
CLIMA   

 Cabo verde como um todo apresenta clima tropical seco, árido e semiárido e é caracte-
rizado por 2 estações distintas, sendo elas : a estação seca e a húmida ou como é de-

signada no país "época das aguas". A estação seca é a mais frequente, que normalmente 

vai de dezembro a junho, e a estação úmida de julho a outubro.  

As características climáticas de Chã das Caldeiras, no geral, são semelhantes às da 

Ilha do Fogo e do resto do arquipélago, porem com um fator exclusividade, que e a al-

titude que junto à exposição a nordeste das vertentes (Ventos alísios), acabam ocor-

rendo temperaturas médias mais baixas podendo atingir a casa dos 0°C com queda de 

geada em algumas manhas, uns níveis de precipitação um pouco mais elevados e um maior 

grau de humidade do que no resto da ilha.

   

   

O País como um todo se encontra em uma posição geográfica de alto risco no que diz res-

peito a riscos naturais, sendo considerado um dos pontos de onde se forma maior parte 

das tempestades que atingem o continente americano.  

Em Chã das Caldeiras as erupções vulcânicas representam o maior risco visto que a po-

pulação habita dentro da caldeira do único vulcão ativo do pais. Em toda sua história, 

27 erupções foram contadas dentro da cratera do vulcão (Chã das Caldeiras) com desta-

que para as 3 ultimas de 1951, 1995, 2014, sendo a ultima a que causou maiores danos.

VULNERABILIDADE A RISCOS NATURAIS

 

 

 

JORRA E AREIA VULCÂNICA

EUCALIPTO

MAQUINA DE BTC

TESTE DE GRANULOMETRIA

TESTE DE RETRACAO

PRODUCAO DE ADOBES

VISTA 360 GRAUS DA COBERTURA/MIRANTE DO 
CENTRO CULTURAL CHA DAS CALDEIRAS

EDIFICIO CENTRO CULTURAL CHA DAS CAL-
DEIRAS VISTO DA VILA

EMBRIÃO ORTOGONALEMBRIÃO FUNCOSIMULAÇÃO DE CONFORMAÇÃO DO NOVO ASSENTAMENTO 

SACOS DE POLIPROPILENO (RAFIA)

DIFERENTES PEDRAS VULCÂNICA

TERRA

Destruição de todos os equipamentos públicos, infraestruturas básicas e maior 
parte das habitações.

Destruição de grandes parcelas das áreas agrícolas   

Evacuação da totalidade dos moradores do local (271 famílias, 1007 pessoas)  

   

Esse povo singular, em todos os aspectos 

que permeiam sua historia, podem ser carac-

terizados como um , que 

começa em meados do século XIX-XX a habitar 

a caldeira do vulcão quando algumas famí-

lias camponesas de diferentes lugares da 

ilha decidem estabelecer sua residência no 

local para aproveitar o potencial agrícola 

desse lugar riquíssimo em solo fértil.  

Caracterizados inicialmente pelo isolamen-

to geográfico em relação a ilha, sem muitos 

acessos visto que a primeira estrada de 

acesso e construída em 1970, vinculado a 

particularidade do próprio ambiente onde 

vivem tendo que lidar com erupções, com 

constantes perdas e reconstruções, e o ele-

vado índice de emigração determinam a cul-

tura singular desse povo, apresentando ca-

racterísticas sociais e econômicas distin-

tas em comparação a outros assentamentos 

rurais da ilha. Devido aos fatores acima 

mencionados vinculados ao tamanho reduzido 

da comunidade, resulta em uma 

, que é refletido 

no 

, compostos pelos seus mora-

dores e que auxiliam no desenvolvimento 

econômico da localidade, sendo elas:  Asso-

ciação dos agricultores e criadores de Chã 

das Caldeiras, A. de Montinhos e A. dos 

Guias turísticos de Chã das Caldeiras 

(criado pelos jovens da localidade).  

Uma população , com 

cerca de 41,3 % da população com menos de 

15 anos e 2,2 % com mais de 66 anos, e 

, tendo 45 % das famílias mulheres 

como “chefe de família”.  

A população tem sua 

:   

- , com destaque para a cultura 

da uva.   

- : destaca-se a vinícola 

do local pertencente a associação dos agri-

cultores de Chã das Caldeiras que e compos-

ta por 102 sócios-agricultores que dividem 

suas plantações para produção de vinho que 

representa das principais fontes de renda 

da população, junto a cultura de plantio de 

outras espécies pra consumo próprio.   

- :  O turismo atualmente vem ga-

nhando cada vez mais forca no local e con-

quistando cada vez mais espaço nas fontes 

de renda da população. O local apresenta 

especiais potencialidades em relação ao 

turismo, oferecendo ao visitante além de 

uma paisagem única a oportunidade de um tu-

rismo mais humano, de contato direto com a 

realidade da população que abre suas portas 

para receber os turistas com toda a simpa-

tia que é característico desse povo. 

Várias são as formas que o turismo se ex-

pressa na caldeira do vulcão, sendo elas:  

- Pensões e restaurantes (maior parte dos 

casos a própria casa do morador)  

- Serviço de guia turístico (importante 

fonte de renda para os jovens do local) 

-  Venda de artesanatos locais feitos pelos 

jovens e crianças e comidas típicas como o 

queijo de cabra.

O POVO
 

Na procura por uma base solida e por uma coerência em cada decisão de projeto se 

sentiu a necessidade de ir além dos gráficos e textos base, que por mais que aju-

dassem nunca me mostrariam a verdadeira realidade dos “calungas” desse projeto. 

Para isso foi necessária uma imersão na comunidade pelo qual eu como projetista 

intencionava contribuir. Foram 10 dias dentro da caldeira do vulcão, convivendo 

24 horas com esse simpático e humilde povo. Juntos comemos, juntos trabalhamos, 

juntos demos risadas e compartilhamos de historias onde tive a honra e o prazer 

de descobrir a Chã das Caldeiras que na TV, pelos gráficos e textos bases não seria 

possível. O projeto começou então pela convivência e troca com os moradores, com 

o intuito de conhecer sua realidade, suas necessidades e aspirações, estudar/pes-

quisar de perto a arquitetura vernacular do local e entender a relação das pessoas 

com esse espaço construído e não construído, mapear todos os materiais locais e 

não locais disponíveis, e estudar as diversas possibilidades que se apresentam de 

se construir nesse lugar singular que é Chã das Caldeiras.  

Mesmo em um lugar singular como e o caso de Chã das caldeiras, de uma cultura singu-
lar e diferente de toda a ilha e do pais dado pelo isolamento geográfico do local, 
vem ocorrido um fenômeno que e comum a outras vilas e comunidades não só do pais 
mas do mundo, onde a arquitetura tradicional do local vem cedendo espaço para o 
convencional da sociedade moderna, que no caso de Cabo Verde que se caracteriza 
como um pais que vive praticamente de importações acaba gerando fortes mudanças na 
realidade local. O fundamental aspecto a se destacar nessa mudança que vem tomando 
lugar e a passagem de uma arquitetura que explora 100% os materiais locais disponí-
veis que no caso de chã das caldeiras são as pedras basálticas das erupções e mate-
riais vegetais (palha) para cobertura, para uma arquitetura praticamente 100% 
importada. Essa tamanha mudança trouxe diversas consequências tanto negativas como 
positivas a vida da população local. Em baixo destaca-se os principais aspectos 
dessas mudanças:  

ASPECTOS NEGATIVOS

- 

, o que sig-

nifica um custo mais elevado ao se 

tratar de importação, como é o caso 

do cimento, do ferro e principalmente 

da madeira utilizado para execução de 

formas para estrutura, em um lugar 

que sofre de seca e tem pouca produ-

ção de madeira.

-  

e não adaptável as condições climáti-

cas e socioculturais da comunidade. - 

- . Chã das Cal-

deiras é mundialmente conhecido pelos 

turistas que visitam o local pela sua 

arquitetura singular de casas circu-

lares de pedra vulcânica conhecidos 

por FUNCOS que se camuflam em meio a 

paisagem quase que lunar do local, 

sendo a arquitetura uma extensão da 

paisagem natural.  

 

IMERSAO NO LOCAL 
 
 

IMERSAO NO LOCAL 
 
 

MAPEAMENTO DE MATERIAIS LOCAIS  
 

TESTES COM MATERIAL LOCAL 

DO VERNACULO AO MODERNO IMPORTADO 
 

 APRESENTAÇÃO
   
Sobre o vasto oceano na costa africana se ergue um vulcão, se ergue uma ilha. A 

ilha do Fogo, nome dado devido ao seu imponente vulcão ativo de mesmo nome -vulcão 

do Fogo-, se eleva aos 2829 m do mar e faz parte das 10 ilhas e 13 ilhéus que 

formam o arquipélago africano de Cabo Verde. Uma ilha singular em todos os aspetos 

do restante de suas ilhas irmãs, que abriga uma das 7 maravilhas do arquipélago, 

seu vulcão ativo, que é abrigado por outro imponente vulcão extinto denominado de 

Bordeira, ou monte amarelo segundo os estudiosos, que o abraça em forma de meia 

lua. Entre os dois paredões dos imponentes vulcões forma-se um negativo denominado 

de "Caldeira", um platô que se eleva a 1800m do mar, de onde surge um dos mais 

remotos e misteriosos lugares de todo o arquipélago de Cabo Verde. A caldeira de 

uma beleza estonteante, caracterizado pelo preto áspero de seu chão, e pela grande 

fertilidade de seu solo vulcânico, sede o palco para o surgimento e desenvolvimen-

to de um pequeno povoado singular em sua vivência e cultura, que dentro da caldeira 

ganha sua expressão, o povoado de Chã das Caldeiras. Da caldeira o povo de Chã das 

caldeiras constrói sua vida, tira seu sustento, e constrói dia-após-dia sua cultu-

ra e tradição que tem o vulcão como mãe fornecedora e por outro lado como aquela 

quem tudo tira. Através do vulcão eles conseguem a riqueza da fertilidade de seu 

solo e o material para construir suas casas.   O presente trabalho de conclusão 

de curso (TCC) apresenta uma pesquisa, um estudo e sua materialização através de 

um anteprojeto, com possibilidades sustentáveis e mais econômicas de reinserção 

pós erupção da vida dos moradores na caldeira desse vulcão ativo, buscando o con-

forto e autonomia de seus habitantes. O projeto tem como foco principal a capaci-

tação dos seus moradores camponeses para a reconstrução dos espaços públicos da 

comunidade e a construção de habitações sustentáveis, com facilidade e rapidez 

construtiva, e autonomia econômica, guiadas por um anteprojeto que visa a máxima 

exploração de materiais locais disponíveis, reafirmando parte da cultura local 

através da autonomia construtiva com a utilização de técnicas vernaculares de 

construção. Em conjunto com o governo busca-se estratégias que preveem uma possí-

vel erupção, com a intenção de minimizar os danos (construções).
 

LOCALIZAÇÃO 

Cidade de São Felipe 

Cidade de Mosteiros

   

PNF (Parque natural do Fogo)   

São Felipe 

Mosteiros

   

MUNICÍPIOS: 

   

Santo Antao

   

Sao Vicente   

Santa Luzia

   

Sao Nicolau

   

Sal

   

Boavista

   

Maio

   

Santiago

   

   

   

   

   

 

   

 

Chã das Caldeiras é composto por 2 núcleos populacionais principais denominadas de Por-

tela e Bangaeira, onde se encontram todos os edifícios públicos da localidade, e outros 

pequenos aglomerados satélites espalhados pela caldeira sendo elas : boca fonte; ilhéu 

de losna; cova tina e penedo rochedo. 

 

 

Nucleos principais: Portela e Bangeira 

Aglomerados menores   
 

Bangaeira 

Portela

   

Santa Catarina do Fogo

CIDADES PRINCÍPAIS:

ASPECTOS POSITIVOS

- Maior .

  

 

CHA DAS CALDEIRAS : REINSERÇÃO  DOS FILHOS DO VULCÃO
   

VERNACULAR

ATUAL MODERNO

ADAPTACAO

INTERNACIONAL 
NO LOCAL

CONTEXTUALIZAÇÃO   

 

METODOLOGIA
 

Implantação edificio centro cultral Chã das caldeiras

Novo assentamento

Proposta de novo acesso principal

Vias pré-existentes

Nova implantação de alguns edificios comunitários

Nova implantação de alguns edificios comunitários

Edificios publicos atuais

Campo de futebol pré-existente

Centralidade principal da comunidade

PLANTA BAIXA EMBRIÃO FUNCO 1:100

PLANTA BAIXA EMBRIÃO ORTOGONAL 1:100

POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO

DIRETRIZES DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO ASSENTAMENTO

ESQUEMA DE SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURAS BÁSICAS

ESQUEMA DE SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURAS BÁSICAS

SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURAS BÁSICAS

SOLUÇÕES BIOCLIMÁTICAS

ESQUEMA DE SOLUÇÕES BIOCLIMÁTICAS

ESQUEMA DE SOLUÇÕES BIOCLIMÁTICAS

MODELO EMBRIÃO DAS NOVAS HABITAÇÕES

 EMBRIÃO FUNCO EMBRIÃO ORTOGONAL

EXPANSÃO DA COZINHA CONFORMANDO PÁTIO INTER-
NO

EXPANSÃO DA COZINHA CONFORMANDO PÁTIO INTER-
NO

EXPANSÃO DE QUARTOS

EXPANSÃO NIVEL AVANÇADO, COM QUARTOS PARA 
TURISTAS E RESTAURANTE.

ISOMÉTRICA MODELO CONSTRUTIVO EMBRIÃO 
ORTOGONAL

ISOMÉTRICA MODELO CONSTRUTIVO EMBRIÃO 
FUNCOS

EXPANSÃO DE QUARTOS TANTO PARA A FAMILIA QUANTO PARA TURISMO 

PÁTIO SEMI-ABERTO UTILIZADO PARA SERVIR REFEIÇÕES COMO 
UM GANHA PÃO EXTRA À FAMILIA 

1- Proximidade das atuais centralidades 
da comunidade, facilitando o acesso das 
pessoas as suas fontes de renda.

A proposta das novas habitações do projeto de resinserção do novo assentamento busca equilibrar a atual mudança da forma de se 
construir no local buscando fazer a ponte de forma harmonica e coerente entre o vernaculo e o moderno, levando-se em conta am-
bos os aspectos positivos e negativos dessa mudança. Para sua “materialização” foram levados em consideração diversos aspectos 
fundamentais como a adaptação a cultura local, integração harmonica da arquitetura com seu meio, conforto termico-acustico dos 
seus usuários, facilidade de execuação possibilitando a utilização de mão de obra Local, maior economia atraves da maxima ex-
ploração de materiais locais, rapidez construtiva e a mais importante de todas, a AUTONOMIA da população. O projeto foi con-
cebido atraves do ideal do compartilhar o conhecimento popular, visando a capacitação das pessoas, para que elas possam ter o 
prazer de realizar seus sonhos através de suas próprias mãos. O projeto propoe concretamente dois modelos embriões de habitação 
que são concebidas atraves de diretrizes projetuais semelhantes, com algumas pequenas diferenças na técnica construtiva adota-
da, sendo que em uma delas se teria a possibilidade de aprendizado de ambas as técnicas.

1 - Captação da agua da chuva para a cisterna

2 - Descida para bomba artesanal (carneiro hi-
draulico)

3 - Armazenamento de agua quente em barril de 
60L 

4- Placa solar artesanal feita de tubo preto 
dentro de caixa de madeira com tampa de vidro ou 
plastico transparente proporcionando efeito es-
tufa para aquecimento da tubulação preta.

1- Caixa solar: enche-se com pedras pretas a 
caixa que é forrado com metal pintado de preto 
(lata) e tampado com vidro ou plastico transpa-
rente, onde o calor acumulado durante o dia sobe 
pelas tubulações de PVC que possuem uma tam-
pa regulavel, que é aberto durante a noite para 
aquecimento

2- Massa termica das paredes de superadobe arma-
zenam calor durante o dia e a noite no momento 
mais frio começam a liberar esse calor, ao mesmo 
tempo que impedem que o frio penetre tão rapido.

3- Fogão a lenha inserido em metade da parede 
estrutural de 80 cm, possibilitando a irradiação 
do calor gerado em seu uso.

4- Tanto na cobertura como no piso são propos-
tos materiais isolantes utilizando sacos de rafia 
preenchidos com jorra e areia vulcanica retar-
dando a perda do calor gerado dentro de casa.

5- Destilador solar: capta agua do chuveiro que 
passa por um filtro, e que depois atraves do mes-
mo efeito da placa solar evapora a agua que é 
condensada apos a inversao termica da noite sen-
do recolhida pela manha, podendo ser reaprovei-
tado cerca de 10L por dia em uma caixa de 1m 
quadrado.

6- Propoe-se o tratamento de esgoto atraves da 
introdução da cultura do uso do banheiro seco 
que não utiliza agua, e gera adubo de qualidade 
para os camponeses. Atualmente cerca de 71 % da 
população usa o banheiro ao ar livre.

2- Proximidade do atual único acesso a 
comunidade

Reboco cimento e areia

1

1-

2

2-

3

3-

4

4-

5

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

6

7

8

9
10
11
12

13

13-

14-

15-

16-

17-
18-

19-

20- Fundação de superadobe

21- Lastro de jorra

14

15

16
17
18
19
20
21

Tijolo BTC

Reboco de cimento e areia

Lona preta

Enchimento entre paredes com jorra

Domo estrutural de superadobe

Reboco interno do domo

Painel de gabiao

Parede externa de superadobe

Banco de superadobe

Contrapiso de cimento e areia

Areia ensacada

 Lastro de jorra contrapiso

 Fundacao de super adobe

lastro de jorra

 Reboco externo cisterna

 Banco de superadobe cisterna

Domo estrutural de superadobe

 Reboco interno cisterna

Contrapiso de concreto 

 Lastro de jorra

Jorra ensacada

Lona preta

Aboboda nubiana de Tijolos BTC

Parede da calha

Cinta de amarração 

Painel Gabião

Paredes estruturais de superadobe

Contrapiso de cimento e areia

Areia ensacada

Lastro de jorra do contrapiso

Fundação de superadobe

Lastro de jorra na fundação

3- Ocupação das zonas onde as lavas da 
ultima erupção atingiram a maior al-
tura, como forma de proteção\barreira 
de uma possivel nova erupção que acaba 
sendo desviada (pelo menos uma parte) 
para outras direções.

PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO 
NOVO ASSENTAMENTO.
Levando em consideração a realidade local, a organização pró-

pria existente da comunidade, junto à analise realizada sobre 

a evolução da conformação espacial da comunidade ao longo de 

sua existencia, optou-se pelo não loteamento das habitações do 

novo assentamento, somente sendo loteados os edificios públicos 

e infraestruturas como a nova estrada de acesso, criando gran-

des manchas como uma possivel area de ocupação das novas edi-

ficações onde a nova conformação dessas habitações se daria de 

forma natural e organica como sempre foi. 

Dos novos edificios publicos a serem implementados, alguns de 

maior importancia para o desenvolvimento economico da popula-

ção -a vinicula da associação de agricultores e a SEDE do par-

que natural-, ganharam implantação diferenciada na parte mais 

alta (monte amarelo) como forma de proteção de uma das maio-

res fontes de renda da população, no caso de uma possivel nova 

erupção. Sendo anteriormente 2 edificios distintos em lugares 

distintos, propoe-se a junção dos 2 edificios em um novo uni-

co programa que visa a exploração estratégica do turismo rural 

sustentavel se criando o CENTRO DE CULTURA DE CHÃ DAS CALDEI-

RAS, onde a população local é mostrada como Principal Patrimo-

nio do local, e não somente a paisagem natural, sendo o traba-

lho diário da população, o grande simbolo de cultura do local.


