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Resumo 

Este trabalho surge com a necessidade de adaptação de novas técnicas e formas de projectar, de modo 

a que as construções em Cabo Verde respeitem as doutrinas da sustentabilidade. Mas surge 

principalmente numa demanda para a realização de novas construções de modo a albergar as vítimas 

da última catástrofe natural na ilha do Fogo – a erupção vulcânica de 2014 – na comunidade de Chã-

das-Caldeiras, onde vários fogos foram destruídos.  

Após uma introdução ao arquipélago e suas condicionantes, é feita uma análise construtiva, realizada 

não só à base de documentos, mas também questionários realizados a técnicos da construção no país, 

de modo a conhecer o estado actual das construções. 

Propõem-se então algumas estratégias e técnicas de sustentabilidade e também arquitectónicas de 

modo a reduzir ao máximo o consumo de energias e recursos como a água e a electricidade, que podem 

ser gerados de uma forma limpa. 

Após uma análise ao caso de estudo – ilha do Fogo – procura-se apresentar novas recomendações de 

projecto criando modelos que tenham a ver com o quotidiano da comunidade, tanto na sua forma como 

na utilização de materiais locais, visando sempre estratégias que tenham no horizonte uma construção 

sustentável e que consiga responder às demandas básicas do dia-a-dia dos habitantes. 

Conclui-se então que conseguir um edifício autossuficiente, minimalista no que respeita ao uso de 

recursos energéticos é algo que está ao alcance dos projectistas, e são um conjunto de acções, simples 

e materiais a custos irrisórios que tornam um edifício sustentável e respeitante das características 

bioclimáticas. 
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Abstract  

This work houses on the need to adapt to new design strategies, so that the buildings in Cape Verde may 

respect the doctrines of sustainability. There is a need for new constructions in order to house victims of 

the last natural catastrophe on Fogo Island - a volcanic eruption in 2014 - in the community of Cha-das-

Caldeiras, where villages were destroyed. 

After an introduction to the archipelago and its conditions, a constructive analysis is made, carried out not 

only on the referenced documents but also questionnaires conducted to technicians that work in the 

construction area, in order to know the current conditions of the buildings. 

Some strategies and techniques on how to do a bioclimatic design were proposed in order to reduce the 

consumption of energy and resources, such as water and electricity that can be generated in a cleaner 

way. 

The research on the case study - Fogo Island - seeks to present new draft recommendations, creating 

models that not only have to do with the community's daily life, but also seek strategies that have 

sustainable construction on the horizon. 

In conclusion, we get to know that a bioclimatic building is something that is within the reach of every 

project designer, through the use of a set of simple strategies, including the use of local material, 

orientation, openings design and the creation of forms, taking advantage of solar energy and recycling 

resources like water.  
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INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento socioeconómico, tecnológico e cultural, a demanda para adaptação de 

habitações em Cabo Verde é cada vez maior. Não é novidade que factores como a falta de emprego 

nas comunidades mais vulneráveis, provoca um êxodo rural em busca de melhores condições nas 

cidades. Estes factores também contribuem para o surgimento de uma rede de construções ilegais 

que visam albergar as populações mais condicionadas. Estas construções têm inconvenientes como, 

falta de planeamento, saneamento básico, utilização de luz elétrica ilegal, sem mencionar a própria 

implantação. 

Em Novembro de 2014, a comunidade de Chã-das-Caldeiras da ilha do Fogo sofreu uma catástrofe 

natural – erupção vulcânica – que destruiu um conjunto de equipamentos, incluindo habitações, 

deixando cerca de 1200 pessoas desalojadas. Torna-se então necessário a estruturação de um 

projecto que viabilize a construção de novos equipamentos de modo a habitar as pessoas que 

ficaram desalojadas devido à catástrofe. 

O presente trabalho tem então primeiramente como objectivo analisar as construções no território 

cabo-verdiano, e propor um conjunto de acções que viabilizem o surgimento de construções mais 

sustentáveis e edifícios bioclimáticos. Como objectivo secundário pretende-se propor um conjunto de 

modelos para construções de novos equipamentos perdidos na erupção vulcânica na Chã-das-

Caldeiras, aplicando as regras apresentadas no objectivo principal, tentando chegar a um conjunto de 

construções definidas por linhas que proporcionam um edifício bioclimático, e que minimiza o uso de 

recursos energécticos.  

Sendo natural de Cabo Verde, e após visitas feitas ao longo dos anos à capital, e tendo 

acompanhado as notícias das consequências desastrosas da erupção, surge então a vontade de 

colaborar de alguma forma, de modo a melhorar a vida das pessoas, neste caso, principalmente das 

mais desfavorecidas. E nada melhor do que a área da construção, pois desde os primeiros tempos 

que Homem habita o planeta terra sempre foi presente a manifestação de arquitectura, criar um 

abrigo onde este se possa sentir seguro e confortável, manifestação e sentimento que até hoje se 

encontra presente. Por isso, surge então a vontade de criar algo, que tenha em conta as raízes e o 

quotidiano das pessoas, fugindo às regras da industrialização da construção, procurando soluções 

naturais e sustentáveis, e que sejam de fáceis adopção. 

A Dissertação encontra-se dividida em quatro capítulos. No primeiro capítulo, faz-se uma introdução 

ao arquipélago de Cabo Verde em suas condicionantes socioeconómicas. Faz-se em seguida 

análises nas tipologias arquitéctónicas existentes hoje em dia e seu enquadramento sustentável, bem 

como os primeiros assentamentos no território e como estas evoluíram ao longo do tempo. Após esta 

análise segue-se a apresentação de algumas técnicas que podem ser aplicadas de modo a aproveitar 

as energias disponíveis no país, como o sol e o vento, baseadas, sobretudo em informações como no 

livro Arquitectura sustentável em Cabo Verde: Manual de boas práticas por CPLP coordenado pelo 
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professor Manuel Correia Guedes, e em seguida apresentam-se casos de estudo onde estas técnicas 

foram aplicadas. 

No segundo capitulo apresentam-se técnicas ou estratégias que podem influenciar e melhorar de 

forma considerável aspectos como a ventilação, iluminação, impermeabilização, e conforto térmico, 

isto através de novas formas de orientação, uso de materiais, bom dimensionamento de vãos e um 

controlo de diferentes formas de ventilação do edifício, para a redução de calor naturalmente, 

evitando assim o uso de energia eléctrica para iluminação ou arrefecimento do edifício. 

O terceiro capítulo tem como objectivo uma análise das condicionantes da ilha do Fogo, seguido das 

características construtivas principalmente na zona de Chã-das-Caldeiras. Em seguida faz-se uma 

breve descrição dos danos causados pelas lavas resultantes da erupção de 2014. Em seguimento 

faz-se a apresentação e caracterização dos novos modelos propostos como recomendações de 

projecto, descrevendo as técnicas, e os materiais usados no sentido de tornar os equipamentos em 

construções bioclimáticas e a custos reduzidos. 

No quarto capítulo falaremos de breves recomendações de projectos que têm numa síntese das 

normas desustentabilidade que os novos projectos devem seguir de modo a seguir uma linha para 

uma arquitectura bioclimática e sustentável. 
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1. ENQUADRAMENTO: ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE 

Neste capítulo é feita uma breve introdução ao arquipélago de Cabo Verde, de modo a conhecer um 

pouco do que é a história, o povo e a economia do país. É também apresentada uma descrição do 

contexto físico do território. 

1.1. INTRODUÇÃO AO ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE 

1.1.1. História do Arquipélago de Cabo Verde 

A autoria da descoberta de Cabo Verde é uma questão discutida ainda hoje. Alguns defendem que 

povos Árabes já haviam visitado o território, porém no contexto dos Descobrimentos Portugueses 

autores defendem que este foi descoberto em 1460. O certo é que em 1462 foi iniciada a povoação, 

sendo que as primeiras ilhas a serem povoadas foram a ilha de Santiago seguido da ilha Fogo. 

Santiago foi ocupada na sua parte na Ribeira Grande, onde foi introduzido um sistema de capitanias, 

e posteriormente construída a capela, o hospital e o palácio. Foram trazidos escravos proveniente da 

costa da Guiné, para o cultivo de cana-de-açúcar, algodão e outras árvores frutícias. 

O clima hostil, quente e seco, condicionou o desenvolvimento da colonização, porém o território 

compensava na sua localização geográfica, que durante o século XVI, XVII e XVIII servia de ponto de 

distribuição entre as rotas atlânticas Europeias, Americanas e Africanas, impulsionando o 

desenvolvimento do comércio de escravos e bens como, couros, sebo, algodão, açúcar, aguardente e 

frutas como figos, uvas e melões. 

Com a abolição da escravatura em 1876, o interesse pelo arquipélago diminuiu, situação que só se 

reverteu após a 2ª Guerra Mundial. Após a criação de movimentos de independência em 1956, Cabo 

Verde e Guiné-Bissau vincularam-se para a libertação dos mesmos, e após a Revolução dos Cravos 

que pôs fim a ditadura em Portugal, Cabo Verde obteve a sua independência em 1975, e as primeiras 

eleições democráticas foram realizadas em 1991. 

A ilha do Fogo, assim denominado devido ao vulcão, que se julga estar em actividade quando os 

colonos chegaram pela 1ª vez, foi a segunda a ser povoada, pois tinha apresentado condições para a 

plantação da vinha, e por essa razão foi povoada em finais do século XV. 

Em 1582 - segundo as letras do escritor cabo-verdiano Germano Almeida, no seu livro Cabo Verde, 

Viagem pela História das Ilhas - ilha do Fogo tinha cerca de 2300 pessoas, das quais 300 eram 

homens livres e 2000 escravos, vivendo praticamente numa economia feita exclusivamente no cultivo 

e plantação do algodão e videira cujos produtos eram enviados para “San Tiago”, e depois 

exportados e comercializados na Guine e Brasil. A vida dos Foguenses bem como as gentes doutras 

ilhas durante o período da colonização, não foi nada fácil, devido à falta da liberdade, havendo 

períodos de grande sofrimento que marcaram para sempre a história desse povo. 

Além do saque dos holandeses em 1655 durante o Séc. XVII, a ilha sofreu muitos desastres naturais 

devido ao vulcão, e também humanos como a fome e a pobreza. Durante a Segunda Guerra em 

1941-1942, outra catástrofe humana ocorreu na ilha do Fogo, causando inúmeras perdas de vidas e 
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bens materiais. Nesse tempo muitas pessoas decidiram emigrar para os Estados Unidos da América, 

onde puderam contribuir e aliviar a catastrófica situação presente na ilha, através de remessas. 

Hoje a ilha possui um forte sentimento cultural, dividido em três principais concelhos - São Filipe, 

Mosteiro e Santa Catarina - apresentando um conjunto de celebrações tradicionais, bem como 

belíssimas construções coloniais e vernaculares, que tornam a ilha numa grande atração turística 

juntamente com o seu imponente vulcão e um enorme parque natural. 

Chã-de-Caldeiras, no contexto do povoamento da ilha do Fogo e do concelho de Santa Catarina, é 

um povoado recente – início do século XX. Apesar das múltiplas potencialidades como: microclima, 

agricultura, pastorícia e recentemente, turismo, artesanato e comércio, o povoado foi, ao logo da 

história, ignorado pelos governos - central e local (Nunes, 2015). 

Chã é uma parcela de território fértil comparando com outros a nível nacional. Um caso singular em 

Cabo Verde. Possui um microclima que propicie a prática de agricultura, duas vezes ao ano, e boas 

condições para a prática de criação de animais. Pode dizer-se que no início da fixação dos primeiros 

moradores o microclima e condições favoráveis para a prática de agricultura e criação de animais 

foram fatores determinantes.  

Os habitantes de Tinteira que cultivavam terrenos em Campanas faziam diariamente o percurso de 

Tinteira para Campanas passando por Chã-das-Caldeiras. Nesse percurso observaram 

cuidadosamente a fertilidade e humidade no sopé das rochas. Os homens resolvem então semear 

algumas sementes, fazer algumas plantações e criar animais. As sementes semeadas e as 

plantações realizadas desenvolveram-se sem muito cuidado dos agricultores e começaram a dar os 

primeiros frutos. Esses homens observaram o comportamento dessas sementes, das plantas e a 

fertilidade do solo resolveram então fixar residência na localidade chamada Bangaeira, em locais hoje 

cobertas por lavas vulcânicas de 1951. Portanto, as primeiras moradias de Chã-de-Caldeiras estão 

subterradas pelas lavas. Enquanto algumas famílias fixaram-se em Bangaeira, outras se fixaram na 

região conhecida por Portela. Por isso, inicialmente Chã-de-Caldeiras era constituída por dois núcleos 

populacionais: Bangaeira e Portela. Hoje existem, para além desses, os povoados de Cova Tina e 

Dje de Losna e Boca Fonte. Os homens dessa localidade desde o início perceberam que o trabalho é 

o meio da dignificação do próprio homem. Por isso, desde muito cedo acreditaram em si mesmos. 

São empreendedores por excelência e os habitantes, na sua maioria, trabalham por conta própria. 

 

1.1.2. Aspetos Geográficos, Geomorfológicos e Geofísicos 

Cabo Verde é um arquipélago formado por 10 ilhas, situado na região central do Oceano Atlântico 

acerca de 570 km da Costa da Africana Ocidental, cobrindo uma área de pouco mais de 4033km2.  

Ao conjunto das 5 ilhas situadas a norte dá-se o nome de ilhas Barlavento, e ao conjunto situado a 

sul de ilhas Sotavento. Fazendo parte das ilhas da Macaronésia, Cabo Verde não escapa ao fardo, 

tendo também as suas ilhas uma origem vulcânica, devido a um ponto quente associado a um 
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inchamento batimétrico. As ilhas datam de oito milhões de anos – lado oeste – e 20 milhões de anos 

– lado leste, sendo na sua maioria compostas por rochas ígneas com partículas vulcânicas e detritos 

piroclásticos. 

 

 

Figura 1.1 – Mapa Geral Cabo Verde 
[Fonte: wikipedia (2011)] 

  

O arquipélago apresenta uma diversidade de relevos, sendo as mais íngremes a ilha de Santo Antão, 

São Nicolau e Santiago, e as mais planas a ilha do Sal, Boavista, e Maio. Nas ilhas mais 

montanhosas podemos encontrar encostas áridas, que na sua base cederam espaço para plantações 

de bananas e canas, já nas ilhas mais planas como Sal e Maio podem encontrar-se extensas salinas.  

  

Figura 1.2 – Ilha de Santo Antão (esquerda) Ilha da Boavista (direita) 
[Fonte: capvert-voyage (2010) | vanguartour (2011) ] 

 

A ilha do Fogo é a quarta maior do arquipélago e apresenta uma forma cónica, com 

aproximadamente 25km de diâmetro e uma altitude máxima de 2.829m no topo do Pico do Fogo. 

Corresponde a um grande edifício vulcânico com centro deslocado para nordeste. As suas vertentes 
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apresentam declives médios que variam entre 12º, nas zonas Sul e Oeste, 18º na zona Norte e 25º 

no flanco Este, podendo localmente, atingir 28º (BEBIANO, 1932; RIBEIRO, 1960).  

O vulcão possui um longo histórico de erupções que se apresentam abaixo, sendo que o mais 

recente aconteceu em 2014. 

Erupções Identificadas 

1. Erupção de 1664 

2. Erupção de 1721 – 25 

3. Erupção de 1769 

4. Erupção de 1785 

5. Erupção de 1799 

6. Erupção de 1816 

7. Erupção de 1847 

8. Erupção de 1852 

9. Erupção de 1857 

10. Erupção de 1951 

11. Erupção de 1995 

12. Erupção de 2014 

 

Quadro 1.1 – Histórico de erupções vulcânicas Ilha do Fogo  
[Fonte: PDM de Santa Catarina – 2010] 

 

   

Figura 1.3 – Ilha do Fogo                                        Figura 1.4 – Chã das Caldeiras 
                          [Fonte: zap.aeiou (2009)]                                             [Fonte: wikipedia (2010)] 

 

O topo do edifício encontra-se truncado por uma caldeira em forma de hemiciclo, com cerca de 9km 

de diâmetro máximo segundo a direção N-S e abertura para Este. Esta depressão é denominada por 

“Chã das Caldeiras” e situa-se a uma cota aproximada de 1.700m. As paredes da caldeira têm um 

declive próximo da vertical, chegando a atingir 1000m de altura. No interior da Chã desenvolve-se um 

grande cone vulcânico denominado Pico do Fogo e localmente designado por “Vulcão”. Este 

apresenta um diâmetro basal de 5km e eleva-se a cerca de 1.200 m da Chã alcançando a altitude 

máxima da ilha configurando uma geomorfologia em forma de semi-arco, que se abre do lado oriental 

(Cabral, J.; Ferreira, T. Gaspar, J. L.; Queiroz, G, 2012). 
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O cone vulcânico apresenta declives mais acentuados no lado Este com uma clara ausência de 

terrenos planos de grandes dimensões o que influência o planeamento de construções nessas áreas. 

A parte inferior das encostas da ilha é menos íngreme que a superior, situando-se a fronteira 

morfológica nos 1200-1500 m de altitude. Acima dos 1200-1500m o declive acentua-se, em algumas 

zonas de forma brusca, coincidindo com o aparecimento de espessas camadas de piroclastos 

intercalados com escoadas de lava mais raras. 

O contorno litoral é formado por arribas verticais de erosão marinha, com exceção de três zonas, 

correspondentes a plataformas de lavas – fajã - no NE, SE e NW da ilha, limitadas no interior por 

arribas fósseis. 

Os materiais na base do edifício - cone - correspondem à atividade efusiva, em que o derrame de 

lavas fluidas produziu declives suaves. Os materiais das zonas superiores correspondem à atividade 

predominantemente explosiva e cuja maior viscosidade das lavas, resultou em relevos mais íngremes 

(Ribeiro Orlando,1960). 

É notória a ocorrência de cones vulcânicos, em geral com 50 a 100m de altura, distribuídos de forma 

desigual nos flancos da ilha, sendo mais comuns na meia encosta e na zona baixa. A maior 

densidade é observada numa faixa estreita e radial na zona SE da ilha, próximo da povoação de 

Cova Figueira (Ribeiro Orlando, 1960). 

O Plano Diretor Municipal do Município de Santa Catarina realizado em 2010 identifica quatro tipos de 

morfologias na ilha do Fogo:  

 Formas relativamente planas junto ao mar, designadas de plataforma de lava ou fajã de 

pouca extensão nas regiões litorais com desníveis abruptos que dão para o mar, estas 

aparecem em sectores muito localizados junto ao mar, como Salinas, no Concelho de São 

Filipe e no flanco oriental do Concelho de Santa Catarina. 

 A parte intermédia do cone vulcânico com declives muito acentuados que se estende até à 

bordeira, limite exterior. Os declives médios do edifício variam entre o 12º nas zonas Sul e 

Oeste, 18º na zona Norte, até 25º no flanco Este da ilha (Bebiano, 1932; Ribeiro, 1960). 

 Merecendo referência pela sua morfologia à «suis generis», Chã das Caldeiras, tendo uma 

abertura na direção Leste. Regista-se a ocorrência de vários cones adventícios, tanto dentro 

da caldeira como fora da caldeira, exterior à bordeira. No Concelho de Santa Catarina 

sobressai o monte preto. 

 A quarta grande unidade, em termos morfológicos tem a ver com o cone vulcânico principal 

que se ergue a partir de chã das caldeiras no seu flanco oriental. 

 

Declive 

Tendo em conta que a ilha é muito acidentada os declives fracos, inferiores a 3 % ocupam cerca de 7 

% da área total do concelho de Santa Catarina. Estas áreas incluem também Chã das Caldeiras, de 
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morfologia relativamente plana, mas de alto risco e, por conseguinte pouco favorável ao 

estabelecimento humano. São as áreas mais a sul nas altitudes mais baixas que apresentam, do 

ponto de vista morfológico, declive menos acentuado, de salientar a ocorrência de vários cones 

vulcânicos. (Plano Diretor Municipal do Município de Santa Catarina, 2010) 

Considerados acentuados para fins de agricultura de regadio, por favorecer o escoamento e a erosão 

dos solos as áreas com declives superiores a 16% ocupam cerca de 67,9% da área total do concelho. 

 

Geofísica 

As rochas basálticas do Fogo, que ocupam a maior parte da ilha, sob o modo de escoadas, filões e 

chaminés, correspondem à fase efusiva, e os inúmeros cones vulcânicos de material piroclástico, 

também basálticos, correspondem à fase explosiva das erupções. Observam-se, embora em 

situações pontuais, rochas do tipo fonolítico com maior percentagem de sílica de que as rochas 

basálticas. De entre as rochas que afloram na ilha podem-se destacar as bazaníticas, limburgitícas, 

nefelinitos entre as rochas vulcânicas, e gabros e tijolitos entre as rochas plutónicas. Carbonatitos 

afloram incluídos na unidade geológica mais antiga. Areias e cascalheiras da praia, aluviões, 

depósitos de vertente e depósitos torrenciais atestam a presença de rochas sedimentares (Mota 

Gomes,1994 cit in Alfama, 2007). 

O concelho de Santa Catarina conserva as formações geológicas mais recentes do arquipélago. 

Essas formações geológicas caraterizam-se por ser muito pobres em sílica e, por conseguinte são 

denominadas de rochas básicas que apresentam uma cor escura. As formações geológicas 

predominantes são os nefelinitos apresentando 55%, seguido de cones de acumulação de escórias 

que ocupa 17% da área do município. As rochas sedimentares tem pouca representatividade no 

conjunto geral, de salientar a ocorrência de muitos cones de piroclastos, material muito poroso, de 

grande fragilidade no que diz respeito à sua utilização na construção. (Plano Diretor Municipal do 

Município de Santa Catarina, 2010) 

 

Clima 

Localizado na zona subsaheliana, o arquipélago é caracterizado por um clima semiárido ou tropical 

seco. Predominado pelos ventos alíseos e o harmatão que moderam o clima. As temperaturas 

médias anuais rondam os 25ºC. 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Temperatura (ºC) 24 24 25 25 25 26 27 29 29 29 27 25 

Precipitação (mm) 5.3 3.8 1.3 0.0  0.0 0.0 0.8 14.1 33.6 6.5 2.5 1.6 
 

Quadro 1.2 - Condições meteorológicas anuais 
 [Fonte: pt.wikipedia.org] 
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Pode-se dizer que existem duas estações no arquipélago: a estação seca que vai do mês de 

Novembro até meados de Julho pelo qual são responsáveis os ventos fortes – Alíseo e Harmatão – e 

a estação chuvosa, que vai de meados de Julho até o mês de Outubro. Os ventos Alíseos 

desempenham uma função importante na formação de nevoeiros que por sua vez possibilitam a 

captação de água pela vegetação.  

A pluviosidade das ilhas com baixo-relevo – São Vicente, Sal, Boa Vista, e Maio - pode-se dizer que é 

praticamente nula, enquanto as mais acidentadas beneficiam mais da estação chuvosa, que mesmo 

assim é precária. A temperatura da água do mar varia entre 21ºC e 25ºC. 

A ilha do Fogo caracteriza-se por ser ligeiramente mais quente, muito devido ao facto de abarcar o 

imponente Vulcão de Fogo, e também apresenta uma pluviosidade considerável em relação às outras 

ilhas. Abaixo se apresentam os dados fornecidos pelo INMG, onde nota-se claramente uma 

superioridade tanto na temperatura como na pluviosidade que em outras ilhas com baixo-relevo 

atinge apenas 70 mm anual. (Quadro 1.3, Quadro 1.4 e Quadro 1.5 – Anexo III) 

A localidade de Chã de Caldeira tem um clima subtropical seco. As temperaturas são mais baixas 

que a média do país e a ocorrência de precipitação, devido a sua altitude, é mais frequente por 

condensação das nuvens. Cerca de 20% da água de precipitação perde-se por escoamento 

superficial, 13% dirige-se à recarga de aquíferos e a restante desaparece por evaporação.  

 

Vegetação 

Aproximadamente 900 espécies de plantas endémicas são encontradas particularmente nas ilhas da 

Macaronésia, de entre as quais, 136 pertencem à Madeira, 72 nas ilhas dos Açores, 607 às ilhas 

Canarinas e 82 em Cabo Verde. Apesar de uma diversidade no património biológico, como vimos 

anteriormente, a maioria da população de Cabo Verde faz prática da agricultura, e de forma muito 

excessiva, isso levou a uma forte degradação do ecossistema natural. O país possui uma fraca 

quantidade de flora nativa, aproximadamente 200 espécies, já o número de espécies exóticas é bem 

maior, aproximadamente 400 espécies. 

Por todas as ilhas mais montanhosas, nomeadamente Santo Antão, São Nicolau, Santiago, Fogo e 

Brava, podemos encontrar plantações de banana, milho, feijão e canas. A ilha da Brava é a das mais 

montanhosas do país, com um clima húmido, e detém a maior quantidade de espécie de florais, por 

este facto conhecido como a ilha das Flores.  
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1.2.  ARQUITECTURA SUSTENTÁVEL 

Neste capítulo é feito um enquadramento nos vários tipos de construções que se verificam no país 

desde o seu descobrimento no séc. XV até os dias de hoje, passando pelas primeiras formas 

vernaculares, aos edifícios coloniais, até aos contemporâneos. Seguidamente são discutidos 

aspectos de sustentabilidade (1.2.4). 

Apesar da hipótese das ilhas de Cabo Verde serem conhecidas antes da chegada dos Portugueses, 

no século XV, não foram ainda descobertos vestígios de construções que atestam a permanência do 

homem neste arquipélago, nesse período. Portanto, parte-se do princípio, que as técnicas de 

construção e a arquitetura tenham evoluído a partir do processo de colonização, iniciado nessa época 

de expansão europeia (Gomes, 2004). 

O maior desafio dos primórdios construtivos no arquipélago foi adaptar as doutrinas construtivas, 

tanto Europeias como Africanas, ao quadro natural de insularidade vulcânica e saheliana e a falta de 

recursos naturais que era desconhecido por ambos os povos. 

Não foi possível adaptar as construções populares a base de barro – taipas, adobe e tijolo, muito 

dado pela escassez em grande volume da componente argila no território cabo-verdiano. Apesar da 

abundância das pedras vulcânicas e dos primeiros ensaios de construção terem sido feito na ilha da 

Madeira, Açores e Canárias, o know-how do trabalhar de tal material era algo não dominado nem 

pelos portugueses nem pelos africanos.  

Devido a essa dificuldade de trabalhar com as rochas vulcânicas, foi fundamental a importação de 

materiais como rocha calcária, madeira, telhas e cal. As ruínas na localidade de Ribeira Grande 

testemunham esse facto apresentando cantarias nos templos e nas casas senhoriais. 

A decadência comercial da Ribeira Grande e a necessidade crescente de habitação determinaram, 

progressivamente, a utilização de material local, pelo que, os blocos de basalto passaram a dominar 

a construção. No entanto, os blocos de calcário proveniente das cantarias dos antigos edifícios da 

Cidade Velha e mesmo lápides tumulares foram reutilizados, durante várias gerações, nas “pedras de 

cunhal” das casas, até a sua proibição formal, nos nossos dias (Gomes, 2004). 

Com a evolução das técnicas de construção em Cabo Verde, nos finais do século XIX, consolida-se a 

utilização das rochas vulcânicas como principal material na confecção de paredes. O tijolo, muito 

raro, e sempre importado, só foi utilizado em locais de destaque de edifícios públicos e nas casas de 

“homens de posse,” que utilizaram a argamassa de cal e areia para o ligamento das pedras. A 

cobertura era, geralmente, telha de barro ou de madeira, também, importados (Gomes, 2004). 

No século XX, mais precisamente nos finais dos 60, início dos anos 70 ia vingando-se cada vez mais 

a seca, que teve como uma das consequências a escassez da palha de cana-sacarina que servia de 

cobertura das casas. Para responder a esse problema o governo da época desenvolveu um 

programa de assistência pública que consistia na distribuição de telha em fibrocimento, e ao mesmo 

tempo houve também uma rápida difusão de casas cobertas com laje de betão armado. Assim com 
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utilização do cimento passando a domínio popular, os blocos de cimento vêm substituir as pedras, 

tornando as casas de pedras cada vez mais raras. Este factor influenciou não só o uso de materiais 

como também uma mudança na arquitectura popular, possibilitando o alargamento das casas e o 

aumento no número de pisos, através do betão armado e das vigas. 

Podemos então identificar e caraterizar as principais tipologias construtivas atualmente existentes no 

país, fazendo a divisão em três grupos principais:   

 Arquitectura vernacular – são essas as casas tradicionais de pedra vulcânica, verificada 

principalmente em zonas rurais, com paredes de alvenaria de pedra e cobertura de colmo; 

 Arquitectura colonial – edifícios coloniais, com coberturas em telha cerâmica, verificada nos 

principais polos das cidades;  

 Arquitectura contemporâneas – consistindo em moradias e edifícios de escritórios feitas em 

betão armado nos elementos estruturais, paredes de blocos de cimento e cobertura em laje 

de betão armado. 

 

1.2.1. Arquitectura Vernacular  

A arquitectura vernacular é o modelo surge através das experiências dos povos transmitidas de 

geração em geração que vivem nas zonas rurais, por esta razão é encontrada mais nessa zona. É 

uma forma arquitectónica muito espontânea e baseado na autoaprendizagem. 

Estas habitações costumam apresentar dimensões de 7x3m2 ou 9x4m2 e são divididas em dois 

compartimentos. As paredes possuem uma espessura de aproximadamente 40 cm e são construídas 

com pedra basáltica de junta seca. Geralmente, as paredes interiores são rebocadas e caiadas, e a 

fachada é caiada de branco, directamente sobre as pedras aparentes. A cobertura é usualmente 

inclinada (de duas águas), revestida de colmo. As portas e as janelas são ambas construídas com 

lintéis de madeira. A grande maioria da actividade doméstica desenvolve-se no exterior, com ou sem 

quintal (Inocêncio, 2012). 

 

Figura 1.5 - Casa vernacular, Cidade Velha, ilha de Santiago 
 [Fonte: sapo.cv (2011)] 
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Funcos 

Este é o tipo de construções, mais provavelmente oriunda dos povos africanos antigos, que consiste 

numa estrutura circular feita em pedra, sem adição de areia nem cimento, com cobertura em palha. 

Possui uma porta que se situa à 30cm do solo de modo a se protegerem das águas ou outros 

elementos naturais. Possui um diâmetro de aproximadamente 2,40m e um pé-direito de 

aproximadamente 2,50m, e o piso é feito em terra batida.  

Este tipo de habitação pode ser encontrado junto dos camponeses do interior das ilhas de Santiago e 

do Fogo. Com o importe de novas tipologias arquitectónicas, estas habitações circulares encontram-

se em via de desaparecimento, localizando-se em espaços remotos do interior. 

Até à década de 40, todo o bairro de Fonti-lexo na vila de São Filipe, na ilha do Fogo, era construído 

de habitações deste tipo, atualmente os funcos da ilha do Fogo, são destinados fundamentalmente 

para o turismo. É importante a preservação desse tipo de construção, por constituírem um exemplo 

da cultura antiga, e por possuírem um enorme potencial turístico, visto serem algo diferente das 

hospedagens comuns do país. 

 

Figura 1.6 – Funco na Ilha do Fogo 
 [Fonte: staticflickr (2013)] 

 

1.2.2. Arquitectura Colonial 

Com um património arquitectónico muito forte, muito dado à sua servidão às passagens marítimas 

durante séculos, facto que contribuiu para que nas suas 10 ilhas fossem construídas núcleos 

urbanos, contando com cidades quinhentistas de desenvolvimento setecentista como São Felipe na 

ilha do Fogo e Praia na ilha de Santiago, e outos núcleos de padrão Oitocentista nomeadamente 

Mindelo na ilha de São Vicente e Ponta do Sol na ilha de Santo Antão. Em todas as ilhas verifica-se 

uma ocupação urbana principal, além de possuírem outras pequenas aldeias. As ocupações de maior 

ênfase possuem um padrão de núcleo urbano português tradicional, em que as principais 
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caraterísticas podem resumir-se por uma localização litoral, de malha orgânica e seus arruamentos 

subindo as encostas, ligando a alfândega e o fortim, a igreja e a câmara, num conjunto que integra 

também modestos quarteirões residenciais.  

As edificações resultantes dos primeiros séculos de ocupação correspondem sobretudo, a igrejas e 

fortificações, hoje em dia de quantidade reduzida, podem se encontrar também obras de oitocentistas 

correspondendo sobretudo a equipamentos e habitações. Ainda de salientar alguns exemplos de 

arquitectura modernista e de Estado Novo do século XX nos centros principais – Praia e Mindelo. 

O primeiro território a ser ocupado foi Ribeira Grande na ilha de Santiago, onde começou um conjunto 

de obras para a urbanização da mesma. Em 1495 começaram as obras para a construção da capela 

hoje conhecida como Igreja de Nossa Srª do Rosário com uma linguagem manuelina e clássico-

barroca, em 1497 a construção do Hospital da Misericórdia, e em 1512 obteve o estatuto de vila. No 

século XVI houve a intensificação do comércio de escravos, que era elemento base da economia de 

Santiago, e esse crescimento implicou a construção de meios defensivos modernos que se iniciou em 

1587 – Fortaleza Real de São Filipe. No século XVII presenciaram-se grandes períodos de seca, 

além de ataques piratas, o que levou a população a estabelecer-se na cidade da Praia obtendo tal 

estatuto em 1858. 

Ribeira Grande conhecida hoje como Cidade Velha foi classificada em 2009 pela Unesco como 

património da humanidade e exibe as suas ruínas de ocupação, porto de escala e tráfico 

esclavagista. 

 

Figura 1.7 - Ribeira Grande, 1769  
[Fonte: Garcia Orta (1961)] 

 



14 

 

   

Figura 1.8 - Fortaleza de São Felipe 
[Fonte: El Duende (2010)] 

 
 

A cidade da Praia pela sua génese administrativa e modernizadora padroniza-se pela centralidade 

dos lugares gerados pela reforma setecentista arrastada em oitocentos, de mencionar obras como o 

Quartel, o Palácio do Governador, a Praça da Câmara e da Matriz, o Hospital e o Mercado.  

Também na cidade de Mindelo foram desenvolvidas obras de caris marítimas para apoio ao tráfego 

de navios – Porto Grande – dos cais de carvão, além de outros equipamentos sociais que exprimem 

claramente a época de construção ao longo da segunda metade do século XIX e inícios de 

Novecentos. De mencionar o Fortim d’El Rei, Alfândega, Palácio do Governo, a Câmara e o primeiro 

Liceu.  

Com as crises portuárias e agrícolas no início do século XX que causaram um grande êxodo rural, 

pondo em causa a salubridade da cidade, devido aos bairros populosos com construções precárias, a 

partir da década de 60 do século XX aproveitando uma nova estratégia de desenvolvimento nacional, 

Cabo Verde procurou reafirmar a sua excecional condição geográfica utilizando os planos 

urbanísticos como principal instrumento de intervenção ao nível territorial e, sobretudo urbano. 

Depois de analisados podemos então agrupar o património arquitectónico das ilhas nas seguintes 

categorias:  

Século XVI a XVIII – na ilha de Santiago, contando com obras na Ribeira Grande, e na ilha do Maio, 

como por exemplo, o Fortim de São José. 

Século XIX – iniciou-se o processo de modernização com construções de alfândegas e hospitais na 

Praia e no Mindelo, os liceus de Ribeira Brava e Mindelo, a edificação industrial para a exploração de 

sal na Pedra Lume, o Forte de Duque de Bragança em Boavista e o Santuário de Nossa Srª do 

Socorro na ilha do Fogo. 

Século XX – seguindo estilos como o modernismo da Art Deco – Cinema Éden Park no Mindelo, a 

arquitectura do Estado Novo – Liceu da Praia, e o estilo moderno – Comando Naval de Mindelo. 

(Figura 1.9 e Figura 1.10 – Anexo X) 
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Figura 1.11 - Igreja de Nossa Srª do Rosário, Cidade Velha, ilha de Santiago 
(esquerda), Forte de Duque de Bragança Séc.XIX, ilha da Boavista (direita) 

 [Fonte: Luís Nadkarni (2013)] 

 

Na arquitectura colonial podem-se identificar dois tipos de traçados, a regular, imposta no território, 

seguindo linhas rectas e práticas em áreas mais planas, o segundo sendo o traçado irregular, 

adaptada ao terreno e praticada, sobretudo nos territórios mais acidentados. 

Nos edifícios públicos e nas casas de homens de posse utilizavam-se, nos locais de destaque, 

argamassa de cal e areia para ligamento das pedras e tijolo importados. A cobertura era geralmente 

composta por telha de cerâmica ou de madeira, também esta importada. As casas de homens de 

posse normalmente eram os sobrados ou casas de piso térreo com logradouro (Inocêncio, 2012). 

 

Figura 1.12 - Largo da Pracinha, Mindelo, São Vicente 
 [Fonte: Manuel Paris (1940)] 

 

Sobrados 

Os sobrados são um estilo particular, frequentemente notado em algumas cidades e muito difundido 

nas aldeias. São muito comuns, pertencendo aos antigos proprietários de terras, comerciantes e 

alguns notáveis agricultores. A ilha do Fogo pela sua generosidade natural, propícia ao cultivo de 

vinha e uma variedade de outros produtos agrícolas foi a segunda ilha a ser povoada, por esta razão 
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encontramos na cidade de São Felipe os Sobrados. Este era um símbolo de poder rural para os 

mesmos. Ainda hoje são encontras vários testemunhos dessa época apesar de reabilitados. 

Este edifício centenário era construído antigamente por pedra não rebocada, tinha um pé direito 

elevado, janelas de sacada e alpendres de madeira, de dimensões consideráveis de modo a proteger 

os vãos de incidência solar directa.  

   

 Figura 1.13 - Sobrado Djar Fogo, ilha do Fogo   

[Fonte: Amélia Sacramento Monteiro (2011)] 

 

1.2.3. Arquitectura Contemporânea 

Com o aparecimento e a explosão do cimento que geravam a estrutura betão armado durante o Séc. 

XX foram progressivamente abandonadas as técnicas coloniais e tradicionais de construção, dando 

origem a novas formas de projectar e construir, originando o que hoje podemos denominar de 

arquitectura contemporânea onde predomina o uso do betão, por ser a forma mais rápida e 

supostamente menos dispendiosa de construir. A capital é hoje predominada pelo uso do cimento 

tanto nas construções habitacionais simples como nos edifícios de escritórios ou outros 

equipamentos públicos, pois estas permitem construir grandes edifícios em altura e oferecendo maior 

estabilidade em termos estruturais. 

Neste modelo de construção, as paredes são construídas com blocos de cimento assentes sobre um 

muro de fundação e travadas por meio de pilares, lintéis e lajes em betão armado. A fundação é, 

normalmente, executada sobre um leito de pedra arrumada à mão (enrocamento), sobre o qual se 

lança uma camada de betão (massame) que deve ser armada com uma rede electro soldada no 

sentido de se evitar fendilhação por retracção. Os pilares são fundados em sapatas directas ao solo 

de fundação. Para este tipo de construção, os cálculos de dimensionamento incidem, 

fundamentalmente, sobre lajes e escadas (Inocêncio, 2012).  

Estas construções habitacionais contemporâneas variam de acordo com a localização – bairros 

nobres ou pobres – e também das capacidades financeiras dos proprietários. Nos bairros nobres 

podemos encontrar prédios e ou moradias em duplex.  



17 

 

Nas habitações duplex o primeiro piso é reservados à sala de estar e jantar e cozinha, e o piso 

superior a quartos. É também regra possuírem varandas salientes, que proporcione sombras no 

interior dos quartos bem como o contacto com o ambiente exterior. Quase sempre possuem terraços, 

feitas também em laje de betão, e por vezes desprovidas de qualquer tipo de revestimento. Por não 

haver água canalizada, estas casas possuem cisternas situadas no terraço. Conseguimos analisar 

através da imagem seguinte um dos vários modelos de construção em duplex que se pratica no país. 

É de salientar que boa parte destas construções são modelos adaptados, que não se inserem no 

contexto climatérico de Cabo Verde. 

 

Figura 1.14 – Habitação duplex, Praia – Cabo Verde 
[Fonte: RemaxMicronésia (2014)] 

 

É cada vez mais frequente nas zonas mais nobres, o surgimento de prédios de habitação. Estas 

possuem normalmente entre 3 a 10 pisos, em que o piso térreo destina-se normalmente ao comércio. 

Também são modelos adaptados que por vezes pouco ou nada têm a ver com o contexto climático 

cabo-verdiano, o que implica futuramente maiores gastos na tentativa de corrigir as condições 

conforto térmico de forma artificial. 
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Figura 1.15 – Prédios de Habitação, Praia – Cabo Verde 
[Fonte: André Pereira] 

 

Os edifícios públicos contemporâneos seguem a mesma lógica em termos de mateiras estruturais, 

porém, notava-se há alguns anos uma maior preocupação em termos de conforto térmico nos 

edifícios, maior cuidado no que diz respeito aos sombreamentos e à iluminação interior, com criação 

de palas e a utilização de cores claras na pintura das fachadas. 

 

Figura 1.16 – Banco de Cabo Verde, Praia 
[Fonte: expressoilhas (2013)] 
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Figura 1.17 – Edifício UNICV, Praia 
[Fonte: infopress (2015)] 

 

Nos últimos anos a tendência tem vindo a mudar, repetindo-se o mesmo erro das casas duplex, 

adoptando-se formas construtivas que não estão em harmonia com as condições climatéricas do 

país. Constrói-se cada vez mais alto, utilizando cada vez mais a solução fachadas de vidros, 

resultando num desperdício enorme de energias com ar condicionado para fazer com que estes 

edifícios se arrefeçam. É também facto que estas ações acabam por depois ter repercussões nos 

aspectos estéticos do edifício, pois estes aparelhos necessitam de elementos exteriores para que os 

mesmos possam funcionar. 

 

Figura 1.18 – Edifício de escritórios, Praia 
[Fonte: sapo.cv (2015)] 
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Figura 1.19 – Edifício Instituto Nacional de Estatística, Praia 
[Fonte: infopress (2015)] 

 

 

Figura 1.20 – Shopping Visão, Praia 
[Fonte: wikimapia (2015)] 
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Habitação informal 

A habitação informal – “casas clandestinas” que se observam nos subúrbios da capital e as do interior 

não tem qualquer tipo de regra, assim a largura e o comprimento dos espaços, bem como a divisão 

das mesmas fica ao critério do construtor. O que acontece frequentemente no desenvolvimento 

destas construções é que em primeiro lugar só se constrói a sala e um quarto ao lado. A medida que 

as possibilidades dos moradores melhora, estes vão acrescentando mais compartimentos como 

outros quartos, cozinha e casa de banho. Normalmente possuem um só piso e a cobertura é plana 

acessível em laje de betão armado.  

 

Figura 1.21 – Módulo de desenvolvimento duma casa clandestina em Cabo Verde 
[Fonte: Autor (2016)] 

 

Este tipo de construção utiliza predominantemente paredes de alvenaria resistente simples, em 

blocos de cimento assentes sobre muro de fundação em pedra. Estes blocos são assentes com 

argamassas de cimento e areia e deveria ser rebocadas e pintadas, situação que não se verifica, nem 

no exterior, e em certas ocasiões nem no interior, por razões económicas. Num clima quente e com 

sol durante todo o ano, ter este tipo de construção não é aconselhável, devido a alta absorção dos 

raios solares através dos blocos de cimento, sobreaquecendo assim a habitação.  

Além de não possuírem regra de construção, também não possuem normas no que diz respeito à 

implantação, sendo que os proprietários escolhem locais junto às vias de acesso, porém estas ficam 

por vezes nas linhas de água, e quando chove torrencialmente, as consequências podem ser 

catastrófica podendo até tornarem-se fatais. Por outro lado estas construções sem acabamento 

comprometem muito a imagem da cidade, pelo facto de não possuírem acabamento, tornando assim 

todo o bairro num ambiente insalubre.  
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Figura 1.22- Bairro clandestino, Santiago-Sul 
[Fonte: bancadapaipraia] 

 

Na Ilha do Fogo 

De um modo geral as construções contemporâneas dividem-se nos padrões antes descritos, ainda 

assim por todas as ilhas podemos encontrar exemplos de casas com diferentes cores e diferentes 

formas em que as coberturas são terraços acessíveis ou cobertura em duas águas. (Figura 1.23 e 

Figura 1.24 – Anexo I) 

O modelo de ocupação da ilha do Fogo caracteriza-se por uma espontaneidade de aglomerados 

populacionais, resultando uma ocupação territorial dispersa, que é facultada por uma relativa 

mobilidade interna, e por um grande sentimento de “posse territorial” unindo o espaço urbano ao 

rural, conformando assim o processo de integração social. 

As ruas são relativamente estreitas, nos espaços com maior concentração de edifícios as vias são 

calcetadas com pedras basálticas, porém nas demais localidades, o pavimento é em terra batida, 

outras vezes, quando esta de facto existe, é feita em pedra pouco trabalhada tornando-o rugoso e 

incômodo ao tráfego. 

Podemos encontrar nas zonas urbanas centrais algumas habitações tradicional rectangular, estas 

possuem normalmente duas divisões e cobertura em colmo de duas, três ou quatro águas. As janelas 

são normalmente simétricas e situam-se na fachada principal. Estas foram construídas na época 

colonial, porém ao longo do tempo, com novas técnicas e materiais foram sofrendo alterações: a 

cobertura em palha foi substituída por telhas cerâmicas, as paredes deixaram de ser em pedra para 

passarem a ser feitas em betão, e pintadas com tintas de água ou plástica, caindo em desuso a 

caiação. 



23 

 

  

Figura 1.25 – Casas tradicionais rectangulares  
[Fonte: habitafrica | maiocv]  

 

 

Figura 1.26 - Bangaeira, ilha do Fogo  
[Fontes: book-hotels (2014)]   
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Figura 1.27 - Mosteiros Trás, ilha do Fogo  
[Fonte: wikimedia (2010)]   

 

Devido à ocupação suis generis que se verificou ao longo da história no conjunto edificado da ilha, 

nota-se que algumas edificações de maior dimensão encontram-se tangente a outras de menor 

volumetria interrompendo a circulação do ar, além deste facto os lotes têm geralmente dimensão 

reduzida, não favorecendo nem a ventilação, nem a iluminação natural, limitando por sua vez a 

circulação do ar pelo centro urbano.  

Os materiais utilizados na construção dos edifícios são predominantemente blocos de betão, 

abrangendo cerca de 57% das habitações, fabricados pela simples moldagem e secagem de blocos, 

após a junção de água e areia as escórias provenientes das erupções vulcânicas, existentes no solo, 

formando um cimento natural e pedra, também proveniente da atividade vulcânica. Quanto ao tipo de 

cobertura do edificado, cerca de 90% destas são simples, de betão (planas), enquanto as restantes 

são de telha, chapa ou mista (Costa, 2014).  

 
Figura 1.28 - Casa Chã das Caldeiras, ilha do Fogo 

[Fonte: voyagevirtuel (2012)] 
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Figura 1.29 - Adega do Vinho, Chã das Caldeiras  
[Fonte: Travel Pictures (2012)] 

 

 

Figura 1.30 - Estrada principal de Chã das Caldeiras, ilha do Fogo 
 [Fonte: Sylvie de Weze (2012)] 
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1.2.4.  ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE 

A utilização dos materiais importados constitui um dos principais problemas para a construção 

sustentável em Cabo Verde. Desde os primórdios da ocupação do país os materiais para a edificação 

foram sempre importados, e ainda hoje verifica-se esse facto com a importação em massa da maioria 

dos materiais, incluindo o cimento Portland. Essa importação é muito dado à condição insular do país. 

O alto custo destas importações e a existência de materiais naturais no país devem então constituir 

fatores essenciais para a formulação de uma estratégia de desenvolvimento e construção 

sustentável.  

Apesar do grande importe dos materiais de construção dos colonos, a arquitetura vernacular desde 

sempre apresenta algumas estratégias de adaptação climática e uso de materiais locais. Em Cabo 

Verde podem encontrar-se alguns exemplos deste tipo de arquitetura, de notar por exemplo, as casas 

vernaculares da Ribeira Grande. São construções pequenas, que fazem uso das pedras basálticas 

locais e as paredes exteriores são caiadas de branco, o que contribui para a reflexão dos raios 

solares e para o arrefecimento dos espaços interiores.  

As janelas são posicionadas na posição vertical favorecendo a extensão dos espaços passivos, e a 

cobertura é feita em colmo, material com grandes capacidades isolantes. Hoje em dia a maioria 

dessas construções foram reabilitadas com materiais atuais importados – cimento, telha de barro – 

porém seria importante notar o seu desempenho térmico e o pouco impacto que o sistema original 

causa no ecossistema. 

Poucos são os casos em que na arquitetura colonial se utilizou materiais locais, nos edifícios mais 

importantes eram utilizadas cantaria de pedra importada, enquanto a casa de homens de posse era 

feita em tijolo e argamassa de cal e areia. A cobertura era feita em telhas cerâmicas ou madeira 

também importados. Apesar da maioria dos materiais serem importados, existem alguns aspetos de 

notar em que é claramente presente uma preocupação com o desempenho térmico e a iluminação no 

interior dos edifícios, exemplo disto seria a projeção de um pé-direito elevado, as varandas salientes 

e as palas por cima dos vãos impossibilitando a inserção direta dos raios solares, evitando o 

sobreaquecimento das diferentes divisões do edifício. As janelas eram verticais e algumas com 

dimensões consideráveis, que promovia também a ventilação interior.  

Apesar do conceito de sustentabilidade não ter ainda existido na época, é clara a busca pelo conforto, 

mesmo que involuntariamente, este sempre foi um conceito universal. Equipamentos para 

arrefecimentos ou ventilações como ar condicionado ou ventoinhas ainda não tinham sido inventados, 

e isso obrigava a uma melhor adaptação e melhores disposições arquitetónicas de modo a criar um 

espaço confortável, ventilado, e com luz suficiente para habitação e desenvolvimento de atividades 

propícias. É também claro o reconhecimento das influências que diferentes cores nas casas podem 

causar no que toca a absorção dos raios solares, visto a utilização da cal branca ou óxido de ferro 

azul em algumas casas. 
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Para a análise no caso das construções atuais – arquitectura contemporânea – foi criada um 

questionário [ANEXO IV] em conjunto com algumas entrevistas a catorze entidades que 

desempenham atividades no sector da construção, de modo a conhecer as opiniões das 

problemáticas no que toca não só à construção em si, mas também à sustentabilidade das mesmas. 

Esse questionário consistiu em um conjunto de perguntas das quais as mais relevantes para esta 

análise são descritas em seguida:   

 Considera que as construções, independentemente das suas funções, têm respeitado os 

preceitos e indicações das normas estipulados nos documentos de Ordenamento do 

Território? 

 Quais acredita ser as maiores fragilidades na prática construtiva em Cabo Verde? 

De acordo com o resultado do questionário doze pessoas concordaram que as construções não 

seguem as regras gerais de boa conduta, muito dado ao facto da existência de casas clandestinas, 

que são implantadas na cidade à suis generis de quem constrói, não utilizando métodos que 

permitam instalações básicas desde saneamentos, à implantação de estradas, passeios ou até áreas 

verdes. 

Os entrevistados opinam de que anos de ausência de um conjunto de aspectos contribuíram para 

esse inconveniente, nomeadamente: uma política de habitação eficiente, falta de fiscalização das 

obras e respeito pelos projetos, falta de infraestruturas base, falta de apoio técnico à autoconstrução 

para minimizar riscos e melhorar as condições de habitabilidade, falta de reconhecimento do papel do 

arquiteto por parte de quem constrói, falta de soluções adequadas em tempo real para as 

necessidades de ter casa própria e cumprimento da lei, todos esses fatores levaram à ocupação 

desenfreada sem gestão e planeamento do território, tanto no caso das casas clandestinas como no 

caso das casas e legais. 

Nos bairros mais nobres as casas são habitualmente projetadas por profissionais adequados para tal 

atividade, por isso essas casas apresentam melhores qualidades, estas casas costumam ser em 

duplex, onde há quase sempre varandas salientes, protegendo assim os vãos da incidência direta 

dos raios solares. As fachadas costumam ser sempre pintadas, interiormente, há quem prefira um 

barramento de estuque sintético e pintura a tinta de água, com exceção dos sanitários e cozinhas 

onde se dá preferência a azulejos. Em pavimentos, usam-se maioritariamente seleções de mosaicos 

cerâmicos, em função do gosto de cada um. Denota-se nestas construções muita preocupação pela 

estética, com influências de uma construção mais europeia, aparentando uma translação quase exata 

de modelos vigentes no estrangeiro, com pouca preocupação pela sua adequação à realidade local. 

Apesar do sombreamento dos vãos, grande parte dos edifícios de dois pisos apresentam as fachadas 

a descoberto, suscetíveis à ação do sol. 

Através da análise das tipologias construtivas podemos constatar que arquitetura sustentável na ilha 

do Fogo é algo ainda desconhecido por quem constrói, estes acabam por adaptar as mesmas regras 

das casas das casas na capital, apesar da grande abundância de pedras basálticas a maioria das 

construções ainda é feita em betão.   
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Os sobrados, característicos desta ilha, constituem um bom exemplo no que diz respeito às práticas 

sustentáveis, através tipo de projeção que estes demonstram como por exemplo, um pé-direito 

elevado, grandes janelas estendendo assim os espaços passivos, e os sobrados que protegem os 

vãos da incidência direta de luz solar, alem disso, esses edifícios possuem vãos em ambas as 

fachadas promovendo a ventilação cruzada. Outro factor que é importante mencionar, é o uso de 

areias e escorias locais, provenientes do vulcão, o que contribui para a diminuição do importe 

excessivo de cimentos no exterior. Estes constituem um exemplo isolado de práticas sustentáveis em 

relação à maioria das construções feitas no país, mesmo assim são necessárias medidas urgentes 

que contrastem as arquitecturas contemporânea, principalmente nas localidades do interior da ilha, 

que além de não serem ecologicamente adequadas, não possuem por vezes as condições mínimas 

que garantam a salubridade e bem-estar dos seus habitantes. 

 

1.3. POTENCIALIDADES E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 

Este capítulo tem como objetivo a realização de uma breve análise sobre os recursos naturais em 

Cabo Verde e como é que estes podem ser adaptados à arquitetura tendo em conta claro o contexto 

socioeconómico em que o país se enquadra. 

A ciência vem cada vez mais enaltecendo os problemas ambientais que o Homem vem causando 

mundialmente, tendo consequências graves como o aquecimento global, e a escassez dos recursos 

naturais. A arquitetura pode e deve contribuir para que o impacto ambiental das construções e da sua 

utilização seja o mínimo possível, na medida em que os edifícios são responsáveis por quase um 

terço das emissões era desejável que os novos edifícios pudessem seguir ao máximo os preceitos da 

arquitetura sustentável. 

 

1.3.1. Energias 

O presente sub-capítulo será destinado a apresentar algumas ações a nível domiciliário que 

contribuem para um uso de de energia mais sustentável. Assim como os construtores, os habitantes 

também podem e devem fazer a sua parte para que o desperdício de energia seja reduzido ao 

mínimo possível principalmente num país remoto como Cabo Verde o que o torna extremamente 

dependente da importação de bens e serviços de outros países. 

Em comparação com o resto dos países da África os recursos naturais do arquipélago crioulo são 

quase nulos, porém existem quatro fontes essenciais do qual se pode tirar partido: a energia solar, a 

energia eólica, energia da corrente marinha, e a energia geotérmica, e as duas primeiras são as que 

mais potencialidades apresentam além de serem mais fácil de implantar, e estando o país implantado 

na África subsaariana desprovida de água potável, e fustigada pelos ventos e secas, a população 

deve sensibilizar-se no sentido de desenvolver estratégias que ultrapassem os constrangimentos 

naturais provocados pela localização geográfica. 
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Energia solar térmica 

Os painéis solares térmicos aproveitam a energia solar para aquecer a água. Consiste em adaptar 

coletores de aquecimento solar na cobertura de edifícios, orientados a sul e com 30º grau de 

inclinação, sua inclinação encontra-se dependente da localização do depósito de água fria. Este 

processo consiste na autoconstrução de um sistema com depósito para aquecimento de água e de 

um coletor solar.  

Segundo Guedes (2011), para a construção do sistema com depósito é necessário: um (1) depósito 

de 40-60 litros pintado de preto de modo a absorver o máximo de calor possível, (2) uma caixa 

isoladora pintada de branco e com tampo de vidro para isolar o ar quente, (3) uma tampa isoladora e 

refletora pintada de branco para melhorar a incidência e (4) um depósito de água fria – tanque ou 

bidon como é conhecido no país. O coletor solar é fácil de construir, este pode ser ligado à rede de 

água ou abastecido por um depósito de água. 

 

Figura 1.31 - Depósito para aquecimento de água       Figura 1.32 - Depósito de água isolado 
[Fonte Leão Lopes; Guedes (2011)]] 

 

 
Figura 1.33 - Coletor solar na cobertura      Figura 1.34 - Vista lateral, perspetiva e pormenor 

[Fonte Leão Lopes; Guedes (2011)] 

 

O aquecimento de água pela utilização de coletores solares tem representado, assim como as células 

fotovoltaicas, uma das aplicações de maior viabilidade de uso, residencial ou industrialmente, e nas 
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habitações quando bem exploradas estas tem custos irrisórios comparativamente aos gastos com 

eletricidade para aquecimento de água. Na capital do país - Praia – já se verificam alguns sistemas 

de energia solar térmica, porém só se encontram presentes nas casas de pessoas com maior posse, 

era por isso desejável, que este know-how de fácil aplicação fosse utilizado pela maioria dos 

habitantes do país. 

 

Energia eólica 

A definição de energia eólica pode ser expressa como sendo a transformação da energia do vento 

em energia útil, tal como na utilização de aerogeradores para produzir eletricidade, moinhos de vento 

para produzir energia mecânica ou velas para impulsionar veleiros. A energia eólica, enquanto 

alternativa aos combustíveis fósseis, é renovável, está permanentemente disponível, pode ser 

produzida em qualquer região, é limpa e não produz gases de efeito de estufa durante a produção. 

Num país como Cabo Verde em o vento é constante durante os 365 dias, a utilização desse sistema 

a nível domiciliário pode ser um elemento fundamental na poupança de energia elétrica e na procura 

pela sustentabilidade das casas do país. A eletricidade obtida pode ser conservada numa rede de 

distribuição e posteriormente utilizada em caso de ausência de ventos. O aproveitamento do vento 

para a bombagem de água dos poços e produção de eletricidade é feita de forma tradicional em 

algumas ilhas cabo-verdianas. Esse sistema pode constituir uma mais-valia nas ilhas onde não há 

combustíveis fósseis.  

Guedes (2011) explica-nos o processo de autoconstrução de aerogeradores: é possível construir um 

aerogerador com capacidade de produção até 750 watts com a reciclagem de materiais. Os 

elementos necessários para esse processo são: (1) um alternador de automóvel, (2) pedaços de 

madeira ou fibra de vidro para pás e (3) tubos. Durante a produção de energia eólica, a energia 

fornecida pelo aerodínamo - alternador – é acumulada em baterias a partir das quais se faz a 

distribuição. Entre o alternador e as baterias é necessário instalar um regulador de tensão e um 

disjuntor para evitar os dias excecionais a nível de consumo. Por isso, é necessário instalar baterias 

de reserva que guardam uma grande quantidade de energia para essas eventualidades. 

  

Figura 1.35 – Elementos para autoconstrução de um gerador 
[Fonte Leão Lopes; Guedes (2011)] 
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Energia fotovoltaica 

A energia fotovoltaica consiste na conversão da radiação solar em energia elétrica, através de células 

solares assim designadas por captarem, em geral, a luz do Sol. A tecnologia fotovoltaica e solar 

passiva formam um sistema ideal. O que não falta nas ilhas crioulas é o sol, durante todo o ano, por 

isso uma habitação que adapta esse tipo de sistema é autossuficiente na produção de energia 

elétrica.  

Esses painéis são normalmente incorporados na cobertura, porém novas opções já foram utilizadas, 

como por exemplo a sua implantação em fachadas, ou até incorporadas como telhas. Atualmente, os 

custos associados aos painéis solares, que são muito caros, tornam esta opção ainda pouco eficiente 

e rentável. O aumento do custo dos combustíveis fósseis, e a experiência adquirida na produção de 

célula solares, que tem vindo a reduzir o custo das mesmas, indica que este tipo de energia será 

tendencialmente mais utilizado.  

Em Cabo Verde faltam incentivos fiscais do Governo para promoverem o incremento da sua 

aplicação, existem alguns casos de utilização deste sistema por parte do governo, mas segundo 

algumas entrevistas realizadas quando esta é implantada não é feita a sua manutenção periódica. 

 

Figura 1.36 - Elementos para autoconstrução de um painel fotovoltaico      
[Fonte Leão Lopes; Guedes (2011)] 

 

Lâmpadas 

A escolha correta do tipo de aparelho para a iluminação também é um bom exemplo a seguir na 

procura de um domicílio mais sustentável. As lâmpadas incandescentes e fluorescentes utilizam 

diferentes tecnologias para converter a energia em luz. A incandescente gasta mais eletricidade para 

produzir a mesma quantidade de luz - lumens - que uma fluorescente que chega a ser cinco vezes 

mais eficiente que a incandescente, dependendo da potência (Figura 1.43 – Anexo I). 

Apesar de a lâmpada fluorescente ser em média mais cara que uma incandescente, ela é trocada 

com menos frequência que a incandescente, dependendo do uso e da qualidade do produto, a 



32 

 

incandescente dura em torno de um ano, já a fluorescente compacta pode durar cinco anos ou mais. 

É possível comprar, portanto, uma lâmpada fluorescente de 15W para substituir uma incandescente 

de 60 W. Isso representa uma economia de 75% de energia elétrica. Portanto não restam dúvidas de 

que o uso correto de lâmpadas pode significar uma redução de energia e um payback em médio 

prazo. 

 

1.3.2. Materiais 

Ainda é deficiente o reconhecimento do verdadeiro potencial dos materiais de construção que Cabo 

Verde possui. Testemunho disso são os conjuntos de edificações que se vem construindo ao longo 

dos últimos anos, que fazem o uso excessivo de materiais importados apesar dos recursos em 

termos de materiais de construção existentes no país. 

Sendo as ilhas de origem vulcânica resultante de acumulações de materiais eruptivos, verifica-se a 

existência de materiais minerais naturais com enorme potencial e em todo o arquipélago. Estas 

constituem rochas industriais ornamentais e não ornamentais de diferentes naturezas. 

O depósito destes minerais – rochas ornamentais - que originam rochas do tipo calcárias existem 

principalmente nas ilhas mais rasas, nomeadamente São Vicente, Sal, Boavista e Maio. As rochas 

não ornamentais, basaltos, calcários, areias, argilas, gesso e pozolana, são sem dúvida, as que 

melhores potencialidades apresentam.  

A areia é o inerte mais utilizado na construção, elas são empregues para fazer misturas para 

trabalhar a alvenaria. Em Cabo Verde podemos encontrar areias basálticas e calcárias. As areias 

mais aconselháveis para a construção são a das ribeiras. 

A jorra vulcânica é uma lava granulada, muito leve e utilizada para a construção em Cabo Verde. É 

um dos elementos mais importantes da formação do betão, ele é utilizada em betões ligeiros, com 

menor necessidade de resistência – bloco para paredes – ela aumenta a resistência do betão, além 

de ser um bom isolante térmico. 

A ilha de Santo Antão possui extensas jazidas de pozolanas, que constituem decerto a sua maior 

riqueza mineral e uma das maiores do país. Como é sabido, as pozolanas, quando misturadas ao 

cimento Portland normal, não só melhoram algumas das suas propriedades, tornando o cimento apto 

para utilizações que noutras condições lhe estariam vedadas, como ainda apresentam vantagens 

económicas pelo seu menor custo relativamente ao de cimento, sobretudo nas respetivas regiões 

produtoras (Oliveira, 2014).  

As pozolanas permitem a execução de blocos para paredes, além de serem um material leve e um 

excelente isolante térmico, o seu aproveitamento podia contribuir para a diminuição de importações 

de materiais construtivos de má qualidade como o cimento, a preços exorbitantes.  
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O gesso aparece em foram de pedra ou areia, quando desidratado dá origem ao gesso, é um material 

altamente maleável permitindo a execução de diferentes formas e acabamentos de paredes e tetos. É 

um material que pode ser encontrado na ilha do Maio sob a forma de areia. 

A palha é um material tradicional ainda hoje utilizado nas regiões agrícolas de algumas ilhas, para 

coberturas de casas. Já não é tão usada na habitação principal, mas pode ainda dar belas coberturas 

de casas de habitação, quando bem trabalhadas. Além disso, é um excelente isolante térmico, 

proporcionando às casas um ambiente muito fresco, também é usada para se adicionar ao adobe, 

dando-lhe maior resistência (Guedes, 2011). 

O país parece estar atualmente sistematizado com os materiais importados, visto que a construção 

dos últimos anos vem sendo na sua maioria betão armado. Porém, com a crise mundial que implicou 

uma lentidão no sector construtivo apesar de um crescimento contínuo do turismo e a demanda de 

equipamentos para mesma, seria desejável que construções que se adequassem para tal, pudessem 

fazer uso dos materiais de construção tradicionais, nomeadamente as pedras basálticas, pozolanas, 

gesso, cal e argila.  

 

1.3.3. Água  

A procura de um ambiente sustentável em Cabo Verde deve privilegiar as questões ligadas a este 

bem essencial não só no que diz respeito à redução de consumo excessivo, mas também na criação 

de métodos de captação e reaproveitamento do mesmo, pois no país existem algumas regiões cujo 

único recurso de abastecimento é de nascentes, que se situam a grandes distâncias de aglomerados 

habitacionais, de difícil acesso, e na maioria das vezes são as crianças que fazem esses percursos 

para a procura e o transporte de água, fator que contribui para o insucesso e abandono escolar. O 

país não possui sistemas de retenção para aproveitar a água das chuvas, estas causam enormes 

prejuízos, e em muitos casos o arrastamento de terras aráveis para o mar. Um recurso com potencial 

em zonas de altitude, mas que ainda não é explorado convenientemente é o da captação da água, 

através da condensação de nuvens baixas. 

 

Captação da água da chuva 

A maioria das casas do país possuem cisternas, pois o abastecimento a partir da rede pública não é 

constante nem durante o dia todo. Algumas zonas rurais constroem por cada habitação a respetiva 

cisterna para recolha da água da chuva, e esta se justifica, especialmente para essa zona onde a 

principal atividade comercial é a agricultura. Mesmo nas casas situadas em zonas em que não 

predomine a atividade agrícola este sis tema é aconselhado, pois consegue poupar significativamente 

durante pelo menos 1 mês o dispêndio de água potável para a rega e usos sanitários – que são um 

dos que mais desperdício causam.  
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Figura 1.37 - Cisterna doméstica de recolha de água das chuvas 
[Fonte Leão Lopes; Guedes (2011)] 

 

Para uma boa conservação da água das chuvas é necessário uma cisterna equipada com filtro que 

recolhe e conserva a água canalizada da cobertura da habitação. Em seguimento apresentam-se 

duas imagens, a primeira com o filtro exterior e a segunda com o filtro interior. 

 

Figura 1.38 - Cisterna doméstica de recolha de água das chuvas 
[Fonte Leão Lopes; Guedes (2011)] 

 

 

 
As ilhas de Santo Antão, Santiago, Fogo e Brava são as ilhas mais montanhosas e para as famílias 

que vivem nessas zonas de altitude onde se podem recolher grandes quantidades de água por 

condensação das nuvens, é possível a instalação de um sistema de recolha. 
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Figura 1.39 - Sistema de recolha de água das nuvens 
[Fonte Leão Lopes; Guedes (2011)] 

 

O primeiro esquema corresponde ao sistema simples, que rende cerca de 60lts por hora por cada 

copa de um pinheiro médio. A captação pode ser melhorada se a água for canalizada por uma 

campânula, através de oleados ou mangas de plástico. Desta forma, as gotas de água não são 

canalizadas para o tronco. 

 

Captação por condensação 

Este é um sistema simples que consiste na implantação de uma rede tipo mosquiteiro ou rede 

sombra utilizada na agricultura, na posição vertical de forma a provocar condensação pelo impacto 

das nuvens. A água é depois recolhida através de um canal implantado por debaixo da rede e 

reencaminhada a uma cisterna depois de passar pelo filtro. 

 

Figura 1.40 - Sistema de recolha de água através de redes 

[Fonte Leão Lopes; Guedes (2011)] 
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1.3.4. Ecobath  

O sistema Ecobath, já usado em alguns países, é um sistema muito simples que consiste em 

aproveitar a água usada no lavatório para uso sanitário. É suficiente uma simples ligação entre a 

tubagem de recolha de água do lavatório e a sua conexão no autoclismo do sanitário. A imagem que 

se segue representa o funcionamento desse sistema. 

   

Figura 1.41 – Alçado do sistema ecobath (esquerda) Corte - sistema ecobath (direita) 

[Fonte: Autor (2015)] 

 

Como podemos observar, o sistema é bastante simples e de fácil montagem, é apenas necessário 

um tubo que permita o fluxo de água do lavatório e uma pequena modificação no autoclismo original 

ou até com poucos elementos a construção de uma nova apropriada a esse sistema. 

 

1.4. CASOS DE ESTUDO APLICÁVEIS À CONSTRUÇÃO EM CABO VERDE 

Neste subcapítulo vão ser abordados alguns projectos que constituem bons exemplos aplicáveis em 

Cabo Verde, no que diz respeito à conservação e reaproveitamento de materiais e energias aliado às 

boas soluções de arquitectura adequadas e amigas do ambiente. Estes exemplos acabam por 

constituir exemplos práticos das recomendações energéticas mencionados no capítulo anterior.   

 

Warka Water 

Por todo o mundo, 768 milhões de pessoas não têm acesso a água potável, e cada dia 1.400 

crianças menores de cinco anos morrem de doenças à base de água. O designer Arturo Vittori 

acredita que a solução para esta catástrofe não reside na alta tecnologia.  

Suas impressionantes torres de água ficam a quase 30 pés de altura e pode coletar mais de 25litros 

de água potável por dia através do vapor de água atmosférico. Denominadas torres Warka Water, 

este sistema é formado por pilares compostos por duas secções: um exosqueleto semirrígido, 

construída amarrando talos de bambu em conjunto e uma malha de plástico interno. As fibras de 
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nylon e polipropileno agem como um andaime para condensação, e à medida que as gotículas de 

orvalho se formam, elas seguem a malha numa bacia situada na base da estrutura.  

 

  

 

Figura 1.42 – Warka Water, Etiópia  
[Fonte: Gabriele Rigon and Arturo Vittori (2015)] 

 

Aquecimento solar de água em Khayelitsha, África do Sul 

Um exemplo prático do uso de energia solar térmica é o projecto de Aquecimento Solar de Água em 

Khayelitsha, na África do Sul. Aliando a possibilidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas 

em termos de um abrigo adequado, à possibilidade de redução das emissões de carbono futuros 

resultante de pessoas pobres utilizarem sistemas poucos sustentáveis, esse sistema consiste em 

painéis solares térmicos, posicionados corretamente, juntamente com a instalação de tectos isolados 
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usando materiais de construção termicamente eficientes e instalação de aquecedores solares de 

água para permitir que as famílias de baixa renda tenham acesso à água quente. 

Esta iniciativa conseguiu entregar 2309 casas low cost em Khayelitsha, com aquecedores de água 

solares, tectos isolados e iluminação utilizando energia de forma sustentável e eficiente, reduzindo 

cerca de 2,85 toneladas de emissões de carbono de cada família por ano. O projeto foi concebido de 

modo a ter impacto não só sobre o sistema financeiro e ambiental, mas também nas pessoas, 

empregos e desenvolvimento. 

  

  

Figura 1.43 – Sistema solar de aquecimento de água 
[Fonte: dbsa (2014)] 

 

The Vissershock School  

Este projecto consiste num contêiner de transporte reciclado, desenhado por Tsai Design Studio, este 

projecto foi criado para crianças carentes que vivem nos arredores de Cape Town na África do Sul. 

Com apenas 12 metros quadrados, a colorida sala de aula oferece espaço de aprendizagem para 25 

crianças, de cinco e seis anos de idade. O próprio contêiner transforma-se numa biblioteca para toda 

a escola primária Vissershok durante as tardes. Equipado com uma área de recolhimento escalonado 

e um pequeno parque de divertimento, a escola também apresenta um jardim vertical que melhora a 

qualidade do ar e fornece abrigo contra ventos predominantes de sudeste. 
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Devido a altas temperaturas exteriores que provoca consequentemente aquecimento nos contêineres 

reciclados, Tsai cria um telhado metálico elevado que atenua o excesso de luz solar, e cria uma 

lacuna que proporciona ventilação natural. A ventilação cruzada é fornecida com uma série de 

recortes brilhantes. Os degraus das escadas têm comprimento considerável e funcionam como um 

ponto de encontro e um anfiteatro informal. Uma horta nas proximidades irá fornecer educação 

agrícola, bem como alimento para os novos alunos. Finalmente, um jardim vertical que se projeta 

para fora da sala de aula irá proteger as crianças na área de jogo de ventos fortes uma vez que está 

totalmente elevado.  

 

Figura 1.44 – Vissershock Container School, South Africa 
[Fonte: Tsai Design Studio (2012)] 

 

New Rugo Rwanda 

New Rugo é um projecto social, para habitações low-cost em Rwanda e Burundi. Alojamentos a 

preços acessíveis na região são na maioria das vezes vista apenas como uma questão de 

quantidade. Este projecto responde tanto o problema quantitativo, mas também qualitativo. 

O Rugo é uma casa tradicional de Burundi e Ruanda, e foi deste tirado a inspiração de soluções 

vernaculares, tentando fundir os valores da pré-colonial - comunidade, adaptabilidade - e tipologia 

moderna e ao fundir as duas tipologias, estruturalmente, e arquitectonicamente foi criado uma nova, o 

Novo Rugo. 

Para garantir sua durabilidade são utilizados pequenos pilares e vigas em betão armado. As paredes 

são feitas em painéis sanduíche: madeira + isolamento térmico, que é também produzido pela própria 

população, possibilitando a geração de emprego na comunidade. A forma invulgar da cobertura 

permite recolher a água das chuvas para um reservatório cilíndrico que fica na extremidade da casa e 

serve os habitantes da mesma. A posição elevada da cobertura permite também a ventilação 

cruzada, de modo a arrefecer a casa, esta cobertura possui também um painel solar em uma das 

águas, que permite gerar energia elétrica por toda a casa.  

New Rugo é uma tipologia facilmente replicável e ambientalmente consistente. Com tecnologias de 

baixo custo e adequação cultural, foi desenvolvido um sistema que habilita comunidades frágeis no 

Burundi e no Ruanda. 
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Figura 1.45 – New Rugo Habitational House  
[Fonte: George Periclès (2014)] 
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Merry-Go-Round Power 

Não só a maioria das crianças em Gana vive em situação de pobreza, elas também têm que gastar 

12 horas por dia na escuridão, porque boa parte do seu país não tem acesso à rede de energia 

eléctrica. Isto significa que, após o horário escolar, trabalhar em fazendas familiares, e completado as 

tarefas domésticas, assim como algumas crianças em Cabo Verde, não há luz eléctrica, o que 

impossibilita que esses consigam estudar. Felizmente, uma organização sem fins lucrativos 

chamados Empower Playgrounds construiu uma merry-go-round - carrossel em português - que 

aproveita a energia das crianças brincando neste objecto, canalizando-a a energia gerada em 

baterias que pode então ser utilizado para alimentar lanternas de LED em áreas de estudo. 

Ben Markham, criador do merry-go-round, sistema de lâmpada, estimou que uma criança saudável de 

8 a 12 anos de idade, é capaz de produzir 150W de energia por cada hora brincando, dos quais 

apenas uma pequena parte é necessário para possibilitar uma noite estudo. O equipamento é 

acessível, custando cerca de aproximadamente 9000€ para instalar, porem, com o uso de materiais 

menos nobres, é possível diminuir esse valor.  

A merry-go-round irá fornecer 200 crianças eletricidade durante todo o ano por pelo menos cinco 

anos. Em áreas mais carenciadas em Cabo Verde em que a luz elétrica é pouco acessível, e a 

tradição de brincar “fora de casa” ainda é muito viva, este sistema torna-se ideal para unir o útil ao 

agradável, reproduzindo energia elétrica capaz de suportar boa parte das casas. 

 

Figura 1.46 – Merry-go-round power (Carrousel), Ghana 
[Fonte: empowerplaygrounds (2013) | igreenhero (2013)] 

 

 

2. ESTRATÉGIAS ARQUITECTURA SUSTENTÁVEL 

Um olhar atento ao tipo de construções que se praticam em Cabo Verde, principalmente na capital, 

dá a entender que o conceito de sustentabilidade foi completamente esquecido, e que integração dos 

edifícios no contexto bioclimático do território parece impossível. Ao contrário do que se pensa, é sim 

possível encontrar um equilíbrio entre o edifício e o clima, através de estratégias de design 

bioclimático ou passivo. Vamos então definir este “novo” conceito.  
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Arquitectura Bioclimática - consiste no desenho de edifícios tendo em consideração as condições 

climáticas a que está sujeito no lugar de implantação, utilizando os recursos disponíveis na natureza - 

sol, vegetação, chuva e vento - para minimizar os impactos ambientais e reduzir o consumo 

energético. Uma casa bioclimática pode conseguir grandes economias de energia e inclusive 

ser sustentável no seu todo. 

Este é um conceito que não devia estar separado do conceito de Arquitectura em si, pois é um 

conjunto de técnicas tradicionalmente utilizado desde a antiguidade, como por exemplo, no desenho 

das cidades romanas de acordo com a orientação solar, nas casas caiadas no Sul de Portugal ou nos 

pátios interiores de origem árabe. Por isso parece óbvio que a arquitectura deva respeitar essas 

doutrinas de boa conducta de modo a facilitar o conforto, sem por em causa o meio ambiente. Porém, 

o facto é que hoje em dia a construção não tem em conta a arquitectura bioclimática devendo-se ao 

pouco respeito que os países desenvolvidos e em desenvolvimento têm pelo meio ambiente, não 

accionando os meios que têm ao ser dispor para travar o desastre ecológico que se advém.  

Através das entrevistas realizadas às entidades que desempenham funções no ramo da construção, 

na sua maioria arquitectos, foi possível perceber o esquecimento deste conceito por parte de quem 

desenha as novas construções, isso quando são planeadas. Foi então feita a seguinte pergunta: 

 A construção sustentável é cada vez mais um conceito fundamental na prática construtiva 

mundial. Pensa que as novas construções ou os novos projetos têm apostado ou seguido nos 

fundamentos da mesma? 

Os entrevistados consideram que a arquitetura sustentável no país é algo ainda tímido, e ainda 

existe muito a fazer. Apesar da riqueza do país em materiais naturais como pozolanas, colmos, 

pedras basálticas, entre outros, todas as casas utilizam materiais importados, mais concretamente o 

cimento. A divisão dos lotes, tanto clandestinas – livremente implantada no território - como as legais, 

não levam em conta aspetos simples e com grande impacto na sustentabilidade como a orientação 

do sol ou vento, criando por vezes espaços com pouca luz - espaços pouco passivos – com 

ventilação deficiente, e para piorar este facto, atualmente a maioria das casas possui cobertura feita 

em laje de betão raramente revestida, o que contribui ainda mais para o sobreaquecimento dos 

espaços interiores. Outro aspeto é que uma boa parte das casas, principalmente clandestinas, não é 

pintada após a construção, apesar de recursos como a cal branca, deixando uma superfície escura, o 

que contribui para uma maior absorção dos raios solares, além de pôr em risco a boa imagem da 

cidade.  

Através da análise climática feita anteriormente, foi possível perceber que o país é quente, com sol 

dominante durante quase todo o ano, e ventoso, por isso, ao longo deste capítulo serão então 

analisadas e sugeridas novas estratégias de arquitectura bioclimática, de modo a tirar partido desses 

dois factores, pois as medidas passivas que mais contribuem para reduzir gastos energéticos em 

Cabo Verde acabam por ser iluminação natural e ventilação natural. 
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2.1. IMPLANTAÇÃO E FORMAS 

É cucial para o bom desempenho do edifício que a seleção do lugar faculte a optimização da 

exposição ao trajecto solar e principalmente dos ventos dominantes, pois estes desempenham uma 

função essencial no arrefecimento dos edifícios e consequentemente uma melhoria do conforto na 

habitação.  

É entendido que no centro das cidades os sítios de implantação são pré-selecionados pelas câmaras 

municipais, porém nas regiões montanhosas onde esta está a livre arbítrio, é necessário saber que as 

habitações devem ser implantadas nas zonas mais baixas da montanha, e acima do leito das ribeiras, 

onde circula mais ar. Os arranjos exteriores são extremamente importantes para proteger o interior 

das habitações de ganhos solares excessivos, por isso, no litoral as fachadas voltadas para o mar 

devem ser protegidas por alpendres de dimensões generosas, de modo a diminuir o impacto dos 

reflexos dos raios solares sobre o mar para o interior das habitações.  

   

Figura 2.1 – Localização das habitações - No esquema à esquerda as habitações ficam demasiado expostas ao 
sol nas horas de maior incidência (errado). No esquema à direita mostra uma localização mais favorável, por 

beneficiarem de sombras nas horas de maior incidência (correcto). 
[Fonte: Autor, adaptado de Guedes (2011)] 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.2 – Localização perto das ribeiras - Pelo facto de não chover muito, em todo o território cabo-verdiano 

verificam-se o tipo de localização apresentado na figura à esquerda (errado), onde as habitações são 

implantadas nas linhas de águas – ribeiras – porém é uma opção errada, pois estas são zonas sujeitas a cheias 

que podem causar danos não só materiais como perdas humanas. Por isso a segunda imagem (correcto) 

apresenta uma melhor opção, onde as habitações estão protegidas de enxurradas. 

[Fonte: Autor, adaptado de Guedes (2011)] 
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Nas zonas urbanas, onde as temperaturas são ainda mais quentes devido ao aglomerado de pessoas 

e edifícios, o impacto dos raios solares nos telhados e nas fachadas dos edifícios e a circulação da 

brisa fresca em redor dos edifícios devem ser cirurgicamente analisados. 

 
Figura 2.3 – Localização em relação ao Sol I 

[Fonte: Autor, adaptado de Guedes (2011)] 

 

No esquema (Figura 2.3), os raios solares (1) incidem na fachada do edifício que os reflete para o 

pavimento e depois para o interior do edifício. Os raios (2) atingem o pavimento e reflectem na zona 

de circulação de pessoas. Os raios (3) caem sobre a cobertura plana do edifício mais baixo refletindo-

se na fachada do edifício mais alto. O vento resvala por cima da cobertura plana e como não 

encontra nenhuma reentrância na fachada da frente passa por cima do edifício. O ambiente fica 

excessivamente quente em redor e dentro dos edifícios.  

 
Figura 2.4 – Localização em relação ao Sol II 
[Fonte: Autor, adaptado de Guedes (2011)] 

 

A configuração da fachada do edifício alto e da cobertura do edifício baixo foram alterados para 

melhorar o ambiente externo nessa zona. A árvore amortece o efeito dos raios solares e favorece a 

circulação do ar. O efeito do vento na zona, ajuda pela cobertura inclinada do edifício baixo e pelas 

varandas do edifício alto, torna-se mais diversificado, podendo assim penetrar nas habitações.  

As áreas do edifício iluminadas e ventiladas naturalmente denominam-se de áreas passivas, e 

podem ser consideradas como tendo uma profundidade de duas vezes a altura do pé-direito. Esta 
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profundidade pode ser reduzida quando há obstáculos à luz natural e à ventilação, devido a 

compartimentações interiores pouco adequadas ou edifícios vizinhos. No caso de áreas não 

passíveis deve-se procurar que estas sejam áreas não ocupadas, por exemplo, arrumos. E quando a 

área de implantação é demasiado grande, torna-se quase impossível a inexistência de espaços não 

passíveis, por isso é aconselhável a incorporação de saguões e átrios.  

 

Figura 2.5 – Definições de áreas passivas (cor clara) e não passivas (ou activas, cor mais escura) na planta de 
um edifício [Fonte: Guedes (2011)] 

 

 

2.2. ORIENTAÇÕES 

A escolha da melhor orientação é a melhor forma de considerar as zonas passivas desde o início do 

projecto, de modo a reduzir os ganhos solares de calor, contribuir para evitar situações de 

sobreaquecimento. Segundo Guedes (2011), a melhor orientação será paralela ao eixo Nascente-

Poente, uma vez que restringe a área de exposição solar das fachadas que recebem sol de ângulo 

baixo (Nascente e Poente), permitindo o sombreamento da fachada que mais recebe sol de ângulo 

alto (Sul), possibilitando ainda iluminação natural. 

 

Figura 2.6 – Optimização de Orientação Solar  
[Fonte: Guedes (2011)] 
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Assim, para os espaços de maior permanência de ocupação, a orientação privilegiada é a norte, 

sendo, contudo aceitável uma variação de 45º (entre Nordeste e Noroeste). De acordo com 

simulações realizadas utilizando o software Ecotect, uma ligeira variação a 20ºN será a orientação 

óptima (Guedes, 2011). 

 

2.3. Técnicas de protecção ao calor 

Essas técnicas oferecem protecção térmica contra a penetração de ganhos de calor indesejáveis 

para o interior dos edifícios através de sombras. É dispensável falar sobre a importância dessas 

simples técnicas de sombreamento, que causam grande impacto na performance ambiental das 

construções e possibilitam o conforto térmico no interior dos compartimentos, principalmente em 

Cabo Verde. Estes elementos podem ser tectónicos - palas ou alpendres - elementos vegetais – 

árvores – ou ainda elementos mistos – alpendres com cobertura vegetal – cariço, sisal ou plantas 

trepadeiras. 

Os ganhos de calor através das janelas podem ser muito significativos, visto que estas têm muita 

pouca resistência à transferência de calor radiante. Em regiões quentes, um edifício bem sombreado 

pode ser entre 4ºC a 12ºC mais fresco do que um sem sombra (Guedes, 2011). 

É importante também referir que de modo algum se deve entender que o sombreamento é 

contraditório à iluminação natural. Iluminação difusa é por vezes a melhor forma de iluminação, sem 

por em causa os espaços passivos no interior do edifício. Ao dominar as técnicas de sombreamento, 

em muitas situações, pode-se até economizar na compra de vidros mais do que se investiria na 

produção dos elementos de sombreamento. Apresentam-se algumas formas de sombreamento. 

(Figura - 2.11 – Anexo II) 

 

Figura 2.7 – Os sobrados da ilha do Fogo constituem um bom exemplo de sombreamento fixo que evita a 
incidência directa da luz solar [Fonte: Barros Brito (2010)] 
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Figura 2.8 – Cidade Velha existem árvores por toda a vila, possibilitando um clima sempre fresco além de 
proteger contra os raios solares directos ou ainda reflexos do mar [Fonte: caboverdepages (2015)] 

 

De salientar o tipo de cor a usar nos sombreamentos, tanto fixos como sobrados e alpendres, como 

nas móveis como palas e janelas. O uso da cor clara é preferível à cor escura, já que tem melhor 

desempenho na reflexão da radiação solar, reduzindo a sua inserção para o edifício. A cor clara tem 

também melhor desempenho em termos de iluminação natural. 

 

2.4. TÉCNICAS DE DISSIPAÇÃO DO CALOR 

São técnicas que maximizam perdas de calor que se acumularam no interior do edifício, dissipando-o 

através de ventilação natural, evaporação, radiação, ou um “poço de calor” como o solo. Estas evitam 

o sobreaquecimento, conduzindo os valores da temperatura interior a níveis próximos da temperatura 

do ar exterior, ou mesmo abaixo destes. 

Sendo a radiação solar directa a principal fonte de calor, o uso de técnicas de controlo solar no acto 

de projectar é uma estratégia de alta prioridade para minimizar o impacto dos ganhos solares no 

edifício, e possibilitar um arrefecimento passivo, estas podem ser feitas através da escolha correcta 

dos tipos de sombreamentos, dimensionamento de aberturas, tipo de envidraçados, revestimentos e 

isolamentos 

 

2.4.1. Revestimentos 

Apesar de parecer algo irrelevante para alguns, os revestimentos constituem um importante elemento 

no que diz respeito aos ganhos solares indesejáveis, principalmente quando se trata de um conjunto 

de casas aglomeradas por vezes de forma desordenada, como é o caso de algumas zonas do país, 

onde se verifica vários exemplos onde as paredes não são rebocadas, muito menos pintadas, 
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deixando assim a construção a mercê dos raios solares incidentes, levando o edifício ao 

sobreaquecimento. 

Os revestimentos de cores claras, como por exemplo a pintura de cor clara, é um meio que não 

implica grandes gastos, além de ser eficaz, pois, contribuem para reduzir a temperatura da 

envolvente do edifício e reduzir a entrada de calor no edifício, reflectindo boa parte dos raios solares. 

A pintura no interior dos edifícios também traz suas vantagens, pois aliado a correctas aberturas nos 

edifícios, melhora os níveis internos de iluminação natural, reduzindo assim o uso de luz artificial. 

Escusado será dizer as vantagens que este tipo de técnicas traz quando aplicadas num aglomerado, 

tornando a zona num aglomerado mais fresco, além de melhorar consideravelmente a imagem da 

cidade em si. Por isso deve-se evitar o uso de materiais ou pinturas de cores escuras, como o 

gravilhão, a areia preta e o betão, de modo a diminuir a absorção de radiação.  

É fundamental mencionar as casas vernaculares da cidade velha, pois estas usam a caiação branca 

como revestimento, constituindo uma óptima solução, não só para estas como possível também nas 

áreas urbanas, além de serem relativamente económica. (Figura 2.10 – Anexo II) 

 

 

Figura 2.9 – Casas brancas na Ilha de Mykonos, Grécia – constituem um bom exemplo, pois as tipologias de 
construção não diferem muito das de Cabo Verde. Nota-se também a proximidade do mar, e a cor branca ajuda 

a dissipar os raios solares que são reflectidos pelo mar.  
[Fonte: Joaquim Nery (2012)] 

 

2.4.2. Isolamentos 

Os isolamentos desempenham um papel importante no conforto térmico das construções. É facto que 

este tipo de técnicas é quase desconhecido ou esquecido por parte dos construtores, talvez pelo 

facto de Cabo Verde ser um país quente, mas é um equívoco, pois a localização correcta do 

isolamento, protege o edifício contra dos ganhos de calor durante os períodos mais quentes, e 
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melhora o conforto térmico durante todo o ano. Além disso este pode evitar a infiltração de ar quente 

nas paredes, reduzindo os problemas de condensação em superfícies em que as zonas possuem 

climas mais húmidos, que é um problema verificado na maioria das casas, principalmente nas épocas 

das chuvas. 

 

Isolamento Térmico 

Os isolantes térmicos são materiais ou estruturas, usados na construção caracterizado pela sua 

alta resistência térmica, que dificultam a dissipação de calor, estabelecendo uma barreira à 

passagem do calor entre dois meios que naturalmente tenderiam rapidamente a igualarem 

suas temperaturas. Podem-se utilizar como isolantes térmicos: fibra de vidro, lã de rocha, poliestireno 

expandido ou extrudido, espuma de poliuretano ou ainda aglomerados de cortiça. 

Este é então uma das medidas mais simples e eficazes de proteção ao calor e redução da 

necessidade de arrefecimento, por exigir apenas uma reduzida camada extra no revestimento das 

paredes ou nos telhados, por isso é aconselhável a sua promoção e utilização entre os projectistas e 

os proprietários, de modo a proporcionar uma habitação ou um edifício de grandes portes melhores 

confortos térmicos. (Figura 2.11 – Anexo II) 

   

Figura 2.12 – Um exemplo de que quando bem trabalhadas, os colmos, além de constituírem excelentes 
isolantes térmicos, também são belíssimas coberturas.  

[Fonte: progescom (2005)] 

 

Impermeabilização 

Os vários casos de infiltração devido a água das chuvas todos os anos, mostram que as casas e os 

edifícios de grande porte não estão preparados para responder aos inconvenientes que são causadas 

pela mesma. Por essa razão faz-se aqui uma pequena menção à solução para este problema, as 

mantas impermeabilizantes. 

Impermeabilizantes, também chamados hidrorrepelentes, são substâncias que detêm a água, 

impedindo sua passagem, muito utilizado no revestimento de peças e objectos que devem ser 



50 

 

mantidos secos. Agem de modo a eliminar ou reduzir a porosidade do material, preenchendo 

infiltrações e isolando a humidade do meio. 

Na construção civil, são empregues em isolamentos de fundações, pisos, telhados, lajes, paredes, 

reservatórios e piscinas. Chama-se a atenção para a sua utilização nas lajes das coberturas, pois 

estas são as que ficam susceptíveis à água das chuvas que posteriormente a passa para as paredes. 

Estas podem vir em forma de óleo para pintura ou em mantas - asfálticas. Hoje em dia um dos mais 

procurados é o impermeabilizante acrílico, pela sua durabilidade e por ser completamente atóxico, 

podendo por isso ser usado em qualquer ambiente (Figura 2.13 – Anexo II). Seguem-se algumas 

recomendações para a aplicação e garantir a durabilidade do mesmo: 

 

i. Regularizar a superfície com argamassa de cimento e areia fina peneirada, traço 1:3 (em 

volume), sem aditivos hidrófugos. 

ii. Utilizar argamassa para regularização com baixa porosidade. 

iii. Nunca aplicar nenhum tipo de impermeabilizante flexível em superfícies húmidas, pois a 

evaporação da água contida na argamassa poderá causar bolhas na membrana da 

impermeabilização. 

iv. O encontro das paredes com o piso e todos os ângulos retos verticais a serem 

impermeabilizados devem ser boleados (meia-cana). 

v. O encontro das tubulações com o concreto deve ser boleado com argamassa flexível. 

vi. Os rodapés deverão ser reforçados com estruturante. 

vii. Os ralos devem receber um reforço de estruturante. 

 

2.5. ÁREAS DE ENVIDRAÇADO E TIPOS DE VIDROS 

O dimensionamento dos vãos é crítico no bom desempenho do edifício, pois como é sabida, grande 

parte do calor é transferido através das áreas envidraçadas nas fachadas, pois estas, pouca 

resistência à transferência de calor radiante apresentam. A orientação e dimensionamento das áreas 

envidraçadas são fundamentais na definição de espaços passivos, e as escolhas do tipo de vidro 

limita a quantidade de penetração da radiação solar no edifício. 

Para um clima quente, com grande incidência de radiação solar, como em Cabo Verde, é importante 

evitar grandes vãos envidraçados nas fachadas, conducentes ao sobreaquecimento e ao uso de 

aparelhos de ar condicionado. De forma geral, a área de envidraçado não deve ultrapassar os 30% 

da área das fachadas a Norte e a Sul, considerando já que os vãos tem sombreamento adequado. 

Nas fachadas Nascentes e poentes, este valor deve ser reduzido para um máximo de 20% (Guedes, 

2011).  

De modo mais simples, apesar de existirem hoje em dia uma variedade de vidros e serem baratas, 

estes têm a propriedade de não deixar o ar interior passar para o exterior, por isso a utilização de 

fachadas de vidro pode causar grandes constrangimentos térmicos no interior dos edifícios nos 
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climas mais quentes como Cabo Verde, o que depois leva irreversivelmente à utilização de ar 

condicionado, para arrefecer o edifício, o que irá implicar enormes gastos de energia eléctrica, e o 

que na hora da compra e aplicação teve menores custos, a médio e longo prazo será 

exponencialmente mais caro, por isso esta é uma técnica importada que devia cair em desuso pois 

claramente não se adequa às propriedades climatéricas do país. (Figura 2.14 e Figura 2.15 – Anexo 

II) 

De entre os vidros ideias para uso na construção em Cabo Verde, podemos destacar o vidro duplo e 

os vidros de baixa emissividade. Os vidros duplos são bons isoladores, por isso podem reduzir 

significativamente os ganhos de calor. Já os vidros de baixa emissividade alcançam a maior redução 

no ganho de calor, sendo que estes podem ser quase opacos à radiação infravermelha, reduzindo a 

transmissão de radiação solar a mais de 50%, sem reduzir os níveis de iluminação natural. Os vidros 

fumados e reflexivos para sombreamento devem ser evitados, pois trazem desvantagens em termos 

de iluminação natural, conduzindo ao uso de luz artificial, por isso é mais plausível utilizar um vidro 

translúcido com sombreamento adequado. 

As casas mais simples possuem uma área de envidraçado – janelas – adequada para o tipo de 

construção, e constituem boas referências para as novas construções que se seguem. Além de não 

ultrapassarem os 30%, são na maioria das vezes sombreadas, evitando a inserção directa da luz 

solar. (Figura 2.16 – Anexo II) 

 

2.6. VENTILAÇÃO NATURAL 

Pode-se entender o fenómeno de ventilação natural nos edifícios, como um conjunto de processos 

que promovem, de forma controla, os fluxos de ar entre o interior e o exterior. É indispensável saber 

como usar e controlar este fenómeno, pois, o vento poderá influenciar de forma significativa o 

desempenho energético dos edifícios, através de uma boa conduta no planeamento de ventilação 

natural.  

O conhecimento da temperatura exterior ao longo do ano, a sua amplitude térmica, o conhecimento 

das condições do vento em torno do edifício, o seu padrão de velocidade e direcção, são dados de 

extrema importância em virtude do papel que desempenha no estabelecimento de fluxos energéticos: 

perdas e ganhos térmicos e do potencial em termos de ventilação natural. Também é necessário 

levar em conta a função para o qual o edifício está sujeito, de modo a conhecer também o tipo de 

ocupação que este vai ter, pois, esses dados serão necessários para determinar, por exemplo, as 

renovações de ar por hora necessária. Dito isto, vale a pena mencionar que é necessário o correcto 

posicionamento e dimensionamento das aberturas, que podem ter inúmeras configurações, dividindo-

se, no entanto em duas grandes categorias: a ventilação cruzada e a ventilação unilateral.  

Se o edifício estiver voltado para a direção predominante do vento, e o vento tiver boa intensidade, a 

utilização de condutas e cavidades na laje para a ventilação cruzada também podem ser eficazes.  
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As aberturas devem ser amplamente distribuídas nas diferentes fachadas, de acordo com o 

comportamento do vento, assegurando que estas tenham diferentes pressões, melhorando a 

distribuição do fluxo de ar no edifício, porém é notório que a distribuição de lotes na cidade condena 

as casas a ficarem coladas umas nas outras, não só lateralmente como nas traseiras, o que 

impossibilita a disposição de aberturas nas diferentes fachadas, ou pelo menos nas traseiras. Por 

esse facto chama-se a atenção à necessidade de pensar em novas formas de dispor as implantações 

dos lotes, de modo a facilitar essa acção.  

 

Figura 2.17 – Janelas verticais numa sala de aula, contribuem na iluminação natural e facilitam a ventilação. 
 [Fonte: Autor] 

 

Caso a temperatura exterior for demasiado quente, é inevitável que este tenha tendência para entrar 

no edifício, porém estes ganhos de calor podem ser prevenidos através de pequenas formas de 

dispor aberturas, sem necessidade de recorrer a métodos artificiais. A taxa de ventilação deve ser 

substancialmente aumentada nos períodos em que a temperatura exterior é menos do que a 

temperatura interior, é este, por exemplo, o processo a que chamamos ventilação noturna.  

 

 

Figura 2.18 – O ar quente deve ser puxado para o exterior de modo a não se acumular no tecto (esquerda). 
Quando os vãos da entrada de ar são mais do que os da saída de ar, maior eficiência na sucção que expulsa o 

ar quente (direita) [Fonte: Autor, adaptado de Guedes (2011)] 
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Figura 2.19 – Vão situados na parte superior das paredes facilitam o escoamento de ar quente acumulado no 

tecto. [Fonte: Autor, adaptado de Guedes (2011)] 

 

Em construções mais simples, o uso de fontes e vegetação nos pátios assim como um simples acto 

de derramar água no chão e a utilização de grandes vasos de barro poroso cheio de água nos 

quartos são bons exemplos de técnicas de arrefecimento evaporativo directo. 

 

Lajes de coberturas aligeiradas ventiladas 

Falou-se do modo em como as coberturas em terraço não são acabadas, deixadas à mercê dos raios 

solares incidentes. Boa parte dos ganhos e perdas térmicas dá-se através da cobertura – laje de 

betão maciça – por estar mais exposta à insolação, e estas libertam calor à noite tornando este 

período que supostamente devia ser mais frio, mais quente. A melhor forma de contribuir para a 

ventilação das lajes de cobertura é partir do princípio que o seu uso é prejudicial à eficiência 

energética dos edifícios em Cabo Verde. Por isso propõe-se a utilização de lajes de betão aligeiradas 

com abobadilhas suportadas por vigotas pré-forçadas, pois uma das grandes vantagens deste tipo de 

solução é além de permitirem uma boa ventilação, são pavimentos leves e dispensam o uso dos 

moldes tradicionais, necessários à construção do betão armado. (Figura 2.22 – Anexo II) 

 

2.7. INÉRCIA TÉRMICA 

Inércia térmica é a capacidade de certo edifício de reduzir o calor transferido em suas maiores 

temperaturas de um ambiente exterior e liberta-lo para o ambiente interior. Esta capacidade é tanto 

maior quanto for a sua massa térmica. Esta capacidade é propriedade chave para controlar variações 

de temperatura num determinado ambiente, e a optimização desta técnica assegura o conforto 

térmico no interior da edificação, pois além de abrandar picos máximos de temperatura externa, 

proporciona um atraso no pico máximo na temperatura interna. 

Os materiais como o betão, pedras e tijolos possuem alta inércia térmica, estas são as mais usadas 

em Cabo Verde, e permitem um armazenamento de calor, regulando e suavizando as oscilações de 

temperatura. Após certo ponto, o calor começa a acumular na massa do edifício e a massa térmica 

diminui a sua eficiência, portanto o seu uso deve ser conjugado com estratégias de ventilação para 

remover o calor acumulado, e aqui entra o uso de ventilação noturna, pois as estratégias de 
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ventilação noturnas aliadas a uma boa massa térmica podem reduzir as temperaturas médias 

internas durante o dia abaixo das temperaturas exteriores diurnas.  

O edifício deve ser neste caso, projetado para ficar o mais protegido possível do sol, e de modo a que 

sua alta massa térmica absorva uma fracção significativa do calor que inevitavelmente absorve 

durante as horas mais quentes. 

É importante salientar outra vez que os isolantes térmicos devem ser empregues no lado externo das 

paredes, para que a inércia térmica não seja anulada, pois aplicando o isolante no lado interno das 

paredes, o calor que foi gerado dentro da moradia não será absorvido pela parede. Também salientar 

que não devem ser usados tectos falsos, pois acabam por provocar efeitos semelhantes ao uso de 

isolamento no interior, e impede a exposição directa dos materiais ao fluxo de ar. (Figura 2.21 e 

Figura 2.22 – Anexo II) 

A optimização da inércia não exige ações complexas e caras, pois apenas removendo os tectos 

falsos, abrindo janelas existentes, aumenta a exposição da massa térmica, e para facilitar à 

ventilação nocturna, as janelas na parte superior devem ser abertas. 

É então claro que ter um nível de conforto adequado aos ocupantes e ter um edifício com um bom 

desempenho ecológico são dois factores que não condicionam um ao outro. Através de um desenho 

responsável por parte do projectista aliado a um conjunto de ações positivas no uso do edifício por 

parte dos ocupantes, é possível ter um ambiente mais saudável nas construções. As principais fontes 

de calor no interior do edifício são: iluminação eléctrica, concentração dos ocupantes e os 

equipamentos que estes utilizam por isso as estratégias devem ir ao sentido de contrariar estes 

inconvenientes. É facto que uma optimização da iluminação natural contribui para que o uso de 

energia eléctrica seja reduzido ao mínimo possível, porem existem ações que aliadas a esse factor 

resultará irá melhor ainda mais o conforto e evita gastos energéticos excessivos, como por exemplo, 

o uso de iluminação pontual, com baixos níveis de iluminação de fundo, a substituição de lâmpadas 

incandescestes (ainda muito usado em Cabo Verde) por lâmpadas fluorescentes, que são de baixa 

emissão de calor e baixo consumo energético.  

Os ganhos de calor através de equipamentos (computadores e fotocopiadoras) podem ser reduzidos, 

através da localização destes equipamentos em espaços com maiores taxas de ventilação (ex: sala 

de informática), longe dos ocupantes, se possível.  

De acordo com os regulamentos internacionais a temperatura de conforto no Verão, ronda os 25ºC. 

Porém estes valores são até hoje contestados, pois num país quente como Cabo Verde, chegar a 

este valor implica enormes gastos de energia eléctrica no ar condicionado, e não só, estudos 

comprovam que os ocupantes destes edifícios não se sentem confortáveis, alegando a falta de 

“naturalidade” que o ar condicionado proporciona. Por isso é uma mais valia ter em conta o conforto 

térmico “natural”, ou seja, que é obtido através de uma boa ventilação e na redução de ganhos 

internos de calor excessivo indesejável. 
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Chama-se também a atenção para a necessidade do uso de softwares como o Ecotec, Energy 

Analysis Software, entre outros, que ajudam na simulação de diferentes tipos de situações, no que diz 

respeito ao uso de materiais, sombreamentos, dimensionamento de janelas, e tipo de envidraçado, 

auxiliando assim na escolha da melhor solução para o edifício em questão. Estas ferramentas são 

essenciais no acto de projectar, pois ajudam a prevenir inconvenientes que possam surgir após a 

construção, e que se tornam irreversíveis ou possam constituir futuramente maiores gastos. 

 

2.8.  CONFORTO TÉRMICO 

Como é sabido, o conforto térmico é a temperatura pela qual os usuários de um edifício consideram 

adequados para desempenhar qualquer actividade para o qual esta foi planeada. A definição de 

conforto térmico é um conceito não exacto, visto que este depende de factores climáticos como 

temperatura do ar, velocidade e a humidade e factores sociais como o estado mental, hábitos, 

educação, etc, que variam de lugar para lugar. Porém, as normas convencionais – ASHRAE ou ISO – 

apresentam apenas uma zona limitada como sendo a teoricamente ideal, apesar da grande variedade 

climática existente. Estes consideram temperaturas de Verão em torno de 22ºC como as ideiais, com 

temperaturas máximas na ordem dos 26ºC, porém isso implica, em países mais quentes, o recurso 

ao ar condicionado, além de poder trazer indisposições físicas, devido às mudanças bruscas na 

temperatura do corpo – ambiente num ar condicionado e ambiente exterior quente. Estudos 

comprovam que como e óbvio, pessoas que vivem em climas mais quentes, estão mais confortáveis 

com temperaturas ligeiramente mais altas em relação às impostas pelo sistema convencional. 

 

Figura 2.23 – Gráfico Psicométrico ASHRAE – Conforto Térmico Ilha do Sal 
[Fonte: Guedes (2011)] 
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Na Figura 2.26 podemos observar como a zona convencional de conforto (contorno amarelo) pode 

ser ampliada através da utilização de técnicas de arrefecimento passivo, cobrindo praticamente todo 

o perfil climático (mancha azul escura), despendendo assim a necessidade da utilização de ar 

condicionado que garante apenas um porção deste perfil além de poluir o meio ambiente e ser 

desproporcionalmente mais caro que os métodos naturais. 

 

3. ANÁLISE DO CASO DE ESTUDO 

Neste capítulo é feita uma descrição sobre o impacto que a erupção do vulcão da ilha do Fogo teve 

na comunidade de Chã das Caldeiras, que ficou completamente destruída após o vulcão ter acordado 

recentemente no ano de 2014. Seguidamente é realizada e analisada uma proposta construtiva de 

realojamento da mesma comunidade, de acordo com as estratégias passivas de sustentabilidade que 

foram estudados ao longo desta Dissertação. 

 

3.1. ERUPÇÃO DE 23 DE NOVEMBRO DE 2014 

Em finais de 2014 o Vulcão do Fogo entrou em erupção começando em 23 de novembro de 2014 

prolongando-se até o dia 8 de fevereiro de 2015, causando imensos danos nas comunidades que 

fazem parte da Chã das Caldeiras.  

Durante a erupção de 1995, o derrame de lava ficou relativamente próximo, mas não destruiu as 

comunidades nas proximidades. Este tinha destruído a estrada de entrada em Chã das Caldeiras, 

meia dúzia de casas e o edifício da antiga adega de Boca Forte, que era uma pequena localidade 

onde havia nascentes e um sistema de cisternas. Hoje, com o crescimento da comunidade, a 

destruição foi muitíssimo maior. 

Em 1995, a nova erupção começou no sopé do Pico do Fogo e a lava preencheu a zona mais 

deprimida da Chã na proximidade do grande cone, e a erupção de 2014 sem ter por onde se espalhar 

deu origem a uma língua mais alongada e que chegou mais rapidamente à Portela, resultando então 

num rio de lava ramificadas em dois tramos: um foi para sul e morreu a um quilómetro e tal e o outro 

foi em direcção à Portela, passando por cima do derrame de 1995 e correndo encostado a ele. 

 

3.1.1. Danos causados 

Apesar do reduzido impacto nas espécies endémicas existentes na área protegida, o desastre fez 

mover os cerca de mil habitantes de Chã das Caldeiras, onde se situa a base do vulcão e 

considerada Parque Natural, movendo-se não só por causa das lavas, mas também pela nuvem de 

enxofre que, entretanto se acumulou na zona de Chã das Caldeiras, e que provocou uma chuva 

miúda, típica deste tipo de fenómenos naturais resultando numa serie de problemas respiratórios, 

entre outros constrangimentos. 
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A lava destruiu duas povoações — a Portela e Bangaeira - que abrigava cerca de 1300 pessoas, 

tendo elas sido deslocadas para outros locais, a maior parte para o antigo liceu da cidade de 

Mosteiros e outra parte para centros de acolhimento em Achada Furna e Monte Grande. Além das 

casas, também se perdeu terras agrícolas, a adega de Chã das Caldeiras, o edifício do Parque 

Natural da ilha do Fogo e estradas. (Figura 3.2, Figura 3.3, Figura 3.4, Figura 3.5, Figura 3.6, Figura 

3.7, Figura 3.8, Figura 3.9 e Figura 3.10 – Anexo III) 

O realojamento de parte da população de Chã das Caldeiras foi feito nas casas, já edificadas, mas 

ainda por habitar, construídas no quadro do Programa Casa para Todos, entre São Filipe, Mosteiros e 

Cova Figueira, bem como nas erguidas justamente para o mesmo efeito na sequência da erupção de 

1995. 

 

Figura 3.1 – Extensão dos danos: erupção de 1995 (azul), erupção de 2014 (vermelho)  
[Fonte: Autor, adaptado de Serviço Copérnico para Gestão de Emergências cit in revista Finisterra XXX, 56-60, 

1995 Público;  earth.google.com (2015)] 

 

3.1.2. Realojamento 

Com o fim da erupção, as pessoas começaram a voltaram para os seus habitares, ou pelo menos o 

que restou, por serem muito ligadas às suas raízes e por terem na zona da Chã os terrenos agrícolas 

que constitui a base para o seu sustento. Porém o Governo cabo-verdiano, diz que Chã das Caldeiras 

não voltará a ser habitada, sobretudo por ter sido devastada por duas vezes em 19 anos, autorizando 

apenas pequenas moradias improvisadas, que devem ser provisórias. 

Com a proibição de edificar novas habitações na zona de risco – Chã das Caldeiras – prosseguem 

então divergências quanto ao local em que se deverá construir uma nova localidade, depois de numa 

primeira abordagem junto da população, ter sido defendida a zona de Cabeça Fundão - próximo de 
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Chã das Caldeiras - como a mais indicada, divergindo-se da opinião dos mais jovens de que deve ser 

Monte Barro - junto ao centro principal, São Filipe. 

Os mais jovens preferem ser realojados perto da cidade de São Filipe, pensando no futuro dos filhos 

e netos, estes apresentaram uma visão futurista. Com o avançar da ciência, educação e tecnologia, 

os filhos e netos procurarão um estilo de vida diferente: trabalhar e estudar nos centros urbanos, em 

vez de continuar a trabalhar na agricultura e pecuária.  

Por outro lado os adultos e idosos mostraram interesse em serem realojados perto da zona de Chã 

das Caldeiras para não perderem a sua identidade como “filhos de Chã”, de modo a manterem os 

aspectos culturais, sociais e turísticos da Chã, do vulcão e do seu povo como património da ilha e do 

país. Estes preferem realojamentos nas zonas de Montinho, Monte Velho ou Genebra. Alguns adultos 

preferem serem realojados na Achada Furna e Cabeça Fundão, ciente do perigo que um dia poderão 

vir a sofrer caso outra erupção vulcânica vier a acontecer. 

As autoridades locais, também defendem que a nova localidade deve ser construída nas 

proximidades de Achada Furna, na subida para o Parque Natural do Fogo, de modo a facilitar a 

deslocação das pessoas à Chã das Caldeiras para continuar a trabalhar no que resta dos solos 

aráveis. 

Numa nota governamental as autoridades dizem que a localidade de Chã das Caldeiras ainda possui 

o essencial das suas potencialidades económicas que levaram as pessoas a fixar-se ali, pelo que 

deverá procurar-se exponenciar o seu reaproveitamento e integrá-lo.  

Quanto à perda dos seus pertences, moradores e imigrantes confirmaram a perda das suas 

residências, cisternas, terrenos agrícolas e de pastagens. O primeiro-ministro sublinhou a perda não 

só de casas e áreas agrícolas, como também de escolas, jardins, igrejas, a cooperativa de vinho, 

infraestruturas desportivas, estradas, hotéis e pensões, estruturas económicas e áreas agrícolas. 

A erupção de 2014 foi então um desastre traiçoeiro, quase 20 anos após o ultimo acidente natural, 

este chegou numa altura em que economia do território encontrava-se em desenvolvimento, 

principalmente na agricultura e no turismo, com o famoso Parque Natural, a produção de vinho, e 

principalmente a belíssima paisagem que a zona proporciona para os visitantes e moradores. Porém, 

visto numa outra perspectiva, o desastre pode constituir uma ótima oportunidade para desenvolver 

novos planos de desenvolvimento sustentável, no que toca às novas construções, pois pode-se agora 

não só reabilitar, como construir de raíz novas construções que respeitem os padrões de 

sustentabilidade, podendo esta aldeia tornar-se num exemplo a seguir no resto do país. É também 

uma oportunidade principalmente no que toca ao turismo, pois, após esta catástrofe natural, mais 

turistas terão a curiosidade em visitar o recente activo vulcão, e uma solução que aposte no 

ecoturismo é uma linha a seguir para os novos planos de reconstrução na ilha. De qualquer forma é 

também essencial ter em conta a opinião das pessoas, pois são elas que vão habitar e impulsionar a 

economia do território, e pelo seu longo histórico com o Vulcão deve-se ter em conta a distância em 

que a nova vila irá se situar, bem como o tipo de construção que se vai construir.  
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3.2. PROPOSTAS DE PROJECTO 

Este capítulo destina-se a apresentação de um novo projecto que consiste na criação de novos 

equipamentos arquitectónicos que têm como objectivo albergar os desalojados resultantes da 

erupção vulcânica na ilha do Fogo.  

Como mencionado anteriormente, a comunidade e as autoridades vêm se debatendo no que diz 

respeito ao local de implantação das novas construções que se destinam a albergar a população 

desalojada. Neste projecto propõe-se a localização na zona de Achada Furna, situando-se perto de 

Chã, facilitando a deslocação das pessoas para o local, de modo a trabalharem no que resta dos 

solos aráveis, alem de terem também por perto outras comunidades, e equipamentos fundamentais 

como o posto de saúde. (Figura 3.12 e Figura 3.13 – Anexo IV)  

 

Figura 3.11 – Identificação da zona de implantação – Achada Furna 
 [Fonte: Autor] 

 

Deste modo, atendendo às condições geomorfológicas do terreno da zona de Achada Furna, a 

melhor orientação para as novas casas seria inclinada a Este, devido às elevações que se verificam a 

Norte, bem como a forma do edifício vulcânico que se eleva na mesma direção, dificultando assim o 

processo de iluminação natural durante o dia. Sendo assim a orientação à Este permitia luminosidade 

natural durante o dia inteiro nas horas de sol nos espaços principais como a sala de estar, sala de 

jantar e cozinha, além de facilitar a circulação de ar no interior do edifício. As reflexões dos raios 

solares através do mar constituem um problema, por isso as casas devem prever alpendres de modo 

a impedir a inserção directa dos raios reflectidos. 
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Figura 3.14 – Optimizção da orientação 
[Fonte: Autor] 

 

No âmbito deste capítulo realizou-se um questionário às entidades com funções na área da 

construção, de modo a conhecer as diferentes opiniões no que diz respeito a soluções sustentáveis 

que se adaptem ao cenário cabo-verdiano. Foi então feita a seguinte pergunta: 

 Que tipo de acções propunha, na prática construtiva, para que os projectos fossem cada vez 

menos dispendioso em termos de consumo de energia artificial e cada vez mais sustentável? 

Das respostas obtidas, podemos mencionar sugestões como: definir o projeto com base na insolação 

e ventilação predominante; menor utilização de fachadas de vidro, menor utilização de lajes rígidas 

de betão, e uso de isolamentos; Atenção ao planeamento de lotes, ruas e cidades, e 

dimensionamento de pátios e sombreamento dos vãos mais expostos; projetos bioclimáticos o foco 

principal para mim seria o aproveitamento da água das chuvas que é sistema relativamente barato e 

aproveita mais os materiais locais. 

A recomendação de projecto tem então como objectivo planear equipamentos que sigam os preceitos 

da sustentabilidade, muitos destes já mencionados nas respostas anteriores, iniciando-se na procura 

da orientação mais adequada, passando pelo uso de materiais e adjacentes locais, e a criação de 

sistemas que aproveitem ao máximo a água das chuvas. 

O projecto foca-se então em quatro principais equipamentos que se consideram fundamentais para o 

desenvolvimento de um quotidiano digno, atendendo à necessidade de habitar e educar, passando 

pela necessidade de actividades culturais, bem como comerciais, e também o impulsionamento do 

turismo e ecoturismo. 
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Casa Tipo  

Devido a uma organização de carácter inorgânico nas construções, surge a necessidade não só de 

melhorar o planeamento urbano e a correcta dimensão, disposição e orientação dos lotes, mas 

também de melhorar as linhas que modelam as construções que se verificam na ilha do Fogo e 

também nos bairros mais pobres do país. Por isso pretende-se que este tipo de modelo constitua não 

só um novo equipamento para a comunidade desalojada, mas também um módulo a seguir para as 

próximas construções destinadas a habitar, evitando assim a construção à suis generis. 

Este desenho consiste então na projecção de um fogo que possui uma planta de 14.5m por 15m, 

resultando numa área total de 217m2, e um pé direito de 2.7m. Os espaços dividem-se em, sala de 

estar, sala de jantar e cozinha, uma casa de banho e três quartos. O módulo possui um alpendre que 

abrange todos os compartimentos, protegendo a casa da inserção directa dos raios solares e 

procurando um pouco a imagem dos famosos sobreiros característicos da ilha do vulcão. Existem 

vãos verticais em todos os compartimentos de 1.5m, favorecendo assim a ventilação natural e a 

extensão de espaços passivos. Estes vãos são sombreados pelo prolongamento da cobertura a 0.9m 

das extremidades. [Anexo V]  

 

3.15 – Planta da Casa Tipo 
[Fonte: Autor] 

 

Como foi mencionado antes, as casas tradicionais do país desenvolvem-se de modo darem lugar a 

um quintal onde se realizam as actividades domésticas, por isso prevê-se nesta construção a 
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projecção de um pátio no interior, o que não só irá servir de “quintal” da habitação mas também irá 

contribuir para aumentar a iluminação natural no interior dos compartimentos. 

Nas construção das paredes deve-se dar prioridade ao uso de pedras locais como o basalto ou pedra 

vulcânica, porém, não se exclui o facto de que estas também possam ser feitas em blocos de betão, 

resultante não só da mistura de cimento, areia e água, mas também no adicionante jorra vulcânica e 

pozolana existentes no local, contribuindo assim para a redução do uso excessivo de cimento 

Portland na constituição de blocos e argamassas. Deve-se dar prioridade ao uso de caiação branca 

em vez de tintas plásticas ou de água, pois além de constituírem uma técnica tradicional adequada – 

boa reflectibilidade, trabalhabilidade, e isolante - podem ser encontradas no país, evitando assim o 

uso de tintas importadas. A casa possui uma base em pedra basáltica local – material com boa 

inércia térmica e que protege o edifício de inconvenientes como a água das chuvas. Esta técnica 

também é usada nas casas tradicionais da Chã das Caldeiras. 

A cobertura é em terraço, de modo a permitirem a possibilidade de expansão em altura e sugere-se a 

utilização de laje de vigotas pré-esforçadas – laje aligeirada, e por cima um revestimento de piso 

elevado, criando assim um isolamento térmico natural – ar – que é ventilada por pequenos vãos pré-

dimensionados nas extremidades das lajes de cobertura. Sendo que a maioria dos ganhos é feita 

através das lajes de cobertura, este sistema é ideal, pois além do isolamento através da camada de 

ar criada pelo piso elevado, as próprias lajotas permitem reduzir os ganhos solares – transmissão de 

calor, pois possuem uma camada de ar no seu interior. Além disso, é um sistema leve e seguro, 

diminuindo assim o risco de colapso. 

Introduz-se em todas as casas uma pequena cisterna de filtro no interior, com capacidade para 

aproximadamente três toneladas de água, situada nas traseiras do módulo, que recebe água através 

do terraço e envia para o reservatório destinado para tal armazenamento. Para que este funcione, é 

absolutamente fundamental que o terraço tenha uma ligeira inclinação de (1,5 – 2%) para as traseiras 

da casa, onde se situam duas condutas que recebem a água das chuvas. De salientar que esta 

cisterna não substitui a cisterna de água potável existentes em todas as casas deste tipo, 

normalmente no terraço.  

Na casa de banho dispôs-se o lavatório ao lado da sanita de modo a facilitar a instalação do sistema 

ecobath, já mencionado anteriormente, ou seja, a canalização das águas despendidas nos lavatórios 

para o autoclismo – uso sanitário. 

Devido ao crescimento da população e ao carácter migratório da população do fogo, previu-se na 

casa um terceiro quarto de modo a acomodar futuros elementos. Mas este deve-se sobretudo ao 

desenvolvimento do ecoturismo, ou seja, a acomodação de turistas nas próprias habitações, 

actividade verificada na comunidade de Chã-das-Caldeiras, impulsionando assim uma actividade 

comercial ainda tímida mas com enorme potencial na região. 
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Figura 3.16 – Simulação 3D da Casa Tipo 
[Fonte: Autor] 

 

Como fora antes mencionado, estas irão ter uma orientação a Este, sendo assim, as áreas principais 

como a sala e a cozinha beneficiam da luz solar durante todo o dia. Em seguimento apresenta-se 

uma demostração da quantidade de iluminação para todos os espaços para às 15hr. 

 

Figura 3.17 – Análise Iluminância da Casa Tipo 
[Fonte: Autor] 
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É então possível determinar a quantidade de lux que os espaços possuem. De salientar que para os 

espaços úteis é necessário pelo menos 100 lux para uma boa performance, e nos espaços de 

circulação pelo menos 250 lux. Conclui-se então que todas as divisões respeitam tais valores, sendo 

que os espaços com menos lux são as casas de banho com aproximadamente 250 lux. Já os 

espaços de circulação beneficiam claramente de valores superiores a 250 lux, garantida 

principalmente pelo pátio interior. 

Para saber a performance térmica e energética da habitação, realizou-se uma simulação no software 

REVIT utilizando a estação meteorológica de Cabo Verde disponibilizado pelo mesmo, sendo 

possível determinar vários parâmetros que são a seguir apresentados. 

 

Gráfico 3.1 – Emissões Anual de Carbono Casa Tipo 
[Fonte: Autor, adaptado de Revit 2016] 

 

Verifica-se através do gráfico 3.1 o total das emissões de carbono que habitação irá libertar, porém é 

também importante notar a quantidade do uso de energia – combustível e electricidade – e perceber 

que estas, como apresentadas no gráfico, poderiam ser completamente abrangidas pela utilização de 

energias renováveis como o painel fotovoltaico de alta eficiência ou uma turbina que aproveita os 

ventos que se verificam no país durante todo o ano, como é possível perceber através do gráfico 3.2, 

que dá a conhecer a sua frequência e distribuição. 
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Gráfico 3.2 – Frequência e distribuição anual dos Ventos em Cabo Verde 
[Fonte: Autor, adaptado de Revit 2016] 

 

Através da mesma simulação foi também possível conhecer a temperatura de bolbo seco no interior 

da habitação, e comparou-se estes valores obtidos aos de conforto térmico convencional definidos 

pelo ASHRAE expressos no gráfico psicométrico. Para esta análise foram adaptados valores da 

estação meteorológica em Cabo Verde (Revit) utilizando os valores máximos e mínimos de bolbo 

seco, e a humidade relativa respectiva. 

 

Gráfico 3.3 – Temperaturas Médias Diurnas Casa Tipo 
[Fonte: Autor, adaptado de Revit 2016] 

No capítulo 2.8 foi-nos feito uma breve introdução sobre o gráfico psicométrico e em como os valores 

padrões de conforto podem ser expandidos através de estratégias de designs passivos. Vamos então 

utilizar o mesmo gráfico psicométrico com as zonas de influências de estratégias passivas abrangidas 

para realizar as análises de conforto térmico. Vai-se apenas excluir as zonas de influência que não 
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foram utilizadas nesta construção em específico, ou seja, a zona de influência do arrefecimento 

evaporativo, zona de aquecimento passivo e a zona onde o ar condicionado é necessário.  

De mencionar que a zona de perfil climático representada a azul (Figura 3.4) encontra-se sobreposta, 

ou seja, inclui as zonas de influência ventilação natural, zona de influência de inércia e aquecimento 

solar de inverno. 

 

Gráfico 3.4 – Diagrama psicométrico – Conforto térmico para a Casa Tipo  
[Fonte: Autor, adaptado de Guedes (2011)] 

A linha vertical a vermelho constitui a temperatura mínima de bolbo seco verificada durante os meses 

de Fevereiro e Março, em que a humidade relativa regista valores de aproximadamente 60% a 70%, 

e como podemos verificar, encontra-se dentro dos padrões de conforto convencional estipulados pelo 

ASHRAE. Já a linha vertical a azul representa a temperatura máxima de bolbo seco, verificada nos 

meses de Outubro e Novembro em que a humidade relativa apresenta valores mais altos que variam 

de 80% a 95%, adoptando-se no nosso caso 80%. Esta linha – azul – não se encontra dentro dos 

padrões convencionais, porém esta está abrangida nas zonas de influência de estratégias passivas, 

satisfazendo assim as condições plausíveis ao nosso caso de estudo, por ser um local de condições 

climatéricas completamente diferentes dos estipulados convencionalmente. 

Este constitui então uma habitação simples, mas que procura ser sustentável no seu todo, não só no 

que diz respeito à redução dos consumos energéticos e reaproveitamento dos recursos, mas desde a 

sua génese procurando a utilização de materiais locais, e a projecção de linhas que contribuam para 

benefícios como a ventilação natural e extensão de espaços passivos. Acredita-se numa fusão entre 
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os famosos sobrados e modelos contemporâneos que não deixem perder as origens de quem 

pertence à ilha do Fogo. 

 

Mercado Tipo  

É inegável o sentimento de provedor próprio dos homens e mulheres da comunidade de Chã-das-

Caldeiras, através da produção agrícola e criação de gado. Torna-se então indispensável a criação 

de um modelo que proporcione o comércio dos produtos que provem de tais actividades e que por 

sua vez impulsione o desenvolvimento económico da comunidade e da ilha. 

Propõe-se então a criação de um mercado, com uma estrutura inspirada nas várias construções 

sustentáveis que vem se edificando em países da África Subsaheliana. O módulo consistente então 

numa estrutura de 16m por 14m suportada por pilares e vigas metálicas, que dão espaço no seu 

interior para o surgimento de paredes formadas por chapas de contêineres (contentores) reciclados 

que delimitam o espaço de actividades comercias no mercado. Como fora mencionado no caso de 

estudo - The Vissershock School - as altas temperaturas exteriores provocam consequentemente 

aquecimento nos contêineres reciclados, por isso é criado nesta sugestão de projecto um telhado 

metálico elevado que atenua o excesso de luz solar, e cria uma lacuna que proporciona a ventilação 

natural. [Anexo V] 

 

Figura 3.18 – Planta do Mercado Tipo 
[Fonte: Autor] 

 

O modelo possui um open space que cede espaço a balcões de vendas, seguido de duas casas de 

banho na sua extremidade. A ventilação cruzada é garantida por recortes de 0.50m por 0.50m 

situadas a 1.40m do chão. Esta estrutura também possui um sistema de reaproveitamento das águas 
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das chuvas, através de um telhado inclinado direcionando-as para a conduta embebida num dos 

pilares metálicos e que por sua vez conduz a água ao reservatório situado ao lado do mercado, no 

subsolo. [Anexo V]  

 

Figura 3.19 – Análise Iluminância do Mercado Tipo 
[Fonte: Autor] 

Podemos concluir que a quantidade de lux é mais do que suficiente para abranger toda e qualquer 

actividade a que os habitantes entendam adaptar, pois possui mais do que 1000 lux na maioria dos 

espaços de circulação, e os balcões de venda dispõem de aproximadamente 500 lux no seu todo. 

 

Figura 3.20 – Simulação 3D do Mercado Tipo 
[Fonte: Autor] 
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Figura 3.21 – Render interior do Mercado Tipo 
[Fonte: Autor] 

 

Considera-se então que este projecto tenha custos mínimos, visto a utilização das chapas recicladas 

de conteiners e o uso de estruturas metálicas simples que trabalham em conjunto para facultar um 

espaço confortável, sustentável (reaproveitamento das águas pluviais) e adequado ao 

desenvolvimento de actividades comercias como a venda de produtos agrícolas. Pretende-se 

também que este espaço que possa ser adaptado para outras práticas socioeconómicas como o 

artesanato ou workshops, impulsionando também o desenvolvimento turístico. 

 

Escola Tipo 

De entre os equipamentos perdidos durante a erupção de 2014 consta uma escola que servia às 

crianças das comunidades de Chã-das-Caleiras, por essa razão propõe-se no projecto um modelo de 

um edificado de servidão pedagógica. 

“A educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo.” 
Nelson Mandela 

 

A escola consiste então numa complexo formado por seis blocos e uma placa desportiva. Quatro 

blocos constituem salas de aulas, uma para WC e outra para biblioteca e sala de professores. As 

salas são delimitadas por paredes que têm a mesma constituição das paredes da casa tipo – blocos 

de betão formados por cimento aliado a jorras vulcânicas ou pozolanas – e a base das paredes é 

formada por pedras basálticas locais. As paredes possuem vãos verticais, de 1.30m por 1m em que 

os sombreamentos é deixado ao critério dos ocupantes. Todas as salas possuem coberturas 

elevadas, garantidas por vigas metálicas dispostas perpendicularmente ao plano, de modo a garantir 

uma ventilação apropriada, e eliminação de calor acumulado na parte superior das salas. Estas 
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coberturas – metálicas - são inclinadas, direcionando as águas pluviais para condutas que por sua 

vez a levam para o reservatório situado nas traseiras da casa de banho. [Anexo V] 

 

Figura 3.22 – Planta da Escola Tipo 
[Fonte: Autor] 

 

A circulação e ventilação são garantidas por corredores largos (1,80m) que separam todas as salas. 

No centro do complexo situa-se um pátio, com 6.30m de comprimento e 12,7m de largura. Este 

destina-se a promover a ventilação natural mas sobretudo garantir a extenção dos espaços passivos 

no interior das salas. Neste pátio sugere-se a implantação de um equipamento semelhante ao 

verificado nos casos de estudo aplicáveis a Cabo Verde, a merry-go-round, ou carrossel, que gera 

energia eléctrica à medida que estas fazem o movimento giratório promovido pelas crianças. Constitui 

um sistema adequado tanto para as crianças – uma forma de divertimento - como para o complexo 

que pode beneficiar imenso com esta fonte de energia limpa. [Anexo V]  
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Figura 3.23 – Simulação 3D da Escola Tipo (14hr) 
[Fonte: Autor] 

 

Figura 3.24 – Simulação 3D da Escola Tipo 
[Fonte: Autor] 
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Figura 3.25 – Render da sala de aula Escola Tipo 
[Fonte: Autor] 

 

 

Figura 3.26 – Render interior da Escola Tipo 
[Fonte: Autor] 
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Em seguimento podemos observar o comportamento da luz natural dentro das salas quando o 

projecto é disposto a Sudeste e as salas inclinadas a Sul. 

 

Figura 3.27 – Análise Iluminância da Escola Tipo 

[Fonte: Autor] 

Todas as salas de aula possuem mais do que 500 lux, adequado para iluminação geral para área de 

trabalho. De salientar que o pátio interior garante o lado oposto das salas tenha iluminação suficiente, 

por isso é sempre importante prever nos projectos de grandes dimensões, pátios que garantam boa 

ventilação e luz natural. 

 

Gráfico 3.5 – Emissões Anual de Carbono Escola Tipo 
[Fonte: Autor, adaptado de Revit 2016] 

As mesmas condições para a verificação do comportamento térmico da casa foram também 

aplicadas para a verificação na escola, e os resultados foram os mesmos, até porque o tipo de 
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material e a localização do projecto são os mesmos. Deste modo, apresentamos a seguir apenas os 

resultados no que diz respeito às emissões de carbono e potencial energético. 

No projecto escola é ainda mais saliente o potencial de energia que este pode gerar, cobrindo três 

vezes os dispêndios anuais de energia – electricidade e combustível – utilizando apenas painéis 

fotovoltaicos e turbinas eólicas facultando a possibilidade de expansão sem implicar maiores custos 

em energia. Por isso é importante levar sempre em consideração o potencial energético e saber 

quando este se adequa a certos projectos. 

Esta proposta foi pensada de forma a possibilitar ampliações, que quando feitas, não devem 

esquecer factores como o conforto térmico, a ventilação natural, e a existência de espaços passivos. 

Acredita-se então que através deste módulo, que utiliza apenas técnicas arquitectónicas que não 

implicam elevados custos – cobertura elevada, condutas de águas pluviais, e pequenos sistemas de 

geradores de energias - podem constituir um modelo a seguir na construção do novo estabelecimento 

de ensino para a comunidade de Chã-das-Caldeiras e não só.  

 

Igreja  

A igreja , feita em pedra basáltica, e um equipamento muito importante para a cultura do povo de Chã 

das Caldeiras possui uma planta rectangular com 18.6m de largura e 8.2m de comprimento, e uma 

área útil de 130m2. Com uma só nave, as paredes que a delimitam são feitas em pedra vulcânica, 

excepto a parede de entrada, feita em betão, onde se procurou conciliar uma construção de raíz local 

a movimentos de arquitectura contemporânea. Possui vãos verticais de 2.5m por 0.6m, procurando 

extensos espaços passivos, e ampla ventilação cruzada. A cobertura é em telhado cerâmico de 

pouca inclinação, que desvia as águas pluviais da cobertura.  

 

Figura 3.28 – Simulação 3D da Igreja 
[Fonte: Autor] 
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Figura 3.29 – Render interior da Igreja 
[Fonte: Autor] 

 

 

 

Figura 3.30 – Análise Iluminância da Escola Tipo 
[Fonte: Autor] 
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Podemos observar através da análise de iluminância importância dos vãos verticais na iluminação e 

ventilação natural do edificado, que garante valores de lux na ordem dos 500lux ou mais. 

Procurou-se nesta proposta projectar uma capela com linhas contemporâneas sem esquecer o 

ambiente em que está irá ser implantada e apesar das suas dimensões reduzidas, pretende-se que 

este seja um espaço que possua todos os aspectos que proporcione um ambiente propício às 

actividades e celebrações religiosas. [Anexos V] 

 

Funcos Turísticos 

O Turismo é crescentemente reconhecido como fonte de desenvolvimento social e económico, bem 

como uma actividade benéfica no combate ao desemprego e consequentemente a pobreza, graças 

ao seu efeito de criação directa e indirecta de postos de trabalho nos países receptores. E como 

tínhamos constatado, nos últimos anos o número de dormidas no país tem verificado um crescimento 

exponencial, isso faz com frequentemente haja planos para sofisticar cada vez mais os espaços de 

estadia e as actividades destinadas aos turistas. Porém é importante levar em conta que este 

desenvolvimento deve ser sempre feito de uma forma sustentável, não só em termos arquitectónicos 

como também sociais e culturais de modo a gerar lucro e receita para servidões administrativas 

locais, e dessa forma, efectivar o discurso de um desenvolvimento sustentável – Ecoturismo. 

Porém o âmbito deste trabalho tem como objectivo demostrar caminhos a seguir em termos 

arquitectónicos, deste modo, propõe-se pequenas habitações que podem eventualmente formar um 

complexo e que se destinam a receber turistas. Durante a análise construtiva na ilha do Fogo, 

pudemos verificar que uma das construções que fazem parte do leque das habitações na ilha eram 

os Funcos, e ficou sabido que estas encontram-se praticamente extingues. Por isso, como novas 

habitações turísticas propõe-se novos funcos turísticos, constituindo praticamente uma réplica dos 

funcos originais, sendo construções pequenas, de 6m de diâmetro e um pé-direito de 3m, dividindo-

se em 3 espaços principais: quarto, casa de banho e sala + cozinha. A cobertura é cónica, feita em 

palha que é um elemento com excelentes capacidades térmicas, possuindo uma estrutura de madeira 

que suporta a mesma. As paredes são construídas em material local - pedra vulcânica - que como já 

foi mencionando é um material com boa inércia térmica. [Anexo V]  

Por ser uma das primeiras formas tradicionais de habitações, através destas construções - que 

necessitam claramente de menores custos e mão-de-obra para serem edificados, em relação a uma 

pensão feita com materiais importados – consegue-se realçar e enfatizar algo com enorme valor 

cultural, porém ainda timidamente reconhecido na ilha.  
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Figura 3.31 – Planta dos Funcos Turísticos 
[Fonte: Autor] 

 

 

Figura 3.32 – Simulação 3D dos Funcos Turísticos 
[Fonte: Autor] 
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4. RECOMENDAÇÕES DE PROJECTO 

A facilidade das acções que contribuem para o sucesso na garantia de uma boa performance térmica 

e em termos de iluminação, torna quase que imperativo que estas sejam aplicadas em todas as 

construções que se verificam no país. Apesar da grande quantidade de casas, principalmente 

clandestinas que se verificam nas zonas urbanas, Cabo Verde ainda é um território pouco construído, 

por isso acredita-se que se nas futuras condições forem aplicadas as doutrinas de uma arquitectura 

sustentável, o país viverá um ambiente mais saudável e a estética urbana irá melhorar de forma 

considerável. É fulcral, atacar o problema desde a sua génese, ou seja, desde antes da altura da 

construção.  

Por isso é necessário:  

(1) Um bom planeamento urbano, com lotes devidamente localizados e com espaçamentos pré-

definidos entre si, de modo a permitir ventilação cruzada e iluminação no interior das habitações;  

(2) É fundamental o reconhecimento do papel do arquitecto e como concebedor e do engenheiro 

como segurador de estabilidade de todas as construções, de modo a evitar acções que possam 

porventura por em risco a imagem da cidade, ou pior ainda, causar danos que impliquem perdas de 

vida, facto que se verifica principalmente durante a época das chuvas devido a desabamentos;  

(3) Todas as construções devem ter como principal objectivo não apenas a estética mas sobretudo a 

garantia no aproveitamento a 100% da iluminação e ventilação natural, no sentido de evitar exageros 

no dispêndio de energia artificial que é prejudicial ao meio ambiente e ao ser humano;  

(4) Os profissionais devem ter em conta a variedade de softwares que hoje existem como o Revit, 

Energy Analysis Building, Energy Plus, Ecotec que ajudam a simular diferentes opções de projectar e 

em como estas incentivam na performance térmica dos edifícios;  

(5) Por padrão devem ser explorados todas as possibilidades no que diz respeito ao uso de materiais 

locais de modo a evitar o importe de materiais caros e que pouco contribuem pela boa performance 

térmica do edifício;  

(6) É necessário desprender-se de formas convencionais de construir que pouco ou nada ajudam na 

concepção de um edifício sustentável por receio de que as formas passivas não sejam as mais 

seguras ou mais dispendiosas, o que não é verdade. Ou seja, deve-se levar em conta quando 

necessárias, o uso de soluções como lajes aligeiradas, maior altura em janelas e portas, maior pé 

direito, pré-dimensionamento de pátios interiores etc, e também a possibilidade de um desenho 

bioclimático como o reaproveitamento de água das chuvas, a utilização de foças séticas, o uso da 

energia eólica e solar etc;  

(7) Deve ser obrigatório que todas as casas e outras construções sejam pintadas e como é óbvio de 

preferência com cores reflexivas – ou por exemplo o uso da caiação;  
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(8) É importante que a população seja inclusa no processo de construção e esta também deve ser 

informada sobre as várias acções que estas podem realizar no uso do edifício, de modo a que seja 

despendida o mínimo de energia possível e garantindo assim a salubridade da mesma.    

Não é preciso muito para que as nossas casas e posteriormente a nossa se torne num exemplo de 

sustentabilidade a seguir, principalmente em Cabo Verde, por ser um país pequeno e com uma área 

de construção ainda relativamente pequena. 

  

CONCLUSÃO 

 No início deste projecto tivemos a oportunidade de verificar e analisar os aspectos construtivos em 

Cabo Verde, em como os diferentes edifícios, de diferentes épocas, foram se desenvolvendo em 

relação às diferentes condições geofísicas, climatéricas e socioeconómicas que o país foi 

desenvolvendo, até chegar aos dias de hoje.  

Como pudemos notar, em casos mais tradicionais, foram feitas usos dos recursos disponíveis no 

meio ambiente, recorrendo também a uma adaptação mais orgânica de acordo com as características 

do terreno em que se envolve. Em outros casos – edifícios nobres, clandestinos e de grande porte, da 

era colonial - pôde-se observar uma adaptação mais brusca, fazendo o importe de linhas e materiais 

que pouco ou nada têm a ver com os aspectos climatéricos e socioeconómicos do país. Foi então 

possível perceber que, mais difícil é a realização e o sucesso destas construções, menos tradicionais, 

tanto a curto como a longo prazo, do que a realização de um edifício bioclimático, que respeita os 

padrões duma construção sustentável.  

Afinal, são pequenas e simples medidas, que ao nosso critério parecem difíceis de se fazer, que 

acabam por melhorar o desempenho de um edifício, no que toca a iluminação e ventilação natural, 

que são os dois factores que quando não bem aproveitados por um edifício, pode a longo prazo 

causar imensos constrangimentos. Torna-se então muito mais plausível a realização de acções 

como, uma análise cuidada na forma como implantar – a orientação – o tipo de materiais, a 

concepção de aberturas e suas correctas medidas de modo a estenderem o espaço passivo. São 

estes aspectos que ajudam na afirmação de uma arquitectura sustentável, conceito que infelizmente 

acabou por ser esquecido no tempo, pelos construtores, pelos usuários e sobretudo pelos 

departamentos responsáveis por impor normas que facilitem a afirmação dum edifício bioclimático, 

como as câmaras municipais, em aspectos muito básicos, como o correcto espaçamento entre lotes 

de uma habitação, para sua correcta ventilação e iluminação. 

Acredita-se que o conceito da arquitectura sustentável não devia sequer estar separado do conceito 

de Arquitectura em si, e apela-se pela sua urgente mentalização e posterior fusão, principalmente 

numa país como Cabo Verde, que está em fase de crescimento e constantemente a surgirem novas 

habitações. Só assim podemos evitar um desastre urbanístico e construtivo, e a posterior 

desvalorização do papel de um arquitecto como um profissional criativo e concebedor de espaços 



80 

 

confortáveis, não só visualmente mas também termicamente, e também autossuficiente no que 

respeita ao uso de energias. 

As construções sustentáveis são a melhor forma de diminuir os impactos causados ao meio 

ambiente e de possibilitar a reaproximação do homem à natureza. De acordo com estudos realizados, 

entre vários benefícios advindos da construção sustentável podemos mencionar benefícios 

econômicos, ou seja, economiza-se cerca de 70% em produtividade com a construção de edifícios 

sustentáveis; Benefício à saúde física, pois funcionários e moradores de edifícios sustentáveis são de 

2% a 16% mais produtivos e os estudantes demonstram rapidez em provas de matemática, 

aumentada em aproximadamente 20% ao normal; Satisfação: não há nada que proporcione maior 

satisfação a um indivíduo do saber que os projetos de sustentabilidade e ações dos quais participa 

são favoráveis à natureza e irão garantir uma melhor vida a ele e sua família. Por estes motivos 

apela-se a que cada um dos projectos futuros estejam sempre preocupados com os impactos 

ambientais das novas construções pois o que agora possa parecer singular, no futuro tornar-se-ão 

hábitos plurais que vão com certeza ter consequências na harmonia da relação entre o Homem e a 

Arquitectura e também Homem e a Natureza. 

Seria pouco plausível terminar esta Dissertação sem mencionar o quão amplo e fascinante é este 

tema, e falar da necessidade que existe em estudar e criar novas estratégias e soluções sustentáveis, 

principalmente para o continente africano, mais precisamente a Africa Subsaeliana, onde se 

encontram países com enormes potenciais económicos e recursos naturais mas que não possuem ou 

não conhecem métodos sustentáveis de construção, arriscando muitas vezes em megaestruturas 

envidraçadas – copiadas do ocidente - e nada tem a ver com as condições climatéricas, sociais, 

culturais e té por vezes económicas, como é o caso de Cabo Verde. Por isso apela-se ao estudo 

aprofundado sobre este cativante aspecto que é a construção sustentável que é ainda pouco 

conhecido ou ignorado por vários países no mundo, pois pequenas ações podem fazer a diferença, e 

a altura é certamente oportuna para tornar o planeta mais verde. 
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ANEXO I 

 
Figura 1.9 - Cinema Éden Park, Século XX, ilha de São Vicente 

[Fonte: ecocaboverde (2011)] 
 

 
Figura 1.10 - Liceu da Praia, Século XX, ilha de Santiago  

[Fonte: autor] 

 
Figura 1.23 - Moradia, Sal Rei, ilha da Boavista   

[Fonte: CapeVerdeInformation (2014)]       



86 

 

 
Figura 1.24 - Moradia, Mindelo, ilha de São Vicente  

[Fonte: Daniel Moralim (2014)] 
 

 

 

ANEXO II 

 

 

Figura 2.10 – Casas vernaculares da cidade velha  
[Fonte: Wikimedia (2014)] 
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Figura 2.11 – Isolamento em paredes - solução lã de rocha (esquerda) – Solução utilizando poliuretano (direita) 
 

 
Figura 2.13 – Manta asfáltica impermeabilizante (esquerda) e Impermeabilizante acrílico (direita). 

[Fonte: construdeia (2011)] 
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Figura 2.14 – Torre Walkie Talkie em Londres com fachada envidraçada derrete partes de carros estacionados 
logo à frente devido a reflexos dos raios solares incidentes. 

 [Fonte: Urban75 (2013)] 
 

 

Figura 2.15 – Apesar da inegável elegância esse projecto – Praia Towers – seria um desastre em termos 
térmicos, pois o edifício iria ter gastos inimagináveis para o seu arrefecimento, necessitando de ar condicionado 

durante todo o dia. 
[Fonte: editur-imobiliária] 

 



89 

 

 

Figura 2.16 – Casas tradicionais em Santa Maria, ilha do Sal  
[Fonte: caboverdesite (2013)] 

 

 

 

Figura 2.20 – Laje aligeirada (abobadilha + vigotas pré-forçadas)  
[Fonte: geradordepreços (2015)] 

 

Figura 2.21 – Grandes rochas espremidas em conjunto por prateleiras de madeira na fachada sul da casa. As 
rochas absorvem o calor durante o dia reduzindo o ganho solar. À noite, as rochas retornam o calor de volta para 

o ar, pois a temperatura externa cai. By Jeremy Levine Design  
[Fonte: Jeremy Levine (2007)] 
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Figura 2.22 – Reabilitação das casas de Cidade Velha. By Cisa Vieira 
[Fonte: Elsa Bastos (2010)] 
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ANEXO III 

Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Media 

2009 /// /// 19,1 18,7 19,8 20,7 23,2 23,6 23,6 /// /// 20,0 21,1 

2010 20,1 20,9 21,3 22,0 22,6 23,2 23,4 22,3 24,2 23,3 22,7 22,0 22,7 

2011 20,5 19,6 19,5 20,0 22,0 22,6 24,2 24,8 24,6 22,1 22,3 21,3 22,3 

2012 19,5 17,9 17,7 20,0 19,9 21,4 23,3 24,0 22,8 22,9 22,0 18,4 21,2 

2013 17,9 18,0 19,4 19,3 20,3 21,5 22,4 23,1 23,6 23,3 20,9 19,5 21,3 

Quadro 1.3 – Temperatura mínima mensal (ºC) – Estação Meteorológica Automática Mosteiros – 
Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica – Delegação da Praia 

 

Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Media 

2009 /// /// 24,7 28,4 27,6 30,9 36,6 34,5 31,8 /// /// 30,5 30,6 

2010 30,0 33,8 32,5 33,3 29,9 32,0 32,4 33,9 32,4 32,4 32,3 31,0 32,2 

2011 29,0 28,9 27,7 34,9 28,9 32,5 30,6 32,2 32,9 36,3 30,2 30,3 31,7 

2012 30,4 29,1 30,9 31,1 34,6 31,7 31,2 34,2 32,4 31,9 31,2 33,0 32,2 

2013 29,0 29,7 30,6 29,7 32,8 28,2 33,9 31,3 32,1 32,4 33,5 29,8 31,4 

Quadro 1.4 – Temperatura máxima mensal (ºC) – Estação Meteorológica Automática Mosteiros – 
Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica – Delegação da Praia 

 

Anos Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc TOTAL 

2005 43,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 30,0 22,0 5,0 2,0 0,0 105,7 

2006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 123,0 3,0 0,0 0,0 143,0 

2007 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 126,7 1,5 0,0 0,0 162,5 

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 141,9 37,4 12,0 0,0 0,0 210,6 

2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 81,2 45,0 54,0 0,0 0,0 183,2 

2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 81,2 45,0 54,0 0,0 0,0 183,2 

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,1 249,5 4,0 0,0 0,0 307,6 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142,6 5,0 90,0 0,0 0,0 237,6 

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 19,3 170,6 0,0 0,0 0,0 192,8 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 200,0 0,0 0,0 0,0 248,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 37,0 0,0 0,0 0,0 48,0 

Quadro 1.5 – Pluviometria total mensal (mm) – Posto de São Filipe – Instituto Nacional de Meteorologia 
e Geofísica – Delegação da Praia 
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Figura 3.2 - Lavas vulcânicas de erupção vulcânica 2014 

[Fonte: João Relvas/Lusa (2014)]  

 
 Figura 3.3 – Lavas vulcânicas de erupção vulcânica 2014  

[Fonte: Lusa (2014)]  

 

3.4 - Lavas vulcânicas de erupção vulcânica 2014 
[Fonte: João Relvas/EPA (2014)] 
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Figura 3.5 - Lavas vulcânicas de erupção vulcânica 2014 
[Fonte: A Semana (2014)] 

 

 Figura 3.6 - Lavas vulcânicas de erupção vulcânica 2014 
[Fonte: Nicolau Centeio/EPA (2014)] 

 

 

 Figura 3.7 - Lavas vulcânicas de erupção vulcânica 2014 
[Fonte: José Madeira/FCUL/IDL (2014)] 
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Figura 3.8 - Lavas vulcânicas de erupção vulcânica 2014 
[Fonte:Theo Lautrey (2014)] 

 

 

Figura 3.9 - Lavas vulcânicas de erupção vulcânica 2014 

[Fonte: Willian Coronel (2014)] 
 

 

Figura 3.10 - Lavas vulcânicas de erupção vulcânica 2014 
[Fonte: Nicolau Centeio/EPA (2014)] 
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Figura 3.12 – Zona de Implantação – Achada Furna (Azul)  
[Fonte: Google earth adaptado pelo autor] 

 

 

Figura 3.13 – Zona de Implantação – Achada Furna (Azul)  
[Fonte: Google earth adaptado pelo autor] 
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ANEXO IV 

Investigação Arquitectura Sustentável em Cabo Verde 

Este questionário tem como objectivo a realização de um projecto pedagógico, que consiste na 
construção de um nova vila para os desalojados resultante da catástrofe natural na Ilha do Fogo, 
território de Chã das Caldeiras. 
Nome: Vasco Adilson Garcia 
Curso: Mestrado Arquitectura 
Faculdade: Instituto Superior Técnico - Universidade Técnica de Lisboa 
Email: vasco.garcia91@gmail.com 

Que profissão desempenha no país ? 

  Arquitecto 

  Engenheiro Civíl 

  Outra:  
Considera que as construções, independentemente das suas funções, têm respeitdo os 
preceitos e indicações das normas estipulados nos documentos de Ordenamento do Território 
? 

Quais acredita ser as maiores fragilidades na prática construtiva em Cabo Verde ? 

(ex: falta de saneamento, casas clandestinas...) 

Qual o equipamento ou conjunto de equipamentos acredita fazer mais falta nas comunidades 
menos favorecidas do país ? 

(ex: centro de saúde, escola secundária...) 

 

A construção sustentável é cada vez mais um conceito fundamental na prática construtiva 
mundial. Pensa que as novas construções ou os novos projectos têm apostado ou seguido 
nos fundamentos da mesma ? 

(exemplo de práticas sustentáveis: uso de materiais locais ou materiais de pouco impacto ambiental, 
aproveitamento e renovação de energias - painéis solares, energia eólica - adaptação de formas 
construtivas que permitam reduzir os gastos de energia artifical - ar condicionado, lâmpadas) 

 

Que tipo de acções propunha, na prática construtiva, para que os projectos fossem cada vez 
menos dispendioso em termos de consumo de energia artificial e cada vez mais sustentável ? 

(ex: utilização de melhores isolamentos térmicos e sonoros) 

 

As construções clandestinas foram e ainda são um grande problema tanto em Cabo Verde 
como em outros países da África Subsariana, construções que acabam por colocar em risco 
tanto a saúde e o bem estar dos habitantes como a boa imagem da cidade. Acredita que 
"casas modulares" possa ser uma boa solução para esse problema em Cabo Verde ? 

Casas Modulares - construções simples, desmontáveis, constituídas por painéis sandwiches pré-
fabricados (betão ou mdf com isolamento térmico - XPS). Podem ser implantadas em qualquer lugar, 
e quando necessário remover os materiais são reutilizáveis. 

  Sim 

  Não 

  Outra:  
 



 
 
 
 

Anexos V 
Desenhos Técnicos  

e  
Simulações 3D 
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Alçado Lateral Escala 1:100
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Alçado Frontal Escala 1:100 Alçado Frontal Escala 1:100
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Anexos VI 
Análises Energéticas 
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          Energy Analysis Report

 

 

ACT H (1)
ACT H Analysis
Analyzed at 27-Dec-15 5:10:34 AM

Energy Analysis Result

Building Performance Factors
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Renewable Energy Potential

CASA MODULO
ANALYSES



2

          Energy Analysis Report

Annual Carbon Emissions

Annual Energy Use/Cost

Energy Use: Fuel

Energy Use: Electricity
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          Energy Analysis Report

Monthly Heating Load

Monthly Cooling Load

Monthly Fuel Consumption
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          Energy Analysis Report

Monthly Electricity Consumption

Monthly Peak Demand

Annual Wind Rose (Speed Distribution)
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          Energy Analysis Report

Annual Wind Rose (Frequency Distribution)

Monthly Wind Roses
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Monthly Design Data

Annual Temperature Bins
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Diurnal Weather Averages

Humidity
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          Energy Analysis Report

 

 

Energy Escola
Energy Escola Analysis
Analyzed at 9/3/2015 4:50:44 AM

Energy Analysis Result
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Renewable Energy Potential
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          Energy Analysis Report

Monthly Heating Load
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          Energy Analysis Report

Monthly Electricity Consumption

Monthly Peak Demand

Annual Wind Rose (Speed Distribution)



5

          Energy Analysis Report

Annual Wind Rose (Frequency Distribution)

Monthly Wind Roses
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          Energy Analysis Report

Monthly Design Data

Annual Temperature Bins
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          Energy Analysis Report

Diurnal Weather Averages

Humidity
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          Energy Analysis Report

 

 

Turismo Módulo (1)
Turismo Módulo Analysis
Analyzed at 9/3/2015 5:48:05 AM

Energy Analysis Result
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Renewable Energy Potential
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          Energy Analysis Report

Monthly Electricity Consumption
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          Energy Analysis Report

Annual Wind Rose (Frequency Distribution)
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          Energy Analysis Report

Monthly Design Data
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