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APRESENTAÇÃO 

 

Arquitetura subterrânea sustentável em climas quentes e secos 

 

Bruno Alexandrino Correia Almeida 
 
 

A presente dissertação aborda a matéria arquitetura subterrânea sustentável em regiões 

de condições climáticas quentes e secas. Irão ser tratados conceitos relativos ao 

enquadramento teórico e climático. Procura-se ainda estabelecer a relação entre a casa 

subterrânea e os mecanismos de controlo do clima. O processo metodológico irá incluir 

ferramentas como a entrevistas e casos de estudo. 

Com este documento pretende-se esclarecer a capacidade dessa tipologia gerar 

ambientes confortáveis, sem recorrer a métodos ativos de climatização. 

 

Palavras-chave: arquitetura, arquitetura subterrânea, climas quentes e secos, 

sustentabilidade, instrumentos de controlo climático, pátio, solo. 

  



 

  



 

ABSTRACT 

 
Sustainable underground architecture 

 

Bruno Alexandrino Correia Almeida 

 

 

The following pages focus on sustainable underground architecture in hot and dry 

climatic regions. We will address concepts regarding climate and theoretical framework. 

We intend to establish a relationship between underground houses and climate control 

mechanisms. The methodology will include tools such as interviews and case studies. 

This paper aims to illustrate how this typology may be used to create comfortable 

environments, without the need of active acclimatization systems. 

 

Keywords: architecture, underground architecture, hot and dry climates, sustainability, 

climate control instruments, courtyard, soil. 
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 INTRODUÇÃO 

1.1. MOTIVAÇÃO 

No decorrer da fase curricular do percurso académico, notou-se um crescendo interesse 

pelo tema, admitindo-se no entanto que esse interesse nunca foi aprofundado por se 

tratar de um assunto algo inexplorado e de divulgação reduzida, abrangendo um leque 

de conhecimento bastante vasto. 

Talvez observando de uma perspetiva diferente, o motivo não resida só na questão 

supramencionada. Falar de arquitetura invisível, tem vindo a ser uma tarefa, no mínimo, 

difícil. As pessoas estão tão habituadas a relacionar a criação arquitetónica com um 

edifício acima do solo, onde acabam por desprezar a existência de outras tipologias que 

compõem esta disciplina. Outra razão é o facto de existir um senso comum, suportado 

por milhares de anos de mitos, que alegorizam o ambiente subterrâneo com sentimentos 

como medo e pavor, gerando uma “atmosfera” claustrofóbica. 

Evidentemente que no presente, não é visto só dessa forma. É também caracterizado 

como um espaço que desempenha um papel fundamental nas zonas de grande 

aglomeração humana, dando cobertura a serviços muitos importantes para a malha 

urbana. 

Por essas razões, propõe-se abrir ao debate com este documento, através da análise 

dessa tipologia arquitetónica, onde a maior parte das intenções do projeto passam por 

outras áreas do saber ao invés do enquadrado na vertente estética, apenas. 

A rotura conceptual com o sistema clássico de criar habitação é inevitável, porque 

embora historicamente o subsolo tenha sido um ambiente recorrente, hoje permanece 

esquecido, sendo explorado só em casos particulares. O debruçar sobre este arquétipo 

vai tocar em questões ligadas a cultura, sociedade, ambiente e, economia. 

Outro motivo prende-se com as questões ligadas à sustentabilidade, pois trata-se 

também de um estudo cujo interesse recai com enfase na vertente bioclimática da 

arquitetura. A partir do momento em que se elegeu o assunto a ser tratado, surgiu a 

consciência das limitações no que concerne às bases de dados para a investigação. 

Pretende-se que este trabalho não constitua apenas um documento de análise, mas sim 

um texto crítico envolto numa reflexão em busca de soluções, visando difundir o 

conhecimento vinculado ao tema da dissertação, abrindo caminhos a novas ideias. 
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1.2. ÂMBITO DO ESTUDO 

A presente dissertação formula-se como uma procura de estabelecer a interação entre 

o edifício subterrâneo e dois instrumentos de controlo climático. O desafio encontra-se 

em promover a tipologia subterrânea, no contexto de intervenções arquitetónicas 

sustentáveis em climas quentes e secos. 

Objetiva-se com isso a possibilidade de desenvolver um documento de convicções 

baseadas no futuro, onde se estuda a arquitetura subterrânea buscando-se propor 

aliados operacionais, visando o bem-estar do ocupante, tudo isso enquadrado num 

contexto bioclimático agressivo e exigente. 

À vista disso, torna-se necessário evidenciar algumas questões com o objetivo de 

atribuir ao documento um caráter menos dedutivo, e mais indutivo. Portanto, procura-se 

sustentar o estudo com fundamentos fora do plano ilusório, observando cada 

instrumento em particular e esclarecendo-os através de casos existentes e entrevistas 

a especialistas. 

Através dessas referências compreende-se que o assunto tratado nesta dissertação 

enquadra-se na tentativa de explorar uma realidade utópica. Não por ser algo 

inexistente, porque habitar o subsolo esteve e estará sempre ligado à questão climática, 

mas sim por tentar elencar soluções que viabilizam a prática sustentável desse 

arquétipo. 

Este enquadramento refere-se a uma visão generalizada do estudo que devido à 

complexidade, será posteriormente dividido nos seguintes objetivos específicos: 

1. Entender a profundidade dos fundamentos teóricos que estão na essência da 

arquitetura subterrânea; 

2. Enquadrar e perceber o clima e as noções de conforto das zonas de condições 

climáticas quentes e secas, procurando assimilar as influências destes fatores 

nas intervenções arquitetónicas; 

3. Estudar mecanismos passivos de controlo climático e as suas aplicabilidades em 

habitações subterrâneas; 

4. Levantar, comparar e compreender opiniões de especialistas sobre o tema; 
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Esse trabalho surge da vontade de criar um documento que possa auxiliar as pesquisas 

relacionadas com o tema da dissertação, apontando uma solução que pode não servir 

de imediato, mas que se venha a ser viável num futuro próximo. 

1.3. ESTRUTURA 

O estudo considera fundamentais questões como a arquitetura subterrânea, as 

condições presentes nos climas quentes e secos e os mecanismos passivos de controlo 

climático. Estes conceitos, aprofundados à posteriori, foram “o fio condutor” para a 

recolha e análise bibliográfica. São também as linhas mestras da dissertação, 

estruturando o percurso metodológico do geral para o particular. Uma estratégia que se 

definiu com o decorrer das investigações, clarificado num "modus operandi", dividido em 

quatro partes: 

Primeiro, uma fração ternária que se limita a preconizar ao estudo diretivas do plano 

teórico. Esta compõe a base para o entendimento da parte filosófica da arquitetura 

subterrânea e subdivide-se nos seguintes aspetos: análise das noções elementares do 

habitar subterrâneo, pautando o caso caverna; o “escavar”, como movimento gerador 

de espaços; e o momento pós subtração de matéria, o “vazio”. 

O enquadramento climático (segunda parte). Este excerto providencia a familiarização 

com aspetos climáticos da região estudada, através do sistema de classificação 

climática de Köppen-Geiger. Analisam-se também as noções de conforto, para depois, 

com base nestes estudos, tentar compreender as influências desses fatores em casos 

práticos; 

Esta parte do documento refere-se ainda à análise de mecanismos passivos de controlo 

climático que podem servir de aliados projetuais no edifício subterrâneo. Justapõem-se 

temáticas como a ventilação, a iluminação e a insolação, ao contexto da dissertação, e 

explora-se as suas potencialidades através da análise dos seus respetivos 

instrumentos. O pátio, e o solo como envolvente, são instrumentos que se relacionam 

de forma direta com conceitos como conforto e sustentabilidade climática do edifício 

subterrâneo; 

Desta feita, centra-se a investigação num gesto empírico, com a finalidade de ser o elo 

entre a segunda e a última parte da dissertação, recorrendo-se a entrevistas como via 

do conhecimento da matéria em estudo. Por um lado, serão precisos atores, entidades 

profissionais que se identifiquem no assunto da dissertação e, por outro lado, uma matriz 

de análise que permita obter respostas sobre a viabilidade do tema; 
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A habitação, por ser a forma mais antiga de criar arquitetura, é tida como foco principal, 

podem surgir outras tipologias e escalas, mas a habitação será a principal. 

Determinam-se matérias teóricas e os seus limites, propõe-se um enquadramento e 

analisam-se os instrumentos, tudo com o alcance prático de fomentar a reflexão na parte 

posterior do trabalho. A última parte que terá como objetivo a avaliação da viabilidade 

da matéria em estudo. 
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 ARQUITETURA SUBTERRÂNEA 

A Casa subterrânea corresponde a uma referência entre as tipologias que perspetivam 

o desenvolvimento sustentável da arquitetura. Alguns estudiosos, como por exemplo 

Victor Olgyay1 e a dupla Robert Vale e Brenda Vale2 dizem, que num futuro não muito 

distante esta tipologia pode vir a constituir uma solução relevante, para a criação de 

habitação, serviço e comércio em regiões de condições climáticas extremas. Portanto, 

é difícil distanciar a tipologia subterrânea da realidade bioclimática, porque este modo 

de habitar proporciona um microclima interno com elevado nível de conforto através de 

recursos passivos. 

Victor Olgyay acredita que a arquitetura é inevitavelmente influenciada pelo clima, e que 

esta é uma premissa que os animais reconhecem. Em regiões onde prevalecem 

condições atmosféricas quentes e secas existem vários animais que vivem no subsolo, 

porque esta tipologia permite-os fazer face ao excessivo calor produzido pela forte 

radiação solar. 

                     
Ilustração 1 - Grupo de Suricatas3 em atividade diária. (Grupo M Contigo, 2018).  

Ilustração 2 – Um Feneco4 adulto à entrada do habitat subterrâneo. (WordPress.com, 2010). 

 
A história dita que essa é também uma preferência do homem, pois a casa subterrânea 

esteve sempre associada ao seu percurso. O primeiro caso de arquitetura subterrânea 

consiste, evidentemente, na Caverna, uma construção primordial que contém padrões 

de vida pré-histórica. A seguir encontra-se o exemplo de Raqmu, na Jordânia que é uma 

                                            
1 Victor Olgaya - (1910 – 1970) Mais do que arquiteto e urbanista, foi também professor coordenador de 
uma investigação pioneira sobre a relação entre a arquitetura e energia. 
2 Robert e Brenda – O Doutor Robert Vale e a Professora Brenda Vale são escritores e investigadores 
experts em casas sustentáveis. São também os autores do prestigiado livro relacionado com a arquitetura 
bioclimática, intitulado de “The New Autonomous and Time to Eat the Dog?”. 
3 Suricata – Carnívoro de piqueno porte, pertencente ao grupo dos Mongoose. Esta espécie que vive em 
“família” pode ser encontrada na região desértica do sul da Africa. 
4 Feneco – Também conhecido como raposa-do-deserto. Animal biologicamente adaptado às regiões 
desérticas e semidesérticas do Norte da Africa e da Península Arábica. 
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obra enquadrada na antiguidade. Avançando pela barra cronológica, encontra-se 

Lalibela, no Etiópio, para época medieval e a Grande Muralha na Austrália, para o 

período contemporâneo. Delineia-se ainda o Sietch Nevada, uma intervenção à escala 

urbana, para o futuro próximo. Existem exemplos em todo mundo, com as mais diversas 

aplicações e implicações, sendo que, um dos casos mais conhecidos são as 

escavações da Turquia5, Capadócia. 

 
Ilustração 3 - Alguns exemplos de arquitetura subterrânea, ordenados sobre uma barra cronológica. ([Adaptado a partir de:] Bandarin, 

2006; Martínez García, Rivera Bajo, 2016; Matsys, 2009; Castro, 2009; Edward Birch, 2015). 

O espaço escavado no subsolo que outrora oferecia proteção contra os inimigos, hoje 

está sendo explorado porque representar uma das mais promissoras tipologias para 

prática da arquitetura sustentável. 

  

                                            
5 Escavações da Turquia – Localizam-se na Anatólia Central, Capadócia. A leitura histórica mostra que a 
situação geográfica dessas escavações representava o cruzamento de rotas comerciais entre a Europa e 
o Medio Oriente. Dado a esse facto essa região teve vários conflitos, obrigando os habitantes a construir 
no subterrâneo para se protegerem de alguns desse grupos inimigos. Esses assentamentos eram utilizados 
como abrigos temporários e podiam acolher cerca de três mil pessoas. Em larga escala podem ser 
identificadas cerca de vinte escavações, mas as mais notáveis são a escavação de Kaymakli e de 
Derinkuyu. 
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2.1. CAVERNA 

A presente secção aborda questões relativas à habitabilidade primitiva do homem, à 

maneira como este ocupava, compreendia, se apropriava e modificava o espaço. A 

verdade é que não se pode falar de arquitetura subterrânea, tendo como foco a 

habitação, sem antes estudar o mais elementar dos casos. 

Estudos relacionados com os nossos remotos ancestrais6 são bastante controversos, 

mas ainda assim muito recorrentes em qualquer área científica. Isto porque os ensaios 

relacionados com a nossa origem apresentam, como base de estudo, instrumentos, 

ossos e antigos habitats encontrados ao longo de várias épocas que testemunham os 

respetivos costumes, culturas e credos. 

“Uma gruta é como uma caixa que encerra e protege os sítios pré-históricos. Esta 
protecção não é absoluta, nem sempre impede as alterações, mas é muitas vezes eficaz 
e por vezes milagrosa. Infelizmente, as grutas agrupam-se num pequeno numero de 
regiões e muitas delas foram saqueadas pelos colecionadores […]” (Leroi, 1987, p. 21) 

Desde os períodos mais remotos encontram-se registadas alterações climáticas, 

acompanhadas por fenómenos incomuns, como as glaciações e grandes ondas de calor 

capazes de desertificação, pondo à prova a capacidade de sobrevivência de cada um 

dos seres vivos, inclusive o homem. Nestes contextos, a adaptação é um tema 

obrigatório, pois sem esta, o homem não teria sobrevivido. Teve que inventar vestuário, 

construir abrigos, desenvolver ferramentas de caça e técnicas como plantar e coletar 

alimentos. De uma forma básica passou por uma grande metamorfose em prol da 

sobrevivência e, como consequência, deixou memórias que mais tarde vieram servir 

para o estudo descritivo da sua vida. 

Durante o período paleolítico a única atividade que constava no registo diário do homem, 

era aquilo que se relacionava com a sua sobrevivência. As populações deslocavam-se 

na procura de alimento, traçando uma vida nómada, como caçadores e recolectores. 

Faziam viagens que demoravam estações abrigando-se em locais como tocas de 

árvores, cavernas ou qualquer espaço com características propícias para o resguardo 

do grupo. Apropriavam-se desses espaços tomando-os como habitações temporárias, 

uma atividade que se repetia de estação em estação, até esses espaços se tornarem 

uma referência. 

                                            
6 Remotos ancestrais - Os seus vestígios correspondem a um número restrito de descobertas, mas em 
regiões muito afastadas umas das outras: por ordem de descoberta, o Pitecantropo, em Java; o Sinantropo, 
perto de Pequim; o Atlatropo, na Algéria; na Alemanha, o maxilar de Mauer; na Hungria, o occipital de 
vertezösllos; em França, o crânio de Tautavel. (Leroi, p. 52) 
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A preocupação do homem primitivo em encontrar um involucro onde podia sentir a sua 

existência não ameaçada foi resolvida pela caverna, que se tornou no seu primeiro 

abrigo. Deste modo e "Instintivamente, o homem primitivo orienta-se a um recinto 

fechado, onde ele retorna frequentemente não apenas para repousar, mas também para 

escapar às intempéries. Esse local, que pode se configurado por um acidente 

geográfico, um espaço natural, sob o qual se exerce uma intervenção humana tem todas 

as qualidades básicas para ser definido como uma ‘habitação primitiva’ ". (Rocha, 2002) 

A caverna é entendida como espaço primordial da casa, que tem como referência 

cronológica a intemporalidade. Antes de construir qualquer edifício, foi essa construção, 

original da natureza, que ofereceu resguardo às condicionantes naturais. Portanto, a 

caverna é um conceito que está além de todos os tempos e de todas as culturas por ser 

o primeiro espaço de entre os disponíveis na natureza a responder ao mais básico das 

nossas necessidades: a habitação. 

 
Ilustração 4 - Eleição da caverna para abrigo. (Ilustração nossa). 

 
Essa ideia é reforçada por Fernando Chueca Goitia7 quando afirma que “A habitação é 

uma das funções primordiais da arquitetura, não só porque dá resposta a uma das 

necessidades mais básicas do Homem, mas também porque é uma evidente 

manifestação da diversidade cultural dos vários grupos humanos e um repositório das 

suas práticas quotidianas.” (Goitia, 1892) 

Assim sendo, a caverna reúne na sua composição características como ausência total 

ou parcial da luz natural, alta humidade do ar, fauna e flora peculiares e ainda uma 

morfologia inclusa, sendo esta última a crucial componente para sua eleição como a 

“terceira pele”. É óbvio que a sua estrutura côncava esteve em evidência durante o 

processo de análise e seleção. Apesar de muitas vezes, ser interpretado como um 

                                            
7 Fernando Chueca Goitia (1911 – 2004). Arquiteto, professor e ensaísta espanhol. Formou-se em 
arquitetura em 1936 na Escola Técnica de Madrid. Foi catedrático de Historia de Arte na Escola Superior 
de Madrid, membro da Real Academia de Belas Artes de San Fernando e da História. Uma referência da 
arquitetura espanhola do séc. XX. 
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espaço escuro, desconhecido e ameaçador, devido à sua profundidade, é também um 

espaço abrigado do sol, do vento e da chuva, com pouca oscilação de temperatura, 

protegido contra qualquer ameaça, clima, homens ou animais. Isso delineava melhorias, 

por menores que fossem, quando comparadas com o exterior. Na generalidade, o 

interior das cavernas apresenta uma disposição inclusiva, contendo uma ou mais 

divisões, envolvidas entre paredes encerradas. Possui em si as forças de um lugar que 

sugere seguramente resguardo dos ocupantes, relativamente ao exterior. 

“Yet even before men and beasts walked the earth, there existed some kind of 
architecture, coarsely by the primevenal forces of creation and occasionally polished by 
wind and water into elegant structures. Natural caves […]” (Rudofsky, 1964, p. 4) 

Não obstante ter encontrado na caverna o necessário para o seu resguardo, o homem 

primitivo carrega consigo hábitos correspondentes à sua vivência que vieram potenciar 

mudanças na forma de se relacionar com o meio. 

A comunidade humana, da mesma maneira que as dos organismos inferiores, é 
fundamentalmente o produto de forças bióticas e do ambiente. O homem, no entanto, é 
um animal cultural e, por conseguinte, capaz de modificar o meio em que vive (controlo 
do meio) e de criar o seu próprio habitat, dentro de certas limitações. (Goitia, 1892, p. 
223) 

Com a variável da criação e melhoria do abrigo nascia um outro modo de interagir com 

o lugar, estabelecendo relações sensíveis através da assimilação de costumes, 

conjugadas com o ambiente, processado para modificar o espaço. Deste modo, abriu-

se um outro tema para análise da relação espaço-homem, o dito “apropriar”. 

“É a leitura do Homem e o modo como entende e se relaciona com o território que lhe 
permite eleger lugar, o que privilegia, e que lhe permite selecionar e organizar toda a 
paisagem em torno.” (Zúquete, 2010, p. 47) 

Vivia-se de forma arbitrária e disfuncional, num “open space”8 sem qualquer hierarquia 

espacial. O sítio onde se sentava podia ser o espaço de comer e, mais tarde um lugar 

de dormir, um contexto que se desenvolvia de forma fluida e sempre acompanhado de 

uma liberdade de estar, por não estarem presentes os elementos mediadores atuais dos 

limites e princípios espaciais. 

Com o passar do tempo aconteceram mudanças físicas e psicológicas, assistidas pelo 

aperfeiçoamento de métodos e invenção de uma grande variedade de técnicas e 

ferramentas, por isso, num dado momento da história, o homem conhece a 

                                            
8 Open Space – “[…] perímetro privado redefine-se sem fronteiras entre funções. Os espaços exclusivos de 
repouso são agora também eles de refeições, lazer ou higiene.” (Chaves, 2012, p. 77) 
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sedentarização. Deixou para trás o individuo que vivia em função de expedições para 

sobreviver, explorando até ao limite todo os territórios por onde deambulava, ligado a 

uma “economia” destrutiva, e começa a ter a formação social, agora com raízes 

vincadas num lugar. Começa o período neolítico9, como uma etapa seminal que traz 

novas preocupações. Era crucial escolher um sítio resguardado das intempéries e dos 

perigos, com terra fértil para montar o “acampamento”, plantar alimentos, domesticar 

animais para o seu sustento e sustento da “família”.  

Já não se contentava em deixar as coisas no sítio onde as encontrara ou de se adaptar 

ao meio recorrendo a normativas integrantes. Muito pelo contrário, por causa do seu 

pensamento crítico, não se acomodou ao simples estar e começa uma nova e complexa 

fase, caracterizada pela procura do entendimento dos simbolismos contidos em cada 

zona interpretando as suas relações dicotómicas para depois produzir um espaço que 

ia ao encontro das suas necessidades. Nesse sentido, presume-se que a observação, 

o uso da memória e a assimilação de informações armazenadas, estão na base das 

intervenções produzidas. 

“Bruno Zevi afirmava em 1984, na sua participação no Internacional Symposium on 
Architecture: Man and Space que […] a evolução da arquitectura passa 
fundamentalmente pela avaliação do interior dos edifícios”. (Neves, 1998, p. 31) 

Havia, por certo, um raciocínio lógico a ser seguido que era guiado pelo desejo de 

encontrar mais conforto ou pela simples melhoria funcional do espaço em si, 

qualificando o caracter habitacional. 

Traçavam-se novas vidas, novos caminhos, a mudança era um assunto imprescindível. 

Essa ocupação regrada consistia em estabelecer funcionalidades e limites aos espaços 

segundo novos hábitos, gostos e propósitos. A sua evolução física e psicológica assim 

o exigia, pois sentia que o seu habitat já não satisfazia as novas vontades. Portanto, o 

homem apropriava-se do espaço e modificava o ambiente físico em diferentes escalas, 

consoante as suas necessidades constantes; Estendia pele de animais à entrada das 

cavernas em resposta à definição de fronteiras interiores e exteriores, com a intenção 

de selar o espaço para uma consolidação do que é privado e do que é público. Escavava 

as grutas com a intenção de ampliar o espaço útil, visto que o crescimento do grupo é 

um processo natural; Produz fogo, um elemento que tinha múltiplas funções indexadas, 

como por exemplo aquecer, cozinhar, iluminar, proteger, estando intimamente 

associado ao surgimento da habitação e da própria arquitetura. O fogo comporta uma 

                                            
9 Período Neolítico – período geológico demarcado pela invenção da agricultura e a consequente 
sedentarização. Esse período faz referência ao intervalo cronológico de 10 a mil anos a. C. 
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definição complexa, e está ligado à origem da sociedade, sendo o protagonista 

indissociável do “lar”. 

 
Ilustração 5 – Gruta de Lascaux. (Zúquete, p. 50). 

 
Apesar de, em muitas circunstâncias, a apropriação não ser anunciada como 

arquitetura, por não ter uma base inteligível suficiente, diversos teóricos afirmam que a 

arquitetura nasceu na pré-história, por via das questões acima tratadas: abrigar e 

apropriar. Bernard Rudofsky caracteriza e designa esse conceito como arquitetura 

troglodita10. 

“Troglodytism does not necessarily imply a low culture level. The picture of the caveman 
dragging his mate by her hair is a cartoonist´s cliché, betraying nostalgia bygone days, 
rather than a portrait of the kind of people who prefer live below ground. Besides, 
troglodytic amenities vary as much as those of more conventional habitation.” (Rudofsky, 
p. 15) 

Numa análise mais profunda, percebe-se que tudo se inicia com a mudança de vivência, 

consequência do amadurecimento do homem. Um fenómeno natural que se concretiza 

com renovações tanto no homem como no seu meio. As contrapartidas impostas, não 

só pelo clima, mas também pela necessidade de construir de modo inclusivo com o 

meio, com os materiais à disposição, também denotaram pontos importantes. 

Determina-se que o homem propõe uma condição operativa ao meio - Ato admirável, 

reservado àquele que está intimamente ligado ao espaço. Frisa o seu módulo mediador 

e desenha os traços reguladores do espaço. Estabelece a proporção, a escala e o 

                                            
10 Arquitetura Troglodita – Trata-se de habitações subterrâneas, que têm como base fundamental a 
apropriação de grutas naturais, posteriormente transformadas em cavernas habitadas. 
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caracter de modo a contextualizar as suas vontades. Ora esse processo de 

transformação e ordenação representaria nada mais do que os primeiros croquis 

arquitetónicos, um anúncio que já era feito por Vitruvio quando ditou a arquitetura como 

gestão e a disposição do espaço. 

“Na realidade, a arquitectura consta de: ordenação11 que em grego se diz taxis12, 
disposição13, à qual os Gregos chamam diathesis14, euritmia15, comensurabilidade16, 
decoro17 e distribuição18, esta em grego dita oeconomia19” (Vitrúvio Polião, 2006, p. 37) 

Uma vez estabelecidos os princípios, fecha-se o círculo “caverna”. Espaço que carrega 

um significado simbólico muito próprio e que está na origem da própria arquitetura, pois 

antes de ter qualquer livro como referência, o homem teve como base de assimilação, 

a necessidade e a mãe natura. 

A Casa subterrânea – a caverna – é a génese da produção arquitetónica. A sua 

influência acrescentou valores à forma de pensar que mais tarde viriam a ser regras 

básicas do habitar. Ditou a história da humanidade introduzindo conceitos que estão 

presentes até aos dias de hoje. 

2.2. ESCAVAR 

Escavar, ação do homem sobre o terreno reconhecida como procedimento basilar de 

algumas das criações arquitetónicas mais singulares de hoje. Recurso milenar 

desenvolvido não por forças arbitrárias ou naturais, mas numa instância racionalista, 

composta por observação, interpretação e operação. Por isso, possui, de facto, a força 

pura de convenções intelectuais inspiradas na origem da sociedade. 

“A sedentarização dos povos, originado pela descoberta de agricultura, motivou a 
necessidade de criação da habitação, e terá sido criada com material e técnica existente 
ao alcance do Homem. A terra terá surgido como material construtivo de duas formas: a 
escavação como processo simples de criação/ampliação de gruta, à semelhança das 
que haviam sido apropriadas […]” (González, 2006 p. 82) 

                                            
11 “Ordinatio: ordenação, acção de pôr em ordem.” (Vitrúvio Polião, 2006, p.37) 
12 “Taxis: significa em grego ordenação, colocação em ordem.” (Vitrúvio Polião, 2006, p.37) 
13 “Dispositio: disposição, apresentação, representação” (Vitrúvio Polião, 2006, p.37) 
14 “Diathesis: significa em grego disposição, distribuição adequada das coisas” (Vitrúvio Polião, 2006, p.37) 
15 “Eurytmia: proporção, harmonia, euritmia.” (Vitrúvio Polião, 2006, p.37) 
16 “Symmetria: comensurabilidade, configuração, correlação, sistema de medidas.” (Vitrúvio Polião, 2006, 
p.37) 
17 “Decor: decoro, conveniência, o que convém, o que fica bem.” (Vitrúvio Polião, 2006, p.37) 
18 “Distributio: distribuição, repartição, divisão.” (Vitrúvio Polião, 2006, p.37) 
19 “Oeconomia: palavra grega que significa distribuição, administração, organização, economia.” (Vitrúvio 
Polião, 2006, p.37) 
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A sua interpretação será sempre conduzida por milénios de história, isto porque é uma 

das primeiras técnicas de manipular o território de forma consciente. Isso permitiu 

organizar o entorno e mudar os refúgios, até então naturais, conferindo-lhes um caracter 

mais “arquitetónico”. 

O escavar é um dos princípios fundamentais para o desenvolvimento de qualquer 

edifício subterrâneo, e caracteriza-se por movimentos em contraponto ao da adição de 

volumes. A subtração de massa, define-se como um processo contínuo e irreversível, 

baseado em golpes plásticos no terreno, avançando através da criação de vazios. 

As construções escavadas podem ser entendidas como um exercício de caracter 

parcial, que se desenrola num contexto existente, como por exemplo, uma caverna que 

fora habitada e posteriormente ampliada. A outra vertente estaria enquadrada numa 

operação manifesta de criação total. 

A história dita esse tipo de intervenção numa conjuntura de resposta a episódios que 

podem ser delineados da seguinte forma: vivência, clima, defesa e religião, aguçada 

categoricamente pelo conhecimento de técnicas, instrumentos, terreno e materiais. 

Revindica-se que essa convergência de fatores se encontram na origem deste tipo de 

intervenção. Portanto, escavar habitação permite responder às condições mais 

adversas, quer sejam elas naturais ou humanas. 

Quando se pensa em construções enquadradas nesse eixo, surge obrigatoriamente em 

primeiro lugar uma condicionante física bastante relevante. Trata-se do solo. Escavar 

habitação está intrinsecamente ligado ao solo, e o processo consiste na exatidão de 

uma operação bastante delicada, sublinhada por movimentos precisos e inequívocos e 

acompanhados por avanços vagarosos e regulados pelo tipo de terreno que se 

encontra. Os limites impostos parecem ainda mais restritos, ao recordar que na maior 

parte dos casos os edifícios são construídos em terrenos porosos e suaves, 

normalmente de origens vulcânicas. 

Essa consciência é acompanhada por uma relação crítica representada através da 

materialidade absoluta dos elementos construtivos. A superfície delimitadora do 

ambiente interno de um edifício escavado reveste-se de uma continuidade genuína, que 

esvai-se gradualmente dos pisos, passando pelas paredes e chegando aos tetos. 

Por outro lado, “Toda a arquitetura responde a um programa construtivo”, (Zevi, 1989, 

p. 66) por isso nesses "sistemas", dado ao maior controlo que se tem do ambiente 

interno, a funcionalidade é explorada com tanta relevância quanto a fachada de um 
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edifício acima do solo. A precisão de movimentos preocupados com a procura de 

elementos, como a luz e a ventilação, atribuem aos edifícios subterrâneos um carater 

muito orgânico. 

É de opinião generalizada que esta tipologia construtiva abarca obras que se dispõem 

segundo duas linhas de escavações diametralmente opostas, como à frente analisadas: 

2.2.1. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL 

Pertencem a esta tipologia interventiva as obras situadas em terrenos com 

configurações não horizontais. Estas escavações podem ser encontradas nas falésias, 

montanhas, rochas e vales, ou seja, superfícies que permitem o respetivo 

aproveitamento da inclinação para se escavar na horizontal. 

 
Ilustração 6- Diagrama do processo de escavação horizontal. (Ilustração nossa). 

 
Como já foi mencionado, escavar foi o método pelo qual o homem aprendeu a intervir 

no território. Este enquadramento conduz a uma perspetiva distinta do desenvolvimento 

deste fenómeno, pois existe um plano onde essa ideia é explícita: a caverna. 

Encontram-se enquadradas nestes tipos de intervenções as ampliações das cavernas, 

quando o homem convertia o espaço segundo uma nova forma de estar. A consolidação 

dessa ação dá-se em benefício de uma determinada circunstância, que pode ser vista 

como espaço natural, a caverna, onde o homem aplica gestos construtivos com 

influências escultóricas. 

“Efetivamente, enquanto houver abrigo, à flor da terra existirá a arte escultórica, e os 
seus historiadores poderão dilatar os compêndios com inserção desse vasto acervo de 
maciços postos à visibilidade.” (Coutinho, 1977, p. 2) 

Não seria abusiva a atribuição da designação de arquitetura escultórica. Pode-se até 

afirmar que o cruzamento com a disciplina escultura, é inevitável. Aliadas às mutações 

impostas às camadas rochosas, encontra-se sempre a técnica de perfuração e 

subtração de massa - Um processo com inspiração no contexto escultórico. 
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Contudo, não se deve esquecer da nitidez que somente a arquitetura consegue 

alcançar. Nesse sentido torna-se legítimo, “[…] no âmbito do conceito de arquitetura, a 

descrição de valores de arte plástica, e a de valores de arquitetura propriamente dita, 

isto é a descrição de valores que emanam da matéria espaço, matéria que não 

consubstancia nenhuma outra arte, mantendo-se portanto, exclusiva dessa arte – a 

arquitetura.” (Coutinho, p. 9) 

Para o estudo dessa tipologia distingue-se um caso ilustrativo típico desta abordagem, 

as escavações de Petra ou Raqmu20 (Jordânia). Uma obra emblemática detentora de 

processos construtivos com incidências plásticas, que molda o terreno levado pela 

expectativa condutora “[…] gerado pela fractura humana, inscrevendo-se nele a intuição 

de quem o criou, essa dimensão se abastece na escultura […] (Coutinho, p. 1) 

 
Ilustração 7 - Raqmu, Petra, Jordânia. ([Adaptado a partir de:] Castro, 2009). 

 
Localizado a sudoeste da Jordânia, entre o Mar Vermelho e o Mar Morto, na região das 

encostas de Jebel al-Madhbah. Petra encontra-se numa área histórica, mencionada na 

bíblia como pertencendo ao povo de Esua, ou Edom. Durante o séc. III a.C. Raqmu foi 

um importante ponto de convergência das rotas comerciais entre a Mesopotâmia e 

Egipto. 

Mais tarde, devido aos conflitos religiosos, o povo de Edom deixou a região, dando lugar 

aos Nabateus21. Estes construíram a cidade, onde se reuniam os mercadores de vários 

pontos da região. 

                                            
20 Património mundial desde 1985 (UNESCO World Heritage Centre, 2018). 
21 Nabateus – Antigo povo semítico, ancestrais dos árabes. Habitavam a região da Arábia. 



Arquitetura subterrânea sustentável em climas quentes e secos 

Bruno Alexandrino Correia Almeida   32 

 
Ilustração 8 - Planta relativo à fachada do edifício selecionado na ilustração 7 ([Adaptado a partir de:] Rababeh ; Abdelaziz, 2008). 

 
Longe de serem construções trogloditas, este assentamento caracteriza-se pelas 

técnicas construtivas muito muito avançada relativamente à sua era. Conhecidas pelo 

desenvolvimento de métodos capazes de configurar rochas para dar origem a 

imponentes conjuntos, e pela avançada consciência da hidráulica, o que permitiu 

desviar cursos de rios para a prática de agricultura no deserto, estas escavações podem 

ser vistas como o exponente máximo da expressão arquitetura subtrativa. 

 
Ilustração 9 - Cortes relativos à fachada do edifício selecionado na ilustração 7 ([Adaptado a partir de:] RABABEH, Shaher ; 

ABDELAZIZ, Mahdi, 2008). 

 
Esse gesto construtivo concentra-se na criação de ambientes por via de movimentos 

que consistem em entalhar na extensão rochosa, manifestações de entendimento 

ajustado ao método puro da escultura. 

“A pintura atua sobre duas dimensões, a despeito de poder surgir três ou quatro delas. 
A escultura atua sobre três dimensões, mas o homem fica de fora, desligado, olhando 
de fora do exterior as três dimensões. Por sua vez, a arquitetura é como uma grande 
escultura escavada, cujo interior o homem penetra” (Zevi, p. 17) 

É notória a cumplicidade existente entre a arquitetura e a escultura, a coincidência de 

preceitos e de método de trabalho. Mas, com isso não se pretende igualar estas duas 

artes, pois a arquitetura contem valores que lhe asseguram a diferença face à arte de 

esculpir, e esta deriva do facto de uma criação arquitetónica lidar com espaço real. 

“[…] diz-se difere fundamentalmente da escultura pela criação de espaço interno, espaço 
que deve ser vivido, percorrido, para apreensão total do edifício […]” (Távora, 1996, p.15) 
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Num contexto de julgamento estético desse conjunto, destaca-se o elevado 

protagonismo das fachadas de grandes dimensões, que revelam uma elegância 

austera, onde a visão do observador é conduzida através das saliências e reentrâncias, 

sem nunca perder de vista aquilo que estas peças preciosas e raras possuem de mais 

básico e mais caro, a integral fidelidade à materialidade. 

2.2.2. ESCAVAÇÃO VERTICAL 

Incluem-se nesta tipologia as intervenções escavadas na vertical relativamente ao 

terreno. Do paralelismo determinado pela leitura de planos que não estavam em sintonia 

com abrigos naturais, e da necessidade de ter um abrigo, surgiu este processo, que se 

apresenta num pensamento oposto ao das tipologias enquadradas no modelo de 

escavação horizontal. 

O interesse dessa prática é suportado pelo regime das zonas onde não existem 

montanhas ou terrenos com declives, impondo assim, à execução deste processo, 

formações distintas do ponto de vista de construção. Tudo se inicia com movimentos 

penetrantes no solo, perfurando verticalmente terrenos planos, até alcançar uma nova 

cota zero, mais profunda, para depois, a partir desta, se assumir um progresso 

horizontal, com o princípio de gerar o programa do edifício. 

 
Ilustração 10 - Diagrama do processo de escavação vertical. (Ilustração nossa, 2018) 

 
A evolução deste processo construtivo baseia-se na subtração de matéria para gerar 

espaços, que podem ser ocupados com programas específicos. Uma ideia que implica 

um aproveitamento coadjuvante ao movimento subtrativo, implícita num modelo que 

distingue o uso à medida que se escava o solo. 

A essência deste pensamento pode ser traduzida pela abertura inicial, que irá 

corresponder ao pátio22, seguido por um conjunto de movimentos apoiados numa 

                                            
22 Assunto tratado no capítulo 3.4.1 - Pátio 
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estrutura reticulada, secundária e subordinada, que são os vazios criados para serem 

habitados. 

Como caso para o estudo escolheu-se as escavações subterrâneas de Matmata. Esta 

Aldeia localiza-se no Norte de Africa, na Tunísia, mais precisamente 40 km a sudoeste 

de Gabès23. 

As escavações de Matmata24 são conhecidas como um dos mais interessantes 

exemplos de construções trogloditas subterrâneas a nível mundial. Estas escavações, 

produzidas pela comunidade Berbere25, integram-se na paisagem desértica, como se 

dela fizessem parte. Decorrentes desta situação estariam fatores, cujas causas residiam 

na defesa aos ataques de outros grupos, intempéries, e ainda escassez de materiais e 

técnicas de construção. 

 
Ilustração 11 – Vista do pátio das escavações subterrâneas de Matmata, Tunísia. (Jakubaszko, 2012). 

 
O resultado dessa complexa fusão, é uma estrutura subterrânea com uma extensão 

significativa, onde não existe qualquer aproveitamento de espaços naturais, sendo toda 

ela produto de criação artificial. Assenta num processo de escavação, que se divide em 

duas fases: a tarefa de criar a abertura do poço surge como primeira instância, sendo 

subordinada pelo pátio, a partir deste, amplia-se a concavidade e prolonga-se a 

atividade através da exploração horizontal do subsolo, distribuindo o programa funcional 

do edifício. 

                                            
23 Gabès – Capital da Gabès Governorate e a 6ª maior cidade da Tunísia (teve uma população de 374.300 
segundo censo de 2014). Localiza-se na costa do Golfo de Gabès, a 406km a sul de Túnis. 
24 Assunto tratado no capítulo 3.5 - Matmata 
25 Povo Berbere - natural da região norte da África, conhecidos por serem nómadas. 
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Movidas pela demanda da necessidade, ou pela própria capacidade mecânica do solo, 

as escavações de Matmata detêm alguma ausência de rigor no traçado, concretizadas 

através da disposição orgânica dos compartimentos. 

Devido às suas configurações, estas apresentam algumas fragilidades numa situação 

de fortes aguaceiros26 mas, também benefícios em relação ao clima, podendo 

providenciar melhorias ao ocupante a vários níveis. Desde a iluminação, que é difusa 

devido à profundidade do pátio, à inércia térmica, pelo facto do solo consistir na 

cobertura27, até o abrigo ao vento, por ser enterrada. Ainda no seguimento da ideia, 

reconhece-se uma perfeita integração na paisagem e pela mesma razão destaca-se o 

caracter defensivo. 

Embora integrando contextos diversos, escavação horizontal e escavação vertical 

integram ambas problemáticas similares. Tanto no primeiro, como no segundo caso 

visto nesse capítulo28, existe um gesto de subtração de matéria para criar vazio. Um 

procedimento que segundo Victor Neves29 é “[…] o começo de uma interpretação e 

representação de espaço baseado num processo de abstracção que culminaria na 

invenção de um espaço vazio absolutamente puro […]”. (Neves, p.49) 

2.3. VAZIO 

O termo vazio na arquitetura surge descrito sobre vários sentidos, no entanto, a 

produção duma reflexão em torno dos princípios da criação de um espaço, vai implicar 

tempo. Tempo, não cronológico, mas traduzido pelo momento em que este é pautado e 

reconhecido como parte do processo construtivo, ou seja, o momento pós-subtração de 

matéria, uma realidade singular, que surge independentemente da tipologia de escavar 

adotada. 

Segundo Victor Consiglieri30, a subtração de matéria é um dos dois modos de entender 

o ato de projetar na arquitetura31. Mas, na verdade, quando se reflete sobre os modelos 

                                            
26 O que é muito raro em regiões enquadrada na zona de estudo - Assunto tratado no capítulo 3.1 – 
Enquadramento Climático 
27 Assunto tratado no capítulo 3.4.2 – Solo como envolvente 
28 Escavação horizontal e escavação vertical 
29 Vitor Neves – O Professor Doutor Arquiteto Victor Manuel Canedo Neves leciona na universidade Lusíada 
de Lisboa. É autor de vários livros sobre a arquitetura e atual coordenador da revista “arqa”. 
30 Victor Manuel Jorge Consiglieri – Reconhecido Professor da faculdade de arquitetura de Lisboa, Doutor, 
e autor de quatro grandes obras de teoria de arquitetura intitulados de As Metáforas da Arquitectura 
Contemporânea; As Significações da Arquitectura (2000), A Morfologia da Arquitectura, Volume I, e A 
Morfologia da Arquitectura, Volume II. 
31 “Em arquitectura, o método de extrair uma ou mais partes de um sólido, quer seja no seu interior, quer 
no exterior, produz a substituição da configuração geométrica inicial, pertencente à Lei da Bi-Forma, em 
novos valores sugestivos de movimentação, de dinâmica e até estruturas.” (Consiglieri, 1992, p. 379) 
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tradicionais de conceber edifícios, estes estiveram inseridos desde sempre num módulo 

produtivo por adição, dotados de um crescimento para cima ou para os lados, e nunca 

inserido num exercício de subtração, que decresce e desaparece, penetrando o solo. O 

mesmo autor refere ainda que a subtração de matéria é uma operação matemática que 

consiste em tirar uma parte de um todo, deixando no seu lugar o vazio. 

Reforçando a ideia do capítulo anterior, a arquitetura subtrativa é o motivo da existência 

de edifícios subterrâneos. É também o seu procedimento ordinário, indissociável e 

fundamental, porque envolve afluências práticas, ao cerne do respetivo sistema, 

capazes de esvair matéria até finalmente alcançar o vazio, que é a materialização dessa 

realidade. 

Há que realçar que ao atribuir o vazio, a designação de momento pós-escavação, torna-

se imediatamente assimilável como um espaço à espera de ser preenchido por um 

programa, uma esfera pendente de acontecimentos. 

“A construção estacionária, quanto ao vazio de seu bojo, além de satisfazer o arquiteto 
unicamente com aproximações, se franqueia sob o signo da imprevisibilidade, quer dizer, 
o espaço estando, a todo momento, sujeito a variações movidas por quem lhe penetra o 
âmago […]” (Coutinho, p. 34) 

Nesse sentido o vazio é compreendido como uma oportunidade de ocupação, e isto 

requer em parte, pensamentos sobre o espaço, o que pode ter consequências 

desconjuntadas, sobrepostas numa sucessão de ordens entendidas em duplo sentido. 

Pois, além do primeiro enquadramento teórico, existe outro sentido atribuído ao vazio, 

descrevendo-o em vários momentos como ausência total da materialidade, vácuo, ou 

espaço onde só há ar, sem dimensão nem escala. Um resultado não muito franco, 

evidenciado pelo facto de que se for visto dessa forma, o peso do vazio, propriamente 

dito, permanece oculto. 

A relação bilateral composta de cheio e vazio, interior e exterior, negativo e positivo, 

estendida sobre princípios de limite, é também um campo privilegiado desse debate tão 

vasto e tão rico. Por conseguinte, a dualidade dessas forças, contrapostas, assegura 

um diálogo coerente manifestado através de um ambiente enclausurado no seio de uma 

concavidade. 

“Para Schmarsow, a própria origem da arquitectura estava considerada nas formas de 
um espaço vazio que o gesto criativo do homem configurava à volta do seu corpo e no 
qual se desenvolvia o movimento de criação e de fruição do espaço arquitectónico” 
(Neves, p. 27) 
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Perante esse cenário torna-se evidente a relevância do vazio, para evolução do 

entendimento do espaço arquitetónico. Zevi32 identifica essa consciência, como 

fundamental ao referir que “a arquitetura não provém de um conjunto de larguras, 

comprimentos e altura dos elementos construtivos que encerram o espaço, mas 

precisamente do vazio, do espaço interior em que os homens andam e vivem.” (Zevi, p. 

18) 

Pode-se assim compreender como o vazio rege experiências decisivas no processo de 

consolidação de ordens espaciais. Mas também é fundamental para a composição do 

identitário, a atividade humana, adicionando vida ao espaço. Uma reflexão que Victor 

Neves elucida quando anuncia que “o livre movimento do homem no espaço era 

fundamental para a experiência da arquitectura, sendo a percepção do espaço uma 

função do corpo humano e do seu movimento.” (Neves, p. 27) 

Destas considerações produz-se o que há de mais convencional na definição da 

essência espacial, a consolidação de programas de ocupação, instaurada por uma série 

de implantações, delineadas por intervenções que partem do geral para o particular, 

suportado pelo facto de que “todo o espaço vazio pressupõe uma orientação e um 

“oriente”.” (Neves, p. 41) 

De entre as questões a salientar como fundamentais impostas nessa fase, a 

multiplicidade de alternativas de ocupação, facultada pela dimensão do vazio, 

certamente é a mais significativa, pois ”[…] o vazio, em sua função normal, tem como 

primeiro atributo, aceitar o participante de sua disponibilidade. (Coutinho, p. 205) 

Pensar um edifício subterrâneo exige reflexões no campo do vazio, enquanto expressão 

sintética, modelador do espaço arquitetónico. Perante esse panorama, abstrato, onde 

deambulam fruições e obrigações de manipulação voltadas à funcionalidade, 

introduzem respostas projetuais fora da quadratura convencional. Porém, não existe o 

propósito de fazer algo completamente novo, mas sim de tratar e expandir expectativas 

de um progresso, contaminado pela consciência pura do vazio, presente na própria 

história do homem e da natureza. 

“Mas, contra o que o homem por vezes pensa, as formas que ele cria, os espaços que 
ele organiza não são criadas ou organizados em regime de liberdade total, mas antes 
profundamente condicionados por uma soma infinita de fatores, de alguma dos quais o 

                                            
32 Bruno Zevi – (1918 – 2000) Renomado Arquiteto e teórico italiano que denota uma participação ativa na 
Arquitetura moderna. 
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homem tem plena consciência e agitando outros inconscientemente sobre ele” (Távora, 
1996, P.21) 
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 ARQUITETURA SUBTERRÂNEA SUSTENTÁVEL EM CLIMAS QUENTES E 

SECOS  

 

3.1. ENQUADRAMENTO CLIMÁTICO  

O planeta Terra engloba regiões climáticas de vários tipos, desde o frio congelante dos 

polos, até ao calor abrasador do deserto de Sahara. Estas divisões acontecem 

independentemente das fronteiras continentais, de países, ou de cidades, mas em 

virtude de elementos como a latitude e a longitude, particularizados em componentes 

como a precipitação, a radiação solar, o vento, a presença da vegetação e a 

proximidade do mar. 

Quando se pensa em enquadrar climaticamente uma região, tem de se recorrer 

obrigatoriamente ao sistema de classificação climática de Köppen-Geiger. Esta é a mais 

antiga ferramenta de interpretação das condições presentes no clima, sendo que o 

primeiro exemplar foi criado em 1900, por Wladimir Köppen33. O sistema tinha como 

input a relação entre os tipos de vegetação de cada grande região do planeta. 

Em 1918, 1927 e em 1936 o mapa foi atualizado em parceria com o Rudolf Geiger, 

passando a ser denominado de world map of Köppen-Geiger climate. Após essas 

atualizações, já foram produzidas varias outras versões, ajustadas às necessidades de 

cada estudioso. 

Esse mapa estabelece divisões sazonais segundo cinco grandes grupos: zona 

equatorial (A); zona árida (B), área geográfica em que se enquadra o estudo; zona 

temperada quente (C); zona temperada fria (D); e zona glacial (E). 

Inerente a esses cinco grandes grupos, existem subdivisões com aplicações ainda mais 

específicas, apontando as particularidades do regime pluviométrico e térmico de cada 

região. Essas são representadas por letras minúsculas, sendo que no caso das zonas 

representadas pelas letras “A”, “C” e “D” indicam a quantidade e a distribuição da 

precipitação, e nas restantes zonas, designadas por letras “B”, a quantidade de 

precipitação anual, e “E”, a temperatura média anual do ar. 

                                            
33 Wladimir Köppen – Rússia (1846-1940). Doutorado pela Universidade de Heidelberg na relação entre o 
crescimento das plantas e temperatura. Geografo, meteorologista, climatologista e botânico que se tornou 
conhecido mundialmente por desenvolver o mapa com as divisões climáticas do mundo. 
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A terceira letra, que também é minúscula, indica a temperatura média dos meses mais 

quentes, no caso das regiões climáticas do tipo “C” e “D”, e a temperatura média anual 

na zona do tipo “B”. 

 
Tabela 1- Classificação climática de Köppen-Geiger 

 Tropical 
 

A 

Árido 
 

B 

Temperado frio 
 

C 

Temperado 
quente 

D 

Glacial 
 

E 
      

Temperatura do 
ar 

T - - - - Tundra 
ET 

F - - - - Polar EF 
M - - - - Alpino 

EM 
Precipitação S - Estepário BS - -  

W - Desértico BW - -  
f Equatorial 

Af. 
- Subtropical 

Oceânico Cfb 
Continental 
Dfa, Dfb, 

Subártico Dfc, 
Dfd 

- 

m Monçónico -   - 
w Savana 

Chuva de 
Verão Aw 

- Papeano Cwa, 
Cwb 

Manchuriano 
Dwa, Dwb 

- 

s Savana, 
Chuva de 
Inverno As 

- Mediterrânico 
CSa, Csb 

- - 

 

 
O sistema de classificação climática de Köppen-Geiger é composto por siglas que 

podem conter até três letras. Estas demostram a característica do clima de uma 

determinada região, com base nas médias anuais e mensais da temperatura, na 

amplitude térmica, na duração das estações quentes, e ainda na relação temperatura-

volume de precipitação. 

Na figura a seguir encontra-se apresentado um mapa com a diversidade de zonas 

climáticas mundiais, demarcadas através de cores. Tal como já foi mencionado, esta 

delimitação ocorre não por forças de fronteiras continentais, mas sim devido a outros 

fatores. 
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Ilustração 12 - Mapa Mundi da classificação de Köppen-Geiger. ([Adaptado a partir de:] Peel, Murray, 2007). 

 
Como é percetível existe uma grande variedade de cores em qualquer dos continentes, 

quer seja ele africano, europeu, americano, asiático ou até australiano. Contudo, 

particulariza-se o estudo nas zonas de condições climáticas quentes e secas, por isso, 

antes de observar as suas características, é fundamental perceber a dimensão e a 

localização da região em questão. Demarcada com manchas vermelhas, esta 

representa a maior área do mapa. 

Segundo os estudos de Peel [et. Al.], a região caracterizada por um clima quente e seco 

é a zona dominante do planeta. Um dado que se concretiza com cerca de 30.2% da 

superfície terrestre, traduzido em 57.2% do continente Africano, 77.8% da Austrália, 

44.4% do continente Europeu (concentrado na zona do Médio Oriente), 15.3% e 15.0% 

da América do Norte e do Sul respetivamente e ainda 23.9% da Asia. 

Quanto à localização, salienta-se o facto da maior parte se encontrar exposta segundo 

uma linha longitudinal, muito próxima do equador, orientado Este-Oeste. Trata-se da 

mancha vermelha representada no topo norte do continente africano, alastrando-se pelo 

Médio Oriente, apontando também alguns pontos no continente Americano, e uma 

parcela considerável no continente Australiano. 
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Ilustração 13 - Demarcação de regiões climáticas quentes e secas no Mapa Mundi de Köppen-Geiger. ([Adaptado a partir de:] Peel, 

Murray, 2007). 

 
Esta noção permite uma correlação com a zona do subártico, onde o clima é também 

muito influenciado pela latitude. Ou seja, por se localizar no cume da esfera terrestre, 

fica pouco exposta às radiações solares, logo contém condições atmosféricas bastante 

frias. 

No sentido contrário encontram-se as regiões de climas quentes e secas. Neste caso, 

por ser uma área muito exposta às radiações solares, regista características climáticas 

quentes e secas, contendo valor médio anual de temperatura muito elevado. 

“La distancia relativa al Ecuador determina principalmente el que un localidad sea fría o 
cálida, pero es el sol, con su imperativa regularidad, el que marca los patrones de 
humedad y viento que se extienden por la superficie terrestre.” (Olgyay, 1998) 

O estudo elaborado por Danielson J. D. Neves et. Al. esclarece o que foi referido em 

termos de temperatura, quando aponta que a temperatura média anual da ilha de 

Santiago34 é superior 18ºC, sendo que o mês mais quente tem uma média diária de 

27ºC e o mês de menos calor apresenta uma média de 18ºC. 

Apesar de não ser o caso do arquipélago de Cabo Verde, as regiões caracterizadas por 

climas quentes e secos comportam grandes amplitudes térmicas, apresentando 

atmosferas quentes e ardentes no período diurno e temperaturas muito baixas durante 

a noite. 

                                            
34 Ilha de Santiago – uma das dez ilhas do arquipélago de Cabo Verde. “De acordo com a classificação de 
Köppen, o clima é seco desértico muito quente com pouca precipitação e bastante irregular durante o 
período de inverno (BWsh`e BSsh`).” (Neves J. D., 2017, p. 1) 
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Ilustração 14 – Paisagem típica da ilha de Santiago35, Cabo Verde - região de condições climáticas quentes e secas. (Ilustração nossa). 

 
Quanto a precipitação, de uma forma geral essas regiões climáticas apresentam valores 

baixos de volume pluviométrico anual, correspondendo a uma média inferior a 10Pth, 

segundo o “World map of the Köppen-Geiger climate classification update” de Kottek et. 

Al.. Não obstante a pouca probabilidade, os dias de chuva podem originar sérios 

problemas de inundação. 

O reconhecimento das condições climáticas locais é, evidentemente, um dos mais 

relevantes pontos constantes no quadro das estratégias para criação de casa 

subterrânea sustentável em climas quentes e secos. 

Serão precisos levantamentos qualitativos e quantitativos detalhados, no terreno, 

analisando as condicionantes e as mais-valias do próprio sítio, de forma a instituir 

diretrizes seguras para a implantação do edifício. Um exercício muito específico, onde 

também são identificados preceitos de cariz técnico, económico e social de forma a 

responder às exigências enquadradas nas noções de conforto do ocupante. 

3.2. NOÇÕES DE CONFORTO 

A procura pelo conforto levou o homem a formatar profundamente as suas vivências. 

Um processo que estabeleceu mudanças em campos como a escolha do habitat, a 

rotina diária e a definição dos hábitos. 

“O ser humano precisa de se sentir confortável, contar com iluminação suficiente para 
as suas atividades em ambientes com humidade e ventilação equilibradas.” (Edwards, 
2008, p. 145) 

Quando se trata da relação entre o homem e o ambiente que o rodeia, a falta dessa 

sensação tem resultados prejudiciais à sua saúde36, pois este fenómeno influencia de 

                                            
35 Ilha do Praia – Uma das dez ilhas do arquipélago de Cabo Verde. É também onde se localizada a cidade 
capital, Praia. 
36 Los efectos del medioambiente inciden directamente tanto en la energía como en la salud del 
hombre.(Olgyay, 1998) 
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forma direta o seu desempenho físico e mental. Para entender melhor esse fenómeno 

referencia-se a realidade dos dias de condições meteorológicas extremas37. Nesses 

dias as condições atmosféricas exigem um esforço maior do organismo, portanto é 

normal que a avaliação do desempenho em determinadas tarefas seja inferior quando 

comparado com dias normais. 

Estabelecer uma noção generalizada para o conforto é uma tarefa muito difícil. Isto 

porque, para além de este ser um fenómeno subjetivo, reveste-se de algo relativo, com 

mutações consoante as circunstâncias. “Comfort is subjective and depends on age, 

gender, culture and who is paying the bill.” (Brophy e Lewis, 2011, p. 22) 

Contudo, em aspetos de orientação, pode ser definida como a sensação de bem-estar 

a nível de saúde acústica, visual e térmica em relação ao ambiente envolvente. 

Para evitar perder-se na vastidão do tema “conforto”, propõe-se realizar um conjunto de 

análises com incidências mais específicas. Acústica, visual e com especial destaque 

para a questão térmica, serão os tópicos que coordenam a estrutura do debate que se 

segue. 

3.2.1. ACÚSTICO 

A preocupação acústica é algo que vem crescendo ao longo dos anos, não só pela 

vertente do condicionamento exterior, mas também pelo controlo e preservação da sua 

qualidade no interior do edifício. O conforto acústico impõe-se como uma condição 

incontornável para o desenvolvimento de certas atividades humanas, como por 

exemplo, dormir, desenvolver trabalhos intelectuais, conversar, entre outras. 

“A acústica só se torna um dado de projeto a partir do momento em que se entende o 
que é o fenómeno chamado som e como ele se propaga, pois este é um conhecimento 
elementar para promover a qualidade acústica do ambiente.” (Souza, 2006, p. 23) 

Utilizando o ar como meio de propagação, ou superfícies como canal de transmissão 

por vibrações, de um ponto de vista simplificado, o som define-se como vibração de 

partículas no meio capaz de ser captado pelo ouvido humano. Numa escala 

                                            
37 Dias de muito calor, ou dias muito frio. 
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trabalhável38, pode dizer-se que o valor mínimo percetível ao ouvido humano é de 0dB39 

e o máximo suportável é de 120dB. 

Cada som tem a sua frequência, fonte e capacidade próprias, e quando não existe uma 

corelação entre a fonte e o recetor, o som gerado pode ser incómodo. Existem três tipos 

de ruídos intrusivos que são classificados segundo as suas origens: 

1. Ruídos externos: são sons provenientes de fontes adversas, como por exemplo 

o trânsito, um avião a passar ou o latido do cão, que entram no edifício através 

das aberturas exteriores. 

2. Ruídos internos: estes têm como fontes as atividades humanas, ou não, 

realizadas dentro do edifício, portanto há uma facilidade maior de controlo. 

3. Ruídos dos instrumentos e serviços do edifício: Produzidos pelas atividades 

realizadas no edifício, por isso são os mais difíceis de controlar. Estes sons 

podem ter origem no movimento do ar, na dilatação de um material por causa do 

sol, entre outras. 

 
Ilustração 15 – Casa subterrânea submetida aos ruídos intrusivos exteriores. (Ilustração nossa). 

 
De todos os sons que deambulam pela atmosfera, gerados por fontes variadas e com 

diferentes frequências, os mais relevantes são os exteriores. No caso específico de um 

                                            
38 Um automóvel em movimento tem a vibração sonora de 80dB. (Agência Portuguesa do Ambiente (2017). 
Poluição Sonora. 
39 “O ouvido é sensível a uma frequência de cerca de 10 oitavas e distingue cerca de 3 a 4 mil tonalidades 
diferentes […]” (Viçoso, 2010) 
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edifício subterrâneo, isso não representa um constrangimento de primeira ordem, por 

causa da grande massa de solo que envolve o edifício. Quer isso dizer que as únicas 

entradas de som são as aberturas para o pátio. O que, no entanto, pode ser resolvido 

com barreiras acústicas, como por exemplo, o vidro laminado40. 

“Os sons aéreos derivam de excitação directa do ar por uma fonte sonora que, no caso 
dos edifícios, pode ser materializada tanto no ruido de trafego rodoviário, ferroviário ou 
aéreo, como no funcionamento de equipamentos de caracter colectivo ou individual, ou 
da própria atividade quotidiana […]” (Viçoso, 2010) 

Ainda noutra dimensão, existe o problema da perda de privacidade acústica no interior 

do edifício. A resposta arquitetónica a esse requisito é a utilização de materiais 

absorventes tais como tetos falsos, camada de piso flutuante, e mobiliários. 

3.2.2. VISUAL 

Tal como o acústico, o conforto visual também faz parte do mote de exigências impostas 

a qualquer edifício. Num edifício subterrâneo, o conforto visual certamente integra a 

coluna dos elementos essenciais. 

“Light is one of the essential elements of life; without it we could not exist. Designers must 
consider both natural and electrical sources of light when they plan a quality lighting 
environment.” (Winchip, 2011, p.5) 

É um facto comprovado que o subterrâneo leva as pessoas a pensar que a única fonte 

de iluminação é a artificial, mas não tem de ser necessariamente assim. A definição do 

conforto visual passa sobretudo pela integração do sol e da sua importante contribuição 

como fonte luminosa no projeto, pois, desta depende a ativação de muitas funções 

fisiológicas do corpo humano. 

Existe, com certeza, uma dificuldade em fazer chegar a luz a todos os cantos. Muitas 

vezes, para que esse objetivo seja alcançado, a iluminação artificial impõe-se como 

condição obrigatória. Contudo, o objetivo é sempre usufruir ao máximo das fontes 

naturais, reduzindo o uso de mecanismos ativos. 

Um ambiente com iluminação de qualidade faz com que o homem não se esforce em 

demasia para realizar as suas tarefas, prevenindo-se de patologias visuais. Uma má 

projeção do sistema de iluminação gera a sensação de desconforto visual, uma relação 

que pode ser delineada segundo os seguintes pontos: encandeamento, causado pelo 

                                            
40 Tendo como referencia o vidro laminado acústico de segurança (44.2 Stadip Silence) da Saint-Gobain, 
pode-se dizer que este tem um valor de atenuação acústica de 37dB, o que corresponde a 3 vezes superior 
a um vidro monolítico (valores para vidro duplo). (Saint-Gobain Glass, 2008,) 
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mau direcionamento da luz ou pela variação muito rápida da sua intensidade; fadiga ou 

irritabilidade visual, geradas pela pouca ou muita iluminância; perda de perceção dos 

objetos no espaço, gerado pelo desequilíbrio do nível de contraste. 

“The effect of illumination on people includes physiological and psychological aspects[…] 
physical aspects are related to health, vision, circadian systems […]” (Winchip, p. 125) 

É também importante salientar que a intensidade da luz de um dado espaço tem de 

estar relacionado com as tarefas a serem executadas. Um conceito que tem de ser 

cumprido com base numa relação de proximidade entre os compartimentos, de forma a 

alcançar outro ponto importante - a uniformidade da intensidade da luz. 

Outro aspeto relevante tem a ver com a quantidade de luz solar que se permite no 

interior do edifício, pois este pode causar constrangimento a nível térmico. Estes dois 

elementos de relações reciprocas, devem ser pensados de forma conjunta visando o 

bom desempenho energético do edifício. 

Na maior parte dos casos, é relativamente fácil traçar estratégias de iluminação de um 

edifício, mas devido ao facto de se localizar no subsolo, tornam-se escassas as 

soluções. Por isso, nesse caso específico, seleciona-se o pátio como instrumento 

coletor e de controlo desse elemento. 

3.2.3. TÉRMICO 

Nas zonas de climas quentes e secos a performance térmica é classificada como um 

dos principais campos para avaliação do nível de conforto41 de um edifício. O conforto 

térmico é a interpretação do estado de equilíbrio térmico do ocupante com a sua 

envolvente, ou seja, ele não é submetido a nenhuma tensão significativa de 

temperatura, conseguindo manter-se na zona de conforto. 

Segundo as ideias de Victor Olgyay, para alcançar a zona de conforto, ou seja, a 

temperatura ideal, é preciso imaginar dois cenários divergentes. O primeiro será o ponto 

em que o homem entra em colapso físico por ser submetido a altas temperaturas, e o 

segundo, o congelamento corporal pela falta de calor. O ponto de equilíbrio42 encontra-

se entre esses dois extremos, mais precisamente a 21º C. 

                                            
41 La sensación de equilibrio térmico -, sin el cual sería imposible cualquier definición de confort. (Olgyay, 
p.16) 
42 Esse mesmo ponto de equilíbrio é citado por citado por Viviene Brophy and J. Owen Lewis num intervalo 
de 20 – 26ºC. 
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No caso específico do ocupante existem sete parâmetros, divididos em dois grupos, dos 

quais depende o equilíbrio térmico. Agentes internos: o metabolismo, o vestuário, e a 

temperatura da pele, que dizem respeito ao próprio ocupante. Os agentes externos que 

estão relacionados com a envolvente contêm os outros quatros elementos: a 

temperatura do ar, a humidade, a temperatura das superfícies dos elementos do 

compartimento onde se encontra o ocupante e a velocidade do ar. Salienta-se que essas 

questões, não compõem uma base estática, sendo elas suscetíveis de adaptação 

consoante a época de ano.  

1. O metabolismo, define-se como o conjunto de reações do organismo para 

manter a temperatura interna do corpo estática, a 37ºC43. É uma prática que 

consiste em absorver, filtrar e repelir as condições atmosféricas, e que varia de 

pessoa para pessoa. 

2. A roupa, a segunda pele, o “tecido” que separa a pele das superfícies e 

atmosferas envolventes. Após a adaptação do corpo humano em si, é o segundo 

mais importante meio de proteção contra os efeitos do clima e é sempre 

concionado pelo mesmo. Contudo, é o parâmetro mais fácil de ser modificado 

para atingir a sensação de conforto. 

3. A temperatura da pele. Além dos pontos acimas mencionados, essa 

componente depende também de fatores como a temperatura do ar, a humidade, 

etc. A pele é o meio pelo qual ocorre o intercâmbio entre o corpo humano e o 

ambiente. Segundo Victor Olgyay as perdas ou os ganhos de calor ocorrem 

segundo três linhas classificativas, mensuradas numa escala de 1 a 5. Sendo 

que 2/5 é por radiação, 2/5 por convecção, e 1/5 por evaporação. Afirma-se 

ainda, que asta avaliação não é absoluta podendo ser mudada de acordo com 

condições atmosféricas. 

4. A temperatura do ar, ou a temperatura ambiente, corresponde a um dos mais 

importantes fatores para avaliação de conforto térmico de um edifício. Este tem 

um efeito direto na perda ou ganho de calor do ocupante e realiza-se através do 

intercâmbio da pele com o ar, por via de convecção e evaporação. Nos climas 

quentes e secos uma das maiores causas da variação de temperatura é a 

radiação solar. 

                                            
43 “Por lo tanto, algunos estudiosos afirman que el ser humano con una temperatura corporal media de 37ºC 
[…]” (Olgyay, 1998, p.17) 
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5. A humidade afeta tanto o ocupante, como a envolvente. Nas regiões de climas 

quentes e secos a sua ação sobre o ocupante é marcada basicamente pela sua 

escassa presença. Por causa da forte radiação solar, existe uma constante 

evaporação, que por vezes gera uma sensação de desconforto, porque o ar é 

muito seco e quente. Sendo que os edifícios subterrâneos apresentam uma 

diferenciação térmica em relação ao ambiente exterior, acima do solo, existem 

fortes possibilidades de ocorrer o problema da condensação44. 

6. A temperatura da superfície dos elementos do compartimento onde se 

encontra o ocupante também contribui para as oscilações de temperatura no 

interior do edifício. Cada material tem a sua capacidade de armazenar, refletir e 

transmitir calor. Como por exemplo, a terra comporta-se de maneira diferente em 

relação à madeira, quando submetidos às mesmas circunstâncias térmicas. O 

coeficiente de transição térmica de um material é caracterizado como o fator “U”, 

este é uma das mais importantes características de um dado material sob o 

ponto de vista térmico. 

7. Movimento do ar, que dependendo da sua velocidade, pode ser um aliado ou 

um constrangimento. Uma má estratégia de circulação do ar pode gerar o 

arrefecimento excessivo resultando em desconforto. Mediante a correta 

regulação do seu circuito e velocidade, é um aliado muito importante para alterar 

o nível do calor, do ambiente e do conforto do ocupante. Um conceito que é 

esclarecido por Santamouris45 quando afirma que “[…] the air movements around 

the human body can also help the control the thermal comfort level. Air 

movements determine the convective heat and mass exchange of the human 

body with the surrounding air”. (Santamouris, 1998, p.5) 

Segundo Santamouris em climas quentes e secos, atingir o conforto térmico depende 

muito da humidade relativa do ar e da movimentação do ar. O aumento da velocidade 

do ar provoca a perda de calor, por convecção e por evaporação, resultando no 

arrefecimento da pele. 

O primordial objetivo de um edifício é abrigar46, bem como garantir uma resposta 

satisfatória às noções de conforto dos ocupantes. Atualmente, as pessoas passam 80% 

                                            
44 Condensação – Transformação da matéria que se encontra em estado gasoso, para estado líquido. 
45 Santamouris – Professor Mattheos Santamouris é um físico investigador, da área de estruturas 
ecologicamente sustentáveis, e arquitetura de alta performance em termos de conforto. 
46 Assunto tratado no Capitulo 2.1 - Caverna 
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do seu tempo dentro de espaços edificados47, um entorno físico, delimitado por uma 

secção geométrica, gerador de microclimas. 

 
Ilustração 16 - Casa subterrânea submetida às intensas radiações solares de regiões de condições climáticas quentes e secas. 

(Ilustração nossa). 

 
Isso significa que uma casa tem a missão de modificar e melhorar o ambiente externo, 

em função dos parâmetros estabelecidos como confortáveis pelo ocupante. Uma 

afirmação que, quando se trata de regiões climáticas quentes e secas, favorece a 

tipologia subterrânea por ser um excelente gerador de microclimas especializados. 

“The main advantage of living or working underground is the relative isolation from the 
outside environment. For vernacular buildings this meant thermal stability which led to 
thermal comfort.” (Al-Mumin, 2000, p. 105) 

Todos os três vetores que guiaram o debate em torno de conforto são importantes para 

conceber um edifício subterrâneo sustentável em climas quentes e secos. Contudo, a 

sensação de bem-estar relativamente ao meio envolvente não é só alcançável quando 

atingirmos o equilíbrio das questões acima mencionadas, pois requer também um 

relacionamento sustentável com a natureza, o que exige uma arquitetura qualificada.  

Uma abordagem de inspirações ancestrais, constituída por um legado de tecnologias 

vernaculares, com o preceito de usufruir o máximo dos elementos da natureza de forma 

a minimizar os efeitos negativos do clima para melhorar a sensação de conforto dentro 

do edifício. 

                                            
47 Brian Edwards, p.113 
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“Es decir que, en términos arquitetónicos, la planificacion y el sistema construtivo de un 
edifício deben utilizar al máximo las possibilidades naturales para mejorar las 
condiciones interiores, sin recurrir a la utilizacion de aparatos mecânicos.” (Olgyay, 1998, 
p. 126) 

Estas revisões podem ter diversas abrangências e, consoante a profundidade da 

relação entre a intenção do projeto e a atmosfera envolvente, podem causar uma serie 

de modificações ao edifício. 

3.3. NATUREZA COMO GUIA DO PROJETO 

Os contratempos impostos à sociedade por causa das alterações climáticas e da 

escassez de recursos fosseis, estão a gerar mudanças significativas na forma de pensar 

e fazer arquitetura48. O paradigma atual mostra que projetar através do paralelismo entre 

o edifício e meio climático já não é uma solução optativa, mas sim um dever de resolução 

funcional e programática, convertida numa narrativa de relação sensível com o espaço 

envolvente. Um conceito emergente, que supera as abordagens ditadas pelas ordens 

clássicas e se inspira na matriz primordial da arquitetura. “A natureza é o padrão. Contra 

esta evidência é difícil argumentar”. (Neves, et. al. 2014, p. 68) 

Esta estratégia, responsável pelas progressivas mudanças que a arquitetura tanto 

persegue, afeta não só o desenho, mas também o modo de vida, introduzindo mudanças 

radicais em todos os âmbitos. Segundo Victor Neves, a sociedade e a natureza são 

sempre entendidas como entidades contrapostas à tecnologia, mas pode afirmar-se 

seguramente que existe uma nova incidência nessa relação, que procura formas viáveis 

do homem utilizar a tecnologia para minimizar os efeitos negativos e otimizar as mais-

valias de um dado elemento da natureza, ditando benefícios à sociedade. 

A consciência do tema ecologia decorre das situações citadas anteriormente. Por esse 

motivo, a arquitetura, assim como as outras áreas da construção, estão hoje sob 

pressão, à procura de uma estrutura capaz de estabelecer a ponte entre a criação 

arquitetónica e a natureza. É preciso reinterpretar os valores e apropria-los de forma 

conveniente à nova realidade, pois essa situação reclama resoluções urgentes com 

exigências cada vez maiores. 

“Actualmente, encontramo-nos num panorama cultural paradoxal: de um lado o 
aniquilamento devastador da paisagem e da cidade, a agressão continuada da 
“natureza” – do outro, o surgimento de novas linhas de pensamento e de acção que 
parecem dispostas a reinterpretar a relação do Homem com o mundo natural, e o 

                                            
48 “Em 2003, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou que o aquecimento global estaria causando 
a morte de 150 mil pessoas por ano.” (Brian Edwards, p. 4) 
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mecanismo necessário para transformar o presente e repensar o futuro em formas mais 
eco-amigáveis.” (Neves, p.9) 

Perante estas premissas o edifício, físico no entorno, tem o seu lugar concreto no 

diálogo, um princípio que segundo Victor Olgyay está vinculado ao passado. 

[…] los antiguos reconcían que la adaptación era un principio essencial de la arquitectura. 
(Olgyay, 1998) 

Se o exterior é palco de acontecimentos que o homem não rege, então torna-se crucial 

explorar espaços delimitados, invólucros que oferecem auxílio nesse sentido, uma vez 

que o maior potencial encontra-se no recurso ao ambiente interno, gerador de 

microclimas. São precisamente essas projeções racionais e artificiais, por vezes 

dicotómicas em relação às condições exteriores, que determinam a equilíbrio climático 

sustentável do edifício. 

Entre esses dois momentos encontra-se a capacidade criativa do homem, que ao longo 

da história lhe tem permitido desenvolver diferentes tipologias de edifícios, levando-o a 

percorrer a barra cronológica até os dias de hoje. Durante o período pré-histórico 

permitiu-se desafiar os constrangimentos da natureza, estabelecer abrigo e atenuar o 

efeito das intempéries. Hoje, em tempos muitos distintos, encarrega-se de algo mais 

abrangente, com elevadas exigências técnicas, tentando tirar o partido das intempéries 

através de um conjunto de estratégias, resultando em mais-valia de controlo do 

ambiente interno. 

“[…] referido controle, a realidade arquitetónica se institui em autonomia, revelando-se 
uma entidade diversa do exterior, embora a sua plenitude se componha dos mesmos 
elementos que atuam lá fora, sem domínio de ninguém. A luz, a sombra, a temperatura, 
o odor, o ruido, o silêncio […]” (Coutinho, 1977, p. 205) 

Conceber ambientes que reduzam o impacto das forças naturais, explorando as suas 

virtudes e integrado em diretrizes não agressoras ao meio, pressupõe uma interpretação 

segundo duas linhas de analogia. Primeiro, deve-se vocacionar os instrumentos 

projetuais para o aproveitamento das condições climáticas e para o conforto dos 

ocupantes. Segundo, a solução deve ser concebida visando os critérios vernaculares 

de construção. Tudo isso inserido num círculo energético sustentável. 

Para isso, a análise criteriosa da situação climática é fundamental. Ou seja é crucial 

compreender o que pode ser ameaça e benefício, quando se projeta uma casa 

enquadrada climaticamente. 
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“[…] designing with climate can be simplified by recognizing the similarities rather than 
the differences among climates.” (Brown e Novitski, 1981, p.302)  

Nas zonas de climas quentes e secos o excessivo calor do dia e o frio da noite impõe 

uma forte condicionante à construção. Por isso, é preciso equilibrar os extremos 

térmicos através da adaptação do edifício. 

 
Ilustração 17 - Imagem da estrutura urbana da cidade de Marraquexe. (Rudofsky, 1964. p.42). 

 
Segundo Victor Olgyay o procedimento utilizado pelas tribos destas regiões, para 

responder às severas condições térmicas, foi construir estruturas de habitações 

coletivas intercaladas por ruas estreitas, com o objetivo de criar aglomerações 

compactas, de forma a reduzir as superfícies expostas ao sol. O desafio que se 

pressupunha com adoção dessa medida era dotar o conjunto de boa reação térmica nas 

horas críticas, fornecendo sombra entre si no período diurno, para depois à noite utilizar 

o calor absorvido durante o dia, para aquecer os edifícios. 

Todos os componentes construtivos são escolhidos e concebidos de forma criteriosa, 

visando a otimização do processo de resfriamento diurno e aquecimento noturno. Além 

disso, há um raciocínio empregado na construção em si em função dessas questões, 

que determinam regras construtivas para melhorar o conforto do ocupante: 

- Começa nas paredes, que por serem dos elementos mais expostos ao sol, são 

bastante espessas com o objetivo de aumentar o desempenho térmico e 

consequentemente proteger o interior do edifício dos extremos e amplitudes térmicas; 



Arquitetura subterrânea sustentável em climas quentes e secos 

Bruno Alexandrino Correia Almeida   54 

- A cobertura, tem um princípio de avaliação idêntico ao das paredes, só que 

normalmente inserido num plano horizontal. Há também casos de uso de uma camada 

de água ou terra por cima desta; 

- Outro elemento a ponderar é o pátio interno. Este proporcionam zona de sombra 

exterior dentro do edifício; 

- E, para finalizar, as aberturas exteriores, as janelas. Estas além de serem muito 

pequenas encontram-se quase sempre posicionadas na parte superior dos edifícios. O 

motivo centra-se na capacidade de transmissão térmica que as janelas convencionais 

têm. A outra razão é a necessidade de proteger os edifícios das partículas carregadas 

pelos ventos49. 

Quando associadas ao edifício enterrado existe um aspeto peculiar em relação ao 

funcionamento das janelas, que se prende no facto das três funções atribuídas a estas 

estarem a ser exploradas por outro instrumento. Trata-se do pátio interno. 

Portanto, devido ao facto do clima ser muito severo, não é muito favorável que o edifício 

tenha uma relação aberta e de continuidade atmosférica com o exterior. Dentro das 

tipologias que procuram explorar esta temática, a habitação subterrânea é uma 

referência. 

 
Ilustração 18 - Comparação da capacidade térmica entre uma casa térrea e uma casa subterrânea. (Ilustração nossa). 

 

                                            
49 Tempestade de areia – um fenómeno típico das regiões de climas quentes e secos. 
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Conhecida a milhares de anos como resposta a certas condições climáticas, como por 

exemplo a excessiva radiação solar, o vento e etc, representa bem o esforço do homem 

em encontrar nesse arquétipo uma defesa relativamente às forças naturais. 

“An understanding of climate is important in the design of earth-sheltered buildings in two 
ways. First, of course, is the primary decision concerning what degree of earth-sheltering 
to include, and second, to ·determine which thermal performance design criteria apply to 
the building.” (Brown e Novitski, 1981, p. 299) 

Além de ser uma barreira às condições climáticas, esta tipologia leva também em conta 

a integração na envolvente. Pode dizer-se que a arquitetura subterrânea não causa 

nenhum, ou quase nenhum impacto na paisagem, porque a peça arquitetónica se 

encontra sob a superfície. Por isso, possui a força de se integrar na envolvente, 

ocultando a sua presença, ou seja, constitui uma morfologia arquitetónica que se 

encontra enraizada no lugar e cujo corpo surge na íntegra ligado à envolvente. 

Esta revisão permite perceber que esta tipologia é muito sensível à envolvência, pois 

leva em consideração a paisagem, e como consequência, faz com que se estabeleça 

uma relação direta com o tipo de clima local. 

Há uma interpretação muito importante no campo da sustentabilidade que relaciona a 

arquitetura subterrânea com o clima quente e seco. Este tipo de análise é realizado 

devido ao baixo consumo energético da casa subterrânea. 

A referida tipologia, por ter grande massa de solo a envolver o edifício, quando 

comparado com a casa térrea, que verifica perdas e ganhos de calor pelas paredes e 

sobretudo pelas janelas, apresenta uma elevada capacidade de retardar o aquecimento 

por radiação solar e perda de calor por convecção. Ou seja devido à elevada inercia 

térmica do solo, o edifício enterrado tem um comportamento térmico notável em relação 

às condições exteriores. 

Esclarecidos estes pontos, delineiam-se ainda alguns pontos negativos relacionados 

com a térmica. Na medida em que as brisas frias da noite têm tendência a acumular nos 

sítios mais baixos, criando ilhas de ar frio, um edifício subterrâneo tem mais 

probabilidade de ser um ponto de concentração dessas brisas. Portanto, visando o bom 

desempenho térmico do edifício no período de inverno e durante a noite, é necessária 

uma análise aprofundada da localização e da configuração do pátio interno, pois, 

aparentemente, é o sítio propício para ocorrer esse fenómeno. 

“Sustainable design holistically concentrates on reducing negative impacts on 
environment by optimizing the interactions between the earth, people, the built 
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environment, and the economy for current and future generations. Sustainable designs 
emphases healthy indoor.” (Winchip, 2011, p.6) 

A par das questões relacionadas com o clima, existem preocupações no contexto das 

técnicas e ferramentas construtivas. Há uma tendência em dirigir a extensão do diálogo 

para o solo, evidenciando justamente o assunto tratado no capítulo intitulado de 

“Escavar”. 

Questionando os casos analisados nesse capítulo, Raqmu e Matmata, a 

consciencialização do tipo do solo também está na origem do surgimento desses 

edifícios. As escavações teriam que ser executadas numa lógica dualista, que consistia 

em expandir o buraco e suportar as cargas impostas pelo solo que o envolve, de forma 

a não haver acidentes. 

Quando se trata do tema casa subterrânea, a primeira impressão que fica é de um 

edifício totalmente por baixo da cota zero, contudo é pertinente elucidar que por ser uma 

solução milenar, o processo construtivo, foi muito bem compreendido, e nos dias de 

hoje, a assimilação e o desenvolvimento de equipamentos e tecnologias, deu origem a 

diferentes formas de criar edifícios subterrâneos. 

 
Ilustração 19 - Formas de criar casas subterrâneas. (Ilustração nossa). 

 
Portanto, o resultado desse percurso foi a criação de edifícios construídos segundo duas 

linhas de raciocínio, o escavar e o enterrar. Entre essas duas tipologias enquadram-se 

todas as criações arquitetónicas subterrâneas. Enquanto o primeiro, o escavar, permite 

um controlo muito restrito do interior, o segundo, o enterrar, destaca-se por normalmente 
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conter pelo menos uma fachada, onde existe uma relação visual e climática com o 

exterior. 

Por outro lado, apesar da parte construtiva ter uma influência bastante relevante, o valor 

arquitetónico desse arquétipo reside na capacidade de produção de microclimas tão 

específicos, que por vezes são convergentes em relação ao exterior.  

Considerando que o objetivo de se eleger esta tipologia, reside na procura de um espaço 

onde é imprescindível o controlo interno, distinguem-se os edifícios enquadrados no 

processo construtivo por escavação, relativamente aos do grupo “enterrados”. É certo 

que as tipologias enterradas além de oferecerem mais liberdade arquitetónica, do ponto 

de vista estético, são mais aceitáveis psicologicamente, por parte do ocupante, por 

terem relações diretas com o exterior. Mas, é igualmente certo que no contexto de 

arquitetura sustentável em climas quentes e secos, as tipologias escavadas oferecem 

maiores benefícios no controlo interno. 

O espaço interno distingue-se do espaço externo pela circunstância de os valores 
constitutivos serem alvo de controle por parte do arquiteto que, para tanto, se mune dos 
materiais escultóricos e de providências que estilizam a conduta da natureza. (Coutinho, 
1977, p. 205) 

Segundo Termam50, apesar de existir um quadro razoável de possibilidades a serem 

exploradas, cada região climática obriga a uma forma diferente de criação do edifício 

subterrâneo. Para áreas de climas quentes e secos, a casa subterrânea, em alguns 

casos, é idêntica à casa térrea tradicional da mesma região, só que, num panorama 

diferente no que toca à envolvência. 

Uma afirmação reforçada através da observação de dois casos inseridos em contexto 

climático quente e seco, que são: o assentamento subterrâneo de Matama e o Bula 

Regia51. Distinguem-se esses dois conjuntos porque tanto o primeiro como o segundo 

modelo estão inseridos no modelo de escavação vertical, têm solo como envolvente e 

abrem-se para um pátio interno. 

                                            
50 Max R. Terman – Biólogo e cientistas investigador do habitar e da natureza. Autor do livro intitulado de 
“Earth sheltered housing – Principles in Practice”. 
51 Assunto tratado nos Capitulos 3.4.2 – Solo como envolvente e 3.5 - Matmata 
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Ilustração 20 - Tipologias estabelecidas para cada região climática52 ([Adaptado a partir de:] Terman, 1985, p. 80). 

 
Basicamente, a consolidação dessa tipologia verifica-se essencialmente devido ao uso 

de instrumentos como o pátio, que é o mecanismo de captação e de controlo da 

iluminação, da ventilação e de auxílio no conforto visual, e ainda o solo que envolve o 

edifício, servindo de ferramenta de atenuação de extremos e amplitudes térmicas. 

Também se utilizam mecanismos de controlo climático ativos, como ferramenta de apoio 

ao pátio, que é o caso da ventilação mecânica. 

Esta ideia sugere que para garantir o conforto do ocupante num edifício subterrâneo, é 

obrigatório o uso de meios ativos. Uma noção que caminha no sentido contrário daquilo 

que são os princípios da arquitetura sustentável, pois estes, além de promoverem 

diretrizes baseadas na natureza, desempenham um papel fundamental na redução da 

demanda de recursos fósseis. 

Para que esses valores sejam alcançados de forma eficiente, propõe-se uma nova 

configuração para a tipologia destacada para climas quentes e secos, aplicando 

instrumentos passivos de controlo climático. Uma preocupação recorrente que irá ser 

desenvolvida nos capítulos que se seguem. 

                                            
52 Legenda: A - pátio para coletar o ar frio da noite; B – solo fornece o isolamento à cobertura; C - solo 
fornece o isolamento às paredes; D – ventilação mecânica; E – sombra fornecido pela vegetação; F – zona 
húmida para resfriamento evaporativo; 
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3.4. ANÁLISE DE MECANISMOS PASSIVOS DE CONTROLO CLIMÁTICO 

Os mecanismos passivos de controlo climático aparecem como soluções arquitetónicas 

para diferentes questões impostas pelo clima. São ferramentas, que visam minimizar os 

efeitos negativos e otimizar as mais-valias de um dado elemento climático.  

Em determinados contextos, a escala de influência exigida a certos instrumentos será 

superior quando comparada com outras ferramentas. Essa escala pode ser maior ou 

menor, considerando diferentes domínios de avaliação, determinando assim em alguns 

destes mecanismos maior ou menor relevância física. 

Várias estratégias foram definidas como forma de conseguir o funcionamento 

sustentável de um edifício subterrâneo. No entanto, o principio valorizado é aquele que 

garante o equilíbrio energético, climático, e ainda o conforto do ocupante. Há dois 

instrumentos considerados essenciais para que esses valores sejam alcançados: 

1. O pátio, além de fazer parte do processo construtivo e da estratégia de projeto, 

auxilia na circulação do ar, iluminação e no conforto visual; 

2. O solo como envolvente, gerador de uma barreira térmica entre o edifício e as 

condições atmosféricas exteriores; 

Estima-se que com esses instrumentos seja possível conceber um edifício subterrâneo 

sustentável, numa região onde prevalecem condições climáticas quentes e secas. 

3.4.1. PÁTIO 

Dos vários instrumentos climáticos que podem surgir quando se pensa no edifício 

subterrâneo, o pátio é, certamente, aquele que aparece com maior frequência. O 

procedimento construtivo e ordinário desta tipologia está profundamente relacionado 

com o pátio. Um pensamento que vai de encontro com o assunto abordado no 

subcapítulo “escavação vertical”. 

Among the various types of subterranean dwellings one type is very common. It is a 
vertical design of a deep patio open to the sky and surrounded by walls and rooms, called 
pit or a courtyard/patio dwelling. (Al-Mumin, 2000, p. 103) 

O pátio é um componente fundamental, que está associado a própria origem do edifício 

subterrâneo. Para enfatizar a relevância deste instrumento, distingue-se uma obra de 

valor histórico é imensurável, na qual foi possível explorar a prática da arquitetura com 

base na vertente construtiva do pátio. 
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As escavações de Lalibela ficam localizadas na Africa, a norte da Etiópia, mais 

precisamente na montanha de Lalibela53, região de Wollo. A data exata da criação 

desses monumentos é desconhecida, mas estima-se que uma viagem do rei Gebre 

Mesquel Lalibela, o fundador de Lalibela, a Jerusalém, em meados do seculo XII, está 

na sua origem. 

Os nomes dos edifícios são definidos pelos nomes dos cleros locais, e estes servem 

como representação de Jerusalém. Uma expressão que se divide em dois grupos, uma 

representando Jerusalém na Terra e outra representando Jerusalém celestial. O 

primeiro grupo é composto por Biet Medani Alem (Casa do Salvador do Mundo), Biet 

Mariam (Casa da Maria), Biet Mascal (Casa da Cruz), Biet Denagel (Casa das Virgens) 

e Biet Golgotha Micael (Casa do Golgotha Michael). E o segundo grupo é constituído 

por Biet Amanuel (Casa de Emanuel), Biet Cheddus Mercoreos (Casa de São Mercúrio), 

Biet Abba Libanos (Casa de Abades Libanos), Biet Gabriel Raphael (Casa de Gabriel 

Rafael), Biet Lehem (Casa do Pão Sagrado) e Biet Giorgis (Casa de São Jorge). 

De uma forma geral, a prática religiosa surge como fator determinante para produção 

do assentamento de Lalibela. Onze igrejas ortodoxas monolíticas, onde os edifícios são 

esculpidos a partir da rocha vulcânica vermelha, o tufo54. Foi um processo construtivo 

que se estendeu a todos os edifícios, sendo o caso mais notável, o Biet Giorgis (Casa 

de São Jorge). 

               
Ilustração 21 – Foto do alçado da Igreja de São Jorge, Henrik Berger Jørgensen. (Martínez García, Rivera Bajo, 2016). 

Ilustração 22 – Foto do Patio da Igreja de São Jorge. (Martínez García, Rivera Bajo, 2016). 

 

                                            
53 Lalibela – Património mundial desde 1978 – (UNESCO World Heritage Centre, 2018)  
54 Tufo – Pedra calcária, vulcânica de consistência porosa, que pode ser facilmente esculpida. Este material 
pode ser encontrado em várias construções subterrâneas, sendo os casos mais notáveis as escavações 
da Turquia, Capadócia. 
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Nesse caso específico, o pátio surge envolvendo o edifício, ao invés de estar no seu 

interior. Há um primeiro momento em que se utiliza o escavar como movimentos 

produtivos do pátio, deixando no seu interior um volume, para depois trabalhar o corpo 

rochoso que se encontra no centro. 

Deste modo, além dos apontamentos relacionados com a construção do edifício, 

destacam-se as suas valências como ferramenta arquitetónica. A integração do pátio na 

casa subterrânea surge como uma condição obrigatória, pelo facto deste desempenhar 

tarefas que numa casa térrea, estariam associadas à janela. 

No que toca à dimensão e a forma, estas podem variar consoante a necessidade e a 

vontade do ocupante, o programa do edifício, os recursos económicos, a região 

climática, e o contexto cultural. Não existe um critério específico para dimensionar o 

pátio. 

      
Ilustração 23 - Corte esquemático da Igreja de São Jorge ([Adaptada a partir de:] Martínez García, Rivera Bajo, 2016) 

Ilustração 24 – Vista da cobertura da Igreja de São Jorge ([Adaptada a partir de:] Martínez García, Rivera Bajo, 2016) 

 
Quanto à localização no edifício, privilegia-se a centralidade, de forma a abranger o 

maior número de compartimentos possíveis à sua volta. 

“The shape, size, and other design details of a sunken courtyard dwelling vary between 
regions and even among households in the same region depending on the socio-cultural 
background, financial standard, and environmental features such as geomorphologic 
configuration, soil type, climatic pattern, and hydrological systems. However, the overall 
basic design remains similar.” (Al-Mumin, 2000, p. 103) 

Por ser uma zona onde existe convergência de forças provenientes do interior e do 

exterior, proporciona um certo conforto mental ao ocupante, pelo facto de permitir que 

o edifício apresente vãos virados para um espaço exterior. É caso para se dizer que a 

sua morfologia inclusiva transmite: privacidade, porque apesar de representar o exterior, 
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pelo facto de estar a céu aberto, existe um critério de regulação da exposição imposta 

pela delimitação; flexibilidade, por ser onde se pode exercer tanto atividades de carater 

interno como externo; e segurança, porque na prática do referido controle, o ocupante 

pode fazer atividades externas ao abrigo da sua casa. Ou seja, o uso deste mecanismo 

oferece ao ocupante a sensação de ter um espaço exterior no interior do edifício. 

Esses resultados são consequências de abordagens práticas e considerações 

funcionais, inspiradas nas ordens vernaculares, e a premissa principal assenta na 

exploração dos elementos presentes na natureza. 

Numa análise à formação arquitetónica do edifício subterrâneo, em regiões 

caracterizadas por condições climáticas quentes e secas, a importância do pátio é de 

imediato evidente. A prática desse arquétipo apresenta inúmeras vantagens, quando 

comparado com as tipologias que não o contempla. Essas vantagens são justificadas 

pela simples existência de um espaço exterior capaz de exercer controlo natural do 

ambiente nos espaços arquitetónicos. 

“Numa zona com pouca vegetação, a casa deve ter um pátio com uma área de sombra, 
para refrescar o ar.” (Van Lengen, 2010, p. 224) 

Um instrumento de controlo climático passivo, com múltiplas funções indexadas, que 

tanto pode ser enquadrado no grupo de complementação funcional a outros 

instrumentos, como pode ser particularizado numa ferramenta capaz de explorar dois 

dos mais importantes recursos naturais. A iluminação e a ventilação. Isso deixando de 

parte o conforto visual, como é lógico.              

Considerando que diferentes objetivos podem ser alcançados com o uso desse único 

instrumento, afirma-se que uma solução de projeto subterrâneo cujo design inclui o 

pátio, é desde logo premiado pela conservação e otimização de recursos e de elementos 

disponíveis no clima. Um panorama que é definido com base na exploração da 

iluminação e ventilação. 

Como é pressuposto, conseguir iluminação adequada no subsolo requer usar 

estratégias que dificilmente irão constar na quadratura convencional da arquitetura. As 

abordagens projetuais, optando pelo uso de tecnologias naturais, eficácia funcional e 

eficiência energética, têm de ser convertidas numa estratégia, gerida pela procura da 

luz. Uma importante componente para o conforto do ocupante, cuja contribuição Victor 

Neves caracteriza da seguinte forma: “A LUZ modela as formas e o espaço, revela as 

cores, marca os ritmos de tempo e os ritmos biológicos do homem.” (Neves et al, 2004, 

p. 10) 
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E nesse contexto a questão “luz” não poderá ser resolvida sem haver um estudo 

aprofundado do vínculo entre o elemento natural, que é a luz, e o espaço que se deseja 

iluminar. Paulo Brito da Silva55 considera que para ter uma boa iluminação, é crucial um 

bom instrumento de captação da luz. 

Nesse sentido a eleição do pátio como meio de captação e de transmissão luminosa, 

impõe ao edifício benefícios a dois níveis: o primeiro manifesta-se pelo maior controlo 

dos graus e das fontes de luminância; e o segundo é definido pelo facto de este 

proporcionar ao edifício iluminação não direta, havendo captação de luz livre de 

radiações. Uma estratégia que é visível no projeto dos Aires Mateus, para o Museu do 

Egipto56, no deserto do Sahara. 

No referido projeto, o princípio passou por conjugar o pátio com pequenos rasgos no 

teto, que servem de iluminação zenital, para fazer chegar iluminação de qualidade e 

livre de radiação ao interior do edifício. 

 
Ilustração 25 – Fotografia da maquete para o concurso do Museu do Egipto, em Cairo (Pimentel, 2002) 

 
De certa maneira, esta estratégia aborda questões sobre a funcionalidade do pátio, 

validando, o seu carater dualista. Porque, nesse edifício, a estratégia utilizada foi gerar 

iluminação optando tanto pela vertente isolada, como pelo combinado com a iluminação 

zenital. Tudo com o intuito de trazer benefícios ao ocupante. 

Com isso, expõe-se a questão iluminação no campo da luz propriamente dita, mas a 

maior ameaça aos níveis ótimos de conforto está relacionada com os efeitos do 

                                            
55 Paulo Brito da Silva – Arquiteto e investigador ligado à arquitetura e os seus campos de atuação. 
Professor na universidade Lusíada e autor do livro que trata o assunto iluminação, intitulado de “Geometria 
da iluminação natural na arquitectura”. 
56 Museu do Egipto – Projeto arquitetónico concebido pelo atelier dos Aires Mateus, para responder ao 
concurso do museu do Egipto, no Cairo. 
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aquecimento do ambiente interno por causa da insolação. Nesse sentido, o maior 

contributo desse instrumento prende-se ao facto de poder captar a iluminação, livre das 

radiações nos horários extremos diurnos. Ou seja, a componente difusa57 da iluminação. 

Apesar de ser considerada uma iluminação de qualidade, com pouca influência térmica, 

é crucial o bom dimensionamento das aberturas e o controlo restrito sobre a quantidade 

de luz permitida no interior. Estes fatores podem conduzir a constrangimentos de 

parâmetros térmicos. Uma questão elucidada pelo professor Paulo Brito da Silva, 

quando afirma que “Se a suas frequências não coincidirem, a luz pode ser refletida ou, 

em alternativa, absorvida pelo objeto, transformando-se em calor” (Silva, 2013, p. 18). 

Em termos de preocupações térmicas, deve ser igualmente dada atenção para outro 

dos elementos associados ao pátio, com grande relevância no desempenho térmico do 

edifício. 

A ventilação natural tem um papel fundamental no controlo do nível de conforto no 

interior de um edifício. Responsável pelo movimento do ar e a consequente mudança 

de temperatura, é considerada um dos principais alteradores do microclima. “Natural 

ventilation as a strategy for achieving acceptable indoor air quality is essentially based 

on the supply of fresh air to a space and the dilution of the indoor pollution concentration” 

(Santamouris, 1998, p. 3). 

Nas zonas onde predominam condições climáticas quentes e secas, as temperaturas 

médias diárias fora dos edifícios, superam o limite do conforto. Nesses ambientes, como 

é natural, a redução do calor no interior do edifício é muito dependente da circulação do 

ar58. Por esse motivo, são indispensáveis fluxos de ar regulares, frios e controlados. Um 

procedimento que deve ser contínuo, associado a funções de esfriar o ar, remover 

odores e expulsar substâncias - vapor de água; dióxido de carbono; o monóxido de 

carbono - consideradas poluentes do ar interior do edifício. 

A circulação de ar natural no interior do edifício apresenta-se com importância tal que 

adquire uma postura inclusiva na própria estratégia de projeto, pensada em paralelo 

com a estrutura inicial do corpo arquitetónico. A consolidação dessa ideia dá-se através 

de uma arquitetura adaptada, que desenvolve tipologias com carater muito encerrado, 

                                            
57 “Componente difusa - resulta da reflexão e refração na atmosfera de parte dos raios de luz solar, formando 
um hemisfério celeste com uma iluminação relativamente uniforme em intensidade e distribuição.” (Silva, 
da, 2013, p. 22) 
58 Assunto tratado no Capitulo 3.2 – Noções de conforto 
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onde o vento, a entrada de poeiras e a insolação direta são eliminadas de forma quase 

total. 

Nas regiões de climas quentes e secos existem grandes variedades de técnicas de 

captação e canalização do ar, que assumem diferentes formalizações arquitetónicas, 

contendo semelhanças e diferenças consoante os sítios. Um contexto que não é 

diferente quando se trata de edifício abaixo do solo. 

 
Ilustração 26 – Estratégias para gerar ventilação em diferentes tipologias subterrâneas. ([Adaptado a partir de:] Vaezizadeh e 

Kazemzade, 2013, P. 65). 

 
Na figura supra apresentada, está um quadro com diferentes modos de criar ventilação 

natural no espaço subterrâneo. Vê-se que as abordagens se definem de acordo com a 

vertente construtiva elegida, com origem, no escavar ou no enterrar. Por causa disso, 

será pertinente relembrar que apesar de em ambos os casos existirem alguns 

pressupostos comuns, a tipologia elegida como correta para climas quentes e secos59 

é a da escavação vertical. 

No esquema anexado são reveladas duas soluções para fazer circular o ar no espaço 

subterrâneo. A primeira promove circulação do ar nos compartimentos através da 

criação de um pátio no centro do edifício. A segunda opção recorre também ao sistema 

de pátio, mas localizado num dos extremos do edifício. 

O pátio por estar abaixo da cota zero, pode proporcionar ao edifício a captação e fuga 

do ar, de forma controlada e de qualidade, porque tem a capacidade de armazenar o ar 

                                            
59 Assunto tratado no subcapítulo 3.3 – Natureza como guia do projeto 
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frio durante o dia e o ar quente durante a noite. Essa disparidade térmica das condições 

climáticas exteriores acontece por convecção, um processo que se caracteriza pelo 

acumulamento do ar frio, por ser mais pesado do que o ar quente, nos sítios mais baixos 

e à sombra, no caso do período diurno. À noite, este fenómeno dá-se pela conservação 

da temperatura diurna no interior do pátio, podendo ser usado depois para aquecer o 

edifício. Quando comparado com as janelas convencionais, este sistema destaca-se 

também pelo controlo obtido na entrada do ar, poeiras e insetos. 

Estes dados são suficientes para afirmar que para além de um excelente atenuador de 

condições climáticas, o pátio interno é um gerador de microclima capaz de maximizar o 

uso das energias renováveis e minimizar o consumo de recursos fósseis. 

3.4.2. SOLO COMO ENVOLVENTE 

O solo, além de estar presente no vocabulário técnico da construção civil, por ser onde 

se alicerça o corpo edificado, tem uma presença inevitável no conjunto dos instrumentos 

utilizados para controlar as condições climáticas. 

A transposição desse termo para o contexto da dissertação é descrita por um debate 

virado para a radiação solar e os seus efeitos no desempenho térmico do edifício. Isto 

porque, se na prática o solo é o suporte físico do edifício subterrâneo, na extensa e 

complexa relação entre a construção ecologicamente sustentável e a sua envolvente, 

esse significado permanece oculto, dando lugar à sua vertente de instrumento de 

controlo do clima. Assim sendo, pode afirmar-se que o princípio não se define pelo que 

representa, mas pelos benefícios obtidos com o seu uso. 

Falar da sustentabilidade ou falar de qualquer outra matéria que tem como foco o 

consumo de energia, materiais, ou o conforto do ocupante, em climas quentes e secos, 

é direcionar o discurso para o comportamento térmico do edifício. Como já foi referido, 

a alta temperatura diurna, causada pela forte radiação solar, é uma grande 

condicionante para as noções de conforto. Consequentemente, tem uma grande 

influência nas características construtivas. 

“Tanto las variaciones diarias como anuales de la temperatura atmosférica están 
definidas según la energía solar.” (Olgyay, 1998) 

Uma casa capaz de proporcionar uma temperatura sem sucessão de extremos térmicos 

diurnos e anuais é instintivamente considerado um edifício confortável. Embora na 

atualidade seja crescente o esforço no sentido de formatar ecologicamente a estrutura 

arquitetónica, há ainda muitos edifícios que têm como principio a utilização de meios 
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ativos para alcançar o conforto térmico interno. Isto significa que esse sistema pode e 

deve ser otimizado, através de uso de instrumentos capazes de tornar os edifícios mais 

ecologicamente eficientes do ponto de vista energético. 

“O esforço de redução do consumo de energia e de emissões do setor dos edifícios, tem 
sido mais dirigido para as questões relacionadas com a térmica, no sentido da 
incorporação de maiores componentes de métodos passivos para obtenção de equilíbrio 
e conforto térmico.” (Silva, 2013, p. 17) 

Obter ganhos, dissipar e distribuir o calor de forma passiva e controlada, quando se trata 

desse tipo de clima, não é uma tarefa fácil. Para além das elevadas temperaturas 

diurnas, existem as mínimas noturnas, que podem atingir valores bastante baixos em 

certas regiões, dificultando a tarefa do projetista. Ou seja, a fórmula considerada ideal, 

é aquela que vai tendo ganhos de calor não muito significativos durante o período de 

maior insolação, para depois à noite, utilizar a temperatura absorvida durante o dia para 

aquecer a casa. 

É pelo reconhecimento dessas variações térmicas, diurnas e anuais, e dos seus efeitos 

no edifício, que se destacam a cobertura e as paredes. São os elementos construtivos 

mais expostos à radiação solar nas horas críticas, por isso nessas regiões, há a 

necessidade de os abriga com uma membrana, que permite ao edifício criar a separação 

do microclima interno das condições atmosféricas exteriores. 

“Uma cobertura de terra protege a casa das mudanças de temperatura. Como chove 
pouco nestas regiões, não existem problemas de humidade.” (Van Lengen, 2010, p. 226) 

Um edifício cuja cobertura consiste em terra funciona termicamente como um edifício 

com água na cobertura. Porem, por ser tecnicamente mais fácil de executar, e menos 

dispendioso, a cobertura em terra é logo mais sustentável. 

Uma vez que o discurso é dirigido para a radiação solar e os seus efeitos no edifício, a 

avaliação dos materiais requer um olhar sobre as propriedades térmicas. Considera-se 

o melhor material, aquela que tem maior inercia térmica60. Nesse aspeto, a terra revela 

ser um material bioclimático, capaz de exercer grande controlo térmico, através da 

ampliação do intervalo de tempo entre a absorção e dissipação de calor. Ou seja, por 

ser um grande armazenador, é um condutor de temperatura pobre. 

Por outro lado, o valor de isolamento exigido depende da exposição solar, mas divido 

às condições climáticas severas, todo o isolamento é necessário. O que leva a crer que 

                                            
60 Inercia térmica – Termo utilizada para caracterizar a capacidade de um certo material em dissipar, 
absorver, armazenar e transmitir calor, segundo a sua massa volumétrica. 



Arquitetura subterrânea sustentável em climas quentes e secos 

Bruno Alexandrino Correia Almeida   68 

nessas circunstâncias garantir um circuito térmico equilibrado no interior requer enterrar 

parcial ou totalmente o edifício, de forma a haver maior aproveitamento das 

propriedades térmicas do solo. “these buildings are energy efficient due to the soil's 

thermal stability, with significant savings in utility bills for space heating and cooling.” (Al-

Mumin, 2000, p. 105). 

Uma das características mais apreciadas no edifício subterrâneo é o seu restrito controlo 

microclimático, manifestado através do domínio da insolação e, consequentemente, da 

estabilização da temperatura. Decorrente desses resultados, encontra-se o solo, que 

funciona como uma “pele” que envolve e protege o edifício dos raios solares. 

“The hot-arid climate is understandably the primary cause of large cooling energy 
consumption. However, the subsurface climate is much milder than the extremities of the 
aboveground environment.” (Sakr, 2017, p. 292) 

A casa subterrânea, em comparação com a casa térrea, por ter o solo como envolvente, 

apresenta vantagens, de acordo com três perspetivas, no processo de supressão das 

oscilações e dos extremos de temperatura: 

1. Se a maior ameaça às noções de conforto está nas elevadas temperaturas, 

causadas pela grande exposição solar, então a casa subterrânea permite, por 

definição, a concretização da desenvoltura dessa fragilidade, porque não há 

nenhum edifício com menor exposição do que o enterrado. Portanto, se não 

existe contacto direto da radiação solar com o edifício, não há aquecimento por 

transmissão; 

2. Na medida em que outro dos importantes objetivos passa por retardar ao 

máximo o aquecimento por absorção e dissipação, a casa subterrânea, por ter 

as paredes e a cobertura incorporadas no solo, um material de baixa 

emissividade térmica, apresenta um excelente controlo nesse aspeto; 

3. Se por um lado a ocultação e a retardação dos efeitos da radiação traçam 

diretrizes importantes, por outro lado, há que refletir sobre os benefícios da 

admissão da radiação solar, visando o aquecimento em certas épocas do ano e 

no período noturno. Sendo o solo um instrumento capaz de exercer o controlo 

da quantidade de ganhos térmicos, através da sua capacidade de 

armazenamento, este oferece ganhos térmicos noturnos ao edifício, à medida 

que vai libertando o calor absorvido durante o período diurno; 
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É também importante referir que o volume de solo que se encontra a envolver o corpo 

edificado tem influência nas variações térmicas internas. Sumariamente falando, pode-

se dizer que quanto maior for a profundidade em que se encontra o edifício, mais 

eficiente é a barreira de controlo do calor e do frio. 

Não há um critério certo para estipular a profundidade do edifício, mas Niela Gozalez61 

afirma na sua estratégia de aproveitamento do meio ambiente que “A una profundidad 

de 50 a 150 cm la temperatura es constante y coincide con la media diaria, y a patrir de 

10 ó 15 m coincide con la media anual. Únicamente las capas más superficiales se ven 

directamente afectadas por los fenómenos climáticos” (Neila González, 2004, p. 82) 

Tudo isto diz que construir edifício com paredes e cobertura embebidas no solo, além 

de contribuir para diminuição da temperatura para valores agradáveis, auxilia também 

na conservação dessa sensação. Isto porque com aplicação desse mecanismo passivo 

de controlo climático consegue-se a estabilização térmica. 

Como exemplo da aplicação desse conceito, destaca-se um antigo assentamento 

romano, o Bulla Regia. Localizado no Norte da Africa, a noroeste da Tunísia, 167Km a 

sudoeste de Tunes, numa área onde antigamente era denominado de Hammam-

Derradji. 

                 
Ilustração 27 - Vista do pátio das escavações subterrâneas de Bulla Regia (Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, 2012) 

Ilustração 28 - Planta esquemático da construção subterrânea de Bulla Regia (Teixeira, 2013) 

 
Bulla Regia é um conjunto arquitetónico de caracter tradicional romano de dois andares, 

cujo piso subterrâneo é uma réplica da planta do piso térreo. É uma construção que 

                                            
61 Francisco Javier Niela González – Professor Doutor Arquiteto, que investiga e incorpora as investigações 
sobre a arquitetura bioclimática nos seus projetos. Autor de vários artigos e livros sobre a arquitetura 
sustentável, sendo a mais conhecida é o livro intitulado de “Arquitectura bioclimática en un entorno 
sostenible”. 
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consegue atingir 5 metros de profundidade em relação à cota zero, com salas que 

variam entre os 3 a 8 metros de dimensão, em planta, e com um pé direito de 3 metros. 

Por se encontrar em regiões de características climáticas quentes e secas, as 

temperaturas diurnas do ar são frequentemente superiores a 21 graus Celcius62. 

Portanto, a ideia de construir no subterrâneo baseia-se no princípio de usufruir de forma 

constante dos benefícios térmicos do solo, para fazer frente ao excessivo calor. A 

adoção dessa medida faz com que o ambiente interno seja termicamente estável, o que 

mostra que o conceito foi muito bem compreendido e assimilado, porque essa intenção 

que teve origem na observação das bases matriciais do Matamata63. 

“The original objective for going below the ground in this case was to protect the 
inhabitants from the extremes of daytime North African heat and nighttime cold, typical of 
this desert region.” (Anselm, 2012, p. 127) 

Contudo, não basta falar do solo como instrumento que apenas comporta vantagens. A 

avaliação do uso desse mecanismo origina questões de escalas práticas. Por exemplo, 

a humidade, que em algumas perspetivas pode ser considerada um problema, tendo 

em vista a alta capacidade de absorção dos elementos que constituem o solo. Apesar 

de ficar esclarecido, no capítulo sobre o enquadramento climático da região, que isso 

não é um dado muito relevante, pois nessas zonas os valores do volume de precipitação 

anual são bastante baixos64, este assunto representa uma preocupação, porque caso 

ocorra chuva, a terra absorve a água, podendo assim gerar constrangimentos ao nível 

estrutural. 

Nesse sentido, torna-se pertinente falar das cargas e das suas influências no desenho. 

São distinguidas e privilegiadas para construir no subterrâneo as formas concavas, de 

forma que haja distribuição e direcionamento de cargas para o ponto mais baixo da 

construção, o chão. 

 
Ilustração 29 – Tipos de estruturas privilegiadas para construir no subsolo (Ilustração nossa) 

 
                                            
62 O considerado zona termicamente confortável - Assunto tratado no capítulo 3.2.3 – Noções de conforto 
térmico 
63 Outro assentamento da região - Assunto tratado no capítulo 3.5 – Matmata 
64 Assunto tratado no capítulo 3.1 - Enquadramento climático 
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Outra questão relevante relaciona-se com solo que é retirado durante o processo de 

escavação. Uma das soluções praticadas consiste no seu aproveitamento, para cobrir 

o edifício, e, caso seja uma intervenção à grande escala, pode-se criar uma nova 

topografia elevada através da compactação de todo o volume retirado de todas as 

escavações, para impedir que as aguas drenem para os pátios enterrados. 

Em conclusão afirma-se que a gestão inteligente de microclimas confortáveis em climas 

quentes e secos reside essencialmente na questão térmica. Com base em tudo que já 

foi tratado até este ponto, fica claro que preocupações ao nível da temperatura acabam 

quase sempre se transformando em cuidados de carater energético. Portanto, a 

arquitetura, nesse sentido, tem o dever de se adaptar, recorrendo a instrumentos 

capazes de criar temperaturas internas confortáveis e autónomas em relação às 

oscilações e extremos térmicos diários e anuais exteriores, como é o caso do solo. 

3.5. MATMATA 

No assentamento subterrâneo de Matmata tanto o pátio como o solo são usados como 

medida para combater as extremas condições climáticas locais. Uma realidade cujo 

motivo reside na necessidade de ter ambientes internos confortáveis. 

 
Ilustração 30 – Vista aérea do assentamento subterrâneo de Matmata – La arquitectura vernacular de las casas trogloditas de 

Matmata.(Congochris, 2008) 

 
Para além deste especto, a história desse extraordinário monumento arquitetónico 

mostra que, mais do que uma escolha, a ideia de se viver ao subterrâneo representava 

o abrigo contra ataques humanos e uma opção que reconhece raízes nos pilares do 
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vernacular. Assim sendo, é pertinente descriminar essa complexa fusão de razões que 

levaram os residentes da região de Matmata a viver no subsolo: 

1. A interação entre a casa subterrânea e o conceito de proteção manifesta-se por 

via da ocultação. Por ter grande capacidade de se integrar na paisagem, essa 

tipologia consegue disfarçar a sua presença, evitando ataques inimigos. Dando-

se conta disso, os residentes da região, constantemente perseguidos, decidiram 

construir as habitações no subsolo para se esconderem dos inimigos. 

2. O segundo ponto reside nas questões vernaculares, ligadas ao próprio sítio. A 

escassez de materiais e a falta de recursos condicionou os habitantes da região 

de tal modo que optaram por construir com um dos poucos elementos à 

disposição, o solo. As condições geológicas tiveram grande influência. Não seria 

possível construir casas subterrâneas, caso as propriedades mecânicas do solo 

não permitissem. Uma avaliação conseguida graças à sensibilidade do homem 

ao envolvente. 

3. Dessa mesma habilidade surge o terceiro motivo. Após observação das 

condições climáticas exteriores, os habitantes da região notaram que a elevada 

temperatura diurna, acompanhada da baixa humidade do ar e o frio da noite, 

tornavam o ambiente exterior insuportável, por isso, optaram por construir no 

subsolo para alcançarem níveis ideais de conforto. 

Decorrente desses três fatores, encontram-se marcas na própria morfologia do edifício. 

Qualquer que seja o campo de avaliação, a estrutura interna do edifício é algo que não 

passa despercebido. Define-se pelo seu caracter embrionário, como uma estrutura que 

se desenvolve, não assente numa linha de raciocínio logico, onde se pensa e depois 

executa, mas sim num plano de expansão instintiva, intrinsecamente ligado às questões 

biológicas humanas. Por isso predominam formas orgânicas, dimensionadas conforme 

a necessidade do momento e regida pelo número de membros da família. Ou seja, 

quando surge uma nova família, cria-se uma nova casa, ou, quando nasce um novo 

membro, expande-se o edifício. O tamanho do compartimento dependia do número de 

pessoas na família, que normalmente era composta por seis pessoas ou mais. 

O encontro entre a estrutura de distribuição interna e a definição de vivência dá-se 

através de planos dotados de uma organização espacial peculiar, onde existem linhas 
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que ordenam as áreas sociais e privadas à volta do pátio. Um modelo de criação artificial 

ligado ao tipo de escavação distinguido para climas quentes e secos65. 

O assentamento subterrâneo de Matmata cobre uma área aproximada de 800m2, 

composto por seis crateras. Estes encontram-se orientados segundo o eixo Sul-Este e 

cada uma contém vários núcleos associados. 

A construção, a que está intrinsecamente ligado a envolvente, tem a entrada por uma 

fachada, que é dos únicos elementos com exposição vertical, graças ao desnível de 

terreno. O caracter sugestivo das afirmações que descrevem esse edifício enquadrado 

num estilo de arquitetura defensiva, é fortalecido a sua análise, porque de todas as 

particularidades dessa obra, esta é a que mais evidencia os vários episódios de 

violência vividos na altura em que esse edifício foi construído. O controlo de acesso era 

feito através de uma porta de pedra, com forma circular, de 2 metros de diâmetro, que 

podia ser fechado, numa situação de ataque. A continuação do percurso dá-se através 

de um corredor curvilíneo, de 10 metros de extensão e de alturas variadas, acabando 

no pátio a céu aberto. 

Antes de analisar os pisos e as suas derivações é importante ver um dos elementos 

mais relevantes dessa construção - O pátio. Além de ser o vestíbulo de entrada, este é 

o núcleo de distribuição e o instrumento coletor de iluminação e ventilação. 

   

 
Ilustração 31 – Vista interior do pátio – La arquitectura vernacular de las casas trogloditas de Matmata. (Congochris,2008) 

                                            
65 Assunto tratado no capítulo 3.3 – Natureza como guia do projeto 
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A descodificação da construção subterrânea de Matmata dá-se, basicamente, à volta 

desse mecanismo passivo de controlo climático. Isto porque, o edifício é formalmente 

desenhado pela ordem do seu posicionamento. 

Cabe também dizer que a contribuição desse instrumento não fica limitado às questões 

projetuais, pois, tal como já foi referido, este também se associa ao controlo climático, 

apresentando-se como uma solução fundamental para a estabilização térmica. 

Análoga a essa condição está o domínio da ventilação. Por se encontrar abaixo da cota 

zero, fica abrigado dos ventos, que carregam massa de ar quente66 durante o dia, ar frio 

à noite, e partículas arenosas, quando circula com maior intensidade, podendo 

transformar-se em tempestades de areia. 

O outro ponto é o facto de não se ter ganhos de calor com a iluminação. Uma ideia que 

se alimenta na consciência da luz livre de radiação. Nessas regiões, para se conseguir 

ambientes internos confortáveis, é crucial evitar ganhos de calor. Assim sendo, o pátio, 

por ser um espaço ensombrado, divido à profundidade, surge como filtro de raios 

solares, suprimindo a insolação, mas permitindo a iluminação. Ou seja, se não existem 

superfícies expostas à radiação direta dos raios solares, logo não há absorção, 

transmissão e reflexão de calor, conseguindo-se assim, a luz difusa. 

É também interessante pensar que existe uma cisterna no centro do pátio que serve 

para aproveitar as águas da chuva e águas desperdiçadas. 

Em ralação à morfologia, os pátios têm formas circulares, com dimensões que variam 

entre 5 a 15 metros de diâmetro, podendo atingir a profundidade de 12 metros, em 

relação à cota zero. 

Nesses termos, o pátio tem uma função estruturante no edifício, assumindo-se como 

núcleo de distribuição e proporcionando o contato visual com o exterior, a ventilação e 

a iluminação de qualidade para todas as divisões que se encontram à sua volta. 

Cada pátio servia cerca de 100 pessoas, mas nem todas as famílias utilizavam as 

escavações para viver. Havia dois tipos de espaços, o público e o privado, sendo o 

público usufruído até por famílias que não moravam nesse assentamento. 

                                            
66  Existe épocas, no verão, em que as brisas do deserto elevam a temperatura do ar até aos 50º C. 
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Ilustração 32 – Planta esquemática da construção subterrânea de Matmata ([Adaptado a partir de:] Piedecausa Garcia, 2011, p. 401) 

 
De certa forma, o programa era compatível às necessidades e a sua materialização deu-

se por via de núcleos com dimensões que variam entre 4 a 5 metros de largura e entre 

8 a 10 metros de profundidade, com altura à volta dos 3 metros. 

O dormitório e a despensa faziam parte do grupo dos espaços particulares, enquanto o 

pátio, a cozinha, o estábulo e o celeiro faziam parte dos espaços coletivos. Todos 

ficavam localizados no piso zero, em relação ao fundo do pátio, à exceção do celeiro 

que ficava no piso elevado, para se depositar a colheita, sem necessitar de passar pela 

entrada. 

    
Ilustração 33 - Corte esquemático da construção subterrânea de Matmata ([Adaptado a partir de:] Piedecausa Garcia, 2012, p. 68) 

Ilustração 34 - Corte esquemático da construção subterrânea de Matmata ([Adaptado a partir de:] Piedecausa Garcia, 2012, p. 68) 

 
Esse mesmo compartimento era utilizado em caso de emergência para abrigar os 

animais, porque era menos trabalhoso faze-los chegar a esse nível, pelo simples facto 

de estar a 6 metros da cota zero, e não a 10 metros. Por ser o compartimento mais 

próximo da cota zero, comportava temperaturas mais altas, porque era coberto por 

aproximadamente 3 metros do solo. 

O uso do solo como envolvente é, com toda a certeza, a solução mais simples, eficiente 

e adaptada às circunstâncias porque este material é por si só é um grande atenuador 
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térmico. Essa membrana protege o corpo edificado das radiações solares, mantendo a 

temperatura interna a 21º C, mesmo que a temperatura exterior seja muito elevada. 

Como se pode observar pelo desenho (ilustração 34 e 35) esse corte à exposição dá-

se através de volumes de terra que correspondem a 3, 6 e 7 metros de altura, em relação 

aos tetos dos compartimentos. Com essa altura, prevenia-se não só da radiação solar, 

mas também de qualquer tipo de água, que poderia alcançar o interior do edifício, em 

dias de chuva. 

Como referido no capítulo anterior, o solo favorece o arrefecimento do ambiente interno, 

devido à sua grande inercia térmica, o que o torna um material muito eficiente 

termicamente e consequentemente energeticamente. 

No caso específico da região de Matmata o solo é composto por argila arenosa67, um 

material muito poroso, que contem boas propriedades térmicas e que pode ser 

facilmente escavado. 

    
Ilustração 35 - Vista interior da cozinha – Berber musuem Matmata Tunisia (Matthew Wright e Heather Wright, 2013) 

Ilustração 36 - Vista interior do quarto - Matmata - Troglodyte Houses (Malcolm Bott, 2010) 

 
Quanto à estrutura, as cargas são suportadas pela capacidade mecânica do solo, 

auxiliada pela geometria. O teto abobadado, que se traduz em formas concavas, 

direciona as cargas para o ponto mais baixo do terreno, o chão. Em alguns casos pode 

encontrar-se a madeira de palmeira conjugada nessa equação. 

O outro tipo de madeira utilizada nessa construção, nesse caso para compor os 

mobiliários fixos e as portas, é a de oliveira. Além do solo, a madeira é o material mais 

                                            
67 Argila arenosa – Tipo de solo cuja composição é feita de duas matérias, argila e areia. Uma proporção 
demarcada por uma relação de 1/4 respetivamente. 
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utilizado nessa construção. Aparece nas estruturas, portas e mobiliários fixos, como por 

exemplo a bancada da cozinha, e acabamento de paredes. 

O acabamento das superfícies não contém muitos materiais. A base é constituída pelo 

próprio solo, que em alguns casos é revestida com cal e taipais de madeira de oliveira. 

No fundo, a construção subterrânea de Matmata torna-se numa referência para a 

arquitetura sustentável do futuro, não só por se encontrar no subsolo, mas também pelo 

uso de material local, sem desperdícios, nem transportes e pela relação que estabelece 

com a envolvente, tanto em termos físicos, como climáticos. 

Se por um lado, a casa-pátio, é uma tipologia recorrente nas regiões de climas quentes 

e secos, por outro lado a construção em terra é uma tradição de longa data na zona 

mediterrânica. 

“The courtyard as one concept, and underground as another, each possess unique 
means for modifying the climate to certain extent […]” (Al-Mumin, 2000, p. 105) 

Assim sendo, o uso individualizado de cada instrumento representa por si só uma mais-

valia, mas a conjugação dos dois produz melhorias ainda mais significativas. Além de 

manter a temperatura e a humidade relativa do ar, praticamente, constante, contribuem 

para a diminuição dos seus valores para níveis ideais de conforto. 

This integration between earth-shelter and courtyard concepts, which exist in sunken 
courtyard design, provides an effective climate control system. (Al-Mumin, Ibid, p.106) 

A maneira como essa construção lidou e tem lidado com as dificuldades impostas pelo 

clima e não só, revela uma notória sabedoria humana da arquitetura ligada à envolvente. 

A sua história é algo que permanece até hoje uma incógnita, sendo a única fonte de 

conhecimento, a passagem de experiências entre gerações. 

Esta preciosa obra arquitetónica localizada no norte de África também comporta 

inconveniências, como por exemplo: as pragas de insetos, como as baratas; a 

quantidade de areia que acumula na cavidade do pátio; o elevado custo de reabilitação 

e manutenção; a grande dificuldade no que toca a técnica e materiais para a 

reabilitação; a inexistência de infraestruturas e funções como sanitários e a eletricidade; 

e por último, sendo das mais relevante a incapacidade de lidar com fortes aguaceiros, 

contexto mais comum decorrente das alterações climáticas. 

Nessa fragilidade reside o motivo da descoberta desse assentamento. Uma inundação 

em 1967 obrigou os habitantes a procurar ajuda, e, de certa forma, expôs essa obra de 
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arquitetura ao mundo. Depois dessa data a sua estrutura foi adaptada de forma a 

acompanhar as evoluções da sociedade, estando atualmente associada ao turismo. 

Hoje, a habitação subterrânea de Matmata não corresponde a um espaço onde se pode 

viver confortavelmente, porque não responde às exigências mais básicas de uma casa. 

Mas essas escavações são mundialmente conhecidas por serem uma experiencia única 

de ecoturismo, porque fomentam a reflexão sobre arquitetura troglodita vernacular e 

estudos dos efeitos do clima nos edifícios.  



Arquitetura subterrânea sustentável em climas quentes e secos 

Bruno Alexandrino Correia Almeida   79 

 ENTREVISTAS 

No desenvolvimento da investigação foi reservado um espaço com o intuito de recolher 

e analisar opiniões de entidades detentoras de conhecimento sobre o assunto da 

dissertação, e isto materializou-se em três entrevistas a especialistas. 

Sendo que o estudo está implicitamente ligado à produção de arquitetura bioclimática, 

torna-se crucial ter o parecer de especialistas sobre a prática da arquitetura subterrânea 

sustentável em climas quentes e secos, com base no uso de mecanismos passivos de 

controlo climático. 

O objetivo de utilizar esse método, a entrevista, prende-se com a intenção de fornecer 

ao estudo dados baseados em experiencias profissionais. Por isso, o debate que se 

segue desenvolve-se, maioritariamente, inserido nas linhas de conhecimento adquirido 

através das entrevistas. 

4.1. ABORDAGEM QUALITATIVA 

A validação do estudo depende, em grande parte, da forma como se procede na fase 

de recolha e tratamento de dados. Existem diretrizes que se definem pelo tipo de 

abordagem elegido, traçando características especificas para o desenvolvimento dessa 

secção de trabalho. Entre a quantitativa e a qualitativa, foi selecionada a abordagem 

qualitativa, por valorizar o significado das experiências reais, baseadas nas histórias 

profissionais e pessoais. 

Optou-se por esse método porque permite a apreciação do conhecimento científico 

partilhado, através do debate. 

É também importante referir que esse método carece, no entanto, de dados científicos, 

pois em vez de analisar e medir as opiniões, recolhe e interpreta-os utilizando os 

sentidos, e isso não permite uma análise profunda e exaustiva dos resultados, devido à 

subjetividade das ideias. 

Por se ter a consciência dessas limitações, procurou-se estabelecer padrão para depois 

chegar a conclusão, através da estandardização de quatro, das cinco questões, 

permitindo assim uma postura neutra, em relação à especialização de cada 

entrevistado. 
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O grupo dos intervenientes selecionados é composto por três indivíduos cujas carreiras 

profissionais são marcadas por atividades, que de alguma forma se relacionam com o 

contexto da dissertação. Além disso, são profissionais reconhecidos por exercer 

atividade de forma exemplar, deixando marcas distintas na atualidade. Foram 

escolhidos, o ilustre arquiteto Manuel Aires Mateus, o Professor Doutor Engenheiro 

Carlos Pina dos Santos e o arquiteto doutorando Ricardo Barbosa Vicente. 

Inicia-se a entrevista procurando esclarecer a posição e as vantagens da casa 

subterrânea relativamente às tipologias térrea e elevada. 

Ultrapassada essa fase, prossegue-se com o objetivo de ver elucidada a capacidade da 

tipologia subterrânea se integrar na paisagem. 

A pergunta seguinte relaciona-se com as áreas específicas de cada entrevistado: 

- Para falar do pátio, destacou-se o arquiteto Manuel Aires Mateus, porque este 

mecanismo de controlo climático tem presença em alguns dos seus projetos. É fácil de 

perceber que metodologia de projeto deste arquiteto, passa muito pela subtração de 

matéria, procurando proporcionar luz e ventilação aos espaços habitáveis. Um conceito 

que em diversas circunstâncias resulta na criação de pátios internos. 

- No caso da questão relacionada com o solo como envolvente do edifício, elegeu-se o 

Professor Doutor engenheiro Carlos Pina dos Santos, responsável no LNEC. Tal como 

já foi referido, em climas quentes e secos, o conforto está intrinsecamente ligado à 

térmica e, sendo o solo um instrumento de controlo climático inserido na vertente 

térmica, foi relevante obter ideias de um especialista em térmica e conforto. 

- A viabilidade da prática sustentável da tipologia subterrânea em Cabo Verde foi 

discutida com o arquiteto Ricardo Barbosa Vicente. Talvez o mais indicado dos três 

entrevistados para responder a essa questão, pois parte do seu trabalho desenvolve-se 

nesse território. Outro motivo é prende-se com ser o autor da sede do Parque Natural 

do Fogo68. Uma obra no território cabo-verdiano, na ilha do fogo69, Chã das Caldeiras70, 

que foi distinguida pelas suas características de arquitetura bioclimática. 

                                            
68 Sede do Parque Natural do Fogo – vencedor do prémio de Arquitetura em Cabo Verde em 2013 
69 Ilha do Fogo – Uma das dez ilhas do arquipélago de Cabo Verde. É também pertinente referir que é a 
ilha que comporta temperaturas mais elevadas. 
70 Chã das Caldeiras – Pequena comunidade que contém cerca de 1000 habitantes, localizado nas 
proximidades do vulcão do fogo. 



Arquitetura subterrânea sustentável em climas quentes e secos 

Bruno Alexandrino Correia Almeida   81 

Apresentadas as questões a debater, resta dizer que esse guião permite aos 

entrevistados refletirem sobre uma linha de raciocínio comum, apurado pelas visões 

pessoais. 

4.2. INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

Foram desenvolvidas cinco perguntas. Quatro delas são comuns, respondidas por todos 

os entrevistados, e, uma é específica, virada para a área de trabalho de cada 

entrevistado: 

4.2.1. QUESTIONÁRIO  

1. Casa subterrânea, Casa térrea e Casa elevada. Por favor, ordene de 1 a 3 as 

tipologias num contexto de habitação sustentável em climas quentes e secos. 

2. Quias as vantagens e desvantagens da Casa subterrânea sobre as restantes 

tipologias? 

3. Visualizando a harmonia com a paisagem, qual é o potencial estético da 

arquitetura subterrânea? 

4. Como avalia a utilização: 

- Arquiteto Manuel Aires Mateus – […] do pátio, no edifício subterrâneo? 

- Professor Doutor Engenheiro Carlos Pina dos Santos – […] do solo como envolvente, 

no edifício subterrâneo? 

- Arquiteto Ricardo Barbosa Vicente – Qual a viabilidade da prática da arquitetura 

subterrânea sustentável em Cabo Verde? 

5. Poderia nomear um caso de sucesso com recurso à arquitetura subterrânea? 

4.3. RECOLHA DE DADOS 

A recolha de dados é feita com base no pressuposto de que os entrevistados têm 

conhecimento sobre o assunto, pela sua experiência profissional. Por isso, utiliza-se o 

método de entrevista aberta, com a técnica de conversas exploratórias, em que as 

questões são respondidas através do diálogo informal. 
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As entrevistas foram feitas tendo em conta o âmbito climático e a capacidade da 

tipologia subterrânea fazer frentes aos desafios impostos pelo clima. 
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4.3.1. MANUEL AIRES MATEUS 

 

 
1. Casa subterrânea, Casa térrea e Casa elevada. Por favor, ordene de 1 a 3 as 

tipologias num contexto de habitação sustentável em climas quentes e secos. 

“Não há uma ordem, tanto a subterrânea como as outras podem ser a primeira ou a 

última opção. Em todas as tipologias, podes encontrar vantagens e inconveniências. 

Não há uma melhor que a outra.” 

2. Quias as vantagens e desvantagens da Casa subterrânea sobre as restantes 

tipologias? 

“Ao enterrar um edifício, o próprio amparo da terra confere uma qualidade de resistência 

térmica muito grande, portanto há essa vantagem. Tem também menos impacto na 

paisagem, o que obviamente é outra grande vantagem. Agora, quanto às desvantagens, 

é a quantidade de energia que é gasta para sua construção, logo há a inconveniência 

da parte construtiva.” 

3. Visualizando a harmonia com a paisagem, qual é o potencial estético da 

arquitetura subterrânea? 

“O impacto que tem é que não se vê. Por exemplo, na casa de Alqueva, Monsaraz, 

construiu-se subterrâneo porque interessava-nos reduzir o impacto visual da casa. 

Sendo a casa ancorada e coberta por terra, num sítio onde não se pode construir […] 

ou seja aquilo que é aparente não estar à escala da casa, mas à escala do detalhe. 

Obviamente que temos ai um ganho muito grande.” 

Arquiteto – Formou-se na Faculdade de Arquitetura/UTL, 

em 1986. Começou a carreira como colaborador no Atelier 

do arquiteto Gonçalo Byrne. Em 1988 fundou o seu próprio 

espaço de trabalho designado por Aires Mateus e 

Associados. 
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Ilustração 37 – Casa de Alqueva, vista do “pátio horizontal”, Os especialistas. (Aires Mateus, 2017). 

 
“Por outro lado, isto depende de muitas outras coisas. Por exemplo, quando tu pintas 

numa paisagem uma parede de branco, ela vê-se muito bem, mas se a pintares de uma 

cor que se funda na natureza, esta acaba por ter um impacto muito menor. O impacto 

na paisagem depende muito do acabamento.” 

4. Como avalia a utilização do pátio, no edifício subterrâneo? 

“O pátio é a maneira de ir buscar iluminação e ventilação num edifício subterrâneo. Por 

exemplo, na casa de Alqueva utilizamos uma serie de pátios com dois ou três metros 

de diâmetro, de modo a conseguir a iluminação e ventilação, mas também para que o 

edifício fique escondido na paisagem.” 

“Temos um outro pátio à entrada, este já de forma abstrata […] por exemplo, se 

imaginarmos uma casa tradicional alentejana, teria as áreas à volta de um espaço vazio. 

Ali o que fizemos foi cobrir o espaço, e abri-lo sobre o Alqueva. Ou seja, numa casa 

normal tens um pátio e constróis à volta e as coisas abrem para o pátio, mas nós ali, 

como era uma casa em que não queríamos olhar indiferenciadamente para o exterior, 

porque tínhamos o rio para olhar, a barragem, o que se fez para ter uma sensação de 

casa-pátio foi cobrir. O pátio funciona, como se fosse um pátio horizontal, com vista para 

o rio.” 
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Ilustração 38 – Casa de Alqueva, vista através do pátio horizontal. (Aires Mateus, 2017). 

 
“Eu acho que o pátio é um excelente mecanismo, com uma grande tradição no 

Mediterrâneo. Porque, quer estejas a falar da parte norte ou da parte sul, daquilo que é 

Europa, ou Norte de Africa, tens as casas-pátio, que é uma coisa que vem de uma 

tradição muito antiga, quer por via árabe, quer por via romana.” 

“A casa-pátio tem enormes vantagens do ponto de vista climático, mas também de vida, 

porque vives concentrado num lugar exterior. Tens um clima para isso […] tens ali um 

sistema de arrefecimento, uma solução muito interessante, usada numa outra 

referência, que são as casa das aldeias brancas71, no sul de Espanha, têm um sistema, 

que é ter sempre um pátio e depois têm portas que só têm grades, portanto o ar entra e 

depois sobe, aquilo faz o arrefecimento do próprio sistema.” 

“No fundo, a casa- pátio é uma casa lógica para esses climas, porque funciona, do ponto 

de vista da imagem, de vivência e do ponto de vista térmico. Climático.” 

5. Poderia nomear um caso de sucesso com recurso à arquitetura subterrânea? 

“Além da casa de Alqueva, Monsaraz, outra referência que poderia ser usada, é o 

projeto para o museu do brinquedo72, em Málaga. Ou ainda, o projeto para museu do 

Egito, no deserto do Sahara.”  

                                            
71 Aldeias brancas – Aglomerados urbanos dispersos na Andaluzia, localizados nas proximidades de 
Málaga. 
72 Museu do brinquedo, Aires Mateus – Desenvolvido no espaço subterrâneo porque tinha-se como intenção 
de projeto não incomodar um monumento arquitetónico. 
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4.3.2. CARLOS PINA DOS SANTOS 

    
 

1. Casa subterrânea, casa térrea e Casa elevada. Por favor, ordene de 1 a 3 as 

tipologias num contexto de habitação sustentável em climas quentes e secos. 

“Qualquer das soluções podem ser a primeira, ou a última, porque todas tiram partido 

da massa térmica envolvente.” 

2. Quias as vantagens e desvantagens da Casa subterrânea sobre as restantes 

tipologias? 

“Em climas quentes e secos é normal que a tendência seja abrigar-se da radiação solar. 

A casa subterrânea por tirar partido da massa térmica da terra, evita ganhos excessivos 

ou indesejados, quer por ventilação, circulação do ar, ou pela incidência de radiação 

solar. Por isso, tem-se uma temperatura mais uniforme, o que favorece o conforto, sem 

necessitar de ar condicionado. A desvantagem é a quantidade de material que é retirado 

para dar lugar ao edifício.” 

3. Visualizando a harmonia com a paisagem, qual é o potencial estético da 

arquitetura subterrânea? 

“É possível construir com paisagem, mediante duas opções. A primeira esconde-se o 

edifício de maneira a que a intervenção não seja visível e a segunda seria faze-lo de 

forma criativa e agradável. A casa subterrânea permite a integração na paisagem de 

forma harmoniosa, quase natural.” 

4. Como avalia a utilização do solo como envolvente, no edifício subterrâneo? 

“Do meu ponto de vista, seria uma mais-valia e não vejo problema nenhum. É um 

recurso natural, evidentemente que há uma parte removida, mas que pode ser 

reaproveitada. Uma excelente solução, porque é um recurso local com boas 

propriedades térmicas. Mas, é preciso compatibilizar com a ventilação, iluminação.” 

5. Poderia nomear um caso de sucesso com recurso à arquitetura? 

Engenheiro – Formou-se no Instituto Superior Técnico da 

Universidade Técnica de Lisboa, em 1978. Em 1993 

obteve o grau de Doutorado pela mesma universidade. 

Investigador com interesse pela área de desempenho 

térmico, economia de energia e conforto nos edifícios. 
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“Há sempre o caso clássico dos índios dos Estados Unidos, os índios dos Hopis, a Mesa 

Verde73. É uma obra coletiva perfeitamente ecológica, porque o próprio terreno cria uma 

proteção solar sob o qual vivem as populações. Portanto, é um daqueles exemplos que 

é sempre dado pela boa integração na paisagem e no clima.” 

 
Ilustração 39 – Foto da construção subterrânea de Mesa Verde (Sandy Groves [s.d.]) 

  

                                            
73 Mesa Verde – Construção ancestral subterrânea, localizada no sudoeste dos Estados Unidos, no 
Colorado. Como dado acrescentado, poder-se-ia dizer que este insere-se no estilo de escavação horizontal. 
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4.3.3. RICARDO BARBOSA VICENTE 

   
 

1. Casa subterrânea, Casa térrea e Casa elevada. Por favor, ordene de 1 a 3 as 

tipologias num contexto de habitação sustentável em climas quentes e secos. 

“Na minha opinião, punha a Casa subterrânea como a primeira opção, a Casa térrea, 

na segunda e a Casa elevada como a terceira opção.” 

2. Quias as vantagens e desvantagens da Casa subterrânea sobre as restantes 

tipologias? 

“A Casa subterrânea tem vantagens térmicas, por estar abrigada no subsolo das 

radiações diretas do sol. E no que toca às desvantagens da Casa subterrânea, 

encontram-se no domínio do método construtivo.” 

3. Visualizando a harmonia com a paisagem, qual é o potencial estético da 

arquitetura subterrânea? 

“O potencial da casa subterrânea é igual a da qualquer outra tipologia. Vai depender da 

qualidade do projeto, da materialidade e da abordagem ao local. Isto porque o construir 

no subterrâneo não é sinonimo de integrado, nem a construção térrea é.” 

4. Seria viável a prática da arquitetura subterrânea sustentável em Cabo Verde? 

“Evidentemente que seria uma solução viável. Contudo tem de estar inserido no 

contexto certo.” 

  

Arquiteto – Formou-se na Universidade Autónoma de 

Lisboa, em 2005. Em 2006 participou na fundação do 

Atelier de arquitetura designado por OTO Architects. Em 

2007, ganhou o concurso de arquitetura em Cabo Verde, 

com a Sede do Parque Natural da ilha do Fogo. 
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5. Poderia nomear um caso de sucesso com recurso à arquitetura subterrânea? 

“O primeiro exemplo seria o Thermas del Vals74, de Peter Zumthor75. E o segundo, o 

Villa Vals76 de Christian Muller Architects77.” 

       
Ilustração 40 – Thermas del Vals, foto do interior (Fracalossi, 2011). 

Ilustração 41 - Villa Vals, Foto do Alçado, Pátio (Baan, 2009) 

  

                                            
74 Thermas del Vals – Spa e sauna parcialmente enterrado, que é parte de um hotel. O edifício, que se 
localiza na Suíça, descreve-se como um jogo de sombra e luz ou cheios e vazios. 
75 Peter Zumthor – Arquiteto suíço, cujos projetos inserem numa quadratura projetual de experiencias 
sensórias, dotados de parte construtiva industrial. 
76 Villa Vals – Edifício subterrânea localizado na Suíça. A ideia de se construir no subsolo passa pela 
conservação da paisagem natural. O corpo edifício abre-se para o pátio e é envolvido pelo solo. 
77 Christian Muller Architects – Grupo holandês que se define pelo traço contemporâneo e por experiencias 
transcendentes à arquitetura. 
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4.4. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS  

O conhecimento coletado ao longo das entrevistas visa, em parte, responder a questão 

inicial da dissertação, que é saber em que medida poderia a tipologia subterrânea trazer 

benefícios na prática de arquitetura sustentável em climas quentes e secos. 

As transcrições dos dados obtidos pela aplicação do questionário, também se 

enquadram num exercício de levantamento de opiniões de especialistas sobre os 

assuntos subjacentes à pergunta inicial. São exemplos a aplicação de mecanismo 

passivos para o controlo das condições climáticas e a relação que essa tipologia 

estabelece com a paisagem. 

A apreciação das opiniões será marcada pela maior objetividade e precisão possível, 

de modo a fomentar a analogia sintetizada. Uma preocupação refletida através da 

divisão da secção, essencialmente, em duas fases. A primeira será combinar, sobrepor 

e comparar os dados em bruto, tentando unificar e clarificar a narrativa. E a segunda 

fase, que surgirá da análise dos registos a partir de uma postura critica, passará por 

descodificar as ideias dadas pelos intervenientes e desenvolver uma resposta para as 

questões, com base nas ideias dos entrevistados e na bibliografia consultada78. 

Por serem dados empíricos, estão sujeitos a subjetividade. Nesse sentido, o tratamento 

das informações recolhidas deu-se de forma discriminada, analisando e comparando as 

questões de forma individualizada. 

1. Casa Subterrânea, Casa térrea e Casa elevada. Por favor, ordene de 1 a 3 as 

tipologias num contexto de habitação sustentável em climas quentes e secos. 

Nesta questão houve uma concordância de ideias entre dois dos participantes, na 

existência de uma ordem certa para se organizar as referidas tipologias. Um dado 

bastante relevante, por se tratar dos dois entrevistados mais experientes no exercício 

da profissão. No sentido contrario, o discurso do terceiro entrevistado dita uma ordem, 

onde a casa subterrânea surge na primeira posição, seguido pela casa térrea e por 

último a casa elevada. Não obstante ser o mais jovem dos três intervenientes, possui 

experiência no assunto em questão, tendo desenhado um edifício que se enquadra no 

contexto climático especificado, que é o caso da Chã das Caldeiras, na ilha do Fogo. 

                                            
78 Do autor - Afirma-se que não existe qualquer intenção de tentar apurar, ou comparar os níveis de 

conhecimento dos entrevistados e que nem existe qualquer intenção distorcer as respostas de maneira a 

conseguir as alineações desejadas. 
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Apesar do corpo edificado não se encontrar totalmente no subsolo, utiliza os 

instrumentos evidenciados na dissertação para fazer frente às inconveniências 

climáticas. A construção abre-se para um pátio interior e utiliza o solo como cobertura, 

o que a aproxima muito do contexto da dissertação. Os motivos residem nas questões 

climáticas e também paisagísticas. 

Ficou claro que, no que toca a uma ordem que dite qual é a melhor tipologia para climas 

quentes e secos, não há uma concordância entre os três intervenientes. Apesar de não 

estar explicito, no ponto que se segue, alínea 2, a tipologia subterrânea apresenta 

inúmeras vantagens do ponto de vista de controlo climático, em ralação às outras. Ou 

seja, acabam sempre por chegar a uma conclusão elegendo a casa subterrânea sobre 

as outras, por oferecer uma solução, para aquele que é o maior problema aos níveis 

ideais de conforto, que é o aquecimento causado pela forte radiação solar. 

2. Quias as vantagens e desvantagens da Casa subterrânea sobre as restantes 

tipologias? 

Essa questão está diretamente ligada com a primeira. É sabido que a tipologia 

subterrânea delineia vantagens, no controlo do ambiente interno, sobre as outras 

tipologias, por potenciar o desempenho de certos mecanismos de controlo climático, o 

que influencia as características térmicas positivamente. 

Essa questão é devidamente esclarecida na convergência de ideias dos três 

entrevistados, ressalvando que a maior vantagem da tipologia subterrânea sobre as 

restantes está no domínio térmico, por causa da grande massa de solo que envolve o 

edifício. 

Uma vantagens que o Professor Doutor Engenheiro Carlos Pina dos Santos explicita de 

forma mais detalhada, quando cita que a casa subterrânea, por ter solo como 

envolvente, para alem de ficar livre de ganhos térmicos por causa da radiação solar, 

que é a mais relevante, não obtém ganhos por ventilação e circulação do ar. 

Noutro contexto, pode dizer-se que quando se pensa na composição da casa 

subterrânea, uma das ideias que surge logo na fase prévia, é a complexidade do 

processo construtivo. Portanto, não surpreende que dois dos intervenientes refiram que 

a maior desvantagem da casa subterrânea sobre as outras tipologias, sobretudo a 

térrea, se encontra no domínio de métodos construtivos. Isto porque, é um modelo 

arquitetónico que tem grandes exigências nesse sentido e que quando comparado com 

a casa térrea, os muros de contenção, a estrutura que suporta as cargas e a camada 
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impermeabilizadora, catapultam a casa subterrânea para níveis superiores, em termos 

técnicos e de materiais. 

Já o Professor Doutor Engenheiro Carlos Pina dos Santos, apesar de concordar que o 

domínio da parte construtiva é uma grande desvantagem, aponta que não é a maior. Na 

sua opinião a maior desvantagem encontra-se na quantidade do material, mais 

concretamente o solo, que é retirado para dar lugar ao edifício, porque, caso não se 

saiba que utilização dar a este, poderá causar constrangimentos ambientais a vários 

níveis. 

3. Visualizando a harmonia com a paisagem, qual é o potencial estético da 

arquitetura subterrânea? 

De certa forma, a perceção dos inquiridos vai oscilando, demarcando distâncias e 

pontos de cruzamento, à medida que se desenvolve a secção do trabalho, uma questão 

que ficou claramente demostrada nesse ponto. 

Existe uma posição inicialmente defendida por dois dos interviestes, mais precisamente 

o arquiteto Manuel Aires Mateus e o arquiteto Ricardo Barbosa Vicente, os dois 

arquitetos que com o decorrer do diálogo foi suavemente distorcida e modificada por 

arquiteto Manuel Aires Mateus até acabar por se aproximar da ideia defendida pelo 

Professor Doutor Engenheiro Carlos Pina dos Santos. Uma situação explícita nas 

alíneas que se seguem. 

“O potencial da casa subterrânea é igual a da qualquer outra tipologia.” Uma 

frase expressa pelo arquiteto Ricardo Barbosa Vicente, frisando que na relação 

entre o edifício e paisagem não há um patamar diferenciado para tipologia 

subterrânea. 

Um conceito similar ao que é defendido pelo arquiteto Manuel Aires Mateus, quando 

sublinha que o impacto da construção na paisagem depende muito do acabamento. Ou 

seja, quer seja térrea, subterrânea ou elevada, existem formas e técnicas de se integrar 

um edifício na paisagem, sem se recorrer ao subsolo. 

Nesse sentido torna-se crucial voltar às ideias do arquiteto Ricardo Barbosa Vicente 

quando este afirma: “Isto porque o construir no subterrâneo não é sinonimo de 

integrado” reforçando, assim a ideia da imparcialidade em relação à tipologia 

subterrânea. 
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Embora essa posição seja relevante, agora num plano que reconhece confluências de 

ideias ditadas noutro sentido, pode-se dizer que os dados expressos pelo arquiteto 

Manuel Aires Mateus, numa das fases da questão, e pelo Professor Doutor Engenheiro 

Carlos Pina dos Santos, durante todo o discurso, refletem que alem desse olhar 

imparcial sobre o potencial da casa subterrânea se integrar na envolvente, existem 

outras perspetivas onde este arquétipo qualifica a paisagem. A primeira é conseguida 

por via da ocultação. Assume-se a expressão arquitetura subterrânea na íntegra e faz-

se com que o edifício desvaneça a sua presença na paisagem, como é o caso de 

construção subterrânea de Matmata e as propostas para os museus do Brinquedo e do 

Cairo, dos Aires e Mateus. Quem passa a uma certa distância, nunca imagina que existe 

uma construção naquele local, porque não o vê. Enquanto a segunda, é a integração na 

envolvente de forma que pareça natural, como é o caso da Mesa Verde. Um caso 

clássico de arquitetura ecologicamente integrado na paisagem. 

A forma como a construção se integra na paisagem é a manifestação da complexa 

interação de vários fatores, como por exemplo o clima e a envolvência física, entre 

outros. Por isso, adota-se a resposta de que a casa subterrânea, quando o assunto é a 

integração na paisagem, apresenta enormes vantagens em relação à casa térrea e a 

casa elevada. Isto, pelo simples facto de tornar a tarefa do projetista aparentemente 

mais fácil, porque comporta menos presença física e visual, no terreno. 

Numa analise paralela à dois pontos anteriormente tratados e defendidos pelo arquiteto 

Manuel Aires Mateus e pelo Professor Doutor Engenheiro Carlos Pina dos Santos. 

Destacam as abordagens no plano de ocultação, para zonas urbanas, por exemplo 

zonas históricas e para vertente de intervenções de raiz, em zonas onde ainda não 

existem construção, contendo, como é logico, a intenção de projeto integrado de forma 

natural na envolvente. Defende-se a casa subterrânea harmonizada com a paisagem, 

misturando-se com a própria identidade do local. 

4. Como avalia a utilização: 

4.1. […] do pátio, no edifício subterrâneo? – o arquiteto Manuel Aires Mateus afirma, 

que o uso do pátio num edifício subterrâneo está, acima de tudo, associado a ventilação 

e iluminação. Deu como exemplo a casa de Alqueva, um edifício onde se utilizou essa 

ferramenta, associado à necessidade de se conseguir iluminação e ventilação. Ao 

analisar a planta do edifício torna-se evidente que, só é possível obter iluminação e 

ventilação nos espaços habitáveis, através dos pátios. Uma linguagem que marca o 

projeto, não pela parte estética, mas sim pela vertente da funcionalidade. 
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Ilustração 42 – Planta da Casa de Alqueva. ([Adaptado a partir de:] Aires Mateus, 2016). 

 
Já ao nível das valências do pátio, como ferramenta arquitetónica, arquiteto Manuel 

Aires Mateus não se limitou a falar dos preceitos como a privacidade, a segurança e a 

relação de vivência alcançados com o uso desse instrumento. O seu discurso foi buscar 

as origens do pátio, falando sobre o porquê de se optar pelo uso desse instrumento na 

região mediterrânica. 

 
Ilustração 43 – Corte da Casa de Alqueva. ([Adaptado a partir de:] Aires Mateus, 2016). 

 
“[…] mecanismo, que tem uma grande tradição no Mediterrâneo. Porque repara, quer 

estejas a falar da parte norte ou da parte sul, daquilo que é Europa, ou Norte de Africa, 

tens as casas-pátio […]”. Se fizer uma mancha sobre um mapa da região mencionada, 

é possível ver que essa mancha corresponde a área delimitada e destacada como zona 

de estudo. 

 “No fundo, a casa- pátio é uma casa lógica para esses climas, porque funciona, do 

ponto de vista da imagem, de vivência e do ponto de vista térmico. Climático.”. Um dado 

reconhecido e assimilado pelos povos antepassados da região mediterrânica, quer 

sejam eles os africanos, europeus ou orientais. 
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Ilustração 44 – Demarcação de regiões climáticas quentes e secas + zona mediterrânica. ([Adaptado a partir de:] Peel, Murray, 2007). 

 
Por outras palavras, arquiteto Manuel Aires Mateus acaba, por revolver a questão 

debatida no tema pátio. Salienta os mesmos conceitos, acrescentado ainda no discurso 

a origem desse instrumento, porque apesar de não ser tratado de forma exaustiva 

durante o estudo, considera-o fundamental. 

Ao se fazer um levantamento de um edifício subterrâneo, o pátio aparece como um 

instrumento praticamente obrigatório para se conseguir a circulação de ar, ventilação, 

iluminação e consequentemente alcançar o conforto, e, como é percetível o Arquiteto 

Manuel Aires Mateus, concorda com esta ideia. 

4.2. […] do solo como envolvente, no edifício subterrâneo? - “uma mais-valia”, disse o 

Professor Doutor Engenheiro Carlos Pina dos Santos, sobre o uso do solo como 

envolvente num edifício subterrâneo. Na sua ótica, o solo é um excelente mecanismo 

no domínio da térmica, podendo ser usado para suprimir ganhos excessivos, tendo 

como consequência o arrefecimento da temperatura interna, para a retardação da 

dissipação de temperatura, originando na estabilização da temperatura no interior do 

edifício e para o aquecimento noturno, devido à sua capacidade de conservar de calor 

diurno para depois libertar à noite. Melhor dizendo é um material que serve de 

membrana térmica exterior porque protege o edifício da radiação solar. 

Do mesmo modo que foi afirmada a capacidade do solo condicionar os efeitos negativos 

do sol, e dos fenómenos naturais associados a este, ele refere as boas práticas na 

construção associadas ao uso desse instrumento. Com um discurso claramente 

positivo, ele frisou tratar-se de um recurso natural e local e por esse motivo, não existe 

necessidade de deslocação do material ao local da obra. No sentido contrário, é 
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demostrada também uma certa preocupação, por existir uma parte removida para dar 

lugar ao edifício, que caso não haja um plano de aproveitamento intrínseco, poderá 

causar-se um problema novo. 

“Em climas quentes e secos a tendência normalmente é abrigar-se da radiação solar, a 

casa subterrânea por tirar partido da massa térmica da terra, evita ganhos excessivos 

ou indesejados […]”. Palavras proferidas pelo Professor Doutor Engenheiro Carlos Pina 

dos Santos que justificam a eleição do solo para proteger o edifício das radiações 

intensas diurnas. 

4.3. Seria viável a prática da arquitetura subterrânea sustentável em Cabo Verde? – A 

arquitetura enquanto disciplina concentra-se em desenvolver soluções para problemas 

relacionados com a organização do espaço num contexto local. Um trabalho cauteloso 

e delicado, que passa por compreender fatores de caris social, cultural, económico, 

tecnológico e climático. Por isso, ancorado a qualquer intervenção deve constar uma 

análise local profunda, de forma a assegurar a integração do edifício na envolvente. 

Para responder a essa questão, elegeu-se o arquiteto Ricardo Barbosa Vicente porque 

tal como já foi referido, ele desenhou um edifício que teve muito sucesso no seio da 

população da localidade de Chã das Caldeiras. Nesse sentido, pensa-se que a sua 

opinião terá bastante relevância, por serem ideias baseadas em dados reais, recolhidos 

no terreno. 
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Ilustração 45 – Foto do alçado do edifício da sede do parque natural da ilha do Fogo. (Fernando Guerra,  2014). 

 
Na opinião de arquiteto Ricardo Barbosa Vicente a casa subterrânea é uma boa solução 

para as condições climáticas que se apresentam em Cabo Verde. Mas é chamada a 

atenção para importância de haver um estudo prévio profundo das condições climáticas, 

porque a intensa radiação solar é uma condicionante muito relevante aos níveis ideais 

de conforto, e por conseguinte terá um impacto muito grande no projeto. 

Contudo, é ainda afirmado que deve também constar no grupo das componentes 

essenciais do estudo prévio uma análise junto da população, porque essa é das partes 

mais sensíveis de todo o processo. Uma afirmação que revela em parte à estratégia de 

projeto, porque afinal são as pessoas que dão uso e vida à criação arquitetónica. 

No caso especifico do edifício da sede do parque natural da ilha de fogo, pode-se dizer, 

que esta não lida com os mesmos problemas de um edifício subterrâneo, pelo simples 

facto de não se encontrar totalmente debaixo do solo. Mas, é também pertinente dizer 

que existem grandes proximidades entre a tipologia subterrânea destacada como 

referencia para climas quentes e secos e o edifício da sede. 

Para entender essas semelhanças, é necessário evidenciar a caracterização local do 

clima. Tal como já foi apontado, Chã das Caldeiras enquadra-se entre as regiões de 

condições climáticas quentes e secos, por esse motivo, alcançar o conforto no interior 

do edifício, exige a utilização de mecanismos de controlo de clima, como foi o caso do 
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pátio. É possível ver na planta do edifício que a integração desse instrumento tem 

influência direta na forma como se dispõem e se organizam os espaços. Um processo 

que permite ao edifício ter pouco contacto direto com o exterior, livrando-se, em parte, 

de ganhos térmicos indesejados pela ventilação e radiação. 

 
Ilustração 46 – Planta do edifício da sede do parque natural da ilha do Fogo. (Basulto, 2014). 

 
O outro aliado operacional utilizado nesse projeto foi o solo como cobertura. Um 

conceito que revela um estudo prévio atento, seguido pelo reconhecimento da apertada 

situação financeira local. A escolha desse material natural para revestir a cobertura, não 

foi só por causa das suas propriedades térmicas. O arquiteto Ricardo Barbosa Vicente 

viu também neste recurso local a possibilidade de poupar consumos associados à 

materialidade e energia. Portanto esta vinculação de custos associada aos materiais 

exteriores, e os respetivos transportes até o local da obra, revela uma escolha bem-

sucedida, traduzido em oportunidade de trabalho para a população local, porque foi ela 

que transformou e aplicou esse material, a pedra local, no edifício. 

Outro paralelismo do edifício da sede com a designada tipologia subterrânea para climas 

quentes e secos, que merece destaque, é a capacidade de se fundir com a paisagem, 

ocultando a sua presença. 
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Ilustração 47 - Foto do edifício da sede do parque natural da ilha do Fogo “camuflado” na envolvente. (Fernando Guerra,  2014). 

 
Da resistência térmica, à utilização de materiais locais, o arquiteto Doutorando Ricardo 

Barbosa Vicente, defende ideias que se formulam num edifício enquadrado para com a 

sua envolvência. Uma relação complexa e generosa, que apesar de já não existir, 

porque o edifício foi consumido por lava, na sequência da erupção do vulcão de fogo, 

trouxe bons momentos para a localidade de Chã das Caldeiras. 

5. Poderia nomear um caso de sucesso com recurso à arquitetura? 

Tal como já foi referido, existem inúmeros casos mundiais de casa subterrânea, mas 

quando se confina o estudo a contextos específicos, como é o caso de climas quentes 

e secos, o número diminui significativamente. Não por inexistência de obras, mas sim 

por ser uma matéria de divulgação escassa. 

Por isso, é compreensível que as respostas dos interrogados não se concentrem só nas 

zonas de condições climáticas quentes e secos, pois é difícil conseguir casos, sem que 

antes haja uma pesquisa profunda sobre o assunto. Outra causa relaciona-se com o 

processo metodológico da entrevista, que permite um certo deambular da conversa, 

levando por vezes a matérias que se encontram fora do tema direto da dissertação. 

Entre os casos milenares significativos, que não foram apontados nas entrevistas nem 

no estudo, destacam-se as escavações da Turquia, como Derinkuyu, Kaymakli, ou 
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qualquer outra cidade subterrânea da região de Capadócia, a nível macro, e as casas 

subterrâneas no Norte da China, à escala da habitação. 

        
Ilustração 48 – Vista aérea de escavações subterrânea da China (RUDOFSKY, 1964, p. 19) 

Ilustração 49 – Vista de um dos cones maciços habitados na Capadócia (Miguel Ângelo Silva79, 2018) 

 
No caso de referências de contexto histórico mais recente, poder-se-ia analisar Las 

Casas Cuevas, de Guadix, em Espanha, ou a residência Aloni, uma obra do grupo Deca 

Arquiteture, localizado na ilha de Antiparos, Grécia. É de sublinhar que, essas obras não 

foram estudadas, por não se encontrarem enquadradas nas regiões de climas quentes 

e secos. 

           
 
Ilustração 50 – Vista do conjunto de chaminés, Casas Cuevas, Guadix (Cuerva, 2018, p. 363) 

Ilustração 51 – Vista do interior de uma habitação, Casas Cuevas, Guadix (Patiño, 2015, p. 330) 

           

                                            
79 Miguel Ângelo Silva - O Professor Doutor Arquiteto Miguel Ângelo Soares Pinto da Silva leciona na 
universidade Lusíada de Lisboa. É o orientador do autor da dissertação. 
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Ilustração 52 – Vista aérea da residência Aloni. (Erieta Attali, 2010). 

 
É possível perceber diferenças e semelhanças no discurso de cada um dos 

intervenientes. Enquanto na narrativa do arquiteto Manuel Aires Mateus, as ideias são 

frutos de experiências, de intervenções marcadas pela própria autoria, no discurso do 

Professor Doutor Engenheiro Carlos Pina dos Santos existem confluências de ideias, 

que consistem em algo mais quantitativo, mas que devido à metodologia abordada, não 

foram devidamente exploradas. Numa linha de pensamento mais sintetizada, 

encontram-se as ideias do arquiteto Ricardo Barbosa Vicente que trouxe para o estudo, 

a mais-valia de experiencias no terreno. 

Por mais estruturadas que se queiram as respostas, existem conhecimentos 

transmitidos que ficam por ser analisados, pela complexidade de ideias expressas e 

pela limitação temporal imposta. Apesar de serem tratados vários pontos importantes 

muito ficou por discutir e a abordar. Quiçá estas questões venham a ser analisadas 

numa futura oportunidade.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde o princípio dos tempos, há um conceito que se mantem constante – a dinâmica 

da transformação. Esta é uma manifestação temporal e espacial, que faz parte do ADN 

do homem, do mundo e com toda a matéria que os relaciona, quer seja esta do contexto 

do quotidiano, social, económico, político, cultural, climático, ou qualquer outro. Durante 

o processo transformador introduzem-se premissas, excluem-se princípios, mas há 

elementos que se mantêm, como é o caso do involucro onde o homem se abriga, a 

casa. 

Uma digressão histórica através das várias tipologias utilizadas pelo homem mostra que 

a casa subterrânea em tempos foi muito utilizada, mas permaneceu durante algum 

tempo no desuso, sendo que, no seculo XX, surge com uma presença notória quando 

o assunto é a difusão de conhecimento da disciplina de arquitetura enquadrada no 

paradigma climático. 

A casa subterrânea é uma via que comporta grande multiplicidade programática, tendo 

tido as mais variadas aplicabilidades ao longo da história. Contudo, neste estudo 

confinou-se o interesse pela habitação evidenciando basicamente as questões 

relacionadas com o clima e as influencias deste na qualidade do ambiente interno, ou 

seja na vida dos seus ocupantes. Essa atitude levou, de certa forma, à divisão do estudo 

em duas linhas temporais: O passado, numa fase em que a casa subterrânea foi 

escolhida pelo homem, para o proteger das condições climáticas, e o futuro, que é 

quando este arquétipo é visto como uma das mais promissoras tipologias para 

condicionar positivamente os efeitos do clima. 

Construir e viver no subterrâneo é considerada uma atitude radical segundo alguns 

autores, uma posição defendida referenciando este tipo de arquitetura praticado ao 

longo da história. Mas a estrutura da arquitetura contemporânea, deixou de se basear 

em correntes vanguardistas, guiadas por ordens e estilos à semelhança dos períodos 

antecedentes. Existe, com certeza, uma atitude de respeito em relação à história, 

permitindo uma continuidade de formas regulares, linhas retas, conceito claros e 

límpidos, fundamentados com base teóricas solidas. Mas existe também um outro lado 

causador do abrandamento da velocidade do processo, que pende para o 

experimentalismo, marcado pelo risco de aventurar-se no desconhecido. 

“Em verdade há que defender, teimosamente, a todo custo, os valores do passado mas 
há que defende-los com atitude construtiva, quer reconhecendo a necessidade que deles 
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temos e aceitando a sua atualização, quer fazendo-os acompanhar de obras 
contemporâneas.” (Távora, 1996) 

Este cenário mostra que o momento atual é marcado muitas vezes, pelo desfasamento 

das fontes do passado, materializando-se a referida transformação através de paletas 

da atualidade. Porque é preciso reinterpretar e trazer ao debate da contemporaneidade 

conceitos com origem nos períodos mais remotos. Uma postura também referenciada 

pelo arquiteto Sou Fujimoto80 na Wooden House81. 

 
Ilustração 53 – Vista do interior da Wooden House (Gica Fernandes, 2011) 

 
Sou Fujimoto sugere que para viver na caverna é preciso recuperar instintos 

esquecidos, ou aprender novos hábitos. O mesmo acontece no habitar subterrâneo. 

Não se pode viver no subterrâneo esperando ter uma janela exterior, ou qualquer outra 

característica de uma casa térrea, já que a casa subterrânea apresenta benefícios 

noutras linhas de conforto e sustentabilidade. 

A origem dessa avaliação positiva encontra-se no enquadramento climático, porque há 

diferentes tipologias para diferentes zonas. Em regiões onde prevalecem climas quentes 

                                            
80 Sou Fujimoto – Arquiteto contemporâneo japonês que se caracteriza por uma linguagem espacial 
revolucionária, e especializada em relações entre o homem e espaço e ainda entre a edifício e a natureza 
envolvente. 
81 Wooden House – Um protótipo de habitação de surge a partir de um estudo desenvolvido pelo Sou, que 
visa testar a dimensão humana e o seu campo de movimentação no espaço. 
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e secos, destaca-se a casa subterrânea por oferecer proteção contra o 

sobreaquecimento do ambiente interno, causado pela radiação solar. 

“It has been proven by historical, as well as modern precedents, that earth sheltered or 
underground construction is a viable alternative to conventional design, because of the 
resulting microclimates and the general reduction of temperature within the units 
[…]”.(Sakr, 2017, p. 291) 

Deste modo, apresenta-se uma das maiores vantagens da casa subterrânea. Mas 

somado à questão térmica, encontram-se outros pontos, como por exemplo: 

- A poupança energética e a consequente diminuição no consumo de combustíveis 

fosseis, por não se gastar muito na climatização do ambiente interno, por causa das 

propriedades do solo. Tal como a térmica, a casa subterrânea tem ótimo desempenho 

acústico, pela mesma razão;  

- A proteção contra ameaças humanas como a vandalização e fenómenos naturais 

como tempestades de areia; 

- A criação de espaços harmonizados e equilibrados, pela capacidade de estabelecer 

relações sensíveis com a paisagem. E quem fala de paisagem, fala de urbanismo, a 

casa subterrânea por estar debaixo do solo, liberta espaços na superfície que podem 

ser aproveitados para agricultura no ambiente rural e espaço público externo no 

contexto urbano. Uma vantagem que poderia ser igualmente enquadrada nas questões 

de conservação cultural e do território; 

Todavia, esta sucessão dá-se de forma equilibrada, pois também existem desvantagens 

associadas à casa subterrânea. No capítulo anterior, ficou evidente que um dos pontos 

menos positivos mais notáveis desta tipologia é o domínio da parte construtiva. Na 

mesma linha de raciocínio encontra-se maior facilidade de poluição do ar, por ter poucas 

aberturas exteriores, ou a rejeição por parte das pessoas em habitar espaços debaixo 

do solo, embora este preceito tenha menos importância conforme demostrados nalguns 

casos observados. 

A arquitetura contemporânea precisa de atitudes inovadoras e pensa-se que a casa 

subterrânea pode permitir essa perspetiva, porque baseia-se no desafio da 

reaprendizagem e na ideia de continuidade de uma antiga tradição, que delineia registos 

ancestrais, procurando o subconsciente do homem. Uma consciência cultural e 

espacial, inserida num modo de habitar cheio de sentidos e possibilidades de ocupação, 

onde a funcionalidade e o conforto surgem como pontos principais. 
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Uma das missões atribuídas e assumidas pelos arquitetos contemporâneos é a 

recuperação da privilegiada posição de pensador influente no exercício da profissão, 

enriquecido com saberes anteriores e à frente da sua época. Espera-se com este 

documento, estar a fazer algo próximo disso. O objetivo assenta na vontade de construir 

mais uma ferramenta de investigação, aliada da arquitetura subterrânea sustentável, na 

exploração de mercados inseridos em regiões de condições climáticas quentes e secas.
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