habitações37. Cada unidade tinha o custo de cerca 
de 68 dólares e as técnicas utilizadas são uma evolução das que são utiliza-
das para construir casas no Bangladesh, através do uso de materiais naturais 
e indígenas. 

Os abrigos pré fabricados ou contentores são normalmente unidades im-
portadas, que utilizam um processo de construção muito simples e rápido de 
montar. É uma estrutura semi permanente, e tem uma duração mais longa 
do que as anteriores. O maior problema destas estruturas é que têm um cus-
to de produção muito alto, o tempo de produção também é elevado, e traz 
mais dificuldades de transporte. Pelo facto de serem pré fabricados, normal-
mente não têm em conta fatores culturais e sociais, que são importantes 
para os habitantes do mesmo. Quando se opta por este tipo de estrutura, 
tem de ser avaliada muito bem a sua real necessidade, porque pode tornar-
se um gasto muito desnecessário de dinheiro, quando havia soluções mais 
interessantes no próprio lugar. Um dos problemas graves dos abrigos pré 
fabricados é quando se tornam estruturas permanentes, por falta de recur-
sos, o que acaba por ter um impacto muito negativo para as comunidades. O 
objetivo deve ser sempre a reconstrução, por isso estes abrigos pré fabrica-
dos não podem ser vistos como uma solução final. Na Turquia, após o terra-
moto de 1975 que atingiu 6,8 graus na escala de Richter, foram construídas 
em apenas 60 dias 1500 casas pré fabricadas, em alternativa às habitações 
tradicionais 38. Contudo, muitas famílias opuseram-se à forma e localização 
destas moradias, e queixavam-se da falta de participação no processo de 
reconstrução das suas próprias casas, assim como da inadequação climática 
e cultural destas habitações. Muitas destas casas foram sendo modificadas 
pelos ocupantes, para terem uma porta dianteira e uma zona exterior com 
cobertura para proteger os animais.  

As casas temporárias são a solução que dá um maior sentido de indepen-
dência e privacidade, promovendo uma melhor integração com a comuni-

37 DAVIS, Ian – Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gilli, 1980 
pág. 40
38 UNHCR – Shelter after disaster. Geneve, Junho de 2015. Pág. 102
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dade. É necessário um grande cuidado com a competitividade do mercado 
nestas alturas, pois muitas vezes esta solução resulta em abuso e exploração 
daqueles que ficaram desabrigados. Esta realidade é muito mais comum em 
países desenvolvidos e com boa capacidade de se reestruturar, pois implica 
que a destruição seja pequena, e que por isso um pequeno número de de-
salojados  consiga ser recolocado noutras habitações. Em Portugal, após os 
incêndios que assolaram o concelho de Pedrógão Grande em 2017, mais de 
150 pessoas ficaram desalojadas 39. Contudo, a maior parte dos desalojados 
conseguiram arranjar abrigo com familiares, e todos os outros foram abri-
gados em instituições e casas particulares que estavam a oferecer abrigo a 
quem dele precisasse, até que as casas fossem novamente reconstruídas. 

É realmente importante uma boa avaliação das necessidades, pois é ela 
que vai determinar os recursos necessários, como por exemplo perceber que 
é necessário pedir abrigos pré fabricados, que são por vezes muito caros 
para países em desenvolvimento. Nem todas as famílias precisam de abri-
go, pois há muitas que acabam por ficar com outros familiares ou até têm 
possibilidades de se refugiar noutros locais, e por isso deve apenas haver os 
abrigos necessários, para que se rentabilizem custos e se possa acelerar o 
processo de reconstrução. Este processo é mais fácil e rápido se já houver 
um plano de contingência, pois neste caso os pedidos de abrigo podem ser 
antecipados com alguma precisão, o que ajuda a reduzir a angústia causada 
pela falta de moradia.

Em conclusão, a utilização do abrigo deve ser sempre com o fim da re-
construção, que deve ser aproveitada como oportunidade de redução do 
risco e reforma dos espaços. Deve ser introduzido um planeamento, com 
métodos de construção e regulamentos que reduzem o risco de desastres e 
com medidas de prevenção baseadas em perigo, vulnerabilidade e análises 
de risco, para serem aplicadas a nível global. Para este processo, pode ser 
necessária uma deslocalização de assentamentos, com deslocações parciais 
para zonas menos vulneráveis, posse de novos terrenos e orientação a nível 
local. Quando as avaliações feitas a nível local são pouco precisas, deixa mar-
gem para grandes falhas na assistência e na reconstrução efetiva. O abrigo 
aumenta o desejo e a expectativa de uma casa permanente, por isso este 
trabalho também tem de se preocupar constantemente em gerir o aumento 
das expectativas.

39 https://www.dn.pt/lusa/pedrogao-grande-fogo-levou-familias-quase-intei-
ras-santa-casa-da-apoio-psicologico-caudiovideo-e-foto-8575394.html
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No documento “Shelter after Disaster”, documento oficial do Alto Comis-
sariado das Nações Unidas para Refugiados, são focados alguns pontos im-
portantes, que os grupos de apoio e assistência devem ter em conta quan-
do pensam no desenho e na utilidade do abrigo que está a ser projetado. 
Um dos mais importantes, e aquele que é referido repetidamente, é ter em 
conta o ponto de vista do sobrevivente. A sua opinião e avaliação das ne-
cessidades é fundamental, uma vez que será ele o usuário do abrigo. Por 
vezes, o próprio não tem noção do que necessita, e cabe aos grupos de apoio 
fazer essa gestão entre o que é pedido e o que é necessário. Deve também 
ser reconhecida e respeitada a hospedagem como forma legítima de abrigo 
humanitário, seja com familiares ou amigos, mas é preciso avaliar se é um 
abrigo apropriado.

No “Emergency Handbook”, outro documento utilizado pela ACNUR, são 
identificados alguns pontos chave muito importantes para entender o que é 
esperado de um abrigo a fornecer a refugiados: 40 

∙Assegurar que os padrões mínimos de espaço coberto por pessoa se-
jam respeitados;

∙As soluções de abrigo devem ser adaptadas ao contexto geográfico, 
ao clima, práticas culturais e hábitos, e a disponibilidade local de habilida-
des, assim como a acessibilidade a materiais de construção adequados a 
qualquer país;

∙O fornecimento de itens essenciais de assistência está inerentemen-
te ligado à adequação de assentamentos e abrigos.  Os itens essenciais de 
assistência podem incluir materiais relacionados aos abrigos, assim como 
outros itens domésticos;

∙Considerar a vida útil dos materiais do abrigo à medida que se dete-
rioram com o tempo. Além da distribuição inicial, pode ser necessário refor-
ço ou manutenção;

∙O abrigo familiar deve ser preferível ao abrigo comunitário, pois for-
nece a privacidade necessária, conforto psicológico e segurança emocional;

∙Sempre que possível, as pessoas devem poder construir os seus pró-
prios abrigos, promovendo uma sensação de propriedade e auto-suficiência.

40 UNHCR – Emergency Handbook. Pág 1

O desenho do abrigo
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Figura 34 - Grande família no abrigo
Figura 35 - Atividades realizadas no exterior do abrigo
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Ao desenhar o abrigo devem ser aplicadas as normas e regulamentos em 
uso, de forma a construir a maior qualidade e segurança possíveis. Essas 
normas devem ser aplicadas com alguma supervisão e respeitando os con-
troles de planeamento. É importante ter em conta a estratégia de planea-
mento que está a ser utilizada, porque todos os abrigos devem ser incluídos 
em programas de habitação e projetos mais globais, em vez de serem só 
construídos em contexto de alívio, sem qualquer organização ou critério. O 
abrigo deve estar sempre ligado ao bem estar e a um ambiente saudável, e 
não servir apenas como um suplemento aleatório.

No mesmo documento encontramos também algumas regras específicas 
que devem ser tidas em conta no desenho do abrigo, no que diz respeito a 
áreas, alturas e condições do abrigo, segundo as regras das Nações Unidas: 41

∙Mínimo de 3,5 m2 cobertos por pessoa em climas quentes ou tropi-
cais, excluindo espaço de cozinhar e cozinha (assume-se que cozinhar será 
uma atividade realizada no exterior do abrigo);

∙Altura mínima de 2 metros no ponto mais alto do abrigo;
∙Mínimo de 4,5 m2 a 5,5 m2 cobertos por pessoa em climas frios, in-

cluindo espaços de cozinhar e cozinha, uma vez que irão passar mais tempo 
dentro do abrigo. A cobertura deve estar a 2 metros para reduzir as perdas 
de calor.

Para além destas condições, se possível, o habitante do abrigo deve ter a 
possibilidade de fazer modificações ao espaço, sempre que achar necessá-
rio. Em climas mais frios, ou que têm altas probabilidades de neves e chuvas 
por grandes períodos de tempo, as pessoas irão passar mais tempo dentro 
do abrigo. Como tal, há algumas condições especiais que devem ser tidas 
em conta, para que o interior do abrigo tenha todo o conforto necessário. 
Por norma, estes abrigos resistentes a temperaturas mais baixas são mais 
complexos  e envolvem maiores custos associados. Deve ser considerada a 
estabilidade da estrutura, que deve resistir a ventos mais fortes, assim como 
uma proteção extra das paredes, teto, portas e janelas. O abrigo deve ter 
cozinha e instalações sanitárias, para que todas as atividades básicas se rea-
lizem no seu interior.

Com a evolução do mundo tecnológico, é bom aplicar os benefícios das 
novas tecnologias nos abrigos, quer seja testando novos materiais, novas 
tecnologias, ou até no apoio à construção do próprio abrigo. Interligado a 
isto, devemos garantir que o abrigo e a reconstrução respeitam o ambiente 
existente naquela comunidade, devendo ser compatível com o estilo de vida 
das pessoas sem destruir o valor do ambiente nem os recursos naturais.

41 UNHCR – Emergency Handbook. Pág 7
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Shigeru Ban é um arquiteto japonês, nasceu em Tóquio a 5 de Agosto de 
1957 e cresceu numa casa tradicional japonesa feita de madeira, que es-
tava constantemente em renovação. Talvez por esse motivo, desde muito 
cedo que Ban afirmava que gostaria de se dedicar à carpintaria. “Quando era 
criança, pegava nas pequenas sobras de peças de madeira para fazer algo 
com elas, como uma maquete de um comboio ou um edifício. Talvez tenha 
a ver com a educação que os meus pais me deram, mas odeio deitar coisas 
fora. Acho que tenho uma predisposição natural para reutilizar as coisas” 42.

Todo o percurso académico de Shigeru Ban é uma exceção da maioria dos 
arquitetos japoneses, já que nunca estudou arquitetura no Japão. Todo o 
seu percurso foi feito nos Estados Unidos da América, em diferentes escolas, 
e isso é visível nas influências que tem na sua arquitetura. Estudou numa 
escola de arte japonesa, e nessa altura, para poder entrar na escola, era ne-
cessário criar uma torre mais alta que 1 metro, usando apenas cartão, e sem 
desperdiçar materiais. Ban considera que sempre foi muito bom a trabalhar 
com regras estritas e poucos recursos materiais, e no fundo foi isso que con-
tinuou a fazer na sua carreira.

Quando estudava na escola de arte, através do contacto com um pro-
fessor, viu um artigo de John Hejduk 43  numa revista de arquitetura que o 
interessou, e acabou por descobrir que o mesmo era professor na Cooper 
Union. “Uma das melhores escolas de arte no Japão tinha uma escola de ar-
quitetura, e eu queria ir para lá. Fui para uma escola preparatória para este 
tipo de estudo e o meu professor lá era arquiteto. Foi com ele em 1975 que 
vi um artigo especial na revista a+u de John Hejduk” 44. Para poder estar em 
contacto com este arquiteto, percebeu que teria de ir estudar para os Esta-
dos Unidos, mas nem sequer sabia falar inglês. Para além disso, na Cooper 

42 JODIDIO, Philip – Shigeru Ban. Koln: Taschen, 2017. Pág. 9
43 John Hejduk era um arquiteto, que nasceu em 1929 em Nova Iorque, e 
morreu em 1999. Estudou na Cooper Union entre 1947 e 1950, na Universidade 
de Cincinnati entre 1950 e 1952 e em Harvard nos dois anos seguintes. Em 1975 
tornou-se diretor do curso de arquitetura na Cooper Union, tendo dedicado a maior 
parte da sua carreira ao estudo e ensino da arquitetura em vez da construção, uma 
vez que construiu muito poucos projetos permanentes. Hejduk tem uma grande 
influência na teoria e desenvolvimento da arquitetura nos Estados Unidos.
44 JODIDIO, Philip – Shigeru Ban. Koln: Taschen, 2017. Pág. 9

Biografia, percurso e influências
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Figura 36 - Shigeru Ban
Figura 37 - Exposição Alvar Aalto, vista geral 
Figura 38 - Exposição Alvar Aalto, expositor
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Union não aceitavam estudantes estrangeiros, a menos que viessem transfe-
ridos de outra instituição dos EUA. Então decidiu que teria de escolher outra 
instituição de arquitetura, na qual se pudesse inscrever, com o objetivo de 
mais tarde fazer a transferência para a Cooper Union. 

Acabou por entrar em 1977 na SCI- Arc (Souther California Institute of 
Architecture), que na altura era uma escola ainda muito recente, e tinha 
nomes muito importantes envolvidos, como Frank Gehry. Nem sequer lhe 
pediram exame de inglês para entrar, e por causa do portfólio que apresen-
tou da escola de arte do Japão, o diretor admitiu-o diretamente no 2º ano, 
onde ficou dois anos e meio.  Estudou na SCI-Arc entre 1977 e 1980. Por esta 
altura, estavam por lá a estudar as Californian’s Case Study Houses, que se 
caracterizam por terem métodos de construção inovadores e experimentais 
e por terem o desafio espacial de ligar interior e exterior como fazem as ca-
sas tradicionais japonesas. 

Apesar de se identificar bastante com a SCI-Arc, quis ir estudar para a 
Cooper Union School of Architecture em 1980, mas perdeu todos os crédi-
tos que tinha feito anteriormente, tendo voltado para o 2º ano. Contudo, 
acabou por fazer o 3º e o 4º ano em apenas um ano. Estudou na Copper 
Union entre 1980 a 1982 e 1983 a 1984. Em 1982 decidiu dar uma pausa 
nos estudos, e foi trabalhar um ano para o Japão com Arata Isozaki. Foi nesta 
altura que começou a aperceber-se da forte influência de John Hejduk na sua 
formação. “A minha falta de interesse no pós modernismo de Isozaki levou-
me a outra influência – a de John Hejduk. Até os títulos dos meus primeiros 
trabalhos, como Three Walls ou a Nine-Square Grid House, eram uma espé-
cie de homenagem a ele, e aos seus trabalhos como a Wall House”.45 

Após terminar os estudos na Cooper Union voltou para o Japão, onde em 
1985 abriu o seu próprio gabinete em Tóquio. Logo no início da sua carreira 
trabalhou numa exposição de Emilio Ambasz no Axis Gallery, em Tóquio, com 
a assistência de Isozaki. Ban tinha uma grande admiração por Ambasz, pois 
para além de arquiteto era também designer industrial e designer gráfico, e 
os seus projetos tinham sempre uma forte ideia de funcionalidade por trás. 
Desta exposição, para a qual utilizou muitos tecidos, sobraram apenas os 
tubos de cartão, que Ban em vez de deitar fora guardou no seu escritório.

A segunda exposição que organizou no Axis Gallery, em 1986, era dedi-
cada a Alvar Aalto. Aalto é uma das suas referências, já que considera que 
estar em contacto com o seu trabalho foi uma experiência incrível, e que os 
seus edifícios só podem ser entendidos quando são experienciados, pois de-
pendem muito do clima, do contexto e das diferentes texturas dos materiais. 

45 JODIDIO, Philip – Shigeru Ban. Koln: Taschen, 2017. Pág. 11
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Figura 39 - Paper Arbour
Figura 40 - Planta Paper House
Figura 41 - Paper House, vista exterior
Figura 42 - Paper House, vista interior
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“O meu primeiro trabalho quando me graduei na Cooper Union foi trabalhar 
para o fotógrafo de arquitetura Yukio Futagawa como assistente. Ele levou-
me à Finlândia, e posso dizer que fiquei realmente chocado com a desco-
berta do trabalho de Aalto” 46. Para esta exposição, Ban tinha um orçamento 
muito limitado e o material de eleição de Aalto era a madeira. Contudo, a 
madeira era demasiado cara, e Ban não queria desperdiçar um material tão 
precioso para uma exposição temporária. Procurou então percursos alter-
nativos, e lembrou-se dos tubos de cartão que tinha guardado da exposição 
anterior, e foi com esse material que organizou a exposição.

Com a utilização dos tubos de cartão para esta exposição de Alvar Aalto, 
Shigeru Ban começou a aperceber-se das potencialidades do material, afir-
mando mesmo que “estava maravilhado pela força, precisão e variedade do 
material” 47. O sucesso desta utilização dos tubos de cartão levou-o a come-
çar a pensar em utilizar este material para fins estruturais. A sua primeira 
estrutura em cartão foi o Paper Arbour em 1989, um pequeno pavilhão de 
exposição em Nagoya.

Em 1995 desenha a Paper House, num terreno de 499m2 para ser a sua 
casa de férias, apesar de nunca a ter utilizado com esse propósito nem com 
qualquer outro, por falta de tempo. A casa ocupa 100m2 e utiliza um total 
de 110 tubos de cartão de 2,7 metros dispostos em forma de S, que formam 
um grande espaço de estar onde está a mobília da casa e um espaço de 
casa de banho. Shigeru Ban explica que “a sala de estar no grande círculo é 
representada como um espaço universal com nenhuma mobília para além 
de um balcão de cozinha isolado, portas deslizantes e armários móveis” 48. 
A casa expressa quase um vazio, muito característico das típicas casas japo-
nesas, assim como a relação do interior com o exterior. A varanda exterior 
prolonga-se para além do perímetro da casa como se fosse uma repetição 
natural das colunas em tubos de cartão. Este foi o primeiro projeto em que 
os tubos de cartão foram autorizados como material estrutural num edifício 
permanente.

Ban manifesta também um grande interesse em engenharia para conce-
ber as suas obras. Em 2000 recebeu a encomenda para desenhar o Pavilhão 
do Japão para a Expo 2000, cuja exposição era dedicada a temas ambientais, 
não esquecendo que aquele pavilhão deveria refletir a tradição japonesa. 

46 JODIDIO, Philip – Shigeru Ban. Koln: Taschen, 2017. Pág. 12
47 JODIDIO, Philip – Shigeru Ban. Koln: Taschen, 2017. Pág. 13
48 JODIDIO, Philip – Shigeru Ban. Koln: Taschen, 2017. Pág. 27



66

Figura 43 - Pavilhão do Japão, vista interior
Figura 44 - Pavilhão do Japão, vista exterior
Figura 45 - Pavilhão do Japão, cobertura
Figura 46 - Centre Pompidou
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Assim, Ban escolheu os tubos de cartão para o projeto, já que o papel é um 
tema recorrente da tradição japonesa, e este material facilita a desmonta-
gem e reutilização do mesmo, cumprindo assim os preceitos ambientais em 
causa. Percebeu a necessidade de um engenheiro para o ajudar, e nesta al-
tura entrou em contacto com Frei Otto 49, que desenvolveu uma cobertura 
ondulante feita de 440 tubos de cartão, com 12cm de diâmetro interior e 40 
metros de comprimento. Para a cobertura foi também produzida uma mem-
brana de papel à prova de fogo e resistente à água, para proteger a estrutura 
dos tubos. Esta obra tem 3015m2  e uma altura de 16 metros, sendo a maior 
estrutura que Ban alguma vez projetou com os tubos de cartão. Os tubos 
foram produzidos pela Sonoco Europe, um dos maiores produtores locais do 
material. Sobre esta obra, Shigeru Ban conclui: “Apoiado por muitos colabo-
radores, o Pavilhão de Papel é o resultado bem sucedido de colaborações 
multinacionais, assim como da combinação de ideias e tecnologias” 50. Ban é 
aberto a muitas influências, procurando contacto com personalidades indivi-
duais que ele acha interessantes, e absorve deles o método e o processo de 
trabalho. A engenharia nas suas obras é sobre procurar soluções inovadoras 
para os problemas que ele próprio quer criar. 

Em 2003 Shigeru Ban ganha um concurso com Jean de Gastines (Paris) 
e Gumuchdjian Architects (Londres) para trabalhar no projeto para o Novo 
Centre Pompidou em Metz. A obra resulta essencialmente num telhado de 
madeira tecida, baseada num padrão hexagonal e 3 galerias suspensas de 90 
por 15 metros sobre a Nave principal e o espaço Fórum. Para esta cobertura, 
Ban inspirou-se num objeto muito simples da cultura japonesa, que lhe pa-
receu que tinha uma forma muito arquitetónica, que era um chapéu de bam-
bu. Ban encontra nos objetos mais simples um argumento para desenhar as 
suas obras. “A estrutura é feita de bambu, e tem uma camada de papel de 
óleo à prova de água. Também tem uma camada de folhas secas para isola-
mento. É como a arquitetura de um edifício” 51, explica Shigeru Ban.

Por esta altura, enquanto estava a fazer o projeto no Centre Pompidou, 
percebeu que não tinha possibilidades para pagar uma renda em Paris para 
ter o seu próprio gabinete de trabalho. Pediu então ao diretor do centro se 

49 Frei Otto foi um arquiteto e engenheiro alemão (1925-20015), conhecido 
pelas suas inovações em estruturas leves e tensionadas. As suas pesquisas em es-
truturas tensionadas são muito relevantes, e continuam a influenciar arquitetos e 
engenheiros de todo o mundo. Em 2015, logo após o seu falecimento, recebeu o 
Prémio Pritzker.
50 JODIDIO, Philip – Shigeru Ban. Koln: Taschen, 2017. Pág. 39
51 JODIDIO, Philip – Shigeru Ban. Koln: Taschen, 2017. Pág. 63
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Figura 47 - Paper Temporary Studio, vista exterior
Figura 48 - Paper Temporary Studio, vista interior
Figura 49 - Nomadic Museum, vista exterior
Figura 50 - Nomadic Museum, vista interior
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podia projetar uma estrutura temporária na cobertura do Centre Pompidou 
em Paris para ser o seu gabinete, sem pagar renda. O diretor aceitou pron-
tamente, e deu-lhe algumas condições: o interior deste gabinete deveria ser 
visível para todos os visitantes do museu e quando terminasse o trabalho no 
Centre Pompidou toda a estrutura do gabinete seria doada ao Centro. Para 
projetar este gabinete no terraço do Centre Pompidou foi necessário pedir 
autorização a Renzo Piano, o arquiteto da obra, que aceitou sem reservas. 
Então em 2004 surgiu a estrutura, totalmente construída por estudantes de 
arquitetura locais e alunos de Shigeru Ban. O seu gabinete resulta num es-
paço de 115m2, com uma estrutura de tubos de cartão, juntas de madeira 
e cabos de aço. O telhado é feito de membrana de dióxido de titânio e uma 
membrana de PVC. O cubículo onde Shigeru Ban trabalha tem ainda uma 
secretária e uma cadeira feitos de papel, tudo projetado por ele próprio. Ban 
afirma que “A forma tubular da estrutura está obviamente relacionada com 
o desenho do próprio Centre Pompidou, mas esta era também a forma mais 
eficiente” 52. O Paper Temporary Studio dá para entender muito bem a na-
tureza do seu trabalho, baseada nos materiais simples, eficientes e naturais.

Para além dos tubos de cartão, a sua ideia principal era a de reutilização 
de materiais usados, e nesse contexto projetou em 2005 o Nomadic Mu-
seum, em Nova Iorque, com tubos de cartão e contentores. Era suposto que 
este edifício fosse para uma exposição móvel, chamada “Ashes and Snow” 
do fotógrafo Gregory Colbert, então tinha de ser fácil de montar e desmon-
tar e económico para o seu transporte. A exposição esteve em Nova Iorque, 
Santa Monica, Califórnia e Tóquio. Os contentores podem ser alugados em 
qualquer parte do mundo e têm uma medida standard, então foi escolhido 
como material de eleição para este museu, assim como os tubos de cartão 
reciclado, que têm uma membrana à prova de água no interior e no exterior 
e estão ainda revestidos com um selante à prova de água. Esta estrutura tem 
4180m2, com 205 metros de comprimento. Tem uma passarela central com 
3,6 metros de largura, com um corredor de cada um dos lado com pedri-
nhas. Como explica o arquiteto, “o desenho triangular simples de empena 
da estrutura do telhado e a passagem interior colunar do museu ecoam a 
atmosfera de uma igreja clássica”12

53.  É o primeiro edifício em Nova Iorque 
feito com contentores, e explora a capacidade de utilizar materiais reciclá-
veis numa estrutura de grande escala. 

52 JODIDIO, Philip – Shigeru Ban. Koln: Taschen, 2017. Pág. 47
53 JODIDIO, Philip – Shigeru Ban. Koln: Taschen, 2017. Pág. 53
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Shigeru Ban utiliza materiais inesperados, interessando-se principalmen-
te pelas propriedades dos materiais, pelos materiais sólidos e standard. O 
seu objetivo é praticamente utilizar a forma e o design destes objetos para 
construir as suas obras. “Apesar de agora as pessoas pensarem que sou um 
arquiteto amigo do ambiente, na altura ninguém falava do ambiente. Eu 
estava interessado em materiais baratos e crus” 54. O seu gosto por esses 
materiais levou-o a tornar-se em todo o mundo numa referência a nível da 
experimentação, principalmente por utilizar materiais tão inesperados como 
o tubo de cartão em diferentes contextos. 

54 JODIDIO, Philip – Shigeru Ban. Koln: Taschen, 2017. Pág. 13



71

A carreira de Shigeru Ban não é marcada somente pelo uso de materiais e 
técnicas inovadoras, mas também pela aplicação desses materiais em estru-
turas que à partida não atraem tanto os arquitetos no geral.

Quando voltou para o Japão, após terminar o curso de arquitetura na 
Cooper Union, percebeu que lá os arquitetos não eram muito respeitados. 
“Depois de me graduar e começar a trabalhar, fiquei chocado quando per-
cebi que os arquitetos não eram muito respeitados na sociedade. Histori-
camente, e mesmo agora, só trabalhamos para pessoas privilegiadas, gru-
pos religiosos, pessoas ricas e grandes empresas” 55. Com este pensamento, 
começou a pensar como poderia revolucionar a sua carreira, e pôr-se mais 
ao serviço das necessidades da comunidade. “O público no geral sente que 
os arquitetos fazem muito dinheiro a trabalhar para pessoas poderosas. Eu 
comecei a pensar o que poderia fazer para ajudar a sociedade, e naquela 
altura (1994), fiquei chocado quando vi fotos relacionadas com a crise no 
Rwanda” 56. 

Percebeu então que os abrigos que as Nações Unidas davam aos refugia-
dos eram de muito fraca qualidade, e decidiu ir ao Alto Comissariado das Na-
ções Unidas para os Refugiados (ACNUR), em Geneva propor as suas ideias, 
e logo foi contratado como consultor.

Quando recebeu o Prémio Pritzker, em 2014, foi congratulado pelo seu 
trabalho humanitário, e foi este elemento que o diferenciou de muitos arqui-
tetos reconhecidos internacionalmente. “Ele é um arquiteto notável, que por 
20 anos tem vindo a responder com criatividade e alta qualidade de desenho 
a situações extremas causadas por desastres naturais devastadores. Os seus 
edifícios oferecem abrigo, centros para a comunidade e espaços espirituais 
para aqueles que sofreram tremendas perdas e destruição” 57, afirmou o júri 
na atribuição do Prémio.

Quando questionado numa entrevista qual era o seu próximo objetivo 
a nível de carreira, afirma que “eu quero encontrar um equilíbrio entre tra-
balho humanitário e o resto” 58, o que nos leva a acreditar que Shigeru Ban 

55 BRUDERLEIN, Claude, ZUCKERMAN, Heidi – Shigeru Ban: Humanitarian Ar-
chitecture. Aspen: Aspen Art Museum, 2014. Pág 60
56 JODIDIO, Philip – Shigeru Ban. Koln: Taschen, 2017. Pág. 16
57 JODIDIO, Philip – Shigeru Ban. Koln: Taschen, 2017. Pág. 25
58 BENHAMOU-HUET, Judith – Shigeru Ban. Interview Magazine. Publicado a 
24 de Abril de 2009

Carreira humanitária 
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Figura 51 - Trabalho voluntário de Shigeru Ban
Figura 52 - Abrigos humanitários no Nepal em 2015
Figura 53 - Visita a populações vítimas de desastre
Figura 54 - Cerimónia Prémio Pritzker 2014
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valoriza muito o trabalho humanitário e a diferença que pode causar na vida 
daqueles que estão mais vulneráveis a desastres naturais e sociais. Para além 
disso, ao olhar para as instalações de evacuação e alojamentos temporários 
muito precários dos governos, Ban é muito assertivo: “Eu acredito que posso 
fazê-los melhor. Este é realmente um papel importante para mim, continuar 
a trabalhar em áreas de desastres”59. Na sua forma de trabalhar, não há ne-
nhuma diferença entre uma comissão para uma obra normal ou projetos de 
ajuda humanitária, apenas se é pago ou não. Quando questionado se aborda 
o trabalho voluntário do mesmo modo que as outras comissões, conclui: “Eu 
e os meus sócios fazemos os meus projetos em conjunto, para que eu possa 
passar a maior parte do tempo com os projetos voluntários.”

59 Arch Daily Brasil Entrevistas 2014 – Shigeru Ban, Prémio Pritzker 2014 – 
New York, 2014
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Figura 55 - Refugiados em habitações temporárias ACNUR
Figura 56 - Voluntários ACNUR
Figura 57 - Dados ACNUR em Junho de 2020
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O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados foi criado em 
1950 por resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, após a IIª Guer-
ra Mundial, para ajudar milhões de europeus que fugiram ou perderam as 
suas casas. Iniciou as suas atividades em Janeiro de 1951, com um manda-
to inicial de três anos para reassentar refugiados europeus que não tinham 
casa após a guerra. Tinham como base de trabalho a Convenção de 1951 da 
ONU sobre refugiados, que é uma espécie de tratado que define quem é um 
refugiado e esclarece os direitos e deveres entre os refugiados e os países 
que os acolhem. Contudo, com a passagem de tempo e o aparecimento de 
novas situações de conflitos e perseguições, tornou-se clara a necessidade 
de providências que colocassem os novos fluxos de refugiados sob proteção 
da Convenção. Surgiu assim o Protocolo de 1967, que reformou a Convenção 
de 1951 e expandiu o seu mandato para além das fronteiras europeias, ou 
seja, para outros que não apenas os afetados pela IIª Guerra Mundial.

Em 1995 foi designado como o responsável pela proteção e assistência 
dos apátridas em todo o mundo. A sua sede é em Genebra, na Suiça, onde 
trabalham cerca de 7% dos seus funcionários. No entanto, cerca de 90% das 
pessoas que trabalham com a ACNUR estão espalhadas por 134 países, e 
fazem o trabalho de campo de apoio aos refugiados. Estas pessoas são espe-
cializados em proteção legal, administração, serviços comunitários, assuntos 
públicos e saúde. Já auxiliaram dezenas de milhões de pessoas em todo o 
mundo a recomeçarem as suas vidas, e já receberam 2 vezes o Prémio Nobel 
da Paz, em 1954 e 1981 pelo seu trabalho humanitário.

É uma associação financiada por contribuições voluntárias, em que 86% 
são dos governos e da União Europeia, 3% de outras organização intergover-
namentais e 10% de empresas do setor privado. 1% das suas contribuições 
está contemplado no orçamento da ONU, para além de que têm um orça-
mento anual para programas que apoiam operações contínuas para cobrir 
emergências, como a crise na Síria ou operações de repatriamento em larga 
escala. Para além de contribuições financeiras, aceitam contribuições em es-
pécie, como tendas, medicamentos e camiões.

Conseguem diagnosticar as situações de necessidade, graças ao banco de 
dados estatísticos do ACNUR que fornece dados, relatórios e outras informa-
ções essenciais para as operações em campo. Traz relatórios sobre pessoas 
em situações de necessidade, com informações sobre o país de asilo, local 
de origem, género, idade, localização e situação legal. O principal objetivo 
desta associação é salvaguardar os direitos e bem estar das pessoas que são 

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR)
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forçadas a deslocar-se e a abandonar as suas casas por diversas razões. O seu 
trabalho é no sentido de todos terem o direito de procurar asilo e encontrar 
refúgio, no seu ou noutro país. O objetivo final é o reassentamento e a in-
tegração local para que estas pessoas em dificuldades consigam regressar à 
sua vida  normal. 

Ajudam pessoas nas mais diversas situações, desde refugiados, que são 
pessoas que estão fora do seu país de origem devido a perseguição por ques-
tões de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opinião política, conflitos 
armados ou generalizada violação dos direitos humanos, até soliticitantes 
de refúgio, que são pessoas que solicitam às autoridades competentes para 
ser reconhecidas como refugiados, e aguardam avaliação dos seus pedidos 
pelos sistemas nacionais de proteção e refúgio. Contudo não é necessário 
estar fora do seu país de origem para receber proteção da ACNUR, uma vez 
que também apoiam deslocados internos, ou seja, pessoas que ainda não 
atravessaram fronteiras internacionais em busca de proteção mas estão des-
locados no seu próprio país, e apátridas, que são pessoas que não têm nacio-
nalidade reconhecida em nenhum país por conflitos legais ou discriminação 
contra minorias. O seu objetivo final é sempre realocar estas pessoas num 
espaço seguro e integrá-las corretamente na sociedade, e por isso apoiam 
também os retornados que estão na fase final do processo, que foram refu-
giados e retornam aos seus países de origem, mas necessitam de ser integra-
dos para garantir que a repatriação seja uma solução sustentável.

Segundo os dados de 19 de Junho de 2019 60, pela ACNUR, estamos no 
mais alto nível de deslocamentos registados. 70,8 milhões de pessoas sem 
precedentes em todo o mundo foram obrigadas a sair de casa. Cerca de 25,9 
milhões são refugiados, e mais de metade destes refugiados são menores de 
idade. Há milhões de pessoas às quais foi negada a nacionalidade e acesso 
a direitos básicos, como educação, saúde, emprego e liberdade de movi-
mento. Estima-se que a cada 2 segundos 1 pessoa é deslocada à força, como 
resultado de conflito ou perseguição.

Estes dados chocaram Shigeru Ban, que através do seu trabalho como 
consultor no Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, realizou 
muitos projetos cujo objetivo era melhorar as condições de vida destes refu-
giados, oferecendo-lhes arquitetura de boa qualidade. Ban confirmou, numa 

60 https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
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entrevista à Princeton Architectural Press em 2001, as suas preocupações 
com esta realidade. “(...) Conflitos étnicos e regionais abundam o mundo, 
criando uma quantidade de refugiados sem precedentes, pessoas sem abri-
go no seu próprio país. Os desastres naturais que destroem os lugares e as 
vidas das pessoas parecem estar a aumentar. A forma como os arquitetos 
servem a sociedade, em particular as minorias, pode converter-se num fator 
importante na hora de definir o caráter desta era.” A sua intenção torna-se 
muito clara: “Aspiro a emocionar as pessoas e melhorar as suas vidas. Sem 
esta intenção não seria possível criar arquitetura com conteúdo e fazer um 
serviço à sociedade ao mesmo tempo” 61. 

61 QUINEJURE, Michel – Shigeru Ban. Arquitectura de Emergencia. Barcelo-
na: Fundación Caja de Arquitectos, 2011. Pág. 9
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Figura 58 - Voluntários a montar os Paper Partition System
Figura 59 - Voluntários a testar a Paper Log House
Figura 60 - Apresentação do trabalho dos VAN ao público
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Em 1995, perante a frustração de colaborar com organismos oficiais e 
a lentidão da burocracia em situações de emergência, que requerem uma 
grande capacidade de reação e gestão, Shigeru Ban cria a sua própria ONG 
(Organização Não Governamental), a Voluntary Architects Network (VAN). 
O seu grande objetivo era ajudar as vítimas de catástrofes humanitárias, 
nomeadamente dedicar-se à ajuda de grupos minoritários, e que não eram 
inseridos em grandes programas de ajuda. Esta ajuda procurava ser sempre 
com um trabalho muito ligado à população e às associações locais, que são 
os principais protagonistas da sua própria recuperação. Esta ONG procurava 
também estabelecer uma rede de contactos com pessoas em todo o mundo 
que trabalham em contextos humanitários, de forma a poder haver uma tro-
ca de informação e de testemunhos. 

O trabalho desta organização consiste maioritariarmente em doar tendas 
para abrigos e enfermarias durante a fase de socorro imediato, a construção 
de abrigos e casas temporárias durante a fase de transição, e finalmente a 
construção de casas permanentes e assistência na reconstrução das habita-
ções. O seu trabalho promove a utilização de materiais recicláveis, como os 
tubos de cartão e outros materiais doados para o efeito, numa tentativa de 
reduzir o consumo e o impacto ambiental das suas obras. Para este trabalho, 
realizam angariações de fundos e aceitam doações 62, uma vez que traba-
lham pro bono.

Entre 1995 e 1999 é vinculado como consultor em projetos humanitários 
do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e aproveitou o 
trabalho com a sua organização para melhorar esta sua participação como 
consultor. Shigeru Ban é uma personalidade proativa e com disponibilidade 
para desenhar boas soluções para os desconhecidos e mais desfavorecidos, 
e através dos VAN garante uma equipa de pessoas que, com ele, se dedicam 
a melhorar as condições da arquitetura humanitária.

62 Pedem apoio para os diversos projetos, através da página oficial de Shige-
ru Ban, onde têm todos os dados necessários para realizar doações.

Voluntary Architects Network (VAN)
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1995   Paper Log House, Kobe | Paper Church, Kobe

1999   Paper Emergency Shelter UNHCR

2000   Paper Log House, Turquia

2001   Paper Log House, India

2004   Paper Partition System 1, Japão

2005   Paper Partition System 2, Japão |  Reconstrução Projeto Sri Lanka

2006   Paper Partition System 3, Japão

2008   Paper Emergency Shelter, Sri Lanka | Temporary Housing, China |            
    Hualin School, China

2009   Housing Post-Katrina, Nova Orleães

2010   Paper Emergency Shelter, Haiti

2011   Paper Partition System 4, Japão | Container Housing, Japão | Co- 
                 munity Center, Japão | Paper Concert Hall, Itália

2013   Cardboard Cathedral, Nova Zelândia

2014   Paper Nursery School, China | Paper Log House, Filipinas
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Figura 61 - Paper Log House Kobe, planta e alçado
Figura 62 - Paper Log House Kobe, vista exterior
Figura 63 - Paper Log House Kobe, vista interior
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Em 1995 aconteceu o terramoto Great Hansjin-Awaji na cidade de Kobe, 
no Japão, e como consequência da grande destruição da cidade cerca de 
310 mil pessoas ficaram sem casas e tiveram de ser evacuadas para abrigos 
temporários. O terramoto foi muito devastador para a cidade de Kobe, que 
tem 1,5 milhões de habitantes. Havia muitos refugiados que estavam a viver 
na cidade destruída apenas com lonas de plástico fornecidas pelas organi-
zações das Nações Unidas, vários meses após o terramoto. Apesar de haver 
disponibilidade em habitações temporárias disponibilizadas pelo governo, as 
pessoas recusavam-se a ocupá-las, pois eram fora da cidade, e consequen-
temente longe dos seus empregos, dos meios de transporte e das escolas 
das crianças. Em alternativa, alojavam-se no centro da cidade com poucos 
recursos, formando grandes aglomerados de acampamentos de refugiados, 
situação que não agradava os restantes habitantes da cidade.

Ban, quando teve conhecimento desta situação, ficou muito impressiona-
do com a situação em que viviam estes refugiados. “Eu nunca tinha estado 
num lugar destruído por um terramoto antes de Kobe. Após o terramoto de 
Kobe, os refugiados vietnamitas viviam em tendas sombrias e sujas” 63, afir-
ma em várias situações. “Eu pensei que tinhamos de desenhar algum tipo 
de abrigo para eles. Idealmente, um abrigo que fosse mais saudável para as 
pessoas, mas também atrativo para que as outras pessoas em Kobe aceitas-
sem a sua presença” 64. 

Com este projeto, Shigeru Ban procura identificar o grupo que precisava 
de mais atenção e mais cuidados, e cujas necessidades eram facilmente es-
quecidas pelo governo e pelas associações de ajuda, e empenha-se no sen-
tido de angariar fundos através dos seus próprios meios e recursos. Neste 
caso, dedicou-se na ajuda à comunidade vietnamita, que estava a ser man-
tida longe dos seus trabalhos, ou então tinham de optar por não ter condi-
ções básicas para viver. O critério principal para o projeto era arranjar uma 
estrutura barata, que pudesse ser construída por qualquer pessoa, com boas 
capacidades de isolamento e boas condições de habitação. Para além disto, 
era importante que fosse uma estrutura agradável na sua aparência, para 
que as pessoas não se importassem de conviver com ela no meio da cidade.

63 BRUDERLEIN, Claude, ZUCKERMAN, Heidi – Shigeru Ban: Humanitarian Ar-
chitecture. Aspen: Aspen Art Museum, 2014. Pág.85
64 JODIDIO, Philip – Shigeru Ban. Koln: Taschen, 2017. Pág. 17

Paper Log House
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Figura 64 - Montagem da base
Figura 65 - Montagem da parede
Figura 66 - Levantar a parede
Figura 67 - Montagem da cobertura



85

No final do Verão de 1995 já tinham sido construídas 27 destas casas para 
vietnamitas e japoneses. A Paper Log House pode ser quase considerada o 
projeto ideal para alojamento de emergência, pois é muito acessível a nível 
de custos, rapidez e facilidade de construção. A sua capacidade de ser reci-
clável após a utilização é também um fator determinante. Tem uma grande 
capacidade de adaptação às condicionantes locais, graças à flexibilidade dos 
materiais, consoante a sua disponibilidade, e é uma estrutura muito simples 
de armazenar e transportar. 

“A simplicidade deste processo e o facto dos tubos de papel poderem ser 
feitos no local corresponde a todos os critérios para resolver a dificuldade 
das condições de habitação causadas pelo terramoto” 65. Apesar de ser mui-
to fácil de montar, Ban considera que a Paper Log House foi das estruturas 
mais difíceis que já teve de fazer. Em todos os locais em que a estrutura 
foi realizada, teve algumas alterações para se poder adaptar aos materiais 
existentes a nível local e também às necessidades diagnosticadas pela po-
pulação.

A estrutura que foi projetada em Kobe, em 1995, era uma habitação pe-
quena com 16m2, com tubos de cartão e isolada termicamente, e demora 
cerca de 6 horas a ser montada por voluntários e os próprios moradores. A 
sua fundação é montada com grades plásticas de cerveja preenchidas com 
sacos de areia, que eram produtos facilmente encontrados no local e que 
foram todos doados para o efeito. O pavimento é pousado na fundação, 
e consiste em tubos de cartão colocados lado a lado entre duas placas de 
contraplacado. A própria placa de contraplacado tem depois uma “cruz” de 
encaixe, onde se colocam os tubos de cartão com 2 metros de altura que 
constituem a parede. As juntas da parede são preenchidas com fita de es-
ponja adesiva resistente à água, e os tubos são impermeabilizados à mão 
com pintura, garantido assim algum isolamento. O isolamento acústico é na-
turalmente muito bem garantido pelos tubos de cartão, mas na necessidade 
de melhorar estas condições é possível preencher o tubo com um material 
isolante no seu interior. As aberturas, como janelas e portas, são realizadas 
com molduras em contraplacado, que são diretamente pregadas aos tubos 
de cartão. As paredes são também rematadas por tábuas de contraplacado, 
onde assenta a cobertura. A estrutura da cobertura é feita com tubos de 
cartão com juntas em contraplacado. Toda a estrutura está reforçada com 
cabos metálicos colocados na diagonal, que ligam o pavimento à cobertura 
pelo exterior. 

65 JODIDIO, Philip – Shigeru Ban. Koln: Taschen, 2017. Pág. 31
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Figura 68 - Paper Log House Turquia
Figura 69 - Crianças a isolar os tubos de cartão
Figura 70 - Paper Log House India, vista exterior
Figura 71 - Paper Log House India, vista interior
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Em Agosto de 1999, na Turquia, o terramoto Izmit deixou cerca de 500 mil 
pessoas sem casa, numa zona com um clima frio de montanha. Também as 
famílias eras maiores, então foi necessário Sigeru Ban adaptar a estrutura às 
novas condições.

O tamanho da habitação aumentou para 18m2, para que pudesse albergar 
famílias maiores. O principal cuidado estava relacionado com o isolamento 
térmico do abrigo, dado a diferença do clima naquela zona. Para isolar me-
lhor a estrutura, as crianças ajudaram através da introdução de pedaços de 
papel reciclado dentro dos tubos de cartão, o que também melhora o isola-
mento acústico. Cada versão da Paper Log House tem o seu próprio estilo, e 
este construído na Turquia é muito caracterizado pela utilização da cor azul. 
As fundações são caixas azuis da cerveja Efes Pilsn, uma cerveja local, e a 
cobertura é com lonas de plástico azuis, que foram doadas por empresas de 
construção japonesas, que eram normalmente utilizadas para cobrir andai-
mes.

Em Janeiro de 2001 o terramoto Gujarat na Índia destruiu 300 mil edifí-
cios e fez vários danos em mais de 700 mil edifícios. Neste local, Ban teve o 
cuidado de adaptar a estrutura com materiais mais indígenas, para se apro-
ximar das características locais.

Naquela zona não havia grades de cerveja à disposição, então foi neces-
sário projetar as fundações de forma diferente. A fundação resulta numa 
plataforma com pedaços de pedra, tijolo e betão dos edifícios destruídos 
pelo terramoto e coberta com lama, pois eram os recursos disponíveis no 
momento. Para além dessa diferença, a estrutura da cobertura é feita com 
paus de bambu, um material típico, e tem uma folha de plástico mais fina do 
que os casos anteriores. Tem também mais capacidade de ser impermeável, 
pois para além da folha de plástico em si tem duas camadas de tapetes tradi-
cionais feitos de esteira de bambu, que ajudam na conservação do plástico. 
Esta cobertura contribui para a entrada de luz natural no abrigo e também 
a manutenção de uma temperatura amena no interior do abrigo, pois nesta 
zona as temperaturas podem ser muito altas. Este abrigo tem também uma 
espécie de espaço social, que não existe nos anteriores, graças a uma peque-
na varanda, cujo suporte são duas colunas de tubos de cartão. Este cuidado 
de introduzir sempre na estrutura algo que se relacione com as característi-
cas culturais da zona ajuda muito ao conforto dos seus habitantes.
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Figura 72 - Montagem da parede
Figura 73 - Paper Church, vista interior
Figura 74 - Paper Church em Kobe
Figura 75 - Paper Church em Taiwan
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O mesmo terramoto que em 1995 abalou a cidade de Kobe, destruiu 
como consequência a igreja Takatori Catholic Church. Shigeru Ban, que já es-
tava a produzir na área a Paper Log House, propôs ao padre refazer a igreja, 
mas ele recusou a proposta. Mais tarde, ao aperceber-se do excelente tra-
balho que tinha sido feito com a Paper Log House, e após ver a forma como 
funcionavam os tubos de cartão, acabou por aceitar a proposta de Shigeru 
Ban de reconstruir uma igreja temporária em substituição daquela que tinha 
sido destruída.

Entre Março e Julho do mesmo ano foi edificada a igreja por 160 estudan-
tes voluntários em apenas 5 semanas, com materiais doados para o efeito. 
O edifício tem 168m2 e caracteriza-se por uma estrutura com uma “pele” de 
folhas de policarbonato ondulado e 58 tubos de cartão que formam uma 
elipse, inspirada nas igrejas de Bernini, principalmente na colunata principal 
da Praça de São Pedro. Estas colunas assentam em peças de madeira, onde o 
tubo é encaixado, servindo assim como base da estrutura. A fachada é feita 
com grandes vidros que têm a capacidade de se abrir ou fechar totalmente 
consoante seja pretendido, o que permite uma continuidade entre interior 
e exterior. Esta característica é muito interessante num edifício de caráter 
religioso, pois tanto é possível criar um espaço de maior recolhimento e in-
trospeção para o culto, como também é possível abrir o culto para o exterior 
do edifício, juntando mais pessoas no mesmo efeito. A cobertura do edifício 
foi construída com uma lona típica das tendas, que permite a entrada de luz 
durante o dia e também a entrada de alguma claridade durante a noite.

Toda a estrutura da Paper Church foi desenhada de modo a que ao ser 
desmontada pudesse ser reutilizada noutro local de desastre, utilizando exa-
tamente os mesmos materiais, e esta sua portabilidade foi testada mais tar-
de. Após ficar 10 anos montada na cidade de Kobe, foi desmontada em 2005 
e foi doada para o Taiwan, quando essa cidade sofreu um terramoto em 
1999 e ficou exatamente na mesma situação. A igreja continua montada no 
Taiwan até aos dias de hoje, e é conhecida pelo nome Paper Dome. 

Em 2007 Shigeru Ban desenhou uma igreja permanente para aquele local, 
a Takatori Church, que apesar de ter dimensões muito diferentes, no espaço 
principal de culto cria uma continuidade em relação ao desenho da Paper 
Church.

Paper Church
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Figura 76 - Acampamento de refugiados no Rwanda
Figura 77 - Paper Emergency Shelter no Rwanda
Figura 78 - Acampamento com abrigos ACNUR
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Em 1994 em Rwanda aconteceu um genocídio, que devastou muitas ca-
sas e que provocou cerca de 2 milhões de refugiados. O governo estava a 
providenciar algumas soluções de abrigo para os refugiados, que consistiam 
em fornecer materiais para eles cortarem madeira e lonas de plástico de 4 
por 6 metros para poderem montar os seus próprios abrigos. Isto começou a 
criar um grande problema de desflorestação, uma vez que tinham de cortar 
muitas árvores para terem abrigo. Foi necessário arranjar uma solução al-
ternativa, que passou por distribuir tubos de alumínio para os abrigos, para 
substituir a estrutura com os troncos de madeira. O problema é que o alumí-
nio era considerado um material valioso, então os refugiados vendiam o alu-
mínio para arranjar dinheiro, e acabavam por continuar a cortar a madeira 
da floresta para construir os abrigos.

Shigeru Ban propõe então ao ACNUR (Alto Comissariado das Nações Uni-
das para os Refugiados) a construção de abrigos temporários com uma es-
trutura de tubos de cartão, que não é um material suficientemente valioso 
para ser vendido nem roubado, e tem todas as características necessárias 
para não ser substituído pelos troncos de madeira. Para além disso, é um 
material que é possível fornecer em grandes quantidades e com baixo custo 
de produção e de transporte e pode ser produzido a nível local. Por ser um 
material de fácil utilização, permite que o abrigo possa continuar a ser cons-
truído pelos próprios refugiados.

Foram realizados vários protótipos para este abrigo, com o objetivo de 
testar a resistência, durabilidade e impermeabilidade do abrigo e também a 
resistência às térmitas. Em todos, o esqueleto da estrutura é feito de tubos 
de cartão coberto com um plástico fornecido pelo ACNUR. Estes protótipos 
permitiram várias experiências, em que foi testada a impermeabilização dos 
tubos através da sua imersão em poliuretano líquido, que ajuda também a 
proteger o material das térmitas. Foi analisada também a ideia de utilizar 
mão de obra simples, de forma a que a estrutura pudesse ser montada no 
local, pelos próprios refugiados e com a colaboração das organizações médi-
cas que estivessem de assistência no local.

Paper Emergency Shelter
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Figura 79 - Protótipos Paper Emergency Shelter
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O primeiro tipo é o mais simples, tendo uma forma em triângulo standard. 
Tem apenas tubos de cartão nos topos, enquanto as cordas e estacas assegu-
ram a tensão necessária. Foi desenhado também com  um desenho assimé-
trico, que permite diminuir o espaço desperdiçado nas laterais, aumentando 
o espaço útil. Os tubos encaixam numa peça de plástico com duas entradas 
de encaixe, que serve como junta, e as cordas e estacas é que ajudam a 
aplicar a tensão à estrutura. O segundo tipo já é um abrigo com maiores 
dimensões. A particularidade deste abrigo é que por ser maior, possibilita a 
criação de instalações maiores que servem de enfermarias ou hospitais. As 
suas juntas são de plástico, e têm quatro entradas onde se pode encaixar os 
tubos. Os tubos são revestidos pelas lonas de plástico, que acaba por conso-
lidar a estrutura e dar-lhe rigidez. Por esta razão, não são necessárias cordas 
para resistir às forças laterais, apenas são esticadas ao longo da empena, o 
que não ocupa espaço. Pelas suas capacidades de aproveitamento de espa-
ço, este foi o protótipo utilizado nas situações de catástrofe.

A ideia de ter um arquiteto a dedicar-se a desenhar abrigos no âmbito da 
arquitetura humanitária era ainda muito recente, mas este esforço foi muito 
importante para encontrar melhores formas de habitação para as pessoas 
em situações de catástrofe, e “pode ser visto como um impulso para melho-
rar os métodos implementados pelas Nações Unidas ou as várias ONG’s que 
assistem nestes casos” 66. 

Entre Fevereiro e Setembro de 1999, no Rwanda, foram construídos cerca 
de 50 exemplares desta estrutura, com 1,70 metros de altura, 3,5 metros de 
largura e 4 metros de comprimento.

Em 2008, no Sri Lanka, decorria já há 25 anos uma guerra entre o governo 
de Sri Lanka e os Liberation Tigers of Tamil Eelam 67(LTTE), quando Shigeru 
Ban se disponibilizou para  desenhar abrigos para os LTTE. Foram pensadas 
algumas melhorias para a estrutura, em que as juntas deixaram de ser em 
plástico e passariam a ser em madeira, com a possibilidade de serem pro-
duzidas a nível local. Em Maio de 2009, quando os desenhos estavam a ser 
refinados e iriam passar à construção dos abrigos, o conflito já tinha termi-
nado, então os abrigos nunca foram construídos, mas foram adaptados para 

66 JODIDIO, Philip – Shigeru Ban. Koln: Taschen, 2017. Pág. 37
67 O Sri Lanka é um país na Ásia habitado essencialmente por etnias Tamil. Em 
1976 o Sri Lanka foi ocupado pelo Reino Unido, e seis anos depois foi entregue à Grã 
Bretanha. O conflito foi motivado pelos Liberation Tigers of Tamil Eelam LTTE, uma 
etnia que procurava a independência através de lutas armadas.
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Figura 80 - Protótipo Paper Emergency Shelter em Sri Lanka
Figura 81 - Junta madeira
Figura 82 - Paper Emergency Shelter Haiti
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ser utilizados no Haiti uns anos mais tarde.

Em Janeiro de 2010, a cidade de Port-au-Prince, no Haiti, foi devastada 
por um terramoto que deixou cerca de 1,3 milhões de pessoas sem casas. 
O governo oferecia espaços de habitação temporária fora da cidade, então 
Ban sugere uma solução de construir os abrigos em zonas mais centrais, o 
que atraiu muito as pessoas. Foi utilizada a mesma estrutura que já tinha 
sido testada em Rwanda em 1999, com os refinamentos que tinham sido 
pensados para o Haiti em 2008, incluindo a utilização das juntas de madeira. 
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Figura 83 - Paper House
Figura 84 - Paper Partition System 2
Figura 85 - Paper Partition System 3
Figura 86 - Juntas de madeira Paper Partition System 3
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Em Outubro de 2004 ocorreu um terramoto em Niigata, Japão, que des-
truiu cerca de 6 mil edifícios, o que obrigou muitas famílias de refugiados a 
partilhar o espaço para abrigo em ginásios comunitários. Estes ginásios onde 
eram albergadas todas as famílias não tinham qualquer privacidade. Shigeru 
Ban desenvolveu a primeira estrutura com painéis de cartão, cujo objetivo 
era dar alguma privacidade às famílias, e que podia servir como local de sen-
tar, deitar e isolar o chão, chamada a Paper House. Quando eram montadas 
as paredes da estrutura, elas serviam também como isolamento acústico, 
sendo uma zona mais confortável para dormir. Podia ser adicionada uma 
cobertura, e assim servir de local para as crianças brincarem, as mães trata-
rem dos bebés com mais privacidade ou até de clínica temporária. “Apesar 
da intenção original, a Paper House era usada apenas para espaço para as 
crianças e clínica temporária para os idosos” 68, pois era uma estrutura de-
masiado grande, e por isso precisava de ser melhorada para se tornar mais 
fácil de uso.

Após o terramoto Fukuoka, na cidade de Kyushu no Japão, foi criado um 
segundo protótipo, o Paper Partition 2. Nesta situação, o desafio principal 
era lidar com a alta densidade de refugiados que eram albergados nas zonas 
de abrigo, como os ginásios. Em épocas mais cheias, esta estrutura servia 
apenas para cobrir e isolar o chão. Permite também erigir paredes, que au-
mentam muito a privacidade das famílias que eram colocadas muito perto 
umas das outras, principalmente para dormir.

Depois da estrutura utilizada em 2005, Ban e a sua equipa desenvolveu 
uma versão mais complexa, o Paper Partition 3, que era montada por volun-
tários e pelos próprios refugiados. Esta nova estrutura foi utilizada em 2006, 
em Kanagawa no Japão, e resultava num kit mais barato, mais leve e fácil 
de montar que o anterior. Consiste numa estrutura em tubos de cartão que 
eram unidos com uma peça de madeira esculpida, criando uma espécie de 
cubo. Nesta estrutura era adicionada uma cortina, que permitia uma maior 
privacidade entre módulos, mas ao mesmo tempo permite a entrada de luz. 

68 JODIDIO, Philip – Shigeru Ban. Koln: Taschen, 2017. Pág. 71

Paper Partition System
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Figura 87 - Kit de montagem Paper Partition System 3
Figura 88 - Paper Partition System 4
Figura 89 - Junta macho-fêmea Paper Partition System 4
Figura 90 - Ginásio organizado com Paper Partition System 4
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Este sistema de vigas e colunas utilizando os tubos de cartão é mais eficiente 
que o primeiro protótipo, a Paper House, e tem a vantagem de não precisar 
de um grande stock de material, para além de poder ser montado por pes-
soas sem qualquer experiência em construção. Para além disso, permite que 
se juntem mais módulos, o que facilita o uso para famílias maiores e mais 
pequenas em diferentes tamanhos.

Em 2011 como consequência do grande terramoto e tsunami no Japão, 
cerca de 130 mil pessoas foram retiradas das suas casas e colocadas em lo-
cais coletivos de abrigo. De forma a tentar melhorar estas condições Shige-
ru Ban utilizou a estrutura testada em 2006, com uma pequena alteração, 
surgindo o Paper Partition 4. Desta vez, as juntas deixam de ser peças de 
madeira, e passam a ser conectores feitos com o próprio tubo de cartão, do 
género de encaixe “macho-fêmea”. 

Muitas pessoas viviam durante vários meses nestes abrigos, pelo que era 
importante a melhoria constante das condições. Foram construídas cerca de 
2000 estruturas deste tipo em 50 locais de abrigos de refugiados, e em todos 
eles a estrutura foi montada pelos próprios e por estudantes de arquitetura 
voluntários. Ban trabalhou com estudantes da Keio University SFC Shigeru 
Ban Laboratory, Kyushu Industry University e Kyushu University, assim como 
a sua ONG, para desenvolver uma estrutura com um sistema construtivo 
muito simples, que permite criar áreas de privacidade e intimidade às pes-
soas que estão temporariamente realojadas num grande espaço coletivo de-
pois de uma catástrofe.
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Figura 91 - Implantação do edifício
Figura 92 - Voluntários a montar a estrutura
Figura 93 - Colunata exterior
Figura 94 - Interior da sala de aula
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Em Maio de 2008 aconteceu o terramoto Great Sichuan, na China, que 
matou cerca de 400 mil pessoas. A cidade de Shengdu ficou muito destruída, 
e os edifícios escolares foram fechados e considerados inseguros. Durante 
as férias de verão, Shigeru Ban foi chamado a projetar uma escola primária, 
para que as crianças pudessem continuar a ter aulas enquanto não fosse 
reconstruído o edifício da escola.

O projeto consiste em três edifícios de 180m2, cuja estrutura é em tubos 
de cartão, em que cada edifício está dividido em três salas de aula, resultan-
do num total de nove salas de aula. Foram utilizadas juntas de madeira para 
completar a estrutura dos tubos e cartão e também um telhado de madeira 
com várias aberturas circulares, que permite a entrada de luz mais direta, 
tornando o espaço de aprendizagem mais iluminado e apelativo. Para isolar 
o telhado, foi utilizado um contraplacado com policarbonato, para não im-
pedir a entrada de luz. A estrutura inclui também uma espécie de colunata 
exterior, que suporta a estrutura, e onde as crianças gostam de brincar à 
volta dos tubos de cartão.

A obra demorou apenas 40 dias a ficar concluída, resultado do trabalho 
de cerca de 120 voluntários, estudantes da Keio University, Jiao Tong Univer-
sity e alunos de Shigeru Ban da Faculdade de Arquitetura. Estes edifícios da 
escola foram os primeiros da cidade a ser reconstruídos após o terramoto, e 
Ban considera que foi um dos seus maiores sucessos 69.

69 Em BENHAMOU-HUET, Judith – Shigeru Ban. Interview Magazine. Publica-
do a 24 de Abril de 2009

Hualin Temporary School
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Figura 95 - Painéis exteriores
Figura 96 - Interior da sala de concertos
Figura 97 - Vista do hall
Figura 98 - Enquadramento exterior
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Paper Concert Hall 

Em Abril de 2009 aconteceu um terramoto, na pequena cidade de L’Aqui-
lla, em Itália, que deixou a cidade praticamente em ruínas. Este desastre 
aconteceu alguns meses antes do G8 Summit 70, que iria acontecer em La 
Madalena, uma cidade italiana na ilha de Sardenha. Então, o primeiro mi-
nistro da altura, Silvio Berlusconi, decidiu mudar o evento para a cidade de 
L’Aquilla, na tentativa de conseguir angariar algum dinheiro para poder re-
construir o centro da cidade. Na sequência desse evento, o Japão decidiu 
doar uma sala de concertos temporária, já que a música era um tema central 
para a cultura e a economia da cidade. Shigeru Ban é o arquiteto chamado 
para desenhar esta estrutura, que devia reanimar a música na cidade, mas 
que devia ter a capacidade de ser desmontada e montada noutro lugar, con-
forme a necessidade.

O edifício resulta numa sala de concertos com 260 lugares sentados que 
pode ser também utilizada como um pavilhão flexível para outros eventos. 
Tem uma forma elíptica, semelhante à utilizada na Paper Church em Kobe 
e caracteriza-se por uma sala de parede ondulante, com tubos de cartão 
cheios de areia para otimizar a acústica. Apesar de o tubo por si só ser já um 
bom isolante acústico, a sua morfologia permite o reforço desta capacidade, 
que é  muito importante quando se trata de uma sala em que o som é o fator 
principal do sucesso. Em volta da sala, no seu exterior, foi colocada uma cor-
tina, que para além de dar uma sensação mais dramática ao espaço, absorve 
o som existente na zona exterior, para que não passe para dentro da sala.

O espaço anterior à sala é uma espécie de colunata, com 44 tubos de car-
tão, que pode ser interior ou exterior, dependendo da abertura das janelas. 
Os painéis colocados em todo o perímetro deste hall podem ser totalmen-
te abertos, tornando-o num pavilhão flexível e permeável. O telhado é um 
aproveitamento de um pedaço caído da estação de comboios da cidade na 
altura do terramoto, e todo o edifício foi desenhado de forma a encaixar 
perfeitamente nesta peça.

70 O G8 Summit é uma reunião anual entre líderes de oito dos países mais 
poderosos do mundo; são eles Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, Rei-
no Unido e EUA. Foi criado em 1975 devido a problemas financeiros no mundo no 
início dos anos 70 e o objetivo é tentar resolver os problemas globais, discutindo e 
procurando soluções concretas. Todos os anos os líderes se reúnem num país mem-
bro diferente, onde têm uma agenda cheia de reuniões, e conversas informais, no 
sentido de estabelecer objetivos globais.
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Figura 99 - Suporte de velas em cartão
Figura 100 - Cardboard Cathedral, vista interior
Figura 101 - Cardboard Cathedral, fachada



105

Em 2011 aconteceu um terramoto em Christchurch, na Nova Zelândia, em 
que cerca de 185 pessoas morreram. 80% dos edifícios ficaram destruídos ou 
danificados, como foi o caso de uma catedral gótica de 1850, que era um dos 
grandes símbolos da cidade.

Esta catedral em tubos de cartão de 770m2 em forma de tenda, proje-
tada por Shigeru Ban, surge para substitui a catedral original, enquanto ela 
estivesse a ser reconstruída. No entanto, as pessoas gostaram tanto dela, 
que continua lá até aos dias de hoje, tendo-se tornado ela própria um dos 
símbolos da cidade.

A estrutura da igreja caracteriza-se por barras de aço escondidas dentro 
de tubos de cartão com 6,10 metros de comprimento e é suportada por 8 
contentores na sua base. Para proteger esta estrutura, toda a cobertura é re-
vestida com folhas de policarbonato, o que permite o isolamento térmico e 
proteção à água necessária, sem impedir a entrada de luz natural no interior 
da igreja. O vidro de cerâmica pintado, que constitui a sua fachada principal, 
é também  um dos elementos principais do desenho da igreja, e faz referên-
cia à igreja precedente. Uma das suas características mais impressionantes é 
o facto de ter capacidade para 700 pessoas no seu interior.
Toda a mobília é desenhada pelo arquiteto em madeira e cartão, como as ca-
deiras, secretárias, estantes de música, caixas de esmolas, suportes de velas 
e quadros de avisos. Os materiais escolhidos por Ban “conferem uma certa 
modéstia que é adequada à sua função religiosa e, num certo sentido, típica 
do arquiteto”71, valorizando os materiais simples e acessíveis. 

71 JODIDIO, Philip – Shigeru Ban. Koln: Taschen, 2017. Pág. 83

Cardboard Cathedral
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Figura 102 - Shigeru Ban no gabinete em Paris
Figura 103 - Apresentação do Paper Partition System
Figura 104 - Contacto com sobreviventes no Haiti
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Ao observar a arquitetura humanitária de Shigeru Ban, com um ênfase 
especial no trabalho que realiza utilizando os tubos de cartão como protago-
nista da sua obra, entendemos que tem uma estética muito própria, aliada 
a alguns valores, que não só são importantes para a obra humanitária em si, 
como também para realçar a sua capacidade enquanto arquiteto de criar um 
impacto tão positivo em locais que por vezes estão perdidos. A componen-
te efémera da arquitetura de Ban manifesta-se pela utilização dos tubos de 
cartão, um material aparentemente frágil e que tem a capacidade de reuti-
lização, permitindo a reversabilidade construtiva. Este princípio é essencial 
para a redução do desperdício e para ter uma simplicidade de montagem e 
desmontagem da estrutura, com consecutiva reutilização. Para além disso, 
os tubos de cartão têm propriedades muito interessantes para o tipo de ar-
quitetura que Ban procura fazer, como boas propriedades acústicas e térmi-
cas, a facilidade de transporte e a qualidade bem controlada em fábrica na 
altura do fabrico.

Logo muito cedo na sua carreira, Shigeru Ban mostrou-se curioso pela 
experimentação de novos materiais, sendo o trabalho com cartão e com os 
tubos um grande protagonista da sua arquitetura humanitária. Utiliza este 
material em vários contextos, aprimorando as técnicas para testar o seu 
comportamento estrutural. É um constante experimentador e procura in-
ventar novas formas de trabalhar com processos tradicionais, criando a si 
mesmo os desafios. Apesar disso, Ban não sente que inventa nada, apenas 
tenta utilizar aquilo que tem à sua volta, atribuindo-lhes novas funções, tal 
como explica numa entrevista após ganhar o Prémio Pritzker: “As pessoas 
normalmente pensam que desenvolver algo novo é algo high tech, mas mes-
mo materiais crus, simples ou que estão à nossa volta podem ser usados 
como estruturas – proporcionando-lhes outros significados e funções. En-
tão, o que eu faço não é realmente inventar algo novo, só uso o material 
que existe à nossa volta como parte da estrutura do edifício” 72. Este sistema 
construtivo baseado na utilização de materiais e tecnologias muito simples 
baseia-se num processo de produção em série que não necessita de maqui-
naria complexa nem mão de obra especializada, uma vez que as técnicas são 
quase primitivas. As soluções construtivas são práticas e eficientes, princi-

72 Arch Daily Brasil Entrevistas 2014 – Shigeru Ban, Prémio Pritzker 2014 – 
New York, 2014

Características da arquitetura humanitária de Ban
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palmente no que diz respeito às obras para alojamento e apoio em contexto 
pós catástrofe. 

O grande sucesso destas obras de contexto humanitário está na capaci-
dade de o produto final ter qualidade, baixo custo e rapidez de montagem 
da estrutura, pois o tempo é o fator chave na assistência. Os projetos de Ban 
são a prova de que um abrigo pode ter um bom nível de conforto e quali-
dade estética, mesmo quando o seu principal objetivo é ser uma estrutura 
funcional, económica e sustentável. “A força de Ban está em ser capaz de 
interpretar ideias ou procurar a essência da sua própria tradição cultural ou 
em envolver-se à volta da arquitetura moderna” 73. 

Uma das suas principais virtudes é a importância que Ban dá à respon-
sabilidade social. Shigeru Ban dedica-se tanto à arquitetura de emergência 
quanto àquela arquitetura de concurso e que tem mais visibilidade na cida-
de, pois considera que esta é a sua mais importante contribuição enquanto 
arquiteto para um mundo equilibrado e justo. “Eu também gosto de fazer 
monumentos porque os monumentos podem ser tesouros maravilhosos 
para uma cidade, mas também sabia que muitas pessoas sofriam após de-
sastres naturais, e os governos proporcionam instalações de evacuação e 
alojamentos temporários muito precários. Eu acredito que posso fazê-los 
melhor” 74, afirma o arquiteto diversas vezes nas inúmeras palestras em que 
expõe o seu trabalho. Ele tem um website onde recolhe doações para poder 
melhorar as condições dos realojados, que utiliza como apoio a construções 
de cartão para maior intimidade em grandes espaços e construção de habi-
tações temporárias. Este trabalho humanitário é totalmente voluntário. A 
responsabilidade que sentia com a sua própria profissão foi aquilo que o le-
vou a entrar no mundo da ajuda humanitária, como ele explica, “Fiquei mui-
to dececionado com a minha profissão de arquiteto, porque não estamos 
a ajudar, não estamos a trabalhar para a sociedade, estamos é a trabalhar 
para as pessoas privilegiadas, pessoas ricas, governo, promotores. (...) Então, 
estava muito dececionado por não trabalharmos para a sociedade, embora 
haja tantas pessoas que perderam as suas casas em catástrofes naturais” 75.

73 JODIDIO, Philip – Shigeru Ban. Koln: Taschen, 2017. Pág. 24
74 Arch Daily Brasil Entrevistas 2014 – Shigeru Ban, Prémio Pritzker 2014 – 
New York, 2014
75 TEDxTokyo – Sigeru Ban. Emergency shelters made from paper – Tokyo, 
2013
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Todos os materiais que ele procura utilizar na arquitetura humanitária são 
low-cost, o que também permite que os custos dos abrigos que projeta se-
jam o mais baixo possível. Procura sempre melhores resultados com uma 
menor quantidade de recursos, pois os seus projetos são concebidos desde a 
escassez, com o mínimo, o imediato, o local e o acessível. Como afirma Ban, 
“eu estava simplesmente a pensar como colocar materiais fracos em uso tal 
como são, para que não houvesse nenhum desperdício” 76. As soluções que 
propõe procuram responder a circunstâncias extremas com os elementos 
mais quotidianos.

Um dos fatores principais para um elemento ser low-cost, é que ele mui-
tas vezes também é low-tech, ou seja, tem uma forma de produção simples, 
não necessitando de muita tecnologia. Claro que isso não quer dizer que seja 
o material mais forte estruturalmente, mas tem as qualidades necessárias 
para o efeito. Como defende Ban, “ninguém discute que a madeira é mais 
forte que o papel e que o aço é mais forte que a madeira. Mas em diferentes 
situações preferimos um material em vez de outro por diversas razões. O 
papel tem muitas qualidades importantes. Por exemplo, é mais fácil de pro-
duzir, de transportar, de tratar, de cortar e finalmente é muito económico” 77.  
Acima de tudo, o arquiteto procura ideias de economia e ecologia, com uma 
simplicidade na construção e produção, que não precise de uma indústria 
sofisticada que a suporte. As suas obras humanitárias não requerem mão de 
obra especializada para a montagem, pois a ideia principal é o “do it your-
self”. Esta característica é importante em situações de emergência, pois é ne-
cessário organizar equipas de trabalho com rapidez. É uma arquitetura que 
não renuncia à tecnologia, mas opta por soluções construtivas mais simples 
mas com um grande valor do ponto de vista da resistência, materialidade, 
economia e eficiência.  Quando Ban propõe os tubos de cartão para fazer a 
estrutura dos Paper Emergency Shelter, em 1999 no Rwanda, foi em alterna-
tiva a um método mais tecnológico e com mais custos que já se tinha mos-
trado um mau investimento, que era a estrutura em alumínio, uma vez que 
os refugiados vendiam os tubos e acabavam por continuar a cortar madeira, 
causando a desflorestação. Aqui se prova que muitas vezes a solução mais 
tecnológica não é exatamente a melhor, e que materiais que têm um pro-
cesso de produção muito simples e ecológico podem substituir facilmente 
outros materiais que são mais utilizados.

76 BRUDERLEIN, Claude, ZUCKERMAN, Heidi – Shigeru Ban: Humanitarian Ar-
chitecture. Aspen: Aspen Art Museum, 2014. Pág. 86
77 BELOGOLOVSKY, Vladimir – Shigeru Ban: No one before me built permanent 
structures primarily out of paper. Intercontinental Curatorial Project Inc. New York, 
Fevereiro de 2003.
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Quando falamos em arquitetura humanitária ou de emergência, temos 
noção de que é uma arquitetura efémera, que tem um tempo de vida limita-
do de acordo com a necessidade. A temporalidade da  obra também afeta a 
forma como é desenhada, ou seja, a previsão da obra de ser temporária ou 
permanente. Contudo, para Shigeru Ban esse conceito é quase inexistente, e 
considera que todas as obras podem ser permanentes, desde que as pessoas 
as aceitem. Assim se provou na Paper Church, que à partida foi desenha-
da para sobreviver alguns meses, e acabou a ficar 10 anos no mesmo local, 
simplesmente porque a comunidade gostava dela e acabou por se afeiçoar. 
Esta ideia prende-se à questão do rigor ao desenhar uma obra temporária, 
que deve ser o mesmo ao desenhar uma estrutura permanente. Ban afirma 
que “não há real diferença entre casas permanentes e temporárias, ou en-
tre abrigos de refugiados e casas ‘em ordem’- a qualidade deve manter-se 
a mesma”78, porque o facto de uma obra ser temporária não quer dizer que 
não precise do mesmo nível de atenção e precisão ao ser pensada. Ao mes-
mo tempo, quando se fala em arquitetura de emergência, o tempo de cons-
trução é um fator chave para garantir uma capacidade rápida de reação, que 
é vital na maior parte das situações. As suas soluções de arquitetura surgem 
como um processo aberto e permeável, com a possibilidade de intervenção 
e alteração ao longo do tempo. Essa flexibilidade é muito importante, e por 
isso as suas obras humanitárias resultam em formas transformáveis que dão 
ao usuário a possibilidade de atuar e alterar o espaço. A solução estrutural 
da obra acaba sempre por determinar a forma e a geometria, pois resulta 
de uma constante exploração das qualidades estruturais do material. Ban 
procura trabalhar sempre com o existente, pensando na disponibilidade dos 
materiais a nível local e também na realidade ambiental e económica.

A realidade ambiental é algo que Shigeru Ban tem muito em conta quan-
do utiliza os tubos de cartão, principalmente quando propôs a sua utilização 
nos Paper Emergency Shelter para o Rwanda, para evitar a desflorestação. 
Mas quando começou a utilizar os tubos no início da sua carreira, não era 
esta a sua principal intenção. “O meu objetivo principal consiste em reutili-
zar ou reciclar materiais pré existentes. Levou-me vários anos  para perce-
ber como podia usar os tubos de papel” 79. Ban é apenas um arquiteto que 
procura reutilizar tudo aquilo que acha que pode ter potencial, com uma 
atenção especial para a gestão de resíduos. A indústria da construção conso-

78 BRUDERLEIN, Claude, ZUCKERMAN, Heidi – Shigeru Ban: Humanitarian Ar-
chitecture. Aspen: Aspen Art Museum, 2014. Pág. 86
79 BENHAMOU-HUET, Judith – Shigeru Ban. Interview Magazine. Publicado a 
24 de Abril de 2009
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me cerca de 50% de todos os recursos mundiais, sendo das atividades mais 
insustentáveis do planeta. Como arquiteto, Shigeru Ban sente a obrigação e 
a necessidade de conhecer as propriedades dos materiais e analisar os seus 
ciclos de vida, considerando o seu valor ambiental e a capacidade de reutili-
zação. Esta é uma das suas grandes capacidades, através da criação de siste-
mas construtivos que evitam a criação de resíduos e que têm a capacidade 
de ser reutilizáveis.

Por último, Shigeru Ban não se esquece de um dos princípios fundamen-
tais na arquitetura humanitária, que é a participação do sobrevivente no seu 
próprio processo de reabilitação e reconstrução. Quando o trabalho é fei-
to sob pressão e sem uma consulta adequada, as vítimas tornam-se meros 
espectadores do trabalho realizado em vez de participantes. Assim sendo,  
o conceito de participação nos seus projetos de emergência parte da ne-
cessidade de uma maior quantidade de mão de obra, que não necessita de 
ser especializada, e acaba sempre por gerar um sentimento de comunidade. 
Muitos dos voluntários que utiliza na construção das suas obras são os refu-
giados daquela zona, com ajuda dos seus alunos de arquitetura. A implicação 
do usuário na fase da conceção e construção da obra gera um vínculo inte-
ressante entre as pessoas e a arquitetura. Apesar de ser importante ouvir 
os envolvidos, não é possível aceitar tudo, porque cada família pede alguma 
coisa diferente. “O importante é convencê-los das coisas lógicas, práticas, 
em vez de atender aos pedidos individuais. Mas é muito importante falar 
com as comunidades” 80. 

Em conclusão, Shigeru Ban é um arquiteto inovador, que tem uma clara 
preferência pela experimentação de materiais, numa busca incessante por 
novos métodos de construção e sistemas estruturais, mantendo uma estéti-
ca muito própria. Privilegia os materiais mais simples, low cost e low tech, e 
tem uma preocupação ecológica e ambiental que faz todo o sentido, princi-
palmente quando falamos em arquitetura efémera.

80 Arq. Futuro 2014 - Palestra Shigeru Ban. Arquitetura de Reconstrução – São 
Paulo, 2014
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Figura 105 - Fábrica de produção de tubos de cartão
Figura 106 - Matéria prima
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Em Portugal a produção dos tubos de cartão tem clientes nas mais va-
riadas indústrias, desde a indústria do papel, plástico, construção, metais, 
têxtil e outras mais pequenas, com o produto adaptado a cada aplicação. 
Começam também a ser desenvolvidos por estas empresas tubos de cartão 
para a indústria agrícola, que necessita de tubos resistentes a ambientes ex-
tremos de humidade e temperatura. A nível da construção produzem tubos 
não reutilizáveis para ser utilizados na cofragem de pilares de betão cilíndri-
cos, mas não existe mercado para que se produza tubos para fins estruturais. 
Contudo, o facto do tubo poder ser fabricado com qualquer comprimento, 
diâmetro e espessura e as características mecânicas poderem ser controla-
das, torna-o potencial enquanto material estrutural.

O tubo de cartão é um material que se produz e comercializa mais a ní-
vel local, pois não se justifica o custo do transporte em relação ao preço da 
produção. Por ser um material oco, o seu transporte implica muito espaço 
desaproveitado, o que encarece esse serviço. Para além disso, o cartão é 
uma “matéria viva”, ou seja, está sujeito a deformações que alteram as suas 
capacidades, e por isso está suscetível a mudanças das suas características 
com um transporte muito longo. Apesar de o tubo poder ser produzido com 
qualquer comprimento, as medidas máximas  produzidas em Portugal são de 
6,50 metros, para que este caiba num camião.

O fabrico dos tubos de cartão está dividido em várias fases, todas elas 
efetuadas com máquinas específicas com supervisão de trabalhadores, que 
garantem o correto funcionamento das mesmas81. O processo de manufatu-
ra do tubo consiste na colagem de tiras de papel sobrepostas com uma de-
terminada inclinação, que pode ser alterada, em torno de um molde, e é aí 
que se define o diâmetro interior do tubo de cartão. O número de camadas 
de tiras e a inclinação das mesmas determina a espessura do tubo. São estas 
características, como o diâmetro interior do tubo, a quantidade de camadas 
e a sua espessura que vão determinar as suas características mecânicas. 

81  Todas as informações acerca do processo da produção dos tubos de cartão 
foram fruto da visita à fábrica da Spiralpack na Trofa, uma empresa fundada em 
1980, produtora de tubos, mandris e cantoneiras de proteção, fabricados com pa-
pel 100% reciclado.

Produção dos tubos de cartão
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Figura 107 - Desenrolar da matéria prima
Figura 108 - Separação e tensão das tiras de papel
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As matérias primas fundamentais para a produção do tubo de cartão são 
papel e cola. Cerca de 80% deste papel é reciclado, ou seja, tratado desde o 
ecoponto, e os restantes 20% são de papel de qualidade, que leva algumas 
fibras. A percentagem de papel de qualidade que o tubo recebe depende 
do pedido do cliente, e da compressão que é pretendida no tubo. Por esta 
razão, dois tubos com exatamente as mesmas dimensões podem ter condi-
ções mecânicas muito diferentes, dependendo da qualidade e quantidade 
de papel utilizado para a construção do tubo. No final, o tubo de cartão é 
sempre um material 100% reciclável, podendo ser destruído e totalmente 
reaproveitado.

A primeira fase da produção é aquela em que o papel, que é a matéria 
prima, é desenrolado, através de uma máquina. Aqui, as tiras de papel es-
tão sempre em tensão, para que não se danifiquem no processo. Após este 
processo de separação das diferentes tiras, estas são molhadas em cola, que 
é uma mistura entre cola à base de amido e cola branca. Quanto mais cola 
branca tiver a mistura, mais maleável será o tubo, como é o caso do tubo 
têxtil. Se tiver mais cola à base de amido, o tubo ficará mais duro. Assim, a 
mistura de cola utilizada depende do pedido de cada cliente em relação às 
características do tubo. Após a passagem das tiras pela cola, o papel é bobi-
nado em espiral numa máquina, formando o tubo. É aqui que fica definido o 
diâmetro interno pretendido para o tubo, através de um molde. Há algumas 
medidas standard do diâmetro interno de um tubo, e que estão sempre a 
ser produzidas, que são de 76,6 milímetros e 152,6 milímetros. Contudo, o 
diâmetro pode ser qualquer medida pretendida pelo cliente. Caso o cliente 
queira o tubo forrado com outro papel, é também nesta fase que acontece 
esse processo. Após o tubo formado, passa para outra máquina, onde é cor-
tado com o comprimento pretendido. O recetor recebe o tubo já cortado e 
pronto para empacotar. Os tubos que necessitem de ter maior qualidade, 
podem ter de passar pela estufa para ser feito o controle da humidade. Todo 
este processo contínuo de produção de tubos de cartão produz, em média, 
1200 metros de tubo por hora.

Uma das primeiras preocupações é relativa à resistência do tubo de cartão 
à água, uma vez que o cartão se degrada significativamente com a presença 
de água. Apesar disso, há muitas formas de evitar essa degradação, desde 
pinturas impermeabilizantes, adição de camadas protetoras  ou inclusão de 
aditivos no processo de fabrico. Uma das formas mais eficazes de tornar o 
papel mais resistente à humidade, é forrar  o tubo com papel hidrófugo in-
terna e externamente, e os topos do tubo são também tratados com um 
verniz especial à base de silicone. Este tratamento é simultâneo ao processo 
de produção do tubo.

O tubo pode também ser resistente ao fogo, através de retardantes de 
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Figura 109 - Passagem das tiras de papel pela cola
Figura 110 - Papel bobinado em espiral
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Figura 111 - Corte do tubo de cartão
Figura 112 - Recetor do tubo de cartão
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Figura 113 - Tubos de cartão prontos para uso
Figura 114 - Estufa para tubos de cartão
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chama impregnados no cartão ou com uma pintura protetora. O cartão arde 
muito facilmente, e por isso é compreensível a preocupação imediata com 
os efeitos da chama numa estrutura de tubos de cartão, assim como alguma 
descrença de que possa ser uma solução eficaz. À semelhança da madeira, 
quando mais denso é o tubo de cartão, mais difícil é entrar em combustão. 
Um tubo de cartão nunca é totalmente à prova de fogo, mas pode tornar-se 
resistente o suficiente para obedecer a regras de segurança contra incên-
dios, pois o mais importante é impedir que entre em combustão quando é 
exposto a temperaturas elevadas. O desafio deste tipo de tratamento à pro-
va de fogo é não danificar o comportamento ambiental do tubo, por causa 
do tratamento com os químicos.

A resistência estrutural dos tubos de cartão varia com diversos fatores, 
como a humidade do ar, métodos de moldagem, as fibras utilizadas e as pró-
prias dimensões. Contudo, o seu espaço vazio pode ser utilizado para colocar 
elementos estruturais ou até isolamento como reforço da estrutura, em caso 
de necessidade. A junção de dois tubos não pode nunca deformar o mate-
rial, e por isso é sempre necessário recorrer a outro material para cobrir a 
junta. Essa junta pode ser de diversos materiais, desde madeira, cartão, jun-
tas metálicas ou de plástico.
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A proteção civil é uma atividade transversal à sociedade, na qual é de-
terminante a participação cívica e ativa dos cidadãos e o seu envolvimento 
na criação de uma verdadeira consulta de segurança. Enquanto escuteira 
sempre fui atenta e sensível a diversas situações do dia a dia em que é de-
terminante a participação cívica e ativa de forma a melhorar a qualidade de 
vida de algum grupo da sociedade. Também em caso de desastre, situações 
de maiores dimensões e que afetam grandes grupos, podemos ter cada vez 
mais um papel ativo, nomeadamente pela participação em organizações que 
estão preparadas para o socorro e que têm um plano de ação definido e 
organizado.

Nos Planos de Emergência distritais, os documentos que definem as orien-
tações relativas ao modo de atuação dos diversos organismos, estruturas e 
serviços em operações da Proteção Civil, estão contempladas várias Organi-
zações de Voluntariado e Proteção, entre elas o Corpo Nacional de Escutas 
(CNE), e que também pode ter uma participação ativa na proteção civil. Este 
documento tem o intuito de organizar, orientar e uniformizar as ações ne-
cessárias à resposta que é pretendida sendo que é o Centro de Coordenação 
Operacional Distrital (CCOD) que assegura que todas as entidades imprescin-
díveis às operações de socorro, emergência e assistência se articulam entre 
si, já que muitas vezes as necessidades estão interligadas. Como já vimos 
anteriormente, o apoio pedido ao CNE passa por colaborar nos avisos às po-
pulações, apoiar as ações de pesquisa de desaparecidos e gestão de campos 
de deslocados e prestar apoio com bens humanos e materiais, como bens 
alimentares, roupa, e também alojamento e organização de acampamentos 
de emergência.  

O programa do projeto que se segue passa exatamente pela necessida-
de de pensar em alguma infraestrutura que possa ser criada, manuseada e 
montada pelo CNE ou até por outras organizações para substituir as típicas 
tendas militares, que são estruturas pouco utilizadas e que por isso acabam 
por ficar em mau estado. Há muitos momentos numa operação de socorro 
em que é necessária a criação de estruturas móveis de maiores dimensões, 
como postos de comando, postos de triagem e postos médicos, essenciais 
para o bom funcionamento de outras organizações que também participam 
nas operações de apoio. A estrutura que projetei serve precisamente para 
esses usos e poderá ter diversas adapatações caso seja necessário. O projeto 
foi pensado e concebido com base na pesquisa teórica e bibliográfica ante-
riormente realizada, tendo em conta a experiência de Shigeru Ban.

O programa
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Objeto

Ao projetar esta estrutura, houve algumas premissas fundamentais, e que 
foram o mote das escolhas realizadas:

∙A estrutura deveria ser leve e fácil de transportar. Isto condicionou um 
pouco as dimensões dos materiais, pois é importante que eles possam ser 
transportados e armazenados facilmente. As tendas militares, por exemplo, 
têm uma estrutura em ferro, o que a torna muito pesada e consequente-
mente de difícil manuseamento.

∙Queria que a estrutura fosse modular, ou seja, que pudesse ser re-
produzida as vezes necessárias para se adaptar ao programa específico. As 
estruturas modulares oferecem mobilidade, facilidade, economia e muita 
versatilidade no uso.

∙A estrutura deveria ser muito fácil de montar, e ser possível fazê-lo 
por um pequeno número de pessoas. As tendas militares são muito difíceis 
de montar por serem tão pesadas e por essa mesma razão exigem muitas 
pessoas a montá-la. 

∙Os materiais utilizados na estrutura deveriam ser ecológicos, fáceis 
e baratos de produzir. Com base no estudo da arquitetura humanitária de 
Shigeru Ban, em que o tubo de cartão é protagonista da maioria das suas 
soluções, queria utilizar também o tubo como material estrutural, e manter 
o critério para o material utilizado nas ligações entre os tubos.

Com base nestes princípios, que eram as premissas para as decisões to-
madas no projeto, e aproveitando as influências de Shigeru Ban principal-
mente na Paper Log House, Paper Emergency Shelter e o Paper Partition 
System, projetei uma estrutura muito simples e modular, em que os tubos 
de cartão são o material principal e utilizo peças em contraplacado para fazer 
as ligações entre os tubos. 

Esta estrutura tem duas versões, uma mais simples com as paredes aber-
tas, “estilo tenda”, e outra com as paredes fechadas com tubos de cartão. A 
primeira versão é mais rápida e fácil de montar, pois envolve uma estrutura 
básica com tubos de cartão, que necessita da utilização de lonas e toldos 
para cobrir as paredes e a cobertura. A segunda versão tem as paredes fe-
chadas com tubos de cartão, o que lhe dá a capacidade de ter melhor con-
forto acústico e térmico. Em situações de necessidade é até possível encher 
os tubos de cartão com um material isolante, melhorando esta característica 
no abrigo. Em ambas as versões, a cobertura é exatamente igual, caracteri-
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zando-se por uma estrutura com os tubos de cartão coberta com uma lona. 
Em ambas as versões, a estrutura tem a possibilidade de ser modular, ou 

seja, multiplicar-se as vezes que forem necessárias e assim criar espaços de 
diversas dimensões, através do encaixe dos tubos nas peças de contraplaca-
do. O abrigo tem a área de aproximadamente 5,50m2, já que consiste num 
quadrado de 2,35 metros de lado. As paredes têm também uma altura de 
2,35 metros, ou seja, o abrigo em si é uma espécie de cubo, com todas as 
dimensões iguais. A cobertura funciona com uma estrutura independente e 
tem 50 centímetros de altura na sua zona mais alta.
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Desenho 1 - Planta Versão 1 | Escala 1.20

2,35 m

2,35 m
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Desenho 2 - Planta Versão 2 | Escala 1.20

2,35 m

2,35 m
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Desenho 3 - Planta Coberturas Versão 1 | Escala 1.20

2,35 m
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Desenho 4 - Planta Coberturas Versão 2 | Escala 1.20

2,35 m
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Desenho 5 - Alçado Frontal Versão 1 | Escala 1.20

2,35 m

2,95 m

2,35 m
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Desenho 6 - Alçado Frontal Versão 2 | Escala 1.20

2,35 m

2,95 m

2,35 m
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Desenho 7 - Alçado Lateral Versão 1 | Escala 1.20

2,35 m

2,95 m

2,35 m
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Desenho 8 - Alçado Lateral Versão 2 | Escala 1.20

2,35 m

2,95 m

2,35 m

2,95 m
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Desenho 9 - Módulo Versão 1 | Escala 1.50
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Desenho 10 - Módulo Versão 2 | Escala 1.50
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Materialidade e técnicas construtivas

A estrutura proposta utiliza 4 materiais diferentes em toda a sua compo-
sição, que têm propósitos diferentes. O material protagonista são os tubos 
de cartão, que servem como material estrutural. Para fazer a ligação entre os 
tubos, utilizo peças de contraplacado, que também são peças fundamentais 
para a estrutura. Para fazer o contacto da estrutura com o solo, e sabendo 
que o contraplacado não é o material ideial para a transição, são utilizadas 
ferragens de aço galvanizado para esse efeito. Para impermeabilizar a cober-
tura, são utilizados toldos, e que são também necessários para impermeabi-
lizar as paredes da estrutura na sua versão mais simples.

Tubo de cartão

O tubo de cartão é o material estrutural utilizado, tanto para construir 
a cobertura, como para as paredes. Todos os tubos de cartão utilizados na 
estrutura necessitam de um tratamento adequado, nomeadamente para 
que seja mais resistente à humidade, que é feito na altura da produção do 
tubo com pinturas impermeabilizantes específicas. Ao visitar a fábrica da 
Spiralpack, um dos produtores de tubos de cartão, percebi que existem duas 
medidas standard de diâmetro interior do tubo que estão continuamente a 
ser produzidas, que são 76,6 milímetros e 152,6 milímetros. Escolhi então 
utilizar na estrutura todos os tubos com a medida de 76,6 milímetros de 
diâmetro interior, pois dessa forma é possível garantir que sempre que hou-
ver necessidade de pedir tubos para estruturas de emergência, os locais de 
produção tem a possibilidade e facilidade de os produzir muito rapidamente. 
Em relação à espessura do tubo, escolhi a medida de 4 milímetros, pois é a 
medida utilizada nos tubos da Paper Log House projetada por Shigeru Ban, 
e esse tubo tem bons resultados a nível estrutural. De forma a facilitar a 
encomenda dos tubos e também o transporte, também achei importante 
uniformizar a medida de todos os tubos. Deste modo, tanto os tubos utiliza-
dos na cobertura como os tubos utilizados para as paredes da estrutura, têm 
2,30 metros de comprimento. Os únicos tubos que não têm esta dimensão 
são os que suportam a cobertura, que podem ter o comprimento desejado 
pelo utilizador. A única questão a garantir é que esta medida não é inferior a 
20 centímetros, para não impedir o encaixe correto das peças que suportam 
os tubos. 

Nesta proposta, a cobertura utiliza 4 tubos de 2,30 metros de compri-
mento, a primeira versão da estrutura utiliza 12 tubos de 2,30 metros e a 
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segunda versão da estrutura utiliza 116 tubos deste mesmo comprimento. 
Para suportar a cobertura são utilizados 2 tubos de 20 centímetros de com-
primento, a medida mínima possível, para suportar o lado mais baixo da co-
bertura e 2 tubos de 50 centímetros para suportar o lado mais alto.

Encaixes em contraplacado

Para fazer a ligação entre os tubos de cartão, são utilizadas peças de con-
traplacado feitas a partir de placas de 1 centímetro de espessura. Para que 
fosse mais fácil o transporte das peças e também pela facilidade de arruma-
ção, cada encaixe é composto por duas peças que depois encaixam entre si 
criando um encaixe tridimensional. Estas peças são desenhadas de forma a 
que os tubos encaixem perfeitamente na mesma, e possam ser colocados 
perpendicularmente uns aos outros construindo a estrutura. Este material é 
barato, fácil de produzir, de manuseamento fácil e também muito leve, sen-
do que cada peça pesa cerca de 300 gramas. Para resolver as ligações entre 
os tubos das duas versões das estruturas, foram desenhados três encaixes 
diferentes.

O primeiro encaixe é o que foi utilizado para encaixar os tubos na cobertu-
ra. Uma vez que na cobertura os tubos não são perpendiculares entre si, mas 
sim oblíquos, este encaixe tem uma peça giratória, que permite a ligação em 
qualquer ângulo que seja necessário, adaptando a inclinação da cobertura. 
Cada estrutura para a cobertura utiliza 4 encaixes deste tipo. O segundo en-
caixe é utilizado na versão mais simples da estrutura, que tem as paredes 
abertas. Este encaixe garante que os tubos ficam perpendiculares entre si, 
e são necessários 8 encaixes deste tipo para garantir o bom funcionamento 
da estrutura. O terceiro encaixe é mais complexo, e é utilizado na estrutura 
quando ela tem as paredes fechadas com os tubos de cartão. Este encaixe 
garante que os tubos ficam paralelos uns aos outros e bem fixos ao longo de 
toda a parede. Para a estrutura são necessários 4 encaixes deste tipo, que 
por sua vez encaixam todos uns nos outros.

Ferragens 

O contraplacado não é um material indicado para estar em contacto com 
o solo, porque isso provoca a degradação do mesmo. Para resolver essa 
questão, utilizo ferragens em aço galvanizado com espessura de 2,5 milíme-
tros que encaixam na peça de contraplacado e espetam no solo, permitindo 
que a estrutura fique fixa e com estabilidade. Esta peça espeta 30 centíme-
tros no solo e encaixa na peça de contraplacado na forma de cruz.
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Desenho 11 - Utilização dos toldos na estrutura



139

Toldos

Para garantir que o abrigo é impermeável, é importante a utilização de 
toldos e tecidos impermeáveis que cubram a cobertura e todas as suas faces. 
Estes toldos têm uma medida específica e são presos à estrutura com cordas 
para o efeito. Para as 4 faces laterais, são necessários 4 toldos quadrados 
com 2,50 metros de lado. Para a cobertura, será utilizado apenas um toldo 
que cobre toda a estrutura, como Ban utiliza na Paper Log House, e por isso 
deverá ser no mínimo um toldo quadrado com 4 metros de lado. Se neces-
sário, poderá existir também um toldo na base, para cobrir o chão do abrigo. 
Para garantir que esse toldo impede a entrada de humidade e água vinda 
do solo, deverá ter no mínimo 3 metros de lado. Para além destas camadas, 
deve ser utilizada uma “segunda pele”, ou seja, uma segunda camada de 
proteção com toldos de maiores dimensões que cubram toda a estrutura.
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Desenho 12 - Encaixe 1 | Escala 1.5

7,6 cm 7,6 cm 7,6 cm

21,6 cm 15,7 cm
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Figura 115 - Encaixe 1 
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Desenho 13 - Encaixe 2 | Escala 1.5

21,6 cm

31,6 cm

7,6 cm7,6 cm
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Figura 116 - Encaixe 2
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Desenho 14 - Encaixe 3 | Escala 1.5

7,6 cm

2,55 m

14,6 cm

31,6 cm
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Figura 117 - Encaixe 3 
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Desenho 15 - Ferragens | Escala 1.5

5 cm

8 cm

30 cm

35 cm

8 cm
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Figura 118 - Ferragens
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Método de montagem da estrutura

Após o projeto das duas versões do abrigo, o que tem as paredes abertas 
e o que tem as paredes fechadas com os tubos de cartão, achei importante 
testar os materiais e a estrutura em si, de forma a provar se eles realmente 
funcionam em conjunto. Os propósitos fundamentais da proposta eram que 
o abrigo fosse leve, fácil de transportar, fácil e rápido de montar e simples de 
reproduzir, e por essas razões decidi reproduzir todas as peças necessárias 
para a montagem da estrutura à escala real. O abrigo que foi testado foi a 
sua versão mais simples, e que utiliza as seguintes peças:

∙14 tubos de cartão de 2,30 metros de comprimento 
∙2 tubos de cartão de 0,50 metros de comprimento
∙2 tubos de cartão de 0,20 metros de comprimento
∙4 encaixes em contraplacado do Tipo 1
∙8 encaixes em contraplacado do Tipo 2
∙4 ferragens

Os tubos de cartão foram oferecidos pela Spiralpack, uma empresa que 
produz os tubos, e que entregou com as dimensões necessárias. Os encaixes 
em contraplacado foram produzidos por mim, com materiais acessíveis e 
muito fáceis de trabalhar. Após juntar uma equipa de 4 pessoas, consegui-
mos testar vários métodos de montar a estrutura, até concluir qual seria o 
mais apropriado.

O primeiro passo a fazer é montar o quadrado que constitui a base do 
abrigo, incluindo os 4 tubos de cartão e 4 dos encaixes Tipo 2, e movê-la 
para outro local já montada. Após a montagem da base, é necessário montar 
a cobertura. A montagem da cobertura inicia-se com a montagem da base 
da mesma, que é igual à anterior, ou seja, com 4 tubos de cartão e 4 encai-
xes do Tipo 2. É importante que esta base seja contraventada, para que se 
garanta que durante todo o processo de montagem a forma de quadrado 
não será alterada. Quando terminado este processo, são montados os tubos 
mais pequenos, que irão definir a inclinação da cobertura. Encaixa-se então 
as 4 peças do Tipo 1, e consecutivamente os tubos necessários para a res-
tante cobertura. 

Quando terminado este processo de montagem da cobertura, começa a 
fase de encaixe dos tubos que definem a altura das paredes. Para esta pro-
cesso, os voluntários levantam os quatro vértices da base da cobertura, e a 
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partir daí inserem o tubo de cartão no encaixe já disponível para o efeito. 
Depois é só pegar novamente na base montada no início do processo, e en-
caixá-la na restante estrutura. Mais uma vez, é importante contraventar as 
faces laterais do abrigo, para que a estrutura se mantenha firme e sem de-
formações. As faces que forem utilizadas para entrada no abrigo não podem 
ser contraventadas, mas desde que as outras o sejam a estrutura mantém-se 
intacta. Quando este processo estiver completo, são encaixadas as ferragens 
para que a estrutura fique totalmente presa no solo. Para além deste contra-
ventamento das faces, será importante também espiar o abrigo, com cordas 
que suportem os vértices do abrigo a outros pontos externos ao mesmo.

Este processo foi realizado com apenas 4 voluntários, que demoraram 10 
minutos a montar toda a estrutura. Uma vez que o abrigo tem a possibilida-
de de ser reproduzido de forma modular, este processo pode ser reproduzi-
do as vezes que forem necessárias. Só após a estrutura estar totalmente fixa 
é que se procede à montagem dos toldos.
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Figura 119 - Materiais a utilizar na estrutura
Figura 120 - Encaixe das peças
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Figura 121 - Montagem da base
Figura 122 - Deslocação da base
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Figura 123 - Montagem da base da cobertura
Figura 124 - Contraventamento da base da cobertura
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Figura 125 - Montagem da cobertura
Figura 126 - Estrutura da cobertura
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Figura 127 - Levantamento da cobertura
Figura 128 - Encaixe dos tubos da parede
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Figura 129 - Contraventamento das faces
Figura 130 - Estrutura final
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Custos da estrutura

O projeto em estudo, para além de ser uma estrutura leve, fácil de mon-
tar e de transportar, utiliza materiais que são mais ecológicos e que têm um 
custo de produção relativamente baixo. Para verificar esta condição, pedi 
orçamentos a diversas empresas que produzem os referidos materiais, ten-
do em conta a necessidade de montar 10 exemplares da estrutura de forma 
modular, ou seja, encaixando os módulos uns nos outros. 

A construção dessa estrutura necessita da seguinte quantidade de mate-
riais:

∙115 tubos de cartão de 2,30 metros
∙12 tubos de cartão de 0,20 metros
∙10 tubos de cartão de 0,50 metros 
∙22 encaixes Tipo 1
∙44 encaixes Tipo 2
∙22 ferragens

Para o custo dos tubos de cartão, contactei a Spiralpack, que me deu os 
seguintes custos: cada tubo de 2,30 metros tem o custo de 0,916€, um tubo 
de 0,50 metros custa 0,86€ e um tubo de 0,20 metros custa 0,39€. Tendo 
em conta o total de tubos necessários de cada tipo, dá um valor total de 
118,62€. Para a produção e corte das peças de contraplacado contactei a 
empresa Clad Laser & CNC, que me deu um orçamento de 660€ + iva. Assim 
sendo, o valor total fica aproximadamente de 811,80€. Para a produção das 
ferragens contactei a Serralharia Oliveira, que me deu um orçamento aproxi-
mado de 55€ + iva por cada peça. Tendo em conta o total de peças necessá-
rias, dá um valor total de 1 488,30€.

No total da construção desta estrutura com 10 módulos gastaríamos cer-
ca de 2 418,72€. 

Em relação aos toldos e lonas necessárias para cobrir a estrutura, o ideal 
seria que fossem todos doados, como acontece com os abrigos de emer-
gência de Shigeru Ban. Contudo, caso tal não seja possível, foi necessário 
também analisar os toldos que existem no mercado e que utilizamos mais 
normalmente nos escuteiros, já com medidas específicas, e que podem ser 
utilizados para cobrir a estrutura.

Em relação a toldos, os 10 módulos necessitariam de:
∙31 toldos com pelo menos 2,5 metros de lado
∙10 toldos com pelo menos 4 metros de lado
∙10 toldos com pelo menos 3 metros de lado
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Para orçamentar os toldos, recorri a diferentes sites que vendem este tipo 
de material, como Noitedecampo.com e Vidacampista.com. Para o primeiro 
caso, encontrei um toldo encerado em ráfia retangular de 2,5 x 3 metros de 
lado, que custa 12€. Para o segundo caso encontrei um toldo com as mesmas 
características e com 4,5 x 5 metros, que custa 23€. Para o terceiro caso en-
contrei um toldo de  3x4 metros que custa 14,90€. Isto dá um total de 751€ 
no total de todos os toldos necessários.

Concluindo, se for necessário comprar todos os toldos necessários para 
cobrir a estrutura, o projeto no geral com os 10 módulos ficaria num va-
lor aproximado de 3 169€, o que dá uma média de cerca de 320€ por cada 
módulo. Será necessário deixar alguma margem para outros acessórios que 
sejam necessários, como por exemplo as cordas para o contraventamento, 
mas serão pequenos valores.

Caso a necessidade seja construir a estrutura que tem as paredes todas 
fechadas com os tubos de cartão, o valor gasto em tubos aumenta conside-
ravelmente, contudo são necessários muito menos toldos, pelo que o valor 
geral da estrutura não deve variar de uma forma drástica em relação ao cal-
culado anteriormente.



CONSIDERAçÕES FINAIS
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O estudo da arquitetura humanitária de Shigeru Ban, das suas obras nos 
países emergentes, da sua participação no Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados e da criação dos Voluntary Architects Network 
permite-nos ver a arquitetura de emergência com tanta excelência como a 
arquitetura do dia a dia.

Este tema levanta também a questão da responsabilidade dos arquitetos. 
Com a formação que temos, podemos ser mais ativos nesta realidade difícil, 
introduzindo novas soluções de abrigos e infraestruturas de apoio, com a 
preocupação de utilizar materiais mais sustentáveis, low tech e low cost. Shi-
geru Ban começou a utilizar o tubo de cartão precisamente neste contexto 
de situações de emergência, pois viu neste material capacidades estruturais 
que se tornavam muito úteis em estruturas deste tipo.

Ao estudar o processo de fabrico dos tubos de cartão, percebi que é um 
processo simples e rápido, que permite a produção em série do material, e 
com base nas obras de Shigeru Ban estudadas, achei fundamental pôr em 
prática a compreensão própria que fiz do material.

Esta estrutura que desenhei pode surgir como alternativa a muitas ou-
tras que já existem, como as tendas militares e outros tipos de abrigo, mas 
introduz o tubo de cartão como material estrutural, que pode ser uma mais 
valia. De facto, a facilidade do transporte, a leveza e disponibilidade dos ma-
teriais podem ser fatores fundamentais no momento de socorro imediato. 
Para além disso, este abrigo introduz a possibilidade de ser construído de 
forma modular, sendo reproduzido as vezes que forem necessárias até atin-
gir a área útil pretendida. Com poucos voluntários, um módulo é construído 
rapidamente e com bastante facilidade, ao contrário do que acontece com 
outras estruturas como as tendas militares, e qualquer pessoa o consegue 
construir com instruções básicas. Cumpriu todos os requisitos que tinha de-
finidos e pode ser posto em prática se houver essa vontade.

Todas as pessoas merecem arquitetura de qualidade, quer seja na sua 
habitação, nos edifícios públicos ou mesmo quando se encontram em situa-
ções de desastre, e sem dúvida este estudo tornou-me mais sensível a esses 
momentos e à nossa responsabilidade em ser mais ativos nesses contextos.
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