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1. INTRODUÇÃO 

As comunidades ribeirinhas ao longo do Rio Solimões, apresentam diversas demandas devido 

as constantes cheias de seus rios, problemas devido ao saneamento básico, com esgoto a céu 

aberto, e a falta de água potável; assim como problemas associados ao transporte, a natureza 

intrínseca da região; e a falta de trabalho e de uma formação tecnológica associada a madeira e 

a biodiversidade entre outros fatores (BECKER, STENNER, 2008). 

Uma das maiores especialistas sobre a Amazônia Bertha Becker mostrou a importância da 

agregação de valor a exploração dos recursos naturais da Amazônia (BECKER 2009). Ela 

afirma que a Amazônia sempre foi explorada e: 

Utilizada para extrair recursos e mandá-los para fora, como se fosse um 

almoxarifado sem fim. Nada sobra para a região. A posição que defendo é que 

se implante outro modelo de exploração do patrimônio natural, uma nova 

perspectiva que tenha como base a ciência e a tecnologia. O que sempre 

ocorreu historicamente foi a exportação de recursos naturais, sem agregação 

de valor. Primeiro, para o mercado europeu. Depois, para o americano, como 

o que houve com a borracha. Isso não cabe mais no século 21. Mas o problema 

é que a região ainda vive a forma de produção do século 19, em que 

companhias de mineração queimam a mata para fazer carvão. Precisamos de 

empresas modernas, de tecnologias avançadas e de grandes investimentos. 

Mas sempre articulados com a questão ambiental e, sobretudo, social. Existem 

mais de 20 milhões de pessoas que moram lá e vivem mal, porque os recursos 

são sempre explorados de forma a mandar as riquezas para fora da região onde 

é produzida. 

As tecnologias empregadas nas construções em madeira nas comunidades ribeirinhas, ainda 

remetem a técnicas rudimentares com processos do século passado, com falta de conforto 

térmico, e uma degradação rápida, potencializadas por meio das constantes cheias dos rios.  

Grande parte destas comunidades na bacia amazônica vivem em área de várzea. A várzea para 

a população ribeirinha se apresenta segundo os autores (Fraxe; Pereira; Withoski; 2007, p. 29) 

como “uma alternativa de recursos se comparada aos ambientes de terra firme mais adjacentes”, 

entretanto, nesta região se constitui como um habitat de grande vulnerabilidade. Os autores 

destacam que o ambiente está em constante transformação devido às “flutuações da sazonais e 

cíclicas”. 

As comunidades, devido “a razoável previsibilidade das cheias as famílias desenvolvem 

estratégias de ocupação da várzea, seja como espaço de moradia ou de uso para sua subsistência 

como a agropecuária, gerações após gerações”. Dessa forma, a várzea é muito importante para 

a sobrevivência destas populações pois é “ considerada como uma fronteira agrícola, porém 

bastante distinta daquela formada pelo acesso a áreas de terra firme alcançadas pela abertura de 
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novas estradas” (FRAXE; PEREIRA; WITHOSKI; 2007, p. 29). 

Como as casas não são adaptadas às enchentes, durante este período as populações ribeirinhas, 

ficam submetidas à contaminação da água por resíduos sólidos, fungos e bactérias e animais. 

Segundo Cohen et al (2007) um “habitat é um espaço que envolve o elemento físico da moradia 

(e/ou qualquer ambiente físico construído) a qualidade ambiental neste espaço construído, e no 

seu entorno” determinam a qualidade de vida. 

A região da Amazônia é muito rica de elementos geográficos e recursos naturais e ao mesmo 

tempo é uma região carente de ações extensionistas, de grupos sociais, religiosos e culturais, 

assim como de investimento em pesquisa. Procura-se com estas ações a interação entre 

pesquisadores e comunidades.  

De forma que ocorre a troca de conhecimentos e experiências que favorecem a inclusão social, 

melhoria da qualidade de vida e a difusão do conhecimento. Observa-se uma lacuna vinculada 

à moradia devido à baixa durabilidade dos edifícios no local, falta de conforto e de saneamento 

básico, com esgoto a céu aberto, entre outros. Pode-se destacar ainda que a falta de formação 

técnica associada à madeira, gera a falta da qualidade da habitação, como apontam Schneider 

et al (2000). Um outro ponto discutido por diversos autores é a falta de valorização de bens 

associados à cultura local e à natureza intrínseca de regiões em trópico úmido. 

Estes fatores foram observados pelo Escritório Modelo da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo Mackenzie o MoSaIco1 no “Projeto Amazon Vida”, extensionista coordenado pela 

Igreja Presbiteriana de Manaus, ao visitar as comunidades ribeirinhas do Rio Solimões no Rio 

Amazonas em 2011 e 2012, visitando as localidades São Francisco de Assis, Vila do Jacaré, 

Repartimento, Vila Caviana e Anamã. Nesta visita foram encontradas casas submersas na 

comunidade do Repartimento construídas pelo INCRA. Na cidade de Anamã, somente o prédio 

da prefeitura passou ileso das elevações das águas e cheia do rio Solimões. Os alunos e 

professores do escritório Mosaico, em 2012, observaram que as dinâmicas da vida das 

comunidades devem ser analisadas com atenção, em especial as suas relações com os rios, 

sendo fundamentais para a compreensão do modo de vida e funcionamento dessas 

comunidades. 

Na atual pesquisa foi realizada a visita à diferentes comunidades da cidade de Manacapuru, 

buscando uma integração entre pesquisadores envolvidos na área da arquitetura e urbanismo 

com diferentes visões. 
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2. OBJETIVO 

Integrar o conhecimento adquirido pelo grupo de pesquisa “Sistemas Construtivos na 

Arquitetura Contemporânea” com as pesquisas desenvolvidas pelo escritório Modelo Mosaico, 

e desenvolver um processo construtivo adequado às populações ribeirinhas do Amazonas, com 

projeto de arquitetura, levando em consideração os materiais e técnicas locais, visando uma 

construção de qualidade, durável e com um conforto térmico adequado ao local, voltada para o 

conceito de habitação sustentável. 

Ampliar e desenvolver questões ligadas à sustentabilidade do processo construtivo, como o 

ciclo de vida do edifício, e a viabilidade de produção, a um estudo comparativo e aprofundado 

do desempenho térmico dos fechamentos e vedação do edifício em madeira, uso de fibras 

naturais.  

Para atingir o objetivo será necessário: 

• Discutir os projetos associados a técnicas que elevem a durabilidade dos processos 

construtivos locais. 

• Levantar técnicas construtivas adequadas aos locais tropicais no Brasil, adequadas às 

comunidades ribeirinhas. 

• Propor processos construtivos, associados a um projeto de arquitetura integrando 

qualidade, conforto e durabilidade.  

• Avaliar os conceitos ligados ao ciclo de vida. Avaliar as questões ligadas à fonte de 

madeira nativa e seu impacto sobre as florestas nativas. 

• Avaliar os materiais aplicados ao sistema de vedação e cobertura quanto a 

sustentabilidade e quanto a seu desempenho térmico. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Amazônia pensada como um bioma é um conjunto de ecossistemas cujas características 

geográficas se estendem pelos seguintes países da América do Sul: Brasil, Bolívia, Colômbia, 

Equador, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. No Brasil, se estende por 4,1 milhões 

de km² onde vivem mais de um terço das espécies do planeta, dentre elas o ser humano, 

promovendo em seu imenso território uma grandiosa diversidade cultural formada por povos 

indígenas, comunidades quilombolas, seringueiros, castanheiros, ribeirinhos, babaçueiros, 

entre outros (RICARDO, 2008, p. 83).  

Um meio ambiente cultural de oito milhões de km² composto por rios enormes, milhares de 

lagos e ilhas, áreas de terra firme e florestas inundáveis de várzea, nas quais o nível das águas 

chegam a variações anuais de mais de doze metros (RICARDO, 2008, p. 84). É neste cenário, 

onde o ritmo das águas rege a vida na Amazônia, que estão inseridas as paisagens culturais, e 

um espaço é socialmente concebido, percebido e transformado pelos diferentes grupos de 

ocupação humana que ali chegaram e adaptaram seus modos de vida à natureza, à cultura e aos 

diversos contextos econômicos e políticos, criando assim, uma forte relação com a terra. Como 

descrito por pesquisadores da área da geografia, as populações ribeirinhas da Amazônia, em 

função da forte relação de dependência com o meio ambiente, desenvolveram um processo 

adaptativo de manejo da biodiversidade local que hoje culmina em uma combinação do uso 

integrado do espaço físico com o aproveitamento múltiplo dos recursos disponíveis (GARCEZ; 

BOTERO; FABRÉ, 2010). 

Não é diferente quando nos referimos à construção, o conhecimento do manejo da matéria 

prima e do saber construir que são passados regionalmente de geração em geração. Seus modos 

de vida carregam resquícios do passado, presente e futuro, expressando várias temporalidades 

e remetendo a tempos longínquos, a heranças indígenas, ao colonialismo e a processos 

migratórios que acontecem até os dias de hoje. Contanto, como aponta os resultados da 

dissertação de mestrado da autora Ana Carolina Brugnera, é possível verificar que embora os 

ribeirinhos sejam constituídos de um povo tradicional da Amazônia, e assim habitam um grande 

bioma, é possível identificar nuanças peculiares do modo de se viver que refletem na arquitetura 

que expressam seu vínculo direto com a paisagem, o pedaço de terra, que cada comunidade está 

inserida. Seus aspectos físicos, como aspectos hidrológicos, geológicos, geográficos, somado a 

sua história e cultura. Povos que por ali passaram durante o processo de ocupação que 

promovem troca de conhecimento entre diferentes atores da sociedade (BRUGNERA, 2015, p. 

129). A paisagem neste cenário é determinada por “uma casa em madeira suspensa sob 
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palafitas, cuja entrada fica voltada para o magnífico rio”. 

Gonçalves et al (2016) aponta o reconhecimento das comunidades tradicionais pela “Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) 

criada em 2007 estabelece “princípios e as diretrizes para o reconhecimento e a garantia dos 

direitos de povos e comunidades tradicionais” (BRASIL, 2007). 

O artigo 3 do PNPCT (BRASIL, 2007) delimita o conceito de “comunidades tradicionais e seu 

território”: 

I – Povos e comunidades tradicionais grupos culturalmente diferenciados e 

que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 

social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para 

sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição; 

II – Territórios tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, 

social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles 

utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no que diz respeito 

aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente. 

Brugnera (2015, pg. 54) aponta que nas comunidades em estudo as “águas dos rios regem o 

ritmo de vida na Amazônia Brasileira”. Seus habitantes tiveram “que se adaptar ao meio 

ambiente”. Nesta região duas tipologias foram identificadas, as flutuantes e a as palafitas.  

A técnica de construção por palafitas encontrada nas comunidades ribeirinhas tem a referência 

de uma colonização portuguesa (CALOR, 2012) com a base da palafita fixada no terreno, até a 

altura do piso, a emenda do pilar neste ponto, as vigas principais pregadas na face interna dos 

pilares, as vigas secundárias de piso sobre a principal e sobre as quais se apoiam as tábuas do 

assoalho. O Instituto politécnico de Santarém (2012) indica sua origem em “3000 a.C.”, nas 

primeiras construções da Suíça, representam uma ligação direta com a água e com a rede de 

transporte implantada.  
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A.                                                                              B. 

 

Figura 01 A: Palafita B: Flutuante. 

Fonte: Dos autores. 

 

As casas em madeira desta região são estruturadas por esteios e montantes, inseridos em 

posições principais, como nos encontros das paredes, e nas aberturas de portas e janelas. O 

sistema de pisos recebe vigas secundárias sobre as quais são inseridas as tábuas de piso. Na 

cobertura das casas mais simples não se utilizam tesouras, mas uma cumeeira elevada e as vigas 

secundárias da cobertura, sobre as quais apoiam telhas de zinco, ou até mesmo palha, esta, 

porém vem deixando de ser utilizada pelo grande tempo demandado para trançar a palha e a 

pouca duração do material quando exposto às intempéries que pode durar até 3 ou 4 anos. 

A vedação externa é composta por tábuas verticais de 22 cm de largura apoiadas na viga base 

e na viga de topo do quadro estrutural. A união das tábuas ocorre por meio de ripas. A técnica 

descrita apresenta semelhanças a estruturação das casas de madeira do Paraná, apresentadas por 

ZANI (2003), mas produzida sob uma base elevada. 

Como observado pelo grupo Mosaico1 as casas mais antigas apresentam maior qualidade 

técnica apresentando beirais, generosas varandas e maiores acabamentos nos frontões das casas, 

enquanto nas casas mais recentes são observadas uma maior simplificação muitas vezes 

extinguindo as varandas, pé direito baixo, menor detalhamento no acabamento, entre outros 

fatores que levam a maior durabilidade. Como destaca Calor (2012) e Brugnera (2015) às casas 

                                                 
1 Professor Lucas Fehr, professora Lizete Rubano e professor Guilherme Antônio Michelin, 

entre outros professores colaboradores e a participação dos alunos da graduação. Escritório modelo da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie Mosaico. 
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mais antigas apresentam a influência de outras culturas.  

Os processos construtivos nos locais mais isolados da Amazônia apresentam a aplicação da 

madeira com técnicas restritas e uso de ferramentas simples manual como o arco de pua, 

martelos, etc. para serrar, perfurar e pregar, onde a técnica construtiva é passada entre gerações. 

Ferramentas como serrote e máquinas de furar manual como o arco de pua, martelos, etc. 

(ZANI, 2003). 

3.1 A SUSTENTABILIDADE E AS CONSTRUÇÕES EM MADEIRA 

A partir da década de 1970, com a crise do petróleo alguns grupos e instituições internacionais 

começaram a discutir as questões extrativistas dos recursos naturais e a influência dos diversos 

setores de atividades sobre o meio ambiente. O setor da construção civil foi considerado um 

dos setores que mais causam impacto sobre o meio ambiente. Segundo o Instituto para o 

Desenvolvimento da Habitação Ecológica - IDES (2008) os principais parâmetros para definir 

uma construção sustentável são: aproveitamento passivo dos recursos naturais; Eficiência 

energética; Gestão e economia de água; Gestão dos resíduos gerados pelos usuários; Gestão da 

obra; Qualidade do ar e do ambiente interior; Conforto termo acústico; Uso de eco produtos em 

todas as instâncias da obra; Não utilizar ou reduzir o uso de materiais como PVC, amianto, 

chumbo e alumínio, dentre outros produtos condenados. 

A madeira é um material admirável, pois apresenta características diferenciadas, é material 

natural, tem sua fonte de matéria-prima renovável, gastando a menor energia embutida para a 

sua produção e baixo peso específico, quando comparada ao aço e ao concreto. Entretanto, o 

potencial da madeira foi subestimado ao longo do tempo. 

A partir da definição da Agenda-21, na Conferência Internacional Rio-92, a destacou-se a 

aplicação da madeira na construção civil como uma das premissas para o desenvolvimento 

sustentável. Gauzin-Muller (2005) explica que “aumentar o uso da madeira na construção dos 

edifícios promove uma iniciativa direta para a diminuição do efeito estufa, pois se diminuiria a 

quantidade de CO2 emitida”. 

Grande parte da madeira utilizada na indústria da construção civil brasileira é absorvida de 

forma desequilibrada. Em geral a madeira é subutilizada servindo para executar as formas das 

estruturas em concreto armado e quase sempre acaba descartada antes do tempo. O 

aproveitamento racional da madeira e sua aplicação em construções de edifícios foram os 

principais pontos discutidos na Agenda 21 (SOBRAL et al 2002). 
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No Brasil as construções em madeira deixaram de ser utilizadas, devido a uma forte tradição 

das construções em concreto armado e das construções em alvenaria. A construção de madeira 

foi muito utilizada nas regiões sul e sudeste como habitação, onde a matéria-prima utilizada, o 

pinho do Paraná, era abundante. Entretanto, em 1905, na cidade de Curitiba, o governo proibiu 

a construção de casas de madeira nas zonas centrais da cidade. Este fato contribuiu para gerar 

no meio técnico brasileiro, o preconceito contra as estruturas em madeira (DUDEQUE, 2001). 

As construções pré-fabricadas e industrializadas em madeira, no Brasil foram consideradas 

como construções de baixa qualidade e durabilidade devido à falta de uma indústria de 

componentes voltadas para a construção em madeira, seu processo de industrialização e a falta 

de domínio técnico da madeira.  

O domínio da tecnologia determina projetos em madeira onde a durabilidade das construções é 

relatada em mais de 100 anos, em casas encontradas nos Estados Unidos, Canadá, etc. Os 

sistemas construtivos americanos são considerados como processo de construção a seco, este, 

passa a ser entendido simplesmente como montagem. Os processos de construção a seco 

promovem algumas facilidades, entre elas a ausência de sobras e desperdícios. Não utiliza 

argamassa de cimento, areia e água. Por meio de montagem sistêmica e criteriosa de peças 

ordenadas, transforma a construção convencional em antiquado processo construtivo, 

inadequado aos paradigmas de uma construção sustentável (SANT’ANNA, PIMENTA, 

VIDAL, 2005). 

Três paradigmas e conceitos das construções sustentáveis têm sido amplamente discutidos por 

grupos de pesquisa com ênfase no desenvolvimento da madeira, como: flexibilidade, 

transportabilidade e reciclagem. Segundo o grupo Wood for good; Trada (2008) “vivemos em 

mundo que está em constante mudança, onde a flexibilidade do ambiente construído é 

importante”. O projeto de arquitetura em madeira deve considerar a flexibilidade para 

ampliações ou eventuais alterações e indicar elementos que possibilitem futuro 

reaproveitamento dos materiais. Esses conceitos são compatíveis com processos construtivos 

racionais voltados para construção seco. 

Com o grande desenvolvimento tecnológico sofrido nos últimos anos as limitações tendem a 

ser superadas possibilitando ao meio acadêmico brasileiro aplicar e difundir os conceitos de 

sustentabilidade, utilizando as novas tecnologias disponíveis para gerar construções de grande 

qualidade e durabilidade, criando meios de aceitação da arquitetura em madeira na produção 

habitacional. 
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3.2 REFERENCIAIS ARQUITETÔNICOS 

A busca de obras que servissem de base para o embasamento do projeto e maquete desta 

pesquisa buscou obras com ênfase nas problemáticas vivenciadas pelas comunidades 

ribeirinhas, meio ambiente, condições sociais frágeis, e clima semelhante a área de estudo. A 

zona tropical, como demonstra o mapa na figura 02, abrange uma faixa de território do planeta 

além da faixa tropical do Estado do Amazonas, composta de diversos países cujo o clima é 

quente e úmido ou quente. Outro aspecto está na identidade cultural destas populações. 

Nestas áreas identificadas em azul no mapa, devido as constantes chuvas, sazonalmente ocorre 

cheia dos rios, um fenômeno natural que afeta diretamente a vida dos habitantes desta zona, e 

no modo como eles lidam com esses fatores climáticos ao construírem suas habitações, o 

escritório Andrade & Moretin considera que “essa região nos oferece uma importante expressão 

da sua arquitetura vernacular: as palafitas, um patrimônio da cultura nacional e mundia” 

(ANDRADE,2016) 

Portanto, a partir das similaridades climáticas, construtivas encontradas nesta zona tropical, o 

grupo estudou soluções arquitetônicas encontradas em países como Equador, Vietnã e 

Tailândia, os quais se encontram na mesma zona climática da nossa área de estudo. Além 

também de obras brasileiras referência em arquitetura regional destas populações.  

 

 

Figura 02: Mapa das zonas (bioclimático mundial) Koppen - Zona Tropical úmida. 

Fonte: KOPPEN, 2017. 
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Os três exemplos descritos na sequencia são habitações construídas com materiais vernaculares 

explorados em seus valores compositivos e potenciais construtivos, baseando-se em princípios 

de sustentabilidade, economia, prevenção de umidade e em estratégias bioclimáticas. Outro 

ponto que se destaca nos projetos é a intenção de gerar rebatimentos sociais que vão além da 

questão ao promover uma inclusão da população durante a construção do projeto gerando 

aprendizagem e conhecimento. 

Um campo de exploração recente da arquitetura que visa modos alternativos de diversificação 

no uso dos materiais locais contemplando princípios bioclimáticos e tecnológicos, como 

destacam Deeke; Casagrande Jr (2008): 

O desenvolvimento da arquitetura sustentável com baixa tecnologia - lowtech 

sustainable architecture, que acrescida de novos produtos e conhecimentos 

tecnológicos e científicos, pode dar origem a uma nova vertente, 

contemporânea, a qual poderíamos chamar de arquitetura neo-vernacular 

sustentável.  

Duas das obras analisadas na sequência tem como base a sua publicação recente devido a seu 

reconhecimento na sociedade, e premiadas, mas com pouco literatura a seu respeito a discussões 

serão analisadas a partir da publicação das imagens do projeto e processo construtivo. 

Blooming Bamboo Home, 2013 

H&P Architects 

 

 

Figura 03: Blooming Bamboo Home, Vietnã.  

Fonte: REIBANME, 2015. 
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No Vietnã, ocorre uma grande necessidade de habitações e sua população carente vive em área 

de risco, geralmente em áreas de proteção ambiental. Estes problemas são agravados pelos 

“fenômenos da natureza” e pela ação humana, como “inundações, deslizamentos de terra, entre 

muitos outros” (BB HOME/H&P ARCHITECTS, 2013). 

A edificação é chamada de Blooming Bamboo Home, figura 03, é uma habitação proposta para 

atender famílias que vivem em áreas de preservação ambiental. O projeto é do escritório H&P 

Architects e foi concebido para uma área alagável do “bairro de Co Nhue, distrito de Tu Liem 

na cidade de Ha Noi em 2013”, eles aplicaram o bambu por ser um material de fácil acesso a 

população (BB HOME / H&P ARCHITECTS, 2013). 

O bambu é um material natural que supera a cerâmica, o concreto e até mesmo a madeira em 

questões de leveza e resistência. Sua concepção parte da composição em pequenas peças 

chamadas barras, as quais permitem que a execução da moradia seja feita pelo próprio habitante 

sendo uma produção mais rápida, qualitativa e econômica (MEIRELLES, OSSE, 2010). 

Segundo os arquitetos, a estrutura permite a flutuação da casa com “1,5m de altura da água”. A 

flutuação da construção ocorre por meio de tambores vazios, que na inundação permite a 

elevação da casa. Na cobertura aplicaram materiais regionais, como por exemplo, folhas de 

coqueiro e fibras, a fim de reforçar cultura e a arquitetura vernacular (BB HOME/H&P 

ARCHITECTS, 2013). 

 

 

Figura 04: Planta e corte do projeto para 6 pessoas com descrição dos ambientes. (Tradução nossa). 

Fonte: BB HOME/H&P ARCHITECTS, 2013 
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As casas ribeirinhas visitadas na cidade de Manacapuru no Estado do Amazonas, pelo grupo de 

pesquisa, não apresentavam banheiros internos. O projeto acima inclui banheiro interno 

próximo a cozinha. A partir da figura 04 é possível observar que a planta térrea da casa 

(Blooming Bamboo) é dividida em quatro ambientes: dois dormitórios, uma sala de estar e um 

módulo para cozinha e banheiro. O corte A-A, mostra um espaço de permanência próximo à 

cobertura, que permite o manuseio das aberturas das águas, possibilitando a ventilação cruzada 

(BB HOME / H&P ARCHITECTS, 2013). A entrada para a edificação fica no terraço da sala, 

o qual a escada foi projetada. O projeto permite a ventilação cruzada e iluminação por meio das 

regularizações das aberturas. As aberturas no ponto mais alto da edificação e a ventilação 

cruzada são considerações importantes quando se projeto para os trópicos como destacam os 

autores Lamberts; Triana( 2010).  

Na figura 05, a seguir observa-se a aplicação do conceito modular, com  “3,3 metros” 

permitindo outros arranjos familiares. A tipologia com seis módulos permite uma família maior. 

Sendo três quartos, dois módulos para sala de estar, a cozinha e banheiro ocupam um módulo, 

o terraço possui ligação com a área externa no qual está a entrada da residência. Nesta tipologia 

os terraços ficam apenas nas laterais, podendo ser acessadas pelos quartos e pela cozinha. Ainda 

na figura 05 observa-se o esquema de captação e armazenagem da água de chuva que é utilizada 

nas áreas molhadas, e um tanque de resíduos sólidos subterrâneo e outro que funciona apenas 

na época de alagamento. É ilustrado na imagem que os tanques de captação são fechados 

automaticamente durante a inundação. Estes fatores determinam a preocupação dos arquitetos 

com o saneamento (BB HOME/H&P ARCHITECTS, 2013). 

Em relação ao impacto sobre o meio ambiente em áreas alagáveis observa-se a importância dos 

rebatimentos na saúde em termos do tratamento dos resíduos sólidos evitando a flutuação como 

destacado no trabalho (COHEN et al. 2007). Nas edificações ribeirinhas do Amazonas as 

comunidades ficam vulneráveis na época das chuvas devido a lançar os esgotos diretamente 

nos seus rios e igarapés (CHAVES; SANTIAGO. 2014). 
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Figura 05: Planta e corte da casa projetada para 8 pessoas e esquema de funcionamento dos tanques 

de óleo.(Tradução nossa). 

Fonte: BB HOME / H&P ARCHITECTS, 2013 



29 

 

Figura 06: Isométrica explodida da casa possibilitando a visualização do sistema construtivo. 

Fonte: BB HOME/H&P ARCHITECTS, 2013 

A figura 06 acima apresenta a isométrica explodida, o sistema construtivo modulado com os 

pilares posicionados em “3,3 metros com 15 centímetros de largura”. Estes são compostos por 

quatro barras de bambu que também são utilizados para fixação das barras horizontais de 

fechamento de delimitação dos espaços internos. No desenho do corte conseguimos ver a 
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estrutura das vigas de bambu que passam pelo centro dos pilares, a estrutura sob o piso de 

bambu possui “vigas transversais e 12 vigas longitudinais formando uma gaiola para acoplar os 

tanques” que funcionam como bóias, as fixações entre as peças foram feitas por encaixes e 

parafusos (BB HOME / H&P ARCHITECTS, 2013). 

A estruturação da cobertura é feita de treliça de bambu com reforços nas laterais e possibilitando 

as aberturas triangulares. Para a casa não sofrer movimentações enquanto flutua durante as 

cheias foram projetados quatro peças metálicas que trabalham presas as fundações como um 

lastro de um navio, elas fixam a edificação ao local em que foi construída (BB HOME / H&P 

ARCHITECTS, 2013). Estes componentes enrijece a edificação observamos que nas 

construções ribeirinhas do Amazonas, depois que termina a obra esta peça é retirada diminuindo 

a estabilidade do edifício. 

O bambu como material construtivo apresenta uma alta eficiência estrutural quando 

relacionamos o seu peso com a sua resistência, sendo esta uma das características mais 

importante: “A resistência mecânica à tração apresentada pelo bambu é maior que a resistência 

da madeira e do concreto sendo superada apenas pelo aço” (MEIRELLES; OSSE, 2010). Além 

disso, é um material de rápido crescimento podendo atingir 30 metros de altura em poucos dias, 

o que o torna acessível para populações com poucos recursos que vivem nessas regiões tropicais 

de intensas chuvas ou mesmo em com frequentes abalos sísmicos para construção de 

edificações de pequeno porte. 

O uso de módulos permite diferentes disposições de implantação e também diferentes usos para 

a edificação, como por exemplo, na simulação feita pelos arquitetos do projeto apresentado na 

figura 07 a seguir. As casas propostas pelo grupo de pesquisa, também trabalha com módulos 

a fim de facilitar a sua construção e torná-la acessível financeiramente. 
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Figura 07: Exemplo de flexibilidade dos blocos e os diferentes usos destes em benefício da 

comunidade. (Tradução nossa) 

Fonte: (BB HOME / H&P ARCHITECTS, 2013). 

 

O projeto estudado tem semelhanças ao proposto nesta pesquisa devido ao clima quente e úmido 

da região, pois possui aberturas na cobertura que permite a saída de ar quente através do efeito 

chaminé e a ventilação cruzada que também acontece pelas aberturas dos cômodos. A elevação 

da casa permite a passagem do ar sob o piso que ajuda no conforto térmico. A preocupação com 

o conforto térmico foi uma das diretrizes do grupo de pesquisa, pois durante a viagem 

conseguiu-se registrar altas temperaturas interna nas habitações, o telhado metálico conduz o 

calor produzido pelos raios de sol para os ambientes, causando uma sensação térmica maior do 

que a do meio externo. Uma das propostas dessa pesquisa foi a ventilação cruzada e a saída de 

ar quente pelas aberturas na cobertura que também permitiria o resfriamento do telhado pela 

circulação de ar entre a telha e o ambiente. Usa-se a técnica de construção de palafita que 

também permite a passagem do ar sob o piso permitindo o resfriamento do mesmo. 
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Projeto Chakras, 2013 

Natura Futura Arquitectura e Colectivo Cronópios  

 

Figura 08: Projeto Chacras, Equador 

Fonte: Natura Futura Arquitectura + Colectivo Colectivo Cronopios, 2016. 

 

No Equador a frequência com que ocorrem desastres naturais, gera um grande número de 

desabrigados, pessoas que perderam suas casas. Devido a estes problemas a sociedade e os 

governantes, são obrigados a promover acomodação para muitas famílias, em estruturas 

“temporárias pós-desastre”, em “abrigos emergenciais”, ou habitações emergenciais 

(ANDERS, 2007). 

O projeto discutido abaixo é uma edificação emergencial estruturada em dez dias com a 

colaboração da comunidade na “província de El oro no Equador” para suprir as necessidades 

de moradia após um terremoto que atingiu o país no ano de 2016, com uma realidade social e 

econômica muito frágil. Segundo o escritório Natura Futura Arquitectura Colectivo Cronopios 

(2016) o processo construtivo “experimentou diversas improvisações técnicas” devido ao reuso 

de materiais não convencionais assim como “colaborações da vizinhança que participaram 
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ativamente da construção aprendendo na prática as técnicas”. “[...] uma habitação emergente é 

arquitetura como um catalisador social para a transformação [...]” (NATURA FUTURA 

ARQUITECTURA + COLECTIVO CRONOPIOS, 2013). 

 

Figura 09: Planta do projeto Chacras (Tradução nossa). 

Fonte: Natura Futura Arquitectura + Colectivo Cronopios, 2016. 

A casa configura-se em três ambientes delimitados por cortinas, sendo nas extremidades as 

áreas íntimas da família e ao centro a área social acompanhada da área de serviço. Na figura 

09, observa-se que “o piso da área social se prolonga para o exterior na forma de plataforma 

propiciando atividades e encontros ao ar livre”. O banheiro é uma construção a parte separada 

da casa no limite do terreno (NATURA FUTURA ARQUITECTURA + COLECTIVO 

CRONOPIOS, 2016). 

A modulação da habitação, como se pode verificar na figura 10, foi desenvolvida a partir das 

dimensões do “pallet”, material aplicado em estrados de transporte de cargas em geral com 

madeira reflorestada, aplicado na logística na movimentação de mercadorias, um material leve 

de fácil manuseio e descartado (MORAES, 2014). No projeto da construção emergencial 
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Chacras do Natura Futura Arquitectura + Colectivo Cronopios (2016) foram reutilizados 

“pallets de madeira Pinus”.  

Importante ressaltar a adoção de princípios de sustentabilidade pelo grupo de arquitetos na 

reutilização dos materiais na construção, como os pallets e os pneus na fundação, uma das 

principais discussões da arquitetura contemporânea: “A reutilização de materiais na construção 

civil é muito importante, pois reduz os impactos ambientais causados pelo setor, contribui para 

a diminuição de resíduos e consumo de matérias-primas” (MATTARAIA; FABRÍCIO, 2011). 

Como demonstra na figura 10 a estrutura da casa pode ser facilmente levantada pelos 

construtores sem ser necessário o uso de máquinas para a sua montagem, um dos princípios que 

Gropius defendia em 1934 no conceito de industrialização “um material capaz de substituir com 

menos peso e menos espaço, a resistência [...] das antigas paredes maciças, de tal forma possa 

ser montado em partes inteiras da altura de um andar” (GROPIUS, 2004). 

 

 

 

Figura 10: Processo construtivo, levantamento da parede de pallet por colaboradores. 

Fonte: Natura Futura Arquitectura + Colectivo Cronopios, 2016. 

 

A composição cria um “jogo de texturas, luz e sombra”. A vedação da área de serviço e do 

banheiro são parcialmente fechadas, em função da privacidade. As tábuas são pregadas 
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verticalmente ao esqueleto estrutural da casa e na região superior da fachada as tábuas possuem 

pequenos intervalos entre si promovendo a circulação de ar permanentemente (NATURA 

FUTURA ARQUITECTURA + COLECTIVO CRONOPIOS, 2016). 

As vedações e as janelas compõem um sistema único de fachadas, como mostra na figura 11 a 

seguir, os arquitetos denominaram como “módulos positivos” os pallets, e as berturas de 

madeira semi-dura e ripas recicladas compõem os “módulos negativos” e posicionados na 

horizontal. 

 

Figura 11: vista externa da vedação  Projeto Chacras vista noturna. 

Fonte: Natura Futura Arquitectura + Colectivo Cronopios, 2016. 

 

A partir da discussão publicada pelos arquitetos do grupo Natura Futura 

Arquitectura + Colectivo Cronopios, (2013) no site de arquitetura archdaily, e da interpretação 

das informações das imagens observa-se a elevação do edifício para evitar “o contato da 

madeira com a umidade do solo” em blocos de tijolos. Determinando a maior durabilidade do 

edifício em madeira, como observa Herzog et al (2004), um ponto chave na construção em 

madeira é a modulação definida por “pequenos vãos de 2,30 m por 1,75m’, vigas e secundárias 

sustentam o piso, logo acima, barras de madeira formam o corpo principal da habitação, 
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semelhante à uma armação em barras que funcionam como suporte dos módulos da fachada e 

da estrutura da cobertura. Todas as peças são ligadas de maneira simples com pregos. Na figura 

12 a seguir podemos observar um modelo explodido da casa com todos os elementos que a 

compõem assim como a concepção modular dos arquitetos feito a partir da dimensão do pallet. 

 

Figura 12: Isométrica explodida da residência evidenciando o sistema construtivo. (Tradução nossa). 

Fonte: Natura Futura Arquitectura + Colectivo Cronopios, 2016. 

 

“A cobertura compreende uma estrutura a parte da casa, com formato e dimensões dos 

elementos construtivos distintos, a quebra na constância estrutural confere a impressão de que 

o telhado pousa sobre a casa”. Em relação às questões bioclimáticas nas regiões muito quentes, 

o destacamento do telhado em relação ao espaço habitado, “a definição de um alto pé-direito 

possibilita uma circulação de ar no interior do edifício e minimiza o aquecimento elevado das 

telhas de zinco” (NATURA FUTURA ARQUITECTURA+ COLECTIVO CRONOPIOS, 

2016). As treliças foram pensadas para vencer os balanços, criar beirais de acordo com os 

projetistas os beirais “sombra e diminuindo a incidência direta de sol nas fachadas. Os beirais 

maiores protegem a estrutura e também determinam a maior durabilidade da madeira como 

destaca Herzog et al (2004). 
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Casa Robert Schuster, 1978 

Severiano Mário Vieira de Magalhães Porto 

 

Figura 13: Ilustração Casa Robert Schuster. 

Fonte: FRACALOSSI (2013) 

Severiano Mário Porto atuou no estado do Amazonas reconheceu ao longo da carreira os 

princípios da “arquitetura bioclimática e regionalista”, na década de 60 sendo considerado como 

um dos mais importantes do século XX, ele destacava “Devemos adotar soluções que atendam 

a insolação, aos ventos, as chuvas, as nossas condições de mão-de-obra, de material de 

construção e aí incluímos a madeira farta e abundante em nossas matas” (PORTO, 1971). 

Suas obras se destacaram pela aplicação da madeira integrando os princípios racionais do 

modernismo, aliado a corrente chamada de “regionalismo crítico”. Desta forma dotou a madeira 

de uma “linguagem moderna Brutalista, mas buscando formas tectônicas locais”. Os principais 

princípios que nortearam os projetos do arquiteto podem-se ser observados em suas residências: 

“[...] Porto, profissional à frente do seu tempo, há 30 anos, quando não se falava em 

sustentabilidade na arquitetura, idealizou projetos com conceitos e estratégias bioclimáticas e 

uma arquitetura de forte feição regionalizada” (DEEKE, CASAGRANDE; 2008). 
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Como exemplo, destaca-se a casa Schuster projetada “para seu amigo topografo austríaco”, pois 

premiada em 1978 com o reconhecimento do IAB, “categoria projeto de habitação unifamiliar”. 

Neves (2006) aponta a reflexão do arquiteto nas “referências da típica casa cabocla da região 

da Amazônia”, uma edificação que integra “vazios intersticiais”, enfrentando no projeto e 

construção as questões do clima local, preservando a vegetação, como destaca neste texto: 

O terreno destinado à construção possuía árvores altas em grande quantidade 

e próximas umas às outras, o que resultava em um ambiente bastante sombrio, 

em que o sol quase não atingia o solo. Esta premissa direcionou o partido 

arquitetônico adotado para o projeto que consistia em estar atento às condições 

climáticas locais e preservar ao máximo a vegetação original existente no 

terreno (NEVES, 2006). 

Para intervir no terreno o mínimo possível, o arquiteto implanta a casa Schuster em diferentes 

níveis, eleva os andares da casa e apoio em pilotis e deixa “térreo para a livre circulação e 

ventilação, o volume da casa possui um formato alongado com uma grande cobertura”. A 

impressão externa de uma casa sombreada com fachadas contínuas contrapõe-se a concepção 

dos espaços internos onde existem volumes abertos e fluidos: “por fora concebe com uma casa 

cabocla, mas por dentro ela possui uma espacialidade extremamente moderna, de uma quebra 

do volume e do programa” (BORBOREMA; TROOST; 2017). 

 

Figura 14: Residência Robert Schuster Fonte: FRACALOSSI (2013) 
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Neves (2006) destaca em seu mestrado que o vazio central orienta o programa da casa, e a 

circulação permite o acesso a todos os espaços com diversas aberturas, que permite a vistas para 

a “paisagem, essa característica dos ambientes permite que a casa seja ventilada em qualquer 

direção já que a presença de grandes e densas árvores típicas da região dificultam e desorienta 

a propagação dos ventos dominantes”. 

 

 

 

 

 

A.                                            B.                                           C. 

 

Figura 15: A. Nível térreo 0,00m; B. Níveis +2,20m e +3,10m; C. Nível Terraço +5,30m. 

Fonte: NEVES (2006). 

 

A figura 15 A. correspondente à planta do térreo, na qual se destacam os “pilotis, e a escada de 

acesso, uma copa e banheiro. No piso do térreo é mantido o “solo arenoso”. A figura 14 B. 

mostra o nível intermediário que está implantado a “2,20 m”, onde estão posicionadas as áreas 

sociais e serviço, com sala de estar, varanda e cozinha, e na figura 14 C. “nível 3,10 m” estão 

localizados as áreas íntimas: “quartos e banheiros”. O edifício foi contemplado no terceiro nível 

com um ático e mirante (NEVES, 2007). 
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Severiano Mário Porto faz uso de muitas divisórias em muxarabis de madeira. Na casa Schuster 

os espaços modulados permitem “o uso da rede, hábito cultural muito comum da região, em 

qualquer lugar da residência”. O mirante que permite a visão para a região do igarapé “Tarumã 

Açu e para a vasta vegetação” (NEVES, 2007). As aberturas em direção cruzada no alto cria o 

fenômeno do efeito chaminé como destacado por LAMBERTS; TRIANA (2010) para a zona 

bioclimática 8. Outro efeito para gerar conforto aplicado por Severiano é a circulação 

permanente de ar entre o forro e o telhado um ganho para o conforto térmico. 

 

Figura 16: Corte passando pela escada e sala.  

Fonte: FRACALOSSI (2013) 
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Figura 17: Maquete Residência Schuster sem cobertura. 

Fonte: Acesso: 16/Mar/2017. 

O corte e a maquete, figuras 16 e 17, permitem uma noção maior do conceito Bioclimático 

empregado no projeto por Severiano Porto, na disposição dos volumes internos em meios 

níveis, na disposição da escada central, e na cobertura elevada por mão francesa criando o efeito 

chaminé. Marcelo Borborema; Troost (2017) interpretam “por fora ela é uma casa cabocla, mas 

por dentro ela é uma espacialidade extremamente moderna, na quebra do volume e programa”. 

A madeira nativa da Amazônia é presente nestas edificações, uma madeira de grande 

resistência, paralela à fibra, com cores, cheiro e dureza característica, na obra de Severiano 

Mário Porto faz parte da estrutura, componentes da cobertura, das vedações e esquadrias assim 

como no mobiliário. 

Segundo os arquitetos Marcelo Borborema; Troost (2017) Severiano valorizava as marcas 

deixadas na extração da madeira chamada “machadinhas de echó” ele admirava as 

características da madeira natural. Severiano utilizava “venezianas articuladas com aberturas 

basculantes e muxarabis controlava a entrada de luz, no entanto por ser vazada, a ventilação é 

permanente, o uso do vidro é mínimo”. 
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     A.                                                                                    B. 

 

  

Figura 18: A. Vista interior de um dormitório; B. Detalhe janela veneziana em madeira; 

Fonte: A.: FRACALOSSI (2013); B: Imgrum, 2017. 

 

Fracalossi (2013) destaca que sistema estrutural da casa Schuster é composto por pequenos 

módulos de “2,50 por 2,50 metros” com peças estruturais superdimensionados, que permitia 

esforços acima do limite da madeira, fato relacionados às dificuldades de cortar as peças na 

época, assim como a aproximação de Severiano Mário Porto “com a linguagem do brutalista 

da arquitetura moderna” (DA FONSECA; PONTES; SÁNCHEZ, 2013). 

A cobertura é suportada por escoras em mão francesa, pois esta permite sair de um ponto mais 

baixo e segurar os componentes do telhado, trabalhando com elementos de transição criando 

grandes beirais. Estes pilares com escoras estão posicionados no perímetro da casa, o 

revestimento da cobertura é bem originais “lascas de madeira”. 

Sobre as questões dos beirais Perdigão (1997) aponta como um componente significativo do 

ponto de vista bioclimático da região Amazônica cultural e construtivo: 

A experiência com a regionalização do beiral responde satisfatoriamente ao 

equacionamento da incidência da radiação solar direta e difusa nas orientações 

críticas, principalmente oeste, e também, da proteção contra o alto índice 

pluviométrico frequente na região amazônica (PERDIGÃO, 1997, p. 199). 

Sobre a questão dos beirais Perdigão (1997) destaca o trabalho do arquiteto brasileiro Milton 

Monte, contemporâneo do arquiteto Severiano Porto, como um dos responsáveis pelo 

desenvolvimento de uma linguagem de desenho arquitetônico vinculado ao resgate da 

arquitetura vernacular regional que utiliza como inspiração às “moradias indígenas”. O 
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arquiteto é conhecido na região por desenvolver o “modelo de arquitetura do beiral”.  

Devido à importância do beiral para o clima local, a arquiteta destaca que Monte “[...] concebe 

suas coberturas quebradas, dada a complexidade de execução de formas curvas [...]”. Uma das 

suas mais importantes obras do Interpass Clube, situada em Mosqueiro, Belém-PA expressa 

esse princípio baseado no conhecimento indígena, como pode ser observado na figura 19 a 

seguir.  
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            A.                                                                 B. 

 

            C.                                                   D. 

 

Figura 19 A e B: Interpass Clube, Mosqueiro, Belém-PA, Brasil; C: Detalhe construtivo beiral 

quebrado; D: Séries de croquis evidenciando a concepção do beiral segundo a referência da 

habitação indígena. 

Fonte: Arquitetando. 

 

3.3 TÉCNICAS DE VEDAÇÃO E O USO DAS FIBRAS NA ARQUITETURA 

Um dos arquitetos que mais se preocupou com os conceitos de racionalização foi Walter 

Gropius. Ele considerava que projeto arquitetônico racionalizado devia ser concebido a partir 

da modulação dos painéis de vedação. O conceito de normatização dos painéis de vedação está 

relacionado à noção de custo e sustentabilidade (JONES, 2008). 

A padronização e dimensões dos painéis podem significar uma economia, pois reduzem a 

necessidade de pequenos ajustes na obra, e recorte.  Segundo Baptista (2002), é necessário que 

se elabore em estudo dos componentes, do todo e de suas combinações.  



45 

A madeira apresenta um baixo peso específico quando comparado aos materiais convencionais 

como concreto e aço e apresenta uma alta relação entre resistência/peso. As construções em 

madeira devem ser compatíveis com este conceito aplicando sistemas de vedação e ou 

fechamento leves. 

As paredes podem ser compostas de painéis de vedação montados independentes da estrutura 

portante; painéis com capacidade de suporte de carregamento associado a uma estrutura 

complementar; parede portante com uma vedação associada à parede. Os sistemas dos painéis 

de vedação geralmente são constituídos de três camadas: revestimento interno; ossatura 

portante ou não, formando a matriz ou miolo; revestimento externo. 

Quando o painel tem capacidade portante, a ossatura tem dupla função: estrutural e de 

revestimento; esses painéis constituem parte da estrutura da edificação. No caso dos painéis não 

portante, a ossatura somente apresenta a função de suporte do revestimento e o painel possui 

apenas a função de vedação propriamente dita. 

Os sistemas americanos em wood frame, aplicam sistema construtivo de vedação em painéis 

leves de madeira com revestimento em painéis OSB (oriented strand board) ou de MLC 

(madeira laminada colada). Estes painéis formam um sanduíche, e são fixados a uma ossatura, 

com montantes espaçados entre 50 e 60 cm configurando a estrutura sistema de Wood Framing 

(SILVA; DO VALLE; INO, 2007). 

O painel proposto por Navarro et al (1980) na figura 19 apresenta um sistema de vedação 

independente da estrutura portante da estrutura do edifício. A figura 19 mostra uma isométrica 

das diversas camadas do referido painel. O revestimento interno é composto de lambris 

horizontais, externo é composto chapa de aglomerado sobre a ossatura, sobre o qual é pregado 

um sarrado horizontal, a fixação das tabuas verticais e matas junta. 
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Figura 20: Camadas da parede. 

Fonte: NAVARRO et al (1980). 

 

A figura 21 apresenta a composição do sistema wood frame onde a estrutura pode ser 

considerada portante, neste esquema proposto por Mackenzie; Paevere (2007) a ossatura é 

revestida por chapas OSB encapadas por uma membrana para impermeabilização e sobre o qual 

é aplicado um revestimento externo. 

 

Figura 21: Vedação do sistema wood frame. 

Fonte: Mackenzi; pavere (2007). 

Nos locais mais frios as construções em madeira necessitam de um isolante térmico devido à 

pequena inércia térmica da madeira. O isolamento térmico geralmente está inserido entre a 

ossatura e as placas de vedação externas e internas. Os isolantes mais utilizados são: lã de vidro, 

lã de rocha, fibras cerâmicas, poliestireno, vermiculita, cortiça, lã de pet, fibra de coco, etc. A 
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aplicação de gesso na face interna da ossatura, assim como o preenchimento da estrutura com 

materiais isolantes permite um maior conforto térmico no ambiente, assim como uma maior 

proteção contra o fogo da construção em madeira. 

Nos locais mais quentes pode-se tentar buscar a dupla camada ventilada entre os componentes 

da edificação e da ossatura. 

As distâncias entre montantes são determinadas pela praticidade de montagem e necessidade 

de seus componentes, pelos requisitos estruturais de condução das cargas e de rigidez. As 

dimensões dos painéis de fechamento pré-fabricados são determinantes nas dimensões da obra 

a ser edificada, isso faz com que recortes das placas sejam evitados, minimizando desperdícios. 

A altura da construção é, por consequência, um múltiplo da altura do painel. Segundo Natterer 

et al (1995) os módulos de 1 ou 1,25 metros, representam as medidas mais utilizadas pelos 

arquitetos renomados como Walter Gropius e Frank Lloyd Wright, sendo que em geral a altura 

do painel é um múltiplo da largura, permitindo diferentes composições e aproveitamentos como 

mostra o esquema apresentado abaixo (NATTERER et al, 1995). 

 

  

Figura 22: Dimensões usuais em painéis industrializados. 

Fonte: NATTERER et. al (1995). 

 

A paginação do piso é também um fator decisivo sobre as dimensões da construção racional e 
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nos sistemas leves em madeira. O piso também deve ser modulado segundo as medidas dos 

painéis utilizados para que se evitem recortes e desperdícios, como consequência, os quartos e 

recintos da construção possuirão medidas e áreas que seguem as medidas e áreas dos painéis. 

No projeto de arquitetura este cuidado tomado a partir da formulação do painel. 

Como os painéis podem ser utilizados em diversas composições, tanto na posição vertical como 

horizontal, é vantajoso que a altura do painel seja um múltiplo de seu comprimento para que 

certo número de painéis em posição vertical encaixe exatamente com um painel em posição 

horizontal ou um painel do piso. Essa flexibilidade em relação às posições de instalação dos 

painéis amplia as opções de projeto, como exemplificado na figura abaixo (HUGUES, 2007). 

 

 

Figura 23: Painéis utilizados em diversas posições. 

Fonte: NATTERER et. al (1995). 

 

3.4 APLICAÇÃO DAS TABUAS DE MADEIRA NA VEDAÇÃO 

A madeira por ser um material natural necessita de uma maior proteção para garantir a 

longevidade da construção e dos painéis. Um dos pontos importantes frente às questões 

tropicais é a durabilidade da construção e, consequentemente, a aplicação de grandes beirais. 

A posição adequada dos painéis ou das tábuas de vedação nas regiões tropicais pode trazer 

benefícios relativos à necessidade de manutenção futura, e minimizar as exigências de trocas. 

Painéis próximos ao solo tendem a sofrer maiores danos causados por intempéries; se os painéis 

estiverem dispostos horizontalmente eles sofrem danos por toda a sua extensão e apenas os 

painéis inferiores deverão ser repostos, já no caso de painéis dispostos verticalmente, os danos 

se concentrarão na parte inferior dos painéis, mas eles deverão ser trocados por inteiro, 
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acarretando em um número maior de reposições. Essas questões devem ser levadas em conta 

no momento da concepção da obra para que o projeto seja o mais racional e econômico possível 

como observa Herzog et al (2004). 

O renomado Guia Francês para a construção em madeira Construction de Maisons à Ossature 

bois recomenda que os revestimentos com tábuas de madeira sejam colocados sobre a proteção 

beirais e executadas de modo a evitar que a água fique parada nas juntas, no esquema de tábuas 

posicionadas na horizontal começar a pregação de baixo para cima e superpor as tábuas alguns 

cm para evitar o seu retorno ou fazer um pequeno encaixe no canto da tábua como mostra a 

figura 24 (BENOIT; PARADIS; 2009). 

 

Figura 24: tábuas compequeno encaixe no canto 

Fonte: Dos autores 

  

De acordo com as propostas de disposição de tábuas apresentadas em (nome do livro***) 

(BENOIT, PARADIS, 2009, p. 160), temos tábuas justapostas horizontalmente e levemente 

inclinadas, a partir da técnica denominada “Siding” (figura 24), de forma que, em caso de chuva, 

não haja escoamento para o ambiente interno. 

O Guia francês recomenda o cuidado com as vedações na vertical devido a encurtar o tempo de 

manutenção da vedação do revestimento, quando comparado aos sistemas de vedação 

horizontal. Entretanto Benoit; Paradis (2009) observam que este sistema é muito utilizado em 

busca de um menor preço inicial por evitar o encaixe e exigir um sistema mais simples de 

montantes.  



50 

 

Figura 25: Vedação com tábuas posicionadas na vertical.  

Fonte: Benoit; Paradis, 2009. 

 

3.4.1 USO DAS FIBRAS NATURAIS DE ORIGEM VEGETAL NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

As fibras naturais são divididas em fibras de origens animal; vegetal; e mineral.  

As fibras minerais são formadas por cadeias cristalinas com grande 

comprimento, como as do asbesto (amianto). As fibras de origem animal têm 

cadeias proteicas, enquanto os vegetais apresentam natureza celulósica 

(PEREIRA, 2012. p. 24).  

Com a crescente preocupação sobre a questão da preservação ambiental, muitas empresas, 

escritórios e profissionais estão aderindo ao uso destes produtos devido às questões de 

sustentabilidade, pois estas têm a capacidade de incorporar o CO², como a madeira. 

Na construção civil é possível encontrar fibras nativas brasileiras como, de coco, de juta, de 

malva; assim como as fibras de origem externas, como o kenaf e hemp (ou o cânhamo); amidos; 

resíduos de madeira; e casca de arroz. 

Segundo Razera (2006. p. 05), as fibras vegetais são classificadas segundo as partes da planta 

que apresenta a fibra: “do caule (juta, malva, bagaço de cana-de-açúcar, bambu); das folhas 

(sisal, bananeira, abacaxi, curauá); do fruto (algodão, coco verde e maduro); e do tronco 

(madeira) ”. 

As fibras vegetais em geral apresentam características, uma elevada mecânica a tração, e 

incorpora CO² contribuindo com o meio ambiente; permite melhorar o índice peso/resistência 

dos que componentes da construção civil. Oliveira (2015) observa pontos negativos como: 
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Sua baixa temperatura de processamento devido à possibilidade de 

degradação da fibra ou emissão de voláteis em altas temperaturas, o que pode 

afetar a fabricação do compósito, e [...] elevada absorção de umidade das 

fibras naturais devido ao seu caráter hidrofílico, o que pode levar ao 

inchamento das fibras e perda da estabilidade dimensional do compósito em 

ambientes úmidos (OLIVEIRA, 2015. p.26). 

O uso das fibras vegetais na construção civil pode proporcionar reforços estruturais, conforto 

térmico e economia, contribuindo com o meio ambiente. Como exemplo, podemos destacar a 

aplicação de fibras naturais vegetais na constituição das telhas de fibrocimento. 

 

Cânhamo 

A fibra de cânhamo industrial (Figura 26) vem ganhando espaço internacionalmente, 

principalmente nos países europeus. No setor da construção civil, esta sendo aplicada em um 

novo tipo de concreto (Figura 25) é conhecido como “hempcrete”. Este conceto é “composto 

por cânhamo em conjunto com um aglomerante, que geralmente é a cal, e a água”. Além disso, 

pode ser aplicado em painéis e forros feitos com o cânhamo na composição (GLOBAL WOOD; 

2017). 

Segundo Eires (2006, p. 46), as fibras de cânhamo são “[...] resultantes da extração das fibras 

exteriores da planta de cânhamo, convencionalmente designadas por linho de cânhamo, 

correspondem ao interior celulósico da planta”. 

Segundo Silva (2016), o uso da fibra de cânhamo proporciona um bom desempenho térmico e 

isolamento acústico. E, segundo o site Global Wood (2017), o tijolo a base de cânhamo é 

“resistente ao mofo e a insetos, resistente a combustão”, além de “absorver o dióxido de 

carbono”. 
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Figura 26: Fibra do caule de cânhamo. 

Fonte: Hanfstengel, 2016. 

 

  

 

Figura 27: Tijolo de cânhamo.  

Fonte: Super Abril, 2016. 

 

Coco 

A fibra do coco é uma fibra vegetal derivada do seu fruto, que se encontra com maior 

disponibilidade no território brasileiro, o que justifica encontrar com mais frequência produtos 
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derivados de sua fibra no mercado, como produtos têxteis e produtos voltados à jardinagem, ou 

seja, proporcionando o seu uso para diversos fins, inclusive no setor da construção civil, sendo 

possível encontrar o produto em placas, mantas (Figura 28) e tijolos. Entre as infinitas 

possibilidades de aplicação da fibra de coco na construção civil estão, painéis de vedação, manta 

como elemento de contenção de encostas (figura 29), as mantas na composição de pisos 

flutuantes, etc  

 

 

Figura 28: Manta de fibra de coco.    

Fonte: Sustentarqui, 2016. 

 

A seguir, um exemplo de uso da manta de fibra de coco em áreas de contenção de terra. 
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Figura 29: Biomanta de fibra de coco para contenção.  

Fonte: ntcbrasil, 2016. 

 

Diversas pesquisas estão relacionando uso da fibra de coco em matrizes cimentícias, como é 

descrito no trabalho “Aplicação de fibra de coco em matrizes cimentícias”, dos autores Silva, 

Marques; Junior (2012), publicada na revista eletrônica em “Gestão, Educação e Tecnologia 

ambiental”. 

No isolamento devido a possibililidade da melhora no desempenho térmico e no isolamento 

acústico. Pereira (2012) destaca que algumas das vantagens ao utilizar as fibras é que 

“proporciona isolamento acústico e térmico”; mas deve ser tratada para ter resistência ao fogo 

e ataques de insetos. 

 

 

 

 

 

 

 



55 

Curauá 

Planta de origem amazônica, o curauá apresenta uma “[...] fibra longa, leve, clara e flexível, 

extraída das folhas”, e seu plantio comercial está sendo realizado principalmente na região oeste 

do Pará (TEIXEIRA, 2015. p. 26). 

 

 

 

 

Figura 30: Plantação de Curauá. 

Fonte: EBC.COM, acessado em 2016. 

  

Segundo Oliveira (2015, p. 28) “existem quatro variedades de curauá: branco, roxo, vermelho 

e o branco brilhante”, e que “cada planta de curauá produz 20 a 24 folhas anualmente, o que 

equivale a 2 kg de fibra”. Em geral, a fibra de curauá é utilizada na “confecção de cordas e 

redes”. Nos últimos anos a indústria automobilística vem aplicando nos componentes dos 

veículos. Na construção civil e na produção de celulose, substituindo materiais sintéticos 

poluidores, como “a fibra de vidro, resultando em descarte, menos nocivos ao meio ambiente 

por ser uma fonte biodegradável”. 

  

Bananeira 

Silva, Demarchi e Morales (2016) obsevam que a fibra da folha da bananeira tem um grande 

potencial de aplicação na construção civil. Os autores escreveram o artigo “Aplicabilidade de 

placas de fibra de bananeira na absorção sonora e isolamento acústico”, no qual confirmaram 
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que a aplicação deste material, no lugar dos isolamentos térmicos e acústicos. Eles apontaram 

que o material apresentou o desempenho melhor que a lã de vidro (SILVA, DEMARCHI, 

MORALES, 2016. p. 5375). 

Revestimentos laminados feitos a partir da fibra da bananeira permitem uma beleza estética em 

um ambiente interno de grande beleza, além de ser um painel leve, como é possível observar 

na figura 31. 

  

 

Figura 31: Revestimento laminado Green Blade da empresa francesa FIBandCo. 

Fonte: FIBandCo, 2016. 

 

Encontra-se também o uso da fibra em trabalhos de artesanato, como mostram as figuras 32 e 

33, e no setor têxtil. 
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Figura 32: Fibra de bananeira seca. 

Fonte: 2.bp.blogspot 

  

 

 

Figura 33: Artesanato utilizando fibra de bananeira.  

Fonte: s2.glbimg.com. 
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Juta 

A juta é uma fibra com origem Indiana e foi introduzida no Brasil por volta de 1930, em 

conjunto com a Malva na região Amazônica tornando-se uma das principais fontes de economia 

das comunidades tradicionais ribeirinhas. Segundo Pires (2009, p. 11), “o ciclo do plantio da 

juta leva seis meses e coincide com os períodos de cheia e vazante dos rios”. Em geral ela é 

plantada próximo às margens dos rios, nas áreas de várzea. Seu potencial como matéria-prima 

pode contemplar diversos segmentos industriais e comerciais: como têxtil, o automobilístico, 

como parte dos “revestimentos da parte interna dos automóveis”. A construção civil começa a 

ver o seu potencial devido à sua fibra muito longa como mostra a figura 34 e 35. 

  

 

Figura 34: Plantação de juta.  

Fonte: Ernesto de Souza, http://globorural.globo.com/edic/295/295_juta_04.jpg.  

http://globorural.globo.com/edic/295/295_juta_04.jpg
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Figura 35: Jutas estendidas para secar. 

Fonte: Ernesto de Souza. 

 

Com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), foi 

desenvolvido por um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) “o 

protótipo de uma telha ecológica composta por argamassa, resíduos de cerâmica e fibras de juta 

e malva” (figura 36), sendo um dos coordenadores do projeto o pesquisador João de Almeida. 

Na matéria intitulada “Empresa produz telhas sustentáveis com argamassa e fibras vegetais da 

Amazônia”, publicada no site da FAPEAM em dezembro de 2015. Os pesquisadores descrevem 

que o processo de produção da telha consiste da “prensagem (compressão)” e tem uma 

aparência da telha de fibro cimento “disponível no mercado”, com resistência mecãncia 

superiores, devido ao fato de aplicarem “fibras vegetais naturais como reforço da matriz 

cimentícias”. Além disso, segundo a entrevista de João de Almeida, “a utilização da 

metacaulinita na produção da argamassa é o diferencial da telha”, pois este material tem como 

propriedade diminuir “degradação das fibras ao longo do tempo, mantendo-a resistente e 

durável” (FAPEAM, 2015). 

Para os pesquisadores, como a engenheira Daina Góes, a telha proporcionará “durabilidade e 

segurança”, e será um produto com melhor custo benefício para o consumidor. 
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Figura 36: Telha ecológica composta por fibras de juta e malva.  

Fonte: algar.com.  
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4. MÉTODO  

Os procedimentos metodológicos partem da revisão da literatura, a modelagem, a 

experimentação e a simulação por ferramentas computacionais. Visitas em campo para 

identificar a necessidades, processos construtivos locais, e as dificuldades para a produção das 

habitações. A montagem de protótipos em escala reduzida do processo construtivo.   

1. Levantar o estado da arte de técnicas contemporâneas adequadas às 

comunidades ribeirinhas. Propor técnicas construtivas modulares e adequadas ao local.  

2. Proposta de um sistema construtivo, integrando o conceito vedação para o clima 

local  

3. Entrar em contato com pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas.  

4. Visitas às comunidades ribeirinhas para identificar cultura, as dinâmicas sociais, 

os processos construtivos locais, e os potenciais construtivos adequados às comunidades 

ribeirinhas 

5. Discussões   sobre sustentabilidade no âmbito da madeira  

•  A pesquisa de sustentabilidade teve como apoio às discussões apresentadas por 

EDWARDS (2008) e por KEELER; BURKER (2010) e SCHNEIDER et al (2000)  

•    . Avaliar o ciclo de vida do edifício considerando a o local de retirada dos materiais 

e o impacto sobre o meio ambiente, a quantidade de CO2 emitido e absorvido no processo 

construtivo e a durabilidade da edificação. Discussões com a comunidade para entender o tempo 

de duração do edifício e as problemáticas existentes. 

6. Análises do Desempenho térmico do edifício proposto para as populações ribeirinhas 

do rio Amazonas 

• O desempenho térmico do edifício foi avaliado segundo as discussões proposta 

na com a norma NBR 15575: Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco pavimentos 

– Parte 4: Sistemas de vedações verticais externas e internas (2013).    

• A análise dos tipos de vedação adequada a comunidade ribeirinha e ao clima, 

analise do desempenho térmico do fechamento em especial vedação da cobertura.  

•       Análise do conforto térmico com programa de simulação térmica Design Builder, 

a exemplo da simulação realizada por MEIRELLES et al (2011). O programa tem como base o 

programa Eneryplus, disponível em  apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/ do comitê de 
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Energia dos Estados Unidos. A NBR 15575 (2013) recomenda o uso do programa pois este 

permite a simulação do volume interno do ambiente.  

•        Medidas térmicas realizadas com um termômetro a laser in loco nas comunidades. 

7 Construção de um modelo final que represente o projeto e o processo construtivo 

desenhado pelo grupo para futuras exposições em universidades  

8 Elaboração do relatório. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 COMUNIDADES VISITADAS E PROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS 

O presente estudo foi realizado em duas distintas zonas de Manacapuru, no estado do 

Amazonas, localizados em média a 68 km em linha reta de Manaus, e o outro a 35 km na 

margem direita do rio Solimões, com latitude e longitude de 3°17'29.44"S e 60°37'54.62"O. 

A primeira região visitada foi realizada tendo a Defesa Civil municipal no grupo, no 

bairro da Correnteza, no centro urbano do município, onde existem ocupações informais, como 

destaca o mapa na figura 35. Conforme consta do Plano Diretor do município de 2010, a 

Secretaria da Defesa Civil informa que famílias deveriam ser retiradas das áreas de risco. Neste 

ano, três bairros estavam em estado crítico: São Francisco com 397 famílias, Liberdade com 

377 e o bairro Correnteza com 330 famílias. 

A segunda região visitada foi na zona rural, num cenário de adensamento oposto ao 

encontrado em centros urbanos. Foram visitadas duas comunidades localizadas na Costa 

Canabuoca, na margem direita do rio Solimões, região geográfica que abriga aproximadamente 

oito comunidades rurais, como mostra mapa na figura 37. Nesse local destaca-se duas 

comunidades Canabuoca 1 e 2, que se caracterizam-se por sua paisagem de um trecho contínuo 

de várzea, portanto, sujeito aos processos de flutuação do nível das águas.  

Esta oscilação entre a fase terrestre e a aquática (JUNK et al, 1989) promove mudanças 

ambientais, permitindo diferentes atividades de modo a otimizar o aproveitamento dos recursos 

disponíveis nas diversas fases do ano. Esta paisagem é composta por lagos, praias, matas de 

várzea, e matas de terra firme. 
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Figura 37: Mapa de localização  

Fonte: Google maps adaptado pelo autores. 

 

Na cidade as ocupações que caracterizava as zonas rurais, passaram por modificações, 

no espaço territorial criaram-se pequenos núcleos urbanos, classificados hoje como municípios 

Amazonenses e seus distritos, onde, a população que vivia longe de serviços públicos, como 

escola, saúde e infraestrutura urbana, volta a centros urbanos na busca de melhoria na qualidade 

de vida. Este êxodo rural provoca, na maioria das vezes, problemas sociais. As cidades que 

recebem grande quantidade de migrantes, muitas vezes, não estão preparadas para tal 

fenômeno. Os empregos não são suficientes e muitos migrantes partem para o mercado de 

trabalho informal e passam a residir em habitações sem boas condições, como favelas e cortiços. 

Nas áreas urbanas, o aglomerado de pessoas pode criar uma vulnerabilidade social e 

condições de risco para a população que ali habita. Estas condições são potencializadas por 

fatores físicos, como alagamentos e deslizamentos de terras, e fatores antrópicos, resultante da 

atuação humana, como instalação de residências em terrenos não apropriados, por meio de 

ocupações informais, com técnicas rudimentares. 

O Bairro da Correnteza em Manacapuru é um exemplar desse fenômeno que foi 

identificado na visita. Os ribeirinhos trouxeram seus costumes da zona rural, e de forma 

desorientada, aplicaram seus costumes na cidade, criando problemas de higiene e segurança, 
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por se instalar em áreas mapeadas pelo Guarda Civil como áreas de risco. As famílias que 

residiam quilômetros de distância umas das outras, agora estão muito próximas entre cinco a 

dez metros de distância. Na cidade de Manacapuru visitamos o bairro da Correnteza e a 

comunidade de casas flutuantes Rosa Mística conforme mostra as figuras 38 e 39. 

 

 

 

Figura 38: Bairro da Correnteza. 

Fonte: Google maps adaptado pelo autores. 
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Figura 39: Comunidade Rosa Mística. 

Fonte: Google maps adaptado pelo autores. 

 

Em Manacapuru estes muitos imigrantes se instalaram em regiões periféricas, por meio 

de ocupações informais, em locais como o bairro da Correnteza, Liberdade, São Francisco e 

Biribiri. Diferente do centro da cidade que está localizado em cotas mais elevadas, estes bairros 

estão em áreas que facilmente são inundáveis. Manacapuru está localizada entre diferentes 

fontes de águas, com acesso principal pela calha do Rio Solimões é rodeada de lagos, como o 

Lago Miriti e mais adiante o Lago Manacapuru e o Lago Cabaliana.  

No período das cheias, as enchentes inundam estes bairros de cotas baixas. Casas são 

abandonadas pelos moradores, pontes, passarelas de madeira são erguidas para mobilidade das 

famílias, marombas são construídas dentro das edificações elevando o piso das casas para 

escapar das águas. Em meio aos problemas trazidos pela enchente, que ocorre todos os anos, 

fica evidente a falta de planejamento de expansão da cidade e de sua infraestrutura. 

A população que fugiu do meio rural, volta a encontrar problemas, mas agora, 

decorrentes de uma ocupação desorganizada em centros urbanos. A questão não é mais a 

distância de serviços públicos, mas a ausência de infraestrutura urbana, principalmente aquelas 

vinculadas à saúde pública deficiente e pela falta de saneamento básico. 
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Na periferia da cidade, no Bairro da Correnteza, encontramos casas em situação de 

colapso estrutural, em especial nas áreas onde a fundação de madeira, fica sobre uma área que 

permanece grande parte do tempo alagável, diversas casas jogam o esgoto abaixo da casa 

piorando a situação além de gerar problemas graves de saúde. 

Devido à forte movimentação dos fluxos de água, identificou-se casas onde os pilares 

fugiram do alinhamento, se afastando da estrutura do piso em madeira. As duas casas, nas 

figuras 40 e 41, mostram a casas da Rua da Afonso Pena consideradas em situação de risco 

estrutural. 

 

 

Figura 40: Casas em situação de risco rua Afonso Pena. 

Fonte: dos autores.  
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Figura 41: Casas em situação de risco. 

Fonte: Os autores. 

 

5.1.1 CULTURA E MORADIA NA COSTA DO CANABUOCA EM 

MANACAPURU, AM. 

Este capítulo tem como objetivo discorrer sobre a relação entre o ribeirinho, o meio 

ambiente e o manejo tradicional dos recursos naturais do bioma da Amazônia brasileira, em 

especial da região da Costa do Canabuoca, localizada no município de Manacapuru. Após a 

primeira etapa de campo realizada em abril de 2016 pelo grupo de pesquisa coordenado pela 

professora Célia Regina Moretti Meirelles, somado a expertise conquistada na pesquisa de 

mestrado da aluna Ana Carolina Brugnera junto a comunidades tradicionais2 profissional pelo 

Grupo Documento, junto a arqueóloga e antropóloga Ld. Dra. Erika Marion Robrahn-González 

(2010) (2013). O grupo de pesquisa entende ser de suma importância estabelecer uma troca de 

conhecimento entre o saber acadêmico e o saber tradicional das comunidades locais envolvidas, 

                                                 
2 Em especial aquelas trabalhadas em sua dissertação de mestrado orientada pelo prof. Dr. Abilio 

Guerra: BRUGNERA, Ana Carolina. Meio ambiente cultural da Amazônia brasileira: dos modos de 

vida a moradia do caboclo ribeirinho [Dissertação de Mestrado]. São Paulo: FAU-Mackenzie, 2015. 
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estabelecendo uma relação de complementaridade entre ciência e tradição.  

 

Figura 42: Costa do Canabuoca. 

Fonte: Google maps adaptado pelo autores. 

 

Neste sentido, registramos como expressão da cultura ribeirinha o patrimônio 

paisagístico, da qual o caboclo também é parte na medida em que é um elemento desta 

paisagem, e a relação que estabelece com ela. O rio como principal elemento físico da natureza 

que está diretamente ligado o dia-a-dia dos agentes locais compõe seu transporte, a fonte de seu 

alimento, comanda a divisão de seu calendário, o período do plantio e colheita de sua roça, além 

de ser o cenário de suas lendas e de sua história. Neste cenário, onde as águas dos rios conduzem 

o ritmo da vida na Amazônia brasileira, chegamos a uma paisagem bastante característica da 

Costa do Canabuoca e de grande parte da região amazônica: uma casa de madeira, sobre 

palafitas, na calha do Rio Solimões. A edificação é um bem materializado na paisagem cultural 

que reflete a harmonia entre a natureza e o modo de vida do ribeirinho, que em um processo de 

longa duração, se adaptou ao local. Conforme identificamos nos trabalhos de campo, o 

ribeirinho e a construção de sua morada estão diretamente ligados com a oscilação do nível 

d’água, existindo aqueles que preferem morar em palafitas e aqueles que moram em flutuantes. 

Observando as dinâmicas desta cultura, em uma canoa de pau de três metros navega 

pelo Rio Solimões um menino com idade por volta de dos oito anos. Ele acelera a rabeta, 

pequeno motor de popa, e vem em direção da terra firme, em direção da Costa do Canabuoca, 
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onde está localizada sua casa flutuante fixada sobre as boias de toras de açacu. Já pertinho, 

desliga o motor, o recolhe, e em menos de dois segundos dá um salto do fundo da canoa, pega 

o remo e com o impulso do banzeiro, marola, está na proa remando para chegar a sua casa, a 

Amazônia pulsa, o ser humano ali vive em harmonia com a natureza. 

Seu Renato, pescador artesanal, resolveu morar “na água” a sete anos por conta de sua 

profissão, como diz: “a base é essa né, para o pescador quanto mais perto do rio melhor”. Na 

época da mudança, ele e uns amigos da comunidade local construíram sua casa. Uniram as 

boias de açacu amarrando-as construíram a base sobre a água, a estrutura do assoalho (as 

madres), os esteios, vigas e estrutura do telhado. Sob a cobertura foi feito o piso, a vedação das 

paredes e as divisórias internas, tudo de madeira. Ele destaca que “fazer uma casa é uma mão 

de obra muito grande, exige muito trabalho e muito dinheiro”. Como diz Renato: “como vocês 

estão vendo aqui, é uma casa de madeira em cima d’água, tá? Ela se move, para onde você 

quiser” em entrevista. “Ela se adequa a natureza, ao rio”.  

 

 

Figura 43 A: Criança dirigindo pequeno barco; B: Entrevista com o Sr Renato. 

Fonte: Dos autores. 

Em visita de campo, em uma das comunidades da Costa do Canabuoca visitamos a 

Comunidade Canabuoca 3, onde hoje o presidente da comunidade é Raimundo Azevedo dos 

Santos. Assim como na comunidade Canabuoca 3, a calha do Rio Solimões tem diversas 

comunidades ribeirinhas como a descrita no parágrafo acima, onde mora Renato. 

Seu Raimundo conta que só na Costa do Canabuoca-Manacapuru/AM são oito 

comunidades: Pesqueiro, Marrecão, Canabuoca 1, Canabuoca 2, Canabuoca 3, Vila do Jacaré, 

Nova Canaã e São Geraldo. Esta última já faz divisa com o município de Anamã. 

Raimundo é filho de Napoleão da Silva Santos, de 59 anos que nasceu e foi criado na 

localidade, como o mesmo relata em entrevista: 
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“Eu nasci e me criei aqui nesta localidade, aqui passei uns tempos trabalhei 

minha mocidade todinha. Com uns 30 anos eu fui para Manacapuru, aí eu 

construí outra casa para mim, aí fui criando meus filhos para lá, mas não me 

dei muito bem por lá. Aí eu disse vou para o interior, meu pai morava aqui, 

nessa casinha que tem aí do lado, morava sozinho, ele e deus. Aí eu vim para 

cá, passei um ano com ele e fui me acostumando de novo, plantando os 

legumes, colhendo. Aí eu fui trazendo minha família de volta, devagar, para 

cá de novo, ficou um bocado lá, e o resto aqui comigo. Agora não, agora já 

tenho 59 anos e eu tão por aqui ainda, com vida e saúde, graças a deus”.  

Assim como a família de Raimundo e Napoleão, onde avô, pai, filho, netos e bisnetos 

vivem no local, segundo o presidente existem outras 130 famílias registradas na comunidade. 

O cotidiano destas famílias está diretamente ligado à natureza, da floresta ao ciclo das águas, é 

do manejo de seus recursos naturais que garantem a subsistência, o sustento e alimentação, 

destas pessoas que ali vivem. Tem a época da pesca, da farinha, da colheita da goiaba e do açaí.  

O perfil descrito acima desta atual população ribeirinha é parte integrante de processo 

de longa duração da ocupação do território amazonense, conforme entrevista com o secretário 

do meio ambiente de Manacapuru “são chamadas ribeirinhas porque elas nasceram a partir da 

margem do rio, a ocupação a partir da margem”. A grande leva dos primeiros migrantes que 

chegaram à região em busca de trabalho durante os chamados ciclos da borracha, ocorrido 

maciçamente entre meados do século XIX, primeiro ciclo da borracha, e meados do séc. XX, 

segundo ciclo da borracha, representou a chegada de grandes contingentes populacionais em 

busca de uma falsa promessa de riqueza (FERNANDES, 2009, p. 3). Percebemos esta 

aproximação se repete na história de ocupação, que indica uma aproximação entre os anseios 

que impulsionaram a cobiça e a dominação desde a época colonial de países europeus no Brasil 

e, recorrentemente, da Amazônia.  

A decadência destes sistemas de migração e imigração devido a estes fatores 

exploratórios durante toda história de ocupação da Amazônia, acabou por relativizar a ausência 

de dinamismo urbano, promovendo inúmeros e variados surtos que não levaram a uma nova 

divisão de trabalho capaz de mudar a estrutura econômica, que entrara em decadência 

(BECKER, 2013, p.31).  

Os ribeirinhos que não são naturais da Amazônia, construíram junto das condições 

ambientais uma identidade tradicional que habita as margens dos rios e expressam não apenas 

uma integração com a natureza, mas uma adaptação social às condições históricas. O ribeirinho 

detém um grande conhecimento do território, de suas riquezas e potencial natural, e sabe a 

importância de sua preservação, por isso a maneira como organiza sua vida não é predatória ao 

meio ambiente, pois sabe que necessitará da natureza para sua sobrevivência (FERNANDES, 
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2009, p.3).  

O conhecimento por ele compreendido é um bem cultural extraordinário e coletivo, do 

seu povo e suas tradições. Este saber, como o de muitos outros povos tradicionais em território 

brasileiro, é um bem cultural imaterial intrinsecamente ligado a um suporte, que seria o modo 

de viver (Brugnera, 2015, p. 92). A valoração é dada pela própria comunidade que em muitos 

dos casos assume sua identidade, valoriza o meio ambiente natural, e sabe da força de seu 

legado cultural. Prova são as palavras de Daniel Guedes, Secretário do Meio Ambiente de 

Manacapuru, AM: 

O nosso homem primitivo aqui da Amazônia, o nosso indígena, os nossos 

antepassados habitavam este local onde você encontra sítios arqueológicos. 

Partes da nossa terra aqui são planícies… e é onde encontramos realmente 

terras muito nobres. 

Temos a Casa de Farinha como exemplo de um desses marcos. É um local bastante 

frequentado pelo ribeirinho onde se produz a farinha d’água, também conhecida como farinha 

de mandioca. Este alimento é tipicamente encontrado na hora do almoço nas residências. É com 

esta farinha que se faz o Chimbé descrito no diário do Turista Aprendiz de Mário de Andrade 

(1976). Chibé é uma espécie de pirão feito com farinha d'água e água fria.  

A casa de farinha, e seu forno em particular, merecem destaque por sua tradição local e 

sua técnica construtiva. Com a finalidade de abrigar o forno, a casa de farinha em si tem uma 

estrutura bastante simples, é feita de madeira e tem o telhado coberto com palha. O forno é feito 

de barro amassado e tem sua estrutura formada por uma malha de madeira parecida com a 

técnica do pau-a-pique. O barro normalmente é retirado do meio ambiente local, sendo 

encontrado principalmente junto a cursos d’água. A água é essencial em todo processo de 

produção da farinha, desde a construção de seu forno até a produção do mantimento. Com isso, 

esta estrutura é sempre construída nas proximidades do fornecimento de água marcando a 

paisagem na qual está inserida (BRUGNERA, 2015, p. 77). 
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Figura 44: Caboclo ribeirinho da comunidade do Canabuoca 3 mexendo a farinha d'água 

sobre o forno de barro com a pá de madeira. 

Fonte: Dos autores 

 

Neste sentido, como expressão da cultura ribeirinha, está o patrimônio paisagístico da 

qual o caboclo também é parte, na medida em que é um elemento desta paisagem, e também 

pela relação que estabelece com ela. Por exemplo, quando se chega a uma casa ribeirinha após 

a hora do almoço, seus moradores provavelmente estarão descansando em suas redes que ficam 

próximas às janelas e portas de onde a paisagem do rio ou o movimento da comunidade são 

observados. 

Entretanto há um elemento de grande importância na vida destas pessoas, que é a arena 

das transformações pelas quais o atual ribeirinho do Amazonas vem passando: sua relação com 

o rio. Este vínculo pode ser percebido em diversos aspectos de sua vida: na construção de sua 

morada, nas atividades para sua subsistência, em seus costumes, em seu cotidiano e em sua 

memória. Sua própria cor de pele expressa esta relação (BRUGNERA, 2015, p.101).  

O ribeirinho é um homem do seu tempo, com um modo de vida historicamente 
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constituído, que se submete e se curva progressivamente a uma sociedade de consumo, 

experimentando signos que apreende como uma norma culta e que não produzem novas 

alienações. Seu modo de vida não é um resíduo da história, não é passado, é expressão de várias 

temporalidades, que remete a tempos longínquos, a heranças indígenas, coloniais e migratórias 

(SAMPAIO; LECIONE, 2013, p.124). 

O rio compõe seu transporte, a fonte de seu alimento, comanda a divisão de seu 

calendário, o período do plantio e colheita de sua roça, além de ser o cenário de suas lendas e 

de sua história. Podemos abordar um destes elementos: a influência da pesca para o rio. Durante 

o período de seca, a pesca ocorre com a malhadeira. A malhadeira é uma trama com pesos 

jogada no rio, como se está na época da piracema dos peixes, ou seja, os peixes gordos estão 

subindo o rio pela beira, se dirigindo aos lugares de desova, ela é colocada dentro do rio e 

trazida em direção à borda para capturá-los. Se o período da piracema acabou e os peixes estão 

nos igapós desovando, neste momento a malhadeira é deixada parada (BRUGNERA, 2015, p. 

102). 

Sendo assim, a partir de um sistema de registro integrado levantamos em trabalho de 

campo os bens culturais tangíveis e intangíveis que estão vinculados ao território. Procuramos 

registrar aspectos territoriais (1): como a relação do homem com a transformação da paisagem; 

a aspectos sócio culturais: como levantamento dos modos de vida, o saber tradicional com foco 

na construção de habitações, o uso e manejo de matéria prima local (2) l; a dados técnicos (3): 

como são construídas as casas, medições de dimensões e temperatura das habitações.  

5.1.2 CULTURA, CONSTRUÇÃODA E MORADIA 

Na Costa do Canabuoca, nosso estudo de caso, a matéria prima é aquela que o caboclo 

encontra na região e é extraída da floresta amazônica no verão, na época de chuvas (jun-ago) 

pois o nível da água sobe e facilita o acesso a áreas de terra firme, onde estão as madeiras 

duradouras como a Maçaranduba - Manilkara. Como relata seu Napoleão, pescador e 

construtor: “Antes da construção em si precisa-se buscar a matéria prima na floresta”. Outro 

fato que intensifica esta busca é de que pela região da Costa do Canabuoca não há serrarias por 

perto, sendo assim, a própria comunidade adentra a mata e através de um manejo local 

determinam as árvores a serem cortadas. No meio da floresta lavram a madeira e confeccionam 

peças da edificação. 

Napoleão mora na comunidade Canabuoca 3, a proximidade de sua casa da água é 

pequena, e está se anula na época da cheia, quando a casa fica, sobre palafitas, dentro do rio. 
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No seu sítio, como o chamam, existem três edificações que chamam atenção por datam de 

épocas diferentes, uma casinha de madeira pequena e bastante rústica sem varandas, beirais ou 

quaisquer ornamentações, pertencia ao avô de Napoleão. A segunda um pouco maior, e um 

tanto quanto mais elevada, pertenceu a seu pai. A terceira, na qual adentramos é residência atual 

da família, está bastante elevada, bem estruturada, com varanda e um pequeno comércio na 

parte frontal da casa mostra como a técnica construtiva pode ser aprimorada com o passar dos 

anos. No quintal existem pequenas plantações de bananeira, maracujá e macaxeira. Outras 

vegetações nativas que dão suporte a vida do ribeirinho são cultivadas e permanecem em seu 

local de origem até os dias de hoje devido ao manejo da terra. Entre elas uma cuieira, um pé de 

jambo. Próximo a plantação de macaxeira está a casa de farinha, muito importante na 

manutenção de vida desta população. 

Conforme identificamos nos trabalhos de campo, a habitação na Costa do Canabuoca 

harmoniza-se não só com a oscilação do nível d’água, mas com a transformação da paisagem 

resultante das forças da natureza nas diferentes épocas do ano. Identificamos em campo que os 

ribeirinhos desta região têm elevado cada vez mais suas casas devido às influentes mudanças 

climáticas ocorridas nas últimas décadas que interferiram em um maior volume de água nas 

enchentes dos rios da Amazônia. Outro fator, que pode ser responsável pela diferença de alturas 

entre as palafitas das três gerações acima mencionadas, é o acúmulo de sedimentos deixados 

nas calhas dos rios em consequência da descida das águas (GARCEZ; BOTERO; FABRÉ, 

2010), sendo assim, estas paisagens são extremamente dinâmicas, como traz relato a seguir de 

seu Bernardino, nos termos locais3  

“Pensa só que muitas das vezes, nós por exemplo da zona rural, a gente tem 

todo ano as alagações, são muito grandes, destrói tudo né [...], mas a gente 

recomeça a cada ano, pois a cada enchente tudo acaba o [...]. Ali embaixo a 

casa recuou para trás com o banzeiro dos navios. Aqui i não porque o navio 

passa pelo lado de lá, mas dali mais para baixo a casa recuou com tudo, 

tombou as paredes aquela construção que tem na sede que é fechada de 

madeira isso aí quando enche se não fazer uma proteção arranca tudo mesmo, 

só fica a proteção de cimento. ” 

Com poucas divisórias internas que distribuem os quartos, sala e cozinha a edificação 

tem estrutura e vedações em madeira, sua cobertura hoje é predominantemente de alumínio ou 

zinco, devido ao acesso fácil a elementos construtivos industrializado, contanto há edificações 

cobertas com palha, material usado a princípio, como por exemplo uma choupana em 

                                                 
3 Entrevista realizada com o ribeirinho. 
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construção registrada na comunidade do Canabuoca 1, ver figura.  

 

Figura 45: Choupana em construção coberta com palha, registrada na comunidade 

Canabuoca 1. 

Fonte: Os autores. 

 

Como colocado acima, para construir uma casa precisa-se buscar a matéria prima na 

floresta. O uso da madeira, do barro, do cipó e da palha estabelecem uma estreita conexão com 

os povos tradicionais da região, como por exemplo, com a arquitetura indígena, principalmente 

no que se refere ao madeiramento para a estrutura tanto da palafita como do flutuante, como o 

uso de folhas de palmeira para fechamento. É comum vermos a comunidade empenhada como 

um todo nas tarefas concernentes ao desenvolvimento da região, à construção da casa ribeirinha 

e aos espaços comunitários, que acontecem por meio de mutirão, assim como o plantio e a 

colheita de suas roças, envolvendo não só a comunidade local, mas também as localidades 

vizinhas (OLIVEIRA JUNIOR, 2009, p.110).  

A construção da casa é um trabalho coletivo. O ribeirinho constrói sua casa ou estruturas 
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comuns de uma comunidade com ajuda de filhos, amigos e vizinhos. Em visita a campo tivemos 

a experiência de presenciar uma família construindo sua palafita, e crianças reproduzindo o 

conhecimento por meio de brincadeiras, montavam com as sobras de madeira da construção, 

pequenas casinhas no vão inferior da casa, miniaturas de palafitas, conforme imagem a seguir: 

 

Figura 46: Miniatura de casa feita por crianças durante construção realizada por seus pais de 

morada da família 

Fonte: 

 

No que concerne à estrutura da edificação – e não à fundação da edificação do 

ribeirinho, seja ela palafita ou flutuante – como mencionado constituem-se das mesmas 

características. Os esteios e barrotes, que são os pilares de sustentação. Após as estruturas 

verticais fixadas, são colocadas as travessas que sustentarão o madeiramento do telhado, 

travando a estrutura da edificação. Com o esqueleto da edificação pronto, o ribeirinho coloca a 

sua cobertura, seja de palha, fibrocimento ou alumínio, permitindo-lhe trabalhar o piso, as 

vedações, e a colocação das esquadrias na sombra projetada. Como relata Napoleão: “A gente 

coloca o telhado e depois que você vai trabalhar o assoalho, para não pegar aquela quentura do 

sol. E mesmo se fizer o assoalho no sol, ele arrebita inteirinho”. Arrebita por conta do tempo 
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de secagem, que é bastante curto.  

O tratamento dado à madeira é muito simples, bastante distinto daquele que ocorre nas 

grandes indústrias profissionais de comercialização da madeira no Brasil. Seu Bernardino relata 

nas suas palavras que “para os esteios e estrutura o tempo de secagem é basicamente nulo, se 

retira da mata e já se constrói a casa com proteção com óleo queimado. Para o piso o tempo de 

secagem é maior, mas mesmo assim se prega o assoalho o mais próximo possível um do outro, 

pois se a madeira estiver molhada, ela pode abrir um pouco, prevenindo grandes fendas”. 

Bernardino ainda relata que as madeiras como Itaúba (Mezilaurus Itauba), Louro 

(Bastardiopsis densiflora), Andiroba e Maçaranduba são “fortes, e mesmo sendo trabalhadas 

ainda úmidas, não favorecem a entrada de “bichos”, nas suas palavras “a não ser que você retire 

a madeira no luar, se você serrar ela no luar ela vai dar bicho”. 
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5.2 FICHAS DE ENTREVISTAS  

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Apoio: MackPesquisa 

Coordenadora: Célia Regina Moretti Meirelles 

Integrantes professores: Gilda Collet Bruna, Flavio Marcondes, Jair Antonio Oliveira Junior, 

Fabio Raia, Lucas Fehr, Silvio Stefanini Sant’anna 

Pesquisadores e alunos: na Carolina Brugnera, Alexandre Augusto Martins, Ana Cassia 

Sanches Vilela; Patrícia Tiemi Yamamoto Juvenal; Natália da Mata Mazzonetto Pinto; Jaqueline 

Duarte; Helen Santos Martins; Ingride Caroline Zippert; Paula. Alexandre Martins. 

CADASTRO DE BENS CULTURAIS 

Processo construtivo de habitação em madeira: interfaces e rebatimentos nas 

populações ribeirinhas do Amazonas. 

 

ENTREVISTADO 

Nome Bernadino Rocha dos Santos 

 

Localidade Canabuoca 3 

Coordenadas - 

Contato: - 

Origem da família - 

Idade - 

Tempo de residência no local - 

Atividade/Profissão Ex-presidente da comunidade 

Referências do núcleo social - 

Data da entrevista 26/04/2016 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

Pesquisador 1: “Você poderia falar seu nome completo e seus objetivos com a construção que 

vocês estão pretendendo fazer aqui, o que seria essa construção?” 
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Bernadino: “Meu nome é Bernadino da Rocha dos Santos, estou fazendo parte agora do Atletas 

de Cristo e dentro desse processo, desse movimento, do Atleta de Cristo a gente tem sonhos né, vários 

sonhos né, pra nossa comunidade e um desses sonhos é uma brinquedoteca para as crianças onde se 

possa ter um espaço melhor, uma aprendizagem melhor, uma educação melhor onde eles possam se 

sentir bem acolhidos e já nesse período de conversa que tem com a brinquedoteca, a gente já propôs 

uma outra situação que é uma casa onde podemos reunir com os nossos atletas e guardar nossos 

materiais né, igual eu falei: bola, equipamento, chuteira porque às vezes têm pessoas que vem mais 

de longe né, deixar tudo guardadinho pra que no momento que nós precisar já tem, já sabe onde buscar 

porque a gente tem encontrado um pouco de dificuldade pelo seguinte: tem nossos equipamentos aí 

temos que guardar, tem que dar aí da outra vez já não vem de maneira adequada como a gente espera, 

a gente tem contar com muitas pessoas que nós somos cinquenta, lá vai cinquenta jovens né que eu 

trabalho com eles né então fica muito difícil de trabalhar, dentro desse movimento tem muitos jovens 

né, então a gente pensou num local porque o local que a gente tem aí, é a cozinha da comunidade que 

a gente fez né é onde a gente se reuni com eles aí é então é isso que propõem essa ideia de a gente 

fazer um local de concentração, a gente tá com isso na mente né”. 

Pesquisador 2: “E esses atletas eles são de qual esporte? ” 

Bernadino: “Futebol, Atletas de Cristo. A gente já tem apoio da Visão Mundial como esses 

coletes que a gente recebe né, bola, (…) essas redes para colocar atrás da trave... a gente tem esses 

apoios né, tem encontros com eles como ano passado fomos até em Manuas participar de vários 

encontros que tem de outros municípios né, então lá junta todo os jovens dá uma faixa de 500, 600, 

800 jovens lá, então lá é uma disputa, um campeonato que eles fazem né e por sorte nós fomos 

campeão lá né, então esse ano nós vamos disputar campeão com os campeão, então isso foi muito 

bom para o jovem motivou muito eles né, porque isso aqui na nossa comunidade não existe né,não 

existe um movimento de jovens, existe outros que é movimento de veterano como outros campeonatos 

pra adulto … mas na área da juventude não existe então eu to pensando de esse ano fazer um 

campeonato só de 18 pra baixo né, de sete á dezoito e envolvendo mais ou menos umas 10 

comunidades para  fazer esse campeonato aqui na área da nossa comunidade.” 

Pesquisador 2: “Os atletas que vocês falaram para jogar aqui é mais recreativo ou é atleta para 

ser atleta... disputar torneio nacional... só para a gente entender um pouquinho. ” 

Bernadino: “O projeto ele vêm capacitando o jovem, no futuro quem sabe um ou dois ou três 

sair pra ir pro profissional, como já falaram que saíram o Jorginho, o Kaká, todos já passaram pelo 
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Atletas de Cristo né, então cada jovem tem um sonho né e por exemplo o jovem que joga futebol ele 

tem um sonho né quem sabe jogar no São Paulo, no Internacional, aí é sonho né, então a gente tá 

trabalhando em cima disso aí. ” 

Pesquisador 2: “E envolve as meninas também...” 

Bernadino: “Meninas também”. 

Pesquisador 2: “Essa turma que estava jogando aí parte deles é.…” 

Bernadino: “São cinquenta e poucos né, jovens que participam desse movimento Atletas de 

Cristo, agora os menorzinhos já fazem parte da brinquedoteca, então são mais ou menos cento e poucas 

crianças que envolve esse projeto entre Atletas de Cristo e brinquedoteca” 

Pesquisador 2: “Nós reparamos que atrás da escola tem uma construção, uma casinha amarela 

lá...” 

Bernadino: “Pois é lá que a gente reuni com eles, aquele localzinho, a cozinha da comunidade 

que quando tem o festejo aí é essa cozinha de fazer o alimento para vender. ” 

Pesquisador 2: “Ainda usa aquela cozinha …” 

Bernadino: “Isso. Ela é usada. ” 

Pesquisador 2: “ … É que parece que está meio abandonada…” 

Bernadino: “Não, não é que ela é uma igreja antiga né, já faz muitos anos, quando eu cheguei 

aqui isso já existia. ” 

Pesquisador 2: “Não se pensa em recuperar aquele prédio? ” 

Bernadino: “Pensa, só que muitas das vezes, nós, por exemplo, da zona rural, a gente tem todo 

ano as alagações são muito violentas chegam aqui destrói tudo né, então todo ano (esse ano graças a 

deus parece que não vai alagar) mas a gente recomeça a cada ano, aqui acaba tudo só fica meado de 

água quando a terra seca sai limpa aí você vai recomeçar tudo de novo. As casas aqui não, mas até 

aqui em uma época aqui embaixo a casa recuou para trás o banzeiro é muito forte dos navios, aqui 

não porque o navio passa pelo lado de lá mas dali mais pra baixo a casa recuou com tudo virou pra 

trás as paredes arranca tudo. Aquela construção que tem ali da sede que é fechada de madeira isso aí 

quando enche se não fazer uma proteção arranca tudo mesmo só fica a proteção de cimento”. 

Pesquisador 2: “Como é que é a proteção que vocês fazem? ” 

Bernadino: “É umas tábuas, a gente põe umas tábuas. Esse botequim que vocês estão vendo, 

não tem uma casinha pertinho do lado aqui? Isso aí se não fizer uma proteção daqui uns dois anos o 
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banzeiro da que arranca tudo fica só os esteios, todo ano a gente vai que reconstruir. O peso da água 

é muito forte arranca tudo. ” 

Pesquisador 2: “Então o maior problema da enchente aqui é o banzeiro? ” 

Bernadino: “O banzeiro, é o banzeiro. ” 

Pesquisador 1: “Em relação a arquitetura, a edificação, vocês pensam em retirar o material da 

própria mata aqui, que tipo de madeira vocês pensam em usar, como vocês vão fazer o tratamento 

dessa madeira, quanto tempo demora para retirar a madeira, secagem de madeira, etc.” 

Bernadino: “Em tempo de secar a madeira a gente faz só na base a gente chama aqui de 

assoalho porque a gente deixa ela secar, porque a madeira verde ela puxa muito ai você faz bem 

fechadinho o assoalho se não for uma madeira que esteja seca ela abre. ” 

Pesquisador 2: “Então vocês secam só o assoalho?” 

Bernadino: “Não, em termo de assoalho e de parede né, agora outro tipo de madeira como 

caibro, esse negócio de linha esse negócio aí não seca não. ” 

Pesquisador 2: “Os esteios também não?” 

Bernadino: “Os esteios não também, vêm do mato vai enfiando e...” 

Pesquisador 3: “Mas é todo tipo de madeira também?” 

Bernadino: “Aqui nós trabalhamos com madeira por exemplo a madeira de mais qualidade 

como a maçaranduba, a piranheira, a quariquara, é na base da terra né, aquela outra que chama de … 

esqueçi o nome, então são essas quatro, cinco qualidades de madeira que a gente faz a base da terra, 

agora para cima aí já vem o louro mamuí, já vem a jacareúba, vem a andiroba, a itaúba esses outros 

tipos de madeira que faz a construção pra cima. ” 

Pesquisador 2: “E não dá bicho nas outras (madeiras não secas)?” 

Bernadino: “Esse tipo de madeira como a itaúba, o louro, a andiroba elas são tão fortes que ela 

não dá. A não ser que você tire no luar tem esse negócio assim também, se você serrar ela no luar ela 

dá bicho, mas se você serrar ela no escuro ela não dá porque são madeiras muito potentes. A gente 

não faz trabalho nessa época a gente trabalha na época do escuro.” 

Pesquisador 4: “E como você pensou nesse espaço, você já teve ideia de como fazer, já 

desenhou?” 

Bernadino: “Não, nós não fizemos tá só na mente né, só na conversa. A brinquedoteca ela foi 

começada de seis por seis do tamanho da sala do colégio aí, que fazer direto no colégio, era já para ter 
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construído só que na época que eu era presidente dessa comunidade, tenho dois mandatos aí, seis anos 

de mandato e agora está com um mês e pouco que eu entreguei, o prefeito disse que ia construir uma 

nova escola porque a demanda de aluno é muito grande aqui né, então só aqui aí ficou no esquecimento 

isso até hoje, aí por isso que não se construiu. O prefeito ele não vai construir porque as aulas já 

começaram e não tem como parar a gente vai construir a sala já assim mesmo com o colégio desse 

jeito. Então o que nós projetou na conversa foi de fazer a casa de concentração do Atletas de Cristo 

do mesmo tamanho seis por seis. ” 

Pesquisador 3: “Essa dimensão tem alguma coisa a ver com a madeira, com a viga ou tanto 

faz? As distâncias entre os esteios...” 

Bernadino: “Tem, seis por seis, na base que a gente trabalha aqui ela leva seis esteios pra ficar 

bem fortes por causa das enchentes já no caso de doze por seis que vai ser duas grudadas na outra ai 

no caso vai multiplicar os esteios. ” 

Pesquisador 2: “Não vai ter banheiro para crianças e para os atletas? ” 

Bernadino: “...porque o banheiro fica fora a parte, uma peça a parte. ” 

Pesquisador 2: “Mas tem que ser elevado, porque quando tem enchente tem que ir pro banheiro 

também...(risos)” 

Bernadinho: “...porque aqui como as enchentes são grandes, a casa aqui quando é enchente 

não tem uma casa que não vai para o forró, todas vão para o forró, ás vezes têm pessoa que fica 

andando assim...” 

Pesquisador 2: “E se fizer mais alta a casa? ” 

Bernadino: “Ela fica frágil, o vento dá, ela balança. ” 

Pesquisador 2: “Mas aí não dá para travar? Vocês já experimentaram fazer mão francesa? 

Fazer diagonal? ” 

Bernadino: “Não, nós nunca experimentamos isso. ” 

Pesquisador 3: “Qual é a altura do piso que tem que não seja frágil? ” 

Bernadino: “Primeiro fazia assim de um metro, um metro e meio como as enchentes foram 

aumentando agora estão fazendo com dois metros, dois metros e pouco...” 

Pesquisador 3: “Mas que ponto que você acha que começa a ser frágil, balançar? ” 

Bernadino: “Olha, três metros de altura o assoalho, como nós chamamos, ela já fica... meu 

genro... ela (a casa) tem dois metros e oitenta quando o vento dá ela já.. Ela fica frágil” 
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Pesquisador 3: “quanto metro precisaria para fugir da enchente? ” 

Bernadino: “Vai depender da altura do solo da terra né porque no caso aqui a terra é mais alta 

e assoalho pode ser baixo agora pra lá (área mais baixa), onde vocês foram hoje, aí tem que ter no 

mínimo dois metros e meio, dois metros e sessenta pra água não chegar mas ela já balança.” 
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

Daniel: Na realidade , A nossa região... ela tem uma planície muito irregular, de alto baixo 

e relevo, ela é nem alto, de médio e baixo relevo, as nossas cidades, nós temos 61 municípios, eles 

nasceram, a grande maioria, e cresceram de forma um tanto desordenada , o nosso homem 

primitivo aqui da amazônia , o nosso indígena, os nossos antepassados mesmos, que por exemplo 

habitavam essas terras aqui, as antigas partes da nossa terra aqui são planícies... terras 

maravilhosas, onde você encontrar sítios arqueológico e é onde a gente encontra aqui são áreas 

realmente de terras muito nobre... 

Bom, por falar nobreza, alguns que vieram para essa ocupação da região, os chamados 

civilizados, que nós consideramos, eles aqui quando chegaram, traziam na sua bagagem, aquelas 

pessoas que vinham para ser os seus serviçais, era o tempo da escravidão ainda, e esses coronéis se 

instalavam nas planícies e como tinham todo o domínio nos arredores das propriedades é que eles 

faziam as moradas aqui, por exemplo, a cidade começou lá na Terra Preta, uma parte plana, ótima, 

maravilhosa. Com a ocupação após a abolição da escravidão, após a era da borracha, começou a 

acontecer a ocupação desses municípios, a grande maioria está na faixa entre 50 e 100 anos que é 

mais ou menos esse período. Bom, a ocupação desse período ela se deu com o homem do Nordeste, 

houve uma explosão... que nós deveríamos ocupar a amazônia existia um risco de o Brasil perder a 

amazônia por falta de ocupação, então se tentou atrair de alguma forma o homem do Nordeste, 

menos aculturado. Os coronéis que eram donos do domínio, que eram os patrões, eles começaram a 

submeter essas pessoas a situações as mais submissas possíveis, algumas dessas situações elas foram 

quase que propositais ou quase que planejadas. Naturalmente o caboclo que chegava lá do nordeste, 
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ele queria pela facilidade do acesso, pela proximidade com o rio, ele começou a ocupar... as nossas 

cidades são chamadas ribeirinhas, ribeirinhas porque elas nasceram a partir da margem do rio, então 

eles começaram a fazer essa ocupação a partir da margem. Os coronéis, as pessoas de melhor poder 

aquisitivo, de melhor formação elas dominavam a planície, se vocês viram aqui na cidade, as 

melhores residências, os melhores locais, são dessas pessoas que eram os comerciantes, que eram 

os que tinham um certo domínio, uma certa força, um certo poder, elas começaram a construir na 

planície, na área menos comprometida, na área não de risco e deixaram que as pessoas mais 

subalternas a eles fizessem suas habitações na parte.... então como não houve preocupação, a única 

parte onde houve alguma coisa de infraestrutura e de saneamento básico foi lá em Manaus, na capital 

que foi ocupada pelos ingleses e os ingleses tinham a visão, naquele tempo já, de infraestrutura, de 

saneamento básico e de meio ambiente... os nossos municípios, por incrível que pareça não é muito 

diferente também da maioria do nosso país, ele começou a se preocupar com as questões ambientais 

a partir dos anos 60 pra cá, antes disso, não havia nenhuma preocupação e nenhuma ação com 

relação as essas questões de infraestrutura, saneamento básico. Nós temos hoje 18 bairros no nosso 

município todos, todos, foram resultado de ocupação desordenada sem planejamento, sem traçado, 

sem urbanismo. As ruas, vocês chegam a alguns locais aqui, vocês podem observar lá no colégio 

José Mota tem uma mapa lá desenhado pelos alunos o desenho  da cidade mas se você pegar o 

traçado da cidade é assim (gesticulação de desordenamento) as ruas sabe... não tem traçado, não tem 

uma coisa planejada, as ruas que começam com 10 metros passam pra oito voltam pra quinze, voltam 

pra oito então é muito difícil você depois de estar construindo uma cidade com quinze, vinte bairros 

tentar dar um ordenamento pra isso, nós temos o primeiro plano de infraestrutura e de saneamento 

básico do município construído a três anos, você, depois de tudo isso instalado, você ir implantar... 

o único sistema de tratamento de esgoto que nós temos, de esgotamento sanitário é no condomínio 

que foi feito agora o mais recente que é o “minha casa minha vida” que a gente tem uma estação de 

tratamento ainda um tanto precário, só pra você ter uma ideia o primeiro, o restante, nós temos vinte 

e três mil casas na cidade, dessas vinte três mil casas metade ela tem de alguma forma fossa séptica, 

a outra metade ela não tem, ou ela tem alguma canalização, alguma coisa que joga pra parte mais 

baixa, que eu falei que a gente tem o relevo aqui ( gesticulação de desnível) , as partes mais baixas... 

o nosso município é conhecido como princesa dos solimões, ele tem uma formação. 
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

CONTOS: 

Tinha um camarada aqui em Manacapuru, um morador antigo, que inventava muita 

história, aí as pessoas falavam: tu está mentindo, ele contou uma história que ele foi pescar uma 

vez, ai quando chegou no igapó, tinha uma voz chamando assim: “vem cá, vem cá, vem cá...”. Ele 

ficou com medo, ficou olhando, e pensou, alguém está me chamando, ficou olhando a água entre 

as copas das árvores, e saiu remando devagar. Quando ele chegou próximo, deu um vento forte, e 

apareceu um disco de vinil dentro da água. Ele mexeu ali com o remo e começou a tocar: “vem cá 

cintura fina, cintura de pilão”.  

Aí o que era isso, tinha o pedaço de vinil de um disco, e tinha o espinho do joaninho, é um 

espinho de palmeira bem fininho... aí aquele espinho batia no vinil e ficava tocando: “vem cá, vem 

cá” aí quando deu o vento forte rodou o pedaço de vinil e tocou um pedaço da música!!! Então 

estas são histórias de pescador! 

E teve só um cara que foi desafiar ele na história, e ele disse que a poronga dele caiu dentro 

do rio quando ele estava pescando (poronga é uma lamparina que amarra na cabeça). 

A história é assim... 

Pecador 1: “rapaz eu fui pescar, e eu peguei um peixe tão grande que o peixe tinha mais de 

um metro de um olho para o outro”... Pescador 2: “ah isso não é nada, e eu que fui pescar e minha 

poronga caiu no rio, e eu fiquei mais de duas horas vendo aquela luzinha acesa no fundo do rio”.  

Pescador 1: “larga de ser mentiroso homem”...  

Pescador 2: “Então diminui o tamanho do seu peixe que eu apago minha poronga” 

Entre estes contos têm muita coisa que são verdade. 

Tinha um antigo índio mura que tinha vitiligo, o apelido dele era pinta. Nós tínhamos 

medo dele, porque diziam que quem encostasse nele ia ficar pintado, mas hoje o pinta sumiu por 

aqui.  

 

CASAS DA CORRENTEZA: 

A realidade é essa né... na casa dos ribeirinhos no bairro de correnteza, principalmente ali 

no bairro da rua Afonso Pena. Se esta enchente se aproximar da enchente do ano passado nós 

vamos ter uma situação calamitosa para aquele povo porque as casas ali não aguentam a próxima 

enchente. A defesa civil vai ter que fazer um trabalho de remoção na maioria daquelas residências 

porque o povo não poderá mais voltar para lá pois já está colocando em risco a vida daquelas 

pessoas. 

Aquele bairro tem maios ou menos 15 a 18 anos.  

As pessoas que moram ali são de baixa renda, e pelo que a gente acompanha, a evolução 

destas pessoas no que se refere a moradia, antigamente as pessoas construíram com sobra de 

material da serraria, então o material é de segunda sem qualidade. Então as pessoas já estão em 

uma situação insalubre por conta do esgoto a soma desta questão do material. É interessante nos 

como defesa civil ter este olhar mais arquitetura da casa, porque seria, buscar na política pública 

habitacional do município, poderia criar um programa mínimo de construção de residências no 

próprio local, um programa de melhoria da moradia, que traga mínimo de conforto e segurança.  

[...] 

Nós estávamos conversando com o professor, de utilizar aquela parte de baixo na época da 

seca. Como as palafitas são muito altas pode-se utilizar isso como um ambiente integrado a casa. 

Eu achei muito interessante isso, até mesmo como defesa civil, que nós vemos que poderia ser 

cuidado o meio ambiente através de políticas públicas e educação. Poxa daria para melhorarmos a 

qualidade de vida destas pessoas. Trabalhar a questão como um todo. 

[...] 
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O que causa a maior instabilidade neste solo, é que as pessoas fazem um corte neste solo, 

ou então retira toda a vegetação. Um outro agravante é que toda água servida se joga no barranco, 

podendo fazer uma canalização para prejudicar menos o meio ambiente. Hoje no Brasil nós temos 

várias situações de área de risco que estão sendo trabalhadas.  

[...] 

Sabe-se lá, tudo a gente tem aqui pertinho na cidade. Faltou Políticas Públicas mas alguém 

tem que fazer né.  

[...]  

O ano passado nós tivemos uma estiagem aqui forte, em relação às queimadas. Nós éramos 

os terceiros que estava tendo falta de queimadas. Não tínhamos aparelhos, pois não tínhamos 

como combater, amanhecia o dia e a cidade estava um nevoeiro só. Então nós resolvemos 

trabalhar a educação. Nós batemos forte nas escolas, porque aqui no final do dia, a vó, a mãe o 

filho varre o quintal, recolhe as folhas e toca fogo. Com isso nós passamos de terceiro para 

décimo! Quando voltávamos a escola, os alunos diziam assim. Professor, minha mãe estava 

botando fogo lá em casa, mas a gente não deixa. Pois prejudica a gente.  

As crianças denunciavam os próprios pais e avós.  

Nós fizemos esta campanha em tempo recorde, nós fizemos em dois meses. Muito rápido. 

Nós até nos surpreendemos, pois, as crianças já chamavam a gente para conversar em outras 

escolas. As crianças distribuem entre a comunidade os panfletos que nós distribuímos. Foi algo 

revolucionário porque todo mundo queria se juntar a nós.  

Mas estamos com dificuldade financeira. Nós estamos com uma cartilha inteirinha pronta 

mas não temos verba para imprimir.  

 

FOTOS DA EQUIPE EM CAMPO E ENTREVISTA 

    

Reunião com defesa 

civil em Manacapuru. 

 

Reunião com defesa 

civil em Manacapuru. 

Natalino em entrevista.  
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

Renato: Tudo bem pessoal, eu sou pescador, pescador artesanal. Eu morava ali no Lago Azul, 

aliás eu tenho uma casa lá, mas devido a dificuldade para mim vir e volta, eu resolvi comprar um 

flutuante e morar na água, porque a base é essa né, para o pescador quanto mais perto do rio melhor.  

Renato: “A moradia aqui é... (Antes, como vocês viram aqui, queria que vocês filmaram essa 

área aqui ó se não é que já filmaram) isso era tudo coberto de anime?? Que nem ali está , aí nós nos 

reunimos, os comunitários e fizemo aqui um.., como se diz uma júria né? Aí nós fizemo, trabalho 

aqui 11 dias para tirar essa anime para justamente colocar esse flutuante como vocês viram aqui. 

Porque que nós fizemo isso? Porque quando nós tava lá fora as tempestades muito forte, dava 

uma tempestade muito forte que mexiam com a estrutura do flutuante, e tem muitos flutuantes que 

não tem aquela estrutura pra aguentar uma tempestade, foi justamente por isso que nós viemos  

morar aqui ...“Pra construir um flutuante desse como vocês estão vendo aqui a base da estrutura 

exige muito trabalho... Como por exemplo açacu, o açacu que vocês estão vendo aqui ó ela são 

açacuzeiro, é o ideal para construir um flutuante, o que a gente faz? A gente pega as bóia (??) uni 

tudinho elas e aí faz uma base né, no tamanho que você queira fazer, faz pequeno , médio e grande, 

esse aqui é o médio, um flutuante médio, a capacidade aqui põe 20 toneladas mas ainda têm maior 

que isso , lá fora é maior, aí faz as barra tudinho aqui você constroem altura que você quer também 

né , o flutuante, você pode fazer ele, assim, de um normal e pode fazer de dois pisos conforme a 

capacidade da bóia aguentar aí depois que fazer a estrutura com tudo que nós estamos vendo aqui ó , 

nós vamos pegar o assoalho em cima dessas madres aqui ó vêm ainda uma outra estrutura de 

madeira aí cria o assoalho, ai depois do assoalho nós vamos fazer as paredes tudinho a divisão 

dentro... é uma mão de obra muito grande tá, exige muito trabalho e muito dinheiro fazer uma 

flutuante desse, mas como vocês estão vendo aqui ó é uma casa de madeira em cima d'água tá você 

leva pra onde você quiser. 

Pesquisador 1: “E por exemplo, quais madeiras vocês usam sem ser o açacu para vocês fazer 

essas vigas..., qual madeira? ” 

Renato: “Por exemplo essa aqui, a viga, elas são maçaranduba, a madeira boa para fazer a 

viga flutuante a madeira duradoura mesma coisa as malhas... vocês podem usar também a itaúba, 

madeira que aguenta né que são mais durativas. ” 

Pesquisador 1: “Esses são pilares ou esteios, como você chama? ” 

Renato: “Se fosse em uma alvenaria eram pilares né? Mas como é madeira é que nem você 
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falou, é esteio isso aqui, é o esteio que sustenta justamente a base de cima né, a estrutura todinha de 

cima é sustentada pelos esteios né? ” 

Pesquisador 1: Então só para entender.... Primeiro vem a estrutura que vai segurar o piso 

depois vocês já colocam o telhado e depois vem fazer o piso...” 

Renato: “Justamente” 

Pesquisador 1: “E as vedações, as janelas, como vocês trabalham, as paredes? ” 

Renato: “As parede é de madeira mas de madeira mais leve como louro, marupá , é a madeira 

mais utilizada justamente para não ter tanto peso, essas são as madeiras utilizadas.” 

Pesquisador 2: “Os esteios são de que madeira? ” 

Renato: “È maçaranduba, mesma estrutura do vigamento que você tiver faz em cima, é 

vermelha, madeira boa, durativa. ” 

Pesquisador 3: “De onde vem essa madeira? ” 

Renato: “Essa madeira é da nossa região mesmo. ” 

Pesquisador 1: “Quanto mede mais ou menos esse flutuante o senhor sabe? ” 

Renato: “Esse daqui ele tem na base de uns 16 metros por 10 essa base aí.” 

FOTOS DA EQUIPE EM CAMPO E ENTREVISTA 

    

Acesso via terra da 

comunidade Rosa 

Mística. 

Renato guiando pela 

comunidade. 

Equipe em canoa 

durante visita. 

Entrevista com Renato 

sobre construção de 

flutuante. 

 

A MORADIA RIBEIRINHA 

Característica Flutuante 

 

Construtor Amigo do entrevistado 

Uso atual  

Uso original  

Acessos À canoa 

Pavimentos 1 

Topografia do 

terreno 

No rio 

Estruturas anexas 

a casa 

Não há 

Estado de 

conservação 

Em construção 

Descrição da paisagem envolvida: Localizado na comunidade rosa mística na região 

metropolitana de Manacapuru. Esta comunidade está em igarapé do Rio Solimões 
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SOLUÇÕES E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS 

MEDIDAS 

Fachada Frontal 16m Pé-direito. 3,4m 

Fachada Posterior 16m Distância da 

superfície. 

- 

Fachada Lateral 10m Tamanho das 

aberturas. 

- 

MATERIAIS 

Estrutura Madeira (Açacu) Janelas. Não foram 

executadas até o 

momento da 

entrevista. 

Vedações Madeira (Marupá) Piso. Não foram 

executadas até o 

momento da 

entrevista. 

Portas Não foram executadas 

até o momento da 

entrevista 

Existe bambu na 

região? 

Não. 

Origem dos materiais Madeiras da região e compradas de madeiras trazidas de barco 

COBERTURA 

Tipo de estrutura Vigas e esteios de 

maçaranduba 

 

Medida da cumeeira 6,1m 

Tipo de telha Metálica (alumínio) Medida do beiral  

VARANDA 

Existe varanda na casa? Em construção Principais usos  

Medidas  Existe píer?  

MAROMBAS 

Já passou por enchentes?  

Descrição:  

DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS E SOLUÇÕES 

Descrição das técnicas e soluções construtivas:  

Para a construção das edificações FLUTUANTES em madeira primeiramente faz-se a 

malha estrutural, sobre as boias de açacu serão fixados os pilares da casa, denominados 

regionalmente como 'esteios'. O segundo passo é colocar as tesouras e o madeiramento do telhado 

travando a estrutura da edificação. A cobertura, geralmente com estrutura de madeira, é colocada 

antes mesmo da vedação proporcionando sombra para o trabalho restante. Os passos seguintes são: 

a vedação em tábuas de madeira, o piso, e por fim as portas e as janelas. A fixação tanto da 

estrutura como da vedação e dos caixilhos é feita com pregos e com o próprio encaixe da madeira. 

As “bóias” (açacu) para fazer a base; 

Pode-se movê-la para onde desejar; 

O Marupá é utilizado para vedações pois é mais leve; 

Módulo de 4m; 

Açacu: Compram da madeireira; transporte em barco; 
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Na base adaptam a diferença de altura entre um tronco e outro com pedaços de madeira; 

FOTOS E CROQUIS DAS EDIFICAÇÕES E TÉCNICAS IDENTIFICADAS 

    

Flutuante visitado em 

construção 

Estrutura do assoalho.  

 

Estrutura do Telhado Detalhe da fixação nas 

toras de açacu 

 

 

CONFORTO TÉRMICO 

Soluções identificadas 

por equipe acadêmica 

em campo 

Em construção 

Percepção do morador  

Medição Externa  Medição Interna  

 

CADASTRO DE BENS CULTURAIS 

Processo construtivo de habitação em madeira: interfaces e rebatimentos nas 

populações ribeirinhas do Amazonas 

ENTREVISTADO 

Nome Denilson Mendonça Mota 

 

Localidade Mirandura, Bairro Correnteza, Rua Afonso 

Pena 

Coordenadas 3°18'14.92"S / 60°36'43.70"O 

Contato:  

Origem da família  

Idade  

Tempo de residência no 

local 

 

Atividade/Profissão Construtor 

Referências do núcleo 

social 

 

Data da entrevista 26/04/2016 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

Pesquisador 1: Primeiro eu queria que você contasse um pouco da sua história, conta como 

você chegou aqui? Como você veio? Como você veio para cá? E depois falar se você puder ... como 

você constrói uma casa? O que coloca? A primeira peça que coloca?  

Meu nome completo é Denilson Mendonça Mota. Nasci no município de Anduba, tenho 
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quarenta e um ano, sou casado, tenho quatro filhos.  

Pesquisador 1: Aprendeu a construir com quem?  

Denílson: Com meu pai, comecei com meu pai.  

Pesquisador 1: Qual o nome do seu pai?  

Denílson: Meu pai é Nilton Mota Dias, ele ... comecei a trabalhar com ele lá em Manaus, não 

construção dele lá, que eu ajudava ele a fazer, aí eu fui para lá para ajudar ele e fui observando como 

é que ele fazia, como ele fazia a medição, aí eu fui gravando aqui em mente né ... aí depois que eu 

arrumei família eu fui colocar em prática aquilo ali. Aí foi quando eu comecei a construir né ... essa 

aqui também é casa, essa do lado, eu mesmo que fiz ela.  

Pesquisador 2: Essa daqui não é do senhor?  

Denílson: Essa aqui é do meu filho. Eu fiz também. Essa é do meu cunhado, foi eu que fiz 

também.  

Pesquisador 2: Muito bonita! 

Denílson: E aí foi assim né...  

Pesquisador 1: E como constrói uma casa dessa? Qual que é a primeira parte que você 

constrói?  

 Denílson: A primeira parte é o esteio, justamente essa peça mais comprida aqui, ai 

esquadreja ela.  

Pesquisador 1: Esquadreja?  

Denílson: É esquadrejar, mete as linhas, aí tem que esquadreja ela pra sair toda numa 

metragem só. Tanto na parte da frente quanto na parte de trás, a largura.  

Pesquisador 1 Qual que é a medida dessa?  

Denílson: A medida dessa aqui tem cinco metros de largura, por dezesseis metros de 

comprimento, por dentro. Por fora, ela ta seis metros, porque ela parte cinqüenta centímetro para fora 

desse beiral ai, ai o outro e com cinco que tem em baixo neh ... aí cinqüenta de um lado, cinqüenta 

do outro dá uma métro, dai seis metros, por dezoito metros de ... por fora de comprimento, que é 

dezesseis, aí passa cinqüenta para cá e cinqüenta para trás, no caso dos dezessete metros.  

Pesquisador 1: Aí colocou os esteios ...  

Denílson: Aí vem a parte do meio que é os barrotes, que esse mais curto, que é onde vai dar a 

altura do assoalho, as tábuas forradas.  

Pesquisador 1: Ahh esse é o barrote que vai no meio.  

Denílson: Esse é o barrote que vai no meio.  

Pesquisador 1: Ele vai sustentar o assoalho?  

Denílson:  Ele vai sustentar o assoalho, o barrote com o esteio.  

Pesquisador 1: O esteio vai do chão até o teto?  

Denílson; Sim do chão até o teto! O barrote só é do assoalho para baixo, aí depois vem o 

estrado do assoalho e as tabuas de parede para acertar nehh  

Pesquisador 1: Aí depois qual que é essa parte aqui?  

Denílson: Essa aqui, travejamento que a gente chama, todinho ele é ...  

Pesquisador 1: E o telhado?  

Denílson: O telhado a gente tem que colocar a escada, que dizer do jeito que a gente tem 

aqui, tem mil maneiras que a gente faz. Faz de cabo, que no caso é essa aqui, que tem essas peças 

aqui assim ó ... uma perto da outra e tem o que a gente chama de estirante também neh ... que é dessa 

aqui ó, que a gente chama essa aqui de tesoura, aí bota ali ó ... direto como ta aquela nossa ali ó ... 

com ripinha assim no meio, aí é duas peças direto, economiza mais a madeira, economiza mais o 

prego, mas eu achei que fica mais frágil do que assim, no meu ponto de vista, ela não fica muito 

segura não. Porque essa nossa, quando eu construi ela, ela não tinha uma goteira, uma casa bem 

bonita bem ... mas com o passar do tempo, dos anos ela vai ... Estamos com oito anos morando nessa 
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aqui, inclusive a gente vai reforma ela também, e aí ela vai mexendo né conforme vai o vento né ... 

ai. Começou a gotejar já. Dessa forma aqui não, ela tem mais resistência, ela tem mais segurança, é 

porque, tem mais madeira para segurar, tem ripão.  

Pesquisador 2: Nessa aqui é menos madeira então ... é só ...  

Denílson: Ela leva menos madeira, mas em compensação ela não é muito segura, essa aqui 

leva mais madeira mas tem mais segurança.  

Pesquisador 2: E aí vai desfazer essa que está aqui dentro ...  

Denílson: Sim, primeiro a gente vai cobrir no caso, como não dá para a gente desmanchar 

ela, porque tem as coisas aqui dentro. A gente vai cobrir ela todinha, aí depois que cobrir ela aí não 

tem como molhar, aí agente começa a descobrir essa dai, para começar a fazer a parte do assoalho 

que aí é para ir subindo aqui para cima, para poder ocupar o espaço lá atrás.  

Pesquisador 2: Mas vai usar esse nível ou você vai usar aqui em cima?  

Denílson; A gente vai desmanchar tudo, vai usar esse aqui ó.  

Pesquisador 2 : Ahhh tahhh porque a água sobe até aqui ?  

Denílson: A água sobe, no ano passado ela chegou ... ó essa marca dela aqui. Ai a gente tá 

fazendo a cima da água cinqüenta centímetro, acima da água ... é !  

Pesquisador 2: Entendi!   

Denílson: Ai depois que a gente vai fazer o assoalho, o restante do travejamento que falta neh 

.. a gente vai mete outra peça daqui no meio, porque não tem como colocar agora por causa da casa 

né ... aí depois a gente vai mexer nela e fazer o assoalho.  

Pesquisador 1: E essa parte de decoração, como que faz? Essa parte do desenho?  

Denílson: Do desenho? Isso aí a gente risca no lápis, lápis que risca a madeira nehh ... aí a 

gente tem vários modelos nehhh a gente usa ... têm os mais fáceis, e os mais difíceis também, mais 

bonito mais difícil.  

Pesquisador 2: Pra embelezar mesmo!  

 Denílson: É ... aí vai do gosto de cada um, tem gente que faz assim ... aquele que prefere a 

sua preferência neh!  

Pesquisador 1: E são modelos fixos assim ... tipo assim? Existem vários modelos?  

Denílson: Existem vários modelos é ...  

Pesquisador 1: A pessoa cria na hora ou não ... alguém já fez ?!  

Denílson: É como a gente não quer usar os que já tem por aí, a gente cria.  

Pesquisador 2: A gente fica se perguntando por que se faz tão pequenininho o beiral?  

Denílson: Mas aí é porque muitas das vezes é o recurso, muita madeira, mais telha, precisa 

colocar mais telha ai ... no caso um beiral mais alto aqui, ia levar quase mais duas telhas grandes, ai 

no caso aqui não, a gente vai usar uma telha inteira.  

Pesquisador 2: E essa madeira vem de onde?  

Denílson: Essa madeira aqui, tamo aproveitando ela de um terreno que a gente tem na estrada 

no Km 7 e a gente colocou um ( ... ) a gente fez uma casa também lá, a gente tá fazendo um plantio 

lá na área do terreno, então a madeira que nóis derruba lá a gente aproveita ela pra fazer essas casas.  

Pesquisador 1: E qual madeira que você usa?   

Denílson: A madeira é variada, ela varia, de vários tipos ... mas o mais apropriado esse tipo 

de ... até pro terreno, o terreno é encharcado, essa madeira aqui é o loaritu que a gente chama, muito 

resistente pra água pra terra.  

Pesquisador 2: E essas mais fininha aqui?  

Denílson: As outras mais fina é ... aí é assim, o principal da madeira da casa, são os esteio e o 

barrote sempre, eles tem contato com a terra e também com a água, quando vem as enchente neh ... 

ai eles são mais resistente, agora essas outras de cima não, pode ser uma madeira diferente. No caso 

desta daqui é, ela são guaruba que chama, ai tem loro, tem vários tipo de loro neh, tem o loro 
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mamori, loro amarelo, loro abacate, vários tipo de loro de madeira, tem o cedrinho  também, que é 

justamente a tábua que a gente vai usa aqui pra fazer o assoalho e fazer as paredes, é o cedrinho que 

a gente chama, tem outra madeira também neh, que não são madeira de lei mas  a gente aproveita pra 

dentro de casa, por dentro das parede dos quarto a gente usa essa madeira, mas as partes que fica por 

fora, onde pega chuva madeira são mais dura. A telha é brasilit.  

Pesquisador 2 : O senhor sempre usou dessa ou já usou de outro material ... de madeira ?  

Denílson : Só essa. E aí essa madeira a gente está aproveitando de lá. É madeira porque a 

gente não pode também corta, pelo meio ambiente, a quantidade... assim a extensão que a gente pode 

usar neh ... ai dentro dessa área que a gente vai aproveitar a madeira.  

Pesquisador 2 : Tem outros construtores aqui na comunidade ?  

Denílson : Só esse rapaz que tá ali e num tem um outro que .. não tem ali perto ?! Eles estão 

construindo também lá !  

Pesquisador 2 : E ai vocês vão construindo para os vizinhos pra sua família ?  

Denílson : É ...  

Pesquisador 1 : Então seu filho constrói também ?  

Denílson : Ele ajuda, mas ainda não tem o domínio.  

Pesquisador 2 : Quantos cômodos tem aí dentro ?  

Denílson : Aqui no caso, vai se seis cômodo. 

Pesquisador 2 : Ai é sala com a cozinha ?  

Denílson : É que ... como é duas família, meu filho e minha filha neh ... são duas família,  

então a gente divide a casa no meio, ai no caso vai ficar um quarto, uma sala e uma cozinha pra cada 

uma.  

Pesquisador 2 : E ai vai ter entradas diferentes ?  

Denílson : Isso aí .. a gente vai fazer tipo um corredor varanda, vai ter acesso pra que for 

entrar pela parte de trás . 

 

FOTOS DA EQUIPE EM CAMPO E ENTREVISTA 

    

Denílson em 

entrevista 

Denílson em entrevista Equipe em entrevista 

com Denilson 

Casa de Denilson na 

rua, terceira a direita.  
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A MORADIA RIBEIRINHA 

Característica Palafita 

 

Construtor Autoconstrução 

Uso atual Habitação 

Uso original Habitação 

Acessos Frontal 

Pavimentos 1 

Topografia do 

terreno 

Várzea 

Estruturas anexas 

a casa 

Passarela de ligação com a 

casa da vizinha, cuja 

proprietária é a filha de 

Denilson. 

Estado de 

conservação 

Médio, contanto está 

reformando a casa 

Descrição da paisagem envolvida:   

Localizado em área de várzea, o bairro da Correnteza em Manacapuru teve suas primeiras 

construções a partir de uma ocupação informal. Sendo assim, com o passar do tempo, o poder 

público local forneceu para esta população que ali estava uma infraestrutura mínima como 

abastecimento de água e energia. A via principal foi elevada no último ano pois, por se tratar de 

uma área extremamente alagável, os resíduos jogados na parte inferior das palafitas estavam muito 

próximo aos moradores. Há esgoto e lixo sob as palafitas.  

As Casas têm as estruturas muito precárias devido às enchentes recorrentes e o material de 

baixa qualidade empregado; 

 

SOLUÇÕES E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS 

MEDIDAS 

Fachada Frontal 5m Pé-direito em construção 

Fachada Posterior 5m Distância da 

superfície 

em construção 

Fachada Lateral 16m Tamanho das 

aberturas 

em construção 

MATERIAIS 

Estrutura Madeira Janelas em construção 

Vedações em construção Piso em construção 

Portas em construção Existe bambu na 

região? 

não 

Origem dos materiais em construção 

 

 

COBERTURA 

Tipo de estrutura Madeira (guaruba), 

tirante (cedrinho) 

Medida da cumeeira em construção 
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Tipo de telha Fibrocimento e 

alumínio 

Medida do beiral em construção 

VARANDA 

Existe varanda na casa? Sim, frontal Principais usos Passagem e estar 

Medidas  Existe píer? Não 

MAROMBAS 

Já passou por enchentes? Sim 

Descrição: Construção de uma nova casa em um nível mais elevado 

DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS E SOLUÇÕES 

Descrição das técnicas e soluções construtivas:  

-Para a construção das edificações em madeira primeiramente faz-se a malha estrutural, 

cavando buracos na terra onde serão inseridos os pilares da casa, denominados regionalmente como 

'esteios' e “barrotes”. O segundo passo é colocar as tesouras e o madeiramento do telhado travando 

a estrutura da edificação. A cobertura, geralmente com estrutura de madeira, é colocada antes 

mesmo da vedação proporcionando sombra para o trabalho restante. Os passos seguintes são: a 

vedação em tábuas de madeira, o piso, e por fim as portas e as janelas. A fixação tanto da estrutura 

como da vedação e dos caixilhos é feita com pregos e com o próprio encaixe da madeira. Esta 

edificação está sendo construída sobre edificação existente reutilizando materiais da edificação 

antiga.  

Madeiras utilizadas: Lolarito, Guaruba (nos caibros e estirante) e Cedrinho (assoalho); 

 

CONFORTO TÉRMICO 

Soluções identificadas 

por equipe acadêmica 

em campo 

Em estudo 

Percepção do morador não 

Medição Externa 36,7ºC (vedação) 

61ºC (parte externa da 

cobertura) 

Medição Interna 35ºC 

 

CADASTRO DE BENS CULTURAIS 

Processo construtivo de habitação em madeira: interfaces e rebatimentos nas 

populações ribeirinhas do Amazonas 

ENTREVISTADO 

Nome Elanias Santos Moris 

 

Localidade Canabuoca 1 

Coordenadas    

Contato:  

Origem da família  

Idade  

Tempo de residência no 

local 

 

Atividade/Profissão Agricultora 

Referências do núcleo  



97 

social 

Data da entrevista 28/04/2016 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

Elanias: Meu nome é Elanias dos Santos Moris e sou conhecida como Lane.  Eu não era 

daqui eu não conhecia esta região, quem conheceu foi meu esposo viajando em um barco. Ele disse 

assim: vamo para lá onde eu nasci, eu me criei, que lá é um lugar muito bom. A gente mora aqui já tá 

com 17, vai fazer 18 anos.  Então nós decidimos vir para cá. Não aqui na Fé em Deus mas ali pra 

cima, na Cristo Rei. Lá a gente morou em uma casa de farinha, assim, aberta ao ar livre por algum 

tempo. Tudo no início é difícil, logo que a gente chega de primeira, não conhece ninguém, não tem 

nada, a gente morou em uma casa de farinha. Até a gente poder construir a primeira casa da gente. A 

primeira casa foi de palha, já ouviu falar na casa de palha? 

Pesquisador: não, como é a casa de palha? 

Elanias: É só a armação é madeira, pau roliço mesmo, que nem vara, a primeira casa. Então, 

nos tirava o pau roliço mesmo, tipo forquilha, e compramos as palhas, que é muito barato. Então abre 

a palha que ela vem como um rolo, e cobre. Então a nossa primeira casa foi de palha. Tanto ela dá 

para cercar, fazer as janelas, tudo direitinho como uma casa de madeira, mas ela fica mais fria, mais 

fresca que a de madeira. 

Pesquisador: Quem construiu? 

Elanias: Meu marido mesmo 

Pesquisador: E o que é o pau roliço? 

Elanias: É pau branco, desses que não duram muito tempo, então a diferença da cobertura de 

palha é que se o vento bater muito forte, ela pode virar e descobrir a casa. Pois elas são pregadas só 

no talo, as pontas são presas uma por uma. Daí a gente conheceu o marido da Nete, e foi quando 

começamos a construir a casa de madeira, que não usa mais o pau branco, a gente usa pau de 

qualidade que nem: maçaranduba, o louro...  

Pesquisador: Então esta Casa foi a que vocês construíram na outra comunidade certa? Quando 

vocês vieram para Fé em Deus? 

Elanias: Sim, viemos para Fé em Deus a dois anos. 

Pesquisador: Como vocês decidiram mudar para ca: 

Elanias: Isso aqui é uma comunidade, não tem dono, é uma associação onde as pessoas 

podem construir a casa e ficar enquanto a pessoa é da associação. Como nós somos da congregação, 

conversei com o pessoal e eles deixaram construir aqui. 

Pesquisador: e o que você faz no dia-dia? 

Elanias: Eu planto minhas plantas, cebolinha... teço um crochê. Faço sobre encomenda.  

Pesquisador: o que é esta hora elevada? 

Elanias: É o canteiro. Aqui é difícil plantar no chão. Por causa da enchente. E como aqui é 

utilizado o estrume do gado, se nos colocar na terra ele se desfaz, então a gente conserva 

separadamente, a gente planta só com ele. Então fazemos a caixa, deixamos o estrume aí, até se 

desfazer, e aí plantamos a cebolinha. A gente usa essa palha quando se decompõe.  

Pesquisador: Qual a profissão do seu marido? 

Elanias: Ele é obreiro. Ele prega o evangelho. Ele se considera construtor também, pois pelo 

fato do pai dele ser construtor de casa, ele constrói também. Esta casa o pai dele armou, esquadrejou 

a casa, e ele fechou.  

Pesquisador: No piso vão passar algum produto em cima? 

Elanias: Isso é marupá, mas a inteligência da casa foi fazer ela alta, para água não chegar. 

Quando a gente pinta é de tinta óleo.  

Pesquisador: vocês reutilizaram a madeira de casas antigas? 

Elanias: Sim. 
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Pesquisador: Qual o tamanho dela? 

Elanias: é 8 x 18 metros. Os esteios colocamos de 3 metros em 3 metros.  

Porque vocês usam esta telha metálica se a palha é mais fria? 

Elanias: Está telha esquenta mais que a palha, mas eu não sei porque a gente não usa mais 

palha. Eu acho que é a segurança, a palha não dura muito tempo, chove dentro. A palha dura de 2 a 3 

anos, por aí. Não é tão rápido a decomposição, mas também não é tão duradoura. Está aqui é telha 

galvanizada. A telha de alumínio está muito cara, aí usamos está mesmo.  

 

FOTOS DA EQUIPE EM CAMPO E ENTREVISTA 

    

Elanias na rede de sua 

casa. 

 

Horta suspensa de 

temperos 

 

Vista da janela frontal 

para o Rio Solimões 

 

Vista da janela lateral 

para igreja resbiteriana 

 

SOLUÇÕES E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS 

MEDIDAS 

Fachada Frontal 8m Pé-direito 3,5m 

Fachada Posterior 8m Distância da 

superfície 

1,82m 

Fachada Lateral 18m Tamanho das 

aberturas 

Porta = 1 x 2m (l x h); 

Janela = 1,58 x 1m 

MATERIAIS 

Estrutura Madeira Janelas Madeira 

Vedações Madeira Piso Madeira 

Portas Madeira Existe bambu na 

região? 

 

Origem dos materiais Da região 

COBERTURA 

Tipo de estrutura Madeira Medida da cumeeira 3,5m 

Tipo de telha Metálica (alumínio) Medida do beiral 2,51m 

VARANDA 

Existe varanda na casa? Sim, frontal Principais usos Estar 

Medidas 2,2m x 8m Existe píer? Não 

MAROMBAS 

Já passou por enchentes? Não 

Descrição:  

 

DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS E SOLUÇÕES 

Descrição das técnicas e soluções construtivas:  

Edificação palafita em construção com grande vão de madeira, 8 metros. Foi construída pelo 

marido e sogro de Elanias utilizando Lolarito; Guaruba (nos caibros e estirante) e Cedrinho (assoalho). 



99 

Distante do chão não pegou cheias.  

 

FOTOS E CROQUIS DAS EDIFICAÇÕES E TÉCNICAS IDENTIFICADAS 

    

Fachada Frontal Cômodo interno, casa 

em construção 

Acesso Frontal pela 

escada 

 

Legenda: Botas para o 

lado de fora da casa 

 

CONFORTO TÉRMICO 

Soluções identificadas 

por equipe acadêmica 

em campo 

Algumas aberturas foram feitas levando em consideração a direção do 

vento; 

Percepção do morador A palha deixa a casa menos quente, contanto ela dura pouco e é facilmente 

levada pelo vento 

Medição Externa  Medição Interna  

 

CADASTRO DE BENS CULTURAIS 

Processo construtivo de habitação em madeira: interfaces e rebatimentos nas 

populações ribeirinhas do Amazonas 

ENTREVISTADO 

Nome Ezequias Nascimento 

 

Localidade Canabuoca 1 

Coordenadas 3°28'22.36"S e  60°44'25.54"O 

Contato:  

Origem da família  

Idade  

Tempo de residência 

no local 

 

Atividade/Profissão Pastor e construtor 

Referências do núcleo 

social 

 

Data da entrevista 28/04/2016 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

 

Pesquisador 1: Como se faz um ... um telhado de palmeira?  

Ezequias: Isso ... de palmeira. A gente vai na floresta lá neh! Aí a gente chega lá na 

palmeira ela tah desse nível aqui, aí a gente toramos ela e trazemos ela nesse local para fazer uma 

cobertura de uma casa neh! Ai eu não sei bem que eu estava aprendendo agora também.  
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Boa tarde! Aqui tem um filho tah, aqui tem um filho, então para a gente não estragar, põem 

ela em pé aqui, aí chega lá, sacode “vum...vum...vum”, aí o filho que está aqui abre, aí nóis tira a 

mãe e o filho fica (risos). Agora o outro ano, o filho já ta no tamanho desse daqui ta entendendo? 

Faz o mesmo processo, chega lá sacode, o filho sai daqui larga, a gente tira a mãe e o filho fica, na 

palmeira, na palmeira. Só a mãe é todos os anos, todos os anos ele gera, ta entendendo? É porque 

se cortar aí ... acabou, mata a mãe, mata o filho, mata tudo! 

Pesquisador 2 : Você pode mostrar pra gente como é que faz ?  

Pesquisador 1: Neste caso têm que ter várias mães?  

Ezequias: Ahhh são muitas, é áreas que tem no meio da mata, são muitas. É ! A gente vai 

tirando, se chama palhau é ... 

Pesquisador 3: E onde fica esse palhau?  

Ezequias: Mais distante, lá na terra firme, da umas três horas neh Diogo, daqui pra lá?! 

Três horas.  

Pesquisador 1: E aí, agora vocês podem mostrar nesse ... como?  

Ezequias:  Ahhh é ... agora esse daqui a gente, no processo daqui a gente, a gente, a gente 

pega isso daqui, aí são duas dessa daqui e a gente.  

Pesquisador 3: Esse é aquele lá já desmontado?   

Ezequias:  Isso! Esse dai ta inteiro, a gente abre esse processo aqui que a gente tá fazendo 

aqui, ai do jeito que tá ali vai cobrindo, aqui vai cobrindo assim neh! Aí vai embora, vai embora 

até chegar lá no fim, aí são duas dessa daqui, aí duas de outra, duas de outra até ficar cobertinho.  

Pesquisador 1: E tem que deixar secar?  

Ezequias: Não! Não!  

Pesquisador 1: Não, já pode por?  

Ezequias: Já vamo cobrir daqui a pouco, nós já tamo cobrindo já! 

Pesquisador 2: E vocês estão fazendo é ...  

Ezequias: É uma casa, chama casa. É! É uma casa. Porque a gente faz os eventos aqui e 

isso aqui é muito quente. Aí a gente faz ai, que ai dentro ai é um ambiente, faz as coisa né ... as 

comedoria, ai é ai que a gente faz.  

Pesquisador 4: E a lateral vai fechar com isso também?  

Ezequias: Não, não, a gente vai deixar amplo 

 

 

FOTOS DA EQUIPE EM CAMPO E ENTREVISTA 

  
 

  

A dobra da palha - 

Passo 1. 

 

A dobra da palha – 

Passo 2. 

A dobra da palha – 

Passo 3. 

A dobra da palha – 

Passo 4. 
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A MORADIA RIBEIRINHA 

Característica Palafita 

 

Construtor Mutirão na comunidade  

Uso atual Em construção 

Uso original Quiosque 

Acessos Aberto, sem vedações 

Pavimentos 1 

Topografia do 

terreno 

Plano, próxima a riacho 

Estruturas anexas 

a casa 

Sim, igreja 

Estado de 

conservação 

Bom  

Descrição da paisagem envolvida:   

Próximo a braço de rio a choupana estava sendo construída junto a uma igreja para uso em 

festas.  

 

SOLUÇÕES E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS 

MEDIDAS 

Fachada Frontal 8m Pé-direito 3,5m 

Fachada Posterior 8m Distância da 

superfície 

1,82m 

Fachada Lateral 18m Tamanho das 

aberturas 

Porta = 1 x 2m (l x 

h); Janela = 1,58 x 

1m 

MATERIAIS 

Estrutura Madeira Janelas Madeira 

Vedações Madeira Piso Madeira 

Portas Madeira Existe bambu na 

região? 

 

Origem dos materiais Local 

COBERTURA 

Tipo de estrutura Madeira Medida da cumeeira 3,5m 

Tipo de telha Metálica (alumínio) Medida do beiral 2,51m 

VARANDA 

Existe varanda na casa? Sim, frontal Principais usos Estar 

Medidas 2,2m x 8m Existe píer? Não 

MAROMBAS 

Já passou por enchentes? Sim 

Descrição: Construção de uma nova casa em um nível mais elevado 

DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS E SOLUÇÕES 

Descrição das técnicas e soluções construtivas:  
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Caramanchão elevado do solo construído com estrutura em madeira retirada da floresta e 

cobertura de palha. Não tem vedações, portas e janela 

FOTOS E CROQUIS DAS EDIFICAÇÕES E TÉCNICAS IDENTIFICADAS 

    

Legenda: estrutura em 

madeira em construção 

Legenda: estrutura em 

madeira em construção 

Legenda: cobertura 

sendo colocada 

Legenda: Manuseio da 

palha 

 

CONFORTO TÉRMICO 

Soluções identificadas 

por equipe acadêmica 

em campo 

Casa em construção 

Percepção do morador  

Medição Externa  Medição Interna  

 

CADASTRO DE BENS CULTURAIS 

Processo construtivo de habitação em madeira: interfaces e rebatimentos nas 

populações ribeirinhas do Amazonas 

ENTREVISTADO 

Nome Francisco Ferreira de Freitas 

 

Localidade Canabuoca 1 

Coordenadas    

Contato:  

Origem da família  

Idade 63 anos 

Tempo de residência no 

local 

31 anos (desde 1985) 

Atividade/Profissão Agricultor 

Referências do núcleo 

social 

 

Data da entrevista 28/04/2016 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

 

Francisco: Meu nome é Francisco Ferreira de Freitas, sou de Juruá.  

Eu vim de lá porque minha mãe morava para cá a muito tempo. Aí minha mãe morreu, 

eu me desgostei e vim para cá, isso em 85. 

Quando eu cheguei era assim mesmo, tinha poucas construções. Esta comunidade aqui 

já existia. Aquela comunidade depois foi ser formada depois que eu vim para cá.  
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Eu morava fora de comunidade, ali em cima, aqui para cima, aqui perto. Depois eu fui 

para Manacapuru e morei mais de dois anos lá. Depois que eu vim para cá. 

Moro lá perto da igreja, foi a pessoa do INCRA que construiu. 

Cheguei em 85, morava ali no outro terreno, depois fui para Manacapuru e voltei. 

Quando cheguei aqui eu morava em casa simples mesmo, em casinha feita de palha. Feita de 

madeira roliça, nem era de madeira serrada. E a palha a gente colhe no mato, ela é da natureza. 

Ela é pregada com prego. A gente abre ela, e ela vai formando aqueles planos e cobre a casa. 

Pesquisador: Aqui quando você chegou já tinha energia? 

Francisco: Não, Era motor de luz, quando não era motor de luz era Vela. 

Pesquisador: E a água? 

Francisco: Do rio mesmo, até hoje pega água. A gente puxa com bomba, também para 

beber. \sem tratamento mesmo. Enche a garrafa e põe na geladeira.  

Pesquisador: e a água da chuva? 

Francisco: Quando a água é limpa a gente é própria para beber. 

Pesquisador: O que você faz quando você acorda? 

Francisco: Agora mesmo eu não faço mais quase nada, que eu vivo doente. Mas 

quando eu trabalhava eu trabalhava de malva, de roça, ia pescar... pescar só pra comer. Agora 

recebo aposentadoria. 

Pesquisador: Faz quanto tempo que o senhor tem esta casa do incra? 

Francisco: Acho que foi em 2010. Antes disso morada em casa de madeira serrada, lá 

dentro do igarapé. Depois quando formou esta comunidade eu vim para cá. 

Pesquisador? Na última cheia entrou água dentro das casas desta comunidade? 

Francisco: Entrou, la em cada deu mais ou menos isso assim em cima do assoalho 

(aponta 40 cm). 

Pesquisador: Precisou fazer uma maromba. 

Francisco: Não só mesmo para levantar as coisas que molhava, farinha geladeira. E 

ficou asó eu e meu filho mais novo. Fez um Jirauzinho o para levantar. 

Pesquisador: O que é um jirau para vocês.  

Francisco: É de tábua, prega umas vigas, e coloca umas pernas, como uma mesinha, do 

tamanho da geladeira. 

Pesquisador: Qual a diferença do jirau e da maromba? 

Francisco: Serve para a mesma coisa.  

Pesquisador: e vocês usam jirau na cozinha também? 

Francisco: É usa, a gente faz jirau para lavar louça, tratar peixe, entre outras coisas.dois 

metros quadrado, três metros. Pode fazer dentro da cozinha, pode fazer fora. Usa louro, 

jacareúba, maçaranduba. Jirau molha bastante.  

Pesquisador: Aqui quando chove como vocês fazem para caminhar? 

Francisco: Não, nós andamos de canoa. Quando está alagado não tem aula.  

Pesquisador: Qual a medida da casa do senhor? 

Francisco: seis por seis 

Pesquisador: A casa do incra, veio com este jirau ou você construiu depois? 

Francisco: Não ela veio ela natural, seis por seis, o que veio foi a varanda de 1,5 m na 

frente.  

Pesquisador: Então é isso, muito obrigada pela entrevista.  
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FOTOS DA EQUIPE EM CAMPO E ENTREVISTA 

   
Equipe de campo com Seu Francisco Francisco em entrevista 

 

Descrição:  

 

CADASTRO DE BENS CULTURAIS 

Processo construtivo de habitação em madeira: interfaces e rebatimentos nas 

populações ribeirinhas do Amazonas 

ENTREVISTADO 

Nome Francisco Carvalho da Silva 

 

Localidade Manacapuru 

Coordenadas  

Contato:  

Origem da família  

Idade 50 

Tempo de residência 

no local 

 

Atividade/Profissão  

Referências do núcleo 

social 

 

Data da entrevista 26/04/2016 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

Seu Francisco: Francisco Carvalho da Silva 

Pesquisador: Queria que você falasse da sua história: 

Seu Francisco: Nos vimos do interior, aí nós viemos para cá, da região de Caviana.  

Pesquisador: O Senhor era construtor certo? 

Seu Francisco: Eu assistia meu pai trabalhar, ele fazia casa, fazia canoa, fazia barco, aí a 

gente prestava atenção né, eu ajudava ele prestando atenção. Depois que ele terminou de trabalhar, o 

tempo que ele faleceu, foi quando eu comecei a construir. 

Pesquisador: Qual a primeira parte da casa que se constrói? 

Seu Francisco: A primeira parte é o esteio, depois os “travejames”, a taboa de assoalho, a 

taboa de parede... e depois a cobertura. Depois da cobertura vai fazer as paredes internas de casa.  

Pesquisador: Por exemplo, ali em baixo vejo que nos estribos tem uma estrutura, o que são 

estas estruturas? 

Seu Francisco: As que estão na diagonal são a segurança, nós pregamos isso ai para trabalhar 
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aqui em cima para não balançar tudo, depois que termina aqui em cima nós faz um baldrame em 

baixo e tira elas.  

Pesquisador: E estas tábuas na horizontal? 

Seu Francisco: Nos chama de tarugo, entarugar...  

Pesquisador: Entaruga? 

Seu Francisco: Segura porta, janela... 

Pesquisador: E a madeira onde o senhor consegue? 

Seu Francisco: Está madeira a gente compra da serraria, aqui tem várias serrarias.... Quando 

IBAMA vem eles arrastam um bocado. Toda a madeira é da serraria... eles pegam da floresta. 

Pesquisador: Quais tipos de madeira? 

Seu Francisco: Lá eles serram todo tipo de madeira, mugubeira, arapariu... A madeira para 

fazer esteio é mais dura, maçaranduba, não é qualquer madeira que chega na terra, se não ela estraga 

toda, Mugubeira é para fazer alvenaria. 

Pesquisador: Para cobertura? 

Seu Francisco: A gente usou esta telha (de alumínio) 

Pesquisador: Quantos anos você tem? 

Seu Francisco: 50 

Pesquisador: Quanto tempo o senhor mora aqui? 

Seu Francisco: Aqui mesmo neste lugar? To com 4 anos. 

Pesquisador: Porque o senhor usa as tábuas na vertical? 

Seu Francisco: A gente coloca assim, vai do gosto da pessoa... 

[..] 

Pesquisador: Aqui em baixo da casa, na época de seca vocês fazem algo? 

Seu Francisco: Não 

Pesquisador: Esta casa do lado é para alguém da sua família? 

Seu Francisco: Sim do meu filho 

Pesquisador: E as marombas? O senhor faz maromba? 

Seu Francisco: A gente faz outro gradeamento dentro da casa e faz outro assoalho. Nós faz 

outros travejames e coloca as tábuas. Quando a água volta nos tira. Quando a água sobe é provisório. 

Pesquisador: A beira porque é curta? 

Seu Francisco: A gente faz do tamanho que quiser, mas eu quis assim... morando a gente vai 

vendo como fica melhor.  

Pesquisador: As divisões internas não vão até o teto ne?  

Seu Francisco: Não porque se a pessoa quiser forrar não pode ne…. 
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FOTOS DA EQUIPE EM CAMPO E ENTREVISTA 

    
Casa que seu Francisco 

está construindo para o 

filho 

 

Visita ao local  Visita ao local Casa que seu Francisco 

está construindo para o 

filho 

 

A MORADIA RIBEIRINHA 

Característica Palafita 

 

Construtor Autoconstrução 

Uso atual Habitação 

Uso original Habitação 

Acessos Frontal 

Pavimentos 1 

Topografia do 

terreno 

Plano 

Estruturas anexas 

a casa 

 

Estado de 

conservação 

Bom 

Descrição da paisagem envolvida:   

O bairro da correnteza em Manacapuru consiste em uma área alagável localizada na junção 

de cursos d’água, rios, igarapés e lagoas. A comunidade ali existente ocupou de forma informal o 

território construído em madeira, as palafitas, e também há poucas edificações em alvenaria. A 

infraestrutura urbana no local é precária e não existe sistema de coleta de esgoto, o mesmo é jogado 

na área de baixo das edificações.  

 

SOLUÇÕES E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS 

MEDIDAS 

Fachada Frontal Não coletado Pé-direito 3,5m 

Fachada Posterior Não coletado Distância da 

superfície 

2,5m 

Fachada Lateral Não coletado Tamanho das 

aberturas 

1,16 x 0,9m (janelas) 

N x 0,98m (porta) 

MATERIAIS 

Estrutura Madeira  Janelas Madeira  

Vedações Madeira  Piso Madeira 
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Portas Madeira  Existe bambu na 

região? 

 

Origem dos materiais  

COBERTURA 

Tipo de estrutura Madeira Medida da cumeeira  

Tipo de telha Metálica Medida do beiral 0,20m 

VARANDA 

Existe varanda na casa? Sim, na lateral Principais usos Estar e serviço 

 

MAROMBAS 

Já passou por 

enchentes? 

sim 

Descrição: Quando há enchentes Seu Francisco constrói marombas para afastar a 

casa da água. Como relata: ” A gente faz outro gradeamento dentro da 

casa e faz outro assoalho. Nós  travejamos e coloca as tábuas. Quando a 

água volta nos tira. Quando a água sobe é provisório” 

DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS E SOLUÇÕES 

Para a construção das edificações em madeira primeiramente faz-se a malha estrutural, 

cavando buracos na terra onde serão inseridos os pilares da casa, denominados regionalmente como 

'esteios' e “barrotes”, como relatado por Francisco estas geralmente são de Maçaranduba, madeira forte 

que não apodrece ao entrar em contato com a umidade. O segundo passo é colocar as tesouras e o 

madeiramento do telhado travando a estrutura da edificação. A cobertura, geralmente com estrutura 

de madeira, é colocada antes mesmo da vedação proporcionando sombra para o trabalho restante. Os 

passos seguintes são: a vedação em tábuas de madeira, o piso, e por fim as portas e as janelas. A 

fixação tanto da estrutura como da vedação e dos caixilhos é feita com pregos e com o próprio encaixe 

da madeira. 

 

FOTOS E CROQUIS DAS EDIFICAÇÕES E TÉCNICAS IDENTIFICADAS 

    

Legenda: Fachada 

frontal da casa de 

Francisco 

Legenda: 

Casa em construção 

para seu filho 

Legenda: 

Detalhe de encaixe e 

emenda do 

madeiramento 

Legenda: Detalhe da 

cobertura já fixada, telhas 

em alumínio.  

 

 

CONFORTO TÉRMICO 

Soluções identificadas 

por equipe acadêmica 

em campo 

Em análise 
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Percepção do morador Não relatado 

Medição Externa 52ºC (cobertura) Medição Interna 35ºC 

 

CADASTRO DE BENS CULTURAIS 

Processo construtivo de habitação em madeira: interfaces e rebatimentos nas 

populações ribeirinhas do Amazonas 

ENTREVISTADO 

Nome Maria do Socorro Braga do Nascimento Sem foto 

Localidade  

Coordenadas  

Contato:  

Origem da família Mato-Grosso 

Idade  

Tempo de residência no 

local 

9 anos em Canabuoca 3 

Atividade/Profissão  

Referências do núcleo 

social 

 

Data da entrevista  

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

Pesquisador 1: Éhh... Maria, a gente é da Universidade Mackenzie, a gente trabalha ... a 

coordenadora do nosso grupo, é um grupo de pesquisa que trabalha com arquitetura em madeira 

neh...edificações em madeira e ... nós estamos aqui na Amazônia para conhecer um pouco mais da 

casa de vocês. Como vocês constroem? Como vocês vivem dentro de casa? E eu queria que você 

contasse um pouco da sua história, por exemplo. Como você veio pra cá? No Canabuoca ... você 

nasceu aqui? Ou você veio de outro lugar?    

Maria: Eu nasci aqui.  

Pesquisador 1: Você nasceu aqui.  

Maria : Só que minha família é de Mato Grosso ... ela morava no Mato Grosso, ai ela 

viajou, ela viajou grávida, ai quando ela chegou aqui na Amazônia, ela me teve em Manaus, ai já 

nasci aqui.  

Pesquisador 1: Ahh legal! E você mora nessa casa a quanto tempo?  

Maria : Aqui, nessa casa ta com nove anos.  

Pesquisador 1: Nove anos e quando você veio morar aqui, essa casa já era construída, ou 

você que construiu?  

Maria : Foi a gente que construiu.  

Pesquisador 1: Vocês que construíram?  

Maria : Foi.  

Pesquisador 1: E quais madeiras vocês usaram para construir ? 

Maria : Qual o tipo de madeira ?  

Pesquisador 1 : É ... você sabe ? 

Maria : Só quem sabe é meu marido.  

Pesquisador 1: E quanto tempo mais ou menos dura uma casa dessa? Assim, ela acaba 

rápido ou ela dura ? 

Maria : Ela dura.  
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Pesquisador 1: Quanto? Mais ou menos... 

Maria : Não sei, não tenho idéia ! 

Pesquisador 1: Faz vinte anos ... 

Maria : Já tem nove anos aqui.  

Pesquisador 1: Você acha que chega a durar vinte anos?  

Maria ; Até mais eu acho.  

Pesquisador 1: Até mais, e vai fazendo manutenção? Troca uma madeira?  

Maria : É, ainda não foi feito não.  

Pesquisador 1: E você acha que precisa fazer alguma manutenção, assim daquilo que 

colocou na época?  

Maria : Precisa, assim ... é porque assim, entendeu ? Quando a gente construiu ela, as 

enchentes num chegavam no assoalho, aí depois que veio tendo enchente grande elas foram 

danificando por motivo da enchente neh! Ai a gente vai quando sai fora da água o assoalho a gente 

faz uma reforma.  

Pesquisador 1: E essas grandes enchentes elas, elas danificam qual parte da casa ?  

Maria: O assoalho!  

Pesquisador 1: O assoalho principalmente 

Maria: A parede, mas a nossa não danifica não, porque a madeira tem que ser construída 

com a madeira boa ta entendendo? Não é todo o tipo de madeira que vocês constroe não, se vocês 

constroe com a madeira que não seje muito boa, rapidinho ela começa da aí ó .... essa casinha ai, 

ela ... ela é eu acho que tem uns quatro ano,olha o estado dela pra essa aqui, porque ela não é uma 

madeira boa, esse aqui é porque é uma madeira boa, foi seca direitinho  

Pesquisador 3: Esse é aquele lá já desmontado?   

(...) Isso! Esse dai ta inteiro, a gente abre esse processo aqui que a gente ta fazendo aqui, ai 

do jeito que ta ali vai cobrindo, aqui vai cobrindo assim neh ! Ai vai embora, vai embora até chega 

lá no fim, ai são duas dessa daqui, ai duas de outra, duas de outra até ficar cobertinho.  

Pesquisador 1: E tem que deixar secar?  

(...) Não ! Não !  

Pesquisador 1: Não, já pode por?  

(...) Já vamo cobrir daqui a pouco, nós já tamo cobrindo já! 

Pesquisador 2: E vocês estão fazendo é ...  

(...) É uma casa, chama casa. É! É uma casa. Porque a gente faz os eventos aqui e isso aqui 

é muito quente. Ai a gente faz aí, que aí dentro aí é um ambiente, faz as coisa né ... as comedoria, 

ai é ai que a gente faz.  

Pesquisador 4: E a lateral vai fechar com isso também?  

(...) Não, não, a gente vai deixar amplo.   

Pesquisador 1: E quando você pinta, ela dura mais ? Você usa tinta ou não?  

Maria : Ela ... eles falam assim, que dura né mas ...  

Pesquisador 1 : Qual tinta você usou para pintar aqui .... ?  

Maria : O assoalho ?  

Pesquisador 1 : É .. Você sabe ?  

Maria : É tinta Coral .  

Pesquisador 1 : Tinta óleo. 

Maria : É tinta óleo e aqui é base de água e essa outra ai é acrílica.  

Pesquisador 2 : Tem alguma razão pra todo mundo pintar de vermelho ? Porque todas que 

eu vi são vermelhas.  

Maria : Ahhh é ?!  

Pesquisador 2 : É ... cultural ? Tradição?  
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Maria : Não, porque não sei.  

Pesquisador 2 : Fica bom.  

Maria:   Fica bom.  

Pesquisador 1: Quando você chegou aqui, como você escolheu por sua casa aqui? Tinha 

um lote pra comprar ou não? Você viu que aqui era um lugar bom ... 

Maria : Não ! Quando eu ... porque assim ó ... eu não morava aqui nesse local, eu morava 

mais pra baixo com a minha família, ai eu conheci o meu esposo né, esse aqui já era do pai dele, é 

herança do pai dele esse aqui, ai a gente construiu uma casa aqui. Logo quando a gente ficamos 

junto, a gente foi mora numa casinha que já até desmanchou, aí a gente pegou e construiu a nossa.  

Pesquisador 1 : Mas esses ... por exemplo, se eu quiser vir morar aqui eu posso construir 

ou tenho que comprar um terreno ?  

Maria : Tem que comprar um terreno.  

Pesquisador 1: E como são divididos os terrenos?  

Maria : Isso aqui eles são muito antigo, eu não sei como surgiu isso não, o que sei que é 

antigo, antigo mesmo.  

Pesquisador 2: Tudo? Por exemplo, o campo de futebol de quem é?  

Maria : É da, é da ... dessa família que é do meu marido.  

Pesquisador 2: Ahh... a terra do campo é deles.  

Maria : É ! Toda essa área aqui, todas é deles. Acho que é trezentos metros. É! Eles 

doaram ai esse pedaço pra escola, pra esse, pra fazer esse centro ai, eles doaram, entendeu? Aí eles 

tem trezentos metros de terra é deles.  

Pesquisador 1: E a terra é registrada no INCRA?  

Maria : É no INCRA .  

Pesquisador 1: No INCRA, entendi,  

Maria : Aí cada, cada ... terminando isso aqui começa o terreno já de outras pessoa ... 

entendeu ?  Duzentos metros.  

Pesquisador 1 : Por exemplo, ai tem casa de outras pessoas no terreno de vocês ?  

Maria : De outras pessoas ?  

Pesquisador 1: É de outra família?  

Maria : Tem.  

Pesquisador 1 : Tem ! Aí vocês podem arrendar ou fazer contrato?  

Maria : Não a gente, a gente, deixa eles fazerem, as vezes não tem pra onde ir, a gente só 

autoriza, casinha deles ai até quando arranjarem um cantinho pra fica.  

Pesquisador 1: Ahhh legal!  

Pesquisador 3 : Assim, a casa sua aqui é ... você acha confortável, como ela é ? Muito 

quente ou fresquinha?  

Maria : É conforme ela é ... 

Pesquisador 3: Em relação as outras pessoas, que tem essa varanda né ... vi que a outra não 

tem a varanda.  

Maria : É, é confortável.  

Pesquisador 2 : Isso não esquenta muito ?  

Maria : Assim, ele esquenta .  

Pesquisador 1 : À nove anos atrás, quando vocês construíram, vocês já colocaram essa 

telha ou vocês mudaram de cobertura ?  

Maria : Não, nunca mudamos . 

Pesquisador 1 : Não, já era assim!  

Maria : Na verdade é , assim ó .. ela tah a cobertura ta com doze anos, doze anos a 

cobertura, doze anos, porque foi assim, a gente quando foi construiu para a agente não fez assim 
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não, a gente foi construindo aos poucos, conforme a nossa condições financeira dava, entendeu ? 

Teve um tempo que ela ficou um ano armada, armada só coberta, entendeu? Porque nós não 

tínhamos condições de fazer, ai no outro ano a gente fomos comprando madeira e fomos 

colocando até terminar, a gente não fez assim rápido não.  

Pesquisador 3 : Foi só a estrutura principal ?  

Maria : Isso ! Foi ... ai ela ta com doze anos, a cobertura ta com doze anos.  

Pesquisador 1 : Queria que você falasse um pouco do seu dia a dia aqui dentro da casa, 

quais são ... você trabalha aqui? Você fica mais dentro de casa ou você trabalha fora? Como é o 

seu dia a dia ?  

Maria : É eu trabalho na escola.  

Pesquisador 1 : Na escola. 

Maria : Mas meu dia a dia aqui, cuidando das crianças, eu tenho dois filho, uma menina de 

quatorze anos, um garotinho de dois anos, fico mais cuidando deles, ai eu tenho trabalha e faço 

faculdade também na Manacapuru.  

Pesquisador 3 : E faz que curso ?  

Maria : Eu faço Teologia e Pedagogia.  

Pesquisador 2 : Onde você faz ?  

Maria:  no município de Manacapuru.  

Pesquisador 3 : Lá tem ?!  Não sabia que tinha faculdade!  

Maria :Tem.  

Pesquisador 4 : Mas, daí você vai ... toda semana ?  

Maria : Vou, é assim eu vou no barco, eu estudo na segunda-feira a noite, ai na terça-feira 

eu  retorno.  

Pesquisador 4 : Ahhh tah ! Uma vez por semana.  

 Pesquisador 1 : E quantos é ... aqui na frente tem a sala e ai depois como são divididos os 

cômodos ? Tem quantos cômodos?  

Maria : É, tem dois cômodos, dois quartos, ai tem o banheiro, tem a cozinha, essa área ai e 

aqui.  

Pesquisador 1 : E o banheiro é dentro da casa ou é fora ?  

Maria : Dentro da casa.  

Pesquisador 1 : Dentro da casa.  

Pesquisador 3 : Tem alvenaria ou é ...  

Maria : É o piso é .. alvenaria.  

Pesquisador 2 : O piso é ... e a parede é de madeira.  

Pesquisador 1 : Eu vi... aqui vocês tem captação de água ou não ? De chuva. 

Maria : Tem.  

Pesquisador : Como foi o processo de implantação dessa capa... desse ..como vocês 

colocaram ?  

Maria :  Eles, eles foi um pessoal que vinheram que não sei se foi liberado pelo governo, 

foi prefeitura, foi alguma que mandaram eles colocar tanque né, pra que a água da chuva que até 

disse que era pra beber,pro pessoal beber, mas a gente não utilizada chuva não, só utiliza mesmo lá 

do poço, que vem lá de Jacaré, a gente vai lá pega.  

Pesquisador 4 : Ahh vocês não usa água da chuva pra nada .  

Maria : Não, da chuva só pra lavar roupa, eu uso pra lavar roupa.  

Pesquisador 4 : Pra lavar roupa .  

Maria : É pra beber não.  

Pesquisador 4 : Dai como é que pega lá de Jacaré que você falou ?  

Maria : É, de Jacaré que bem do poço, ai a gente vai lá abastece os baldezinho. 
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Pesquisador 4 : Ahhh vai com balde lá abastece ...e traz pra cá.  

Maria : É abastece , uma semana ai final de semana vai lá pega de novo e volta.  

Pesquisador 4 : Quer dizer então... tem que ir sempre lá.  

Maria : Sempre para  pegar água né, pra não falta.  

Pesquisador 4 : Vai de barco ?  

Maria : Vai de lanchinha, coloca o balde de água mineral e vai embora.  

Pesquisador 5 : E a água já chegou a entrar aqui ?  

Maria : Ahh já mesmo, de mais ... umas deixa eu vê... quatro vezes.  

Pesquisador 5 : E até onde ela chegou ?  

Maria : Essa ... vou te contar a história ( risos ) . É assim, quando ela, isso aqui tudo é da 

água, ela estava baixa aí teve uma enchente, aí cobriu, ficou altona aqui ó! Ai a gente não tinha a 

onde ir.  

Pesquisador 4 : Ai como vocês fizeram ? Elevaram?  

Maria : Ai fizeram é, ai cercaram por lá tudinho ao construíram por cima daquela da água e 

da madeira, ai fizeram outro assoalho, sei que levantaram três vezes e cobria, cobria.  

Pesquisador 4 : Ahh vocês fizeram três vezes o assoalho, ai a água subia mais.  

Maria : As coisa acaba tudo, acaba tudo porque, os móveis acaba tudo.  

Pesquisador 4 : E a eletricidade ? Por que tem ... ahhh a tomada é alta sempre né!  

Maria : Ai tah sabe, porque esse ano de dois mil e quinze a enchente foi uma das maiores, 

foi uma das maiores enchentes, ai como a gente vivia sofrendo com a enchente dentro de casa, ai 

tinha criança, era a maior coisa, num podia ficar o tempo todo aqui, tinha medo dos bicho ai meu 

marido, tinha um pessoal ai que eles levanta o assoalho da casa, eles levantam a casa.  

Pesquisador 4 : Levantam a casa toda ?  

Maria : A casa toda, ai tah ai meu marido, já pensando na enchente, pegou ai chamou esse 

pessoal, esses homens ai pegaram e levantaram, ai a enchente não pegou nesse ano passado.  

Pesquisador 4 : Ahhh vocês ergueram a casa toda.  

Maria : Toda, foi ... tirou outros esteio, outros pau tudinho pra botar de baixo dela e os que 

era baixinho ele tirou tudo fora, ai já ta na altura do nível da água.  

Pesquisador 4 : Onde foi levantado  

Maria : Porque se não fosse isso a gente  teria que ... 

Pesquisador 4 : Teria outra enchente!  

Maria : Para o fundo de novo .  

Pesquisador 4 : Depois que levantou não encheu mai aqui na frente ?  

Maria : Não, não !  

Pesquisador 4 : Não, na frente teve mais ?  

Maria : Teve, alago aqui, mas aqui dentro de casa não.  

Pesquisador 4 : Mas La fora encheu ?  

Pesquisador 3 : Ele vem com macaco hidráulico.  

Maria : Isso é muitos, muitos macacos, ou quando eles levantam a casa eles cortam tudinho 

aqueles pau e ela fica suspensa naqueles macaco, eles são cortado os esteio tudinho baixo, vão 

tirando e vão colocando os alto que é na altura do assoalho, que é pra ficar.  

Pesquisador 4 : Muito caro pra fazer isso ?  

Maria : É . A gente pagou dois mil para levantar ela.  

Pesquisador 4 : Dois mil !  

Pesquisador 3 : O ano passado, dois mil e quinze ?  

Maria : Dois mil e quinze.  

Pesquisador 4 : E ela agüentou ? Não desmontou nada?  

Maria : Ela só ficou não, só ficou um pouco balançando quando a gente anda ela balança, 
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mas ficou normal, ficou até melhor, porque ela tinha saído do nível das enchente, todinha ela já 

tava.   

Pesquisador 2: Tinha um macaco em cada esteio?  

Maria : Tinha, em cada esteio um macaco, em cada esteio, ai quando eu vim né, eu cheguei 

eu tava na escola, quando eu cheguei que eu olhei pra debaixo da casa e não vi nenhum esteio eu 

fiquei doidinha ... eu falei ... meu Deus do céu ! Vai cair, vai cair.  

Pesquisador 1 : Nem entrou ?  

Maria : Não entrei não, fiquei lá fora mesmo, foi pegando, meu marido entrou pegou 

minhas coisa.  

Pesquisador 4: E a senhora ficou onde, quando fez isso? 

Maria : Lá no flutuante a gente fiquemo, lá que é da família também.  

Pesquisador 4 : Que é de algum parente ou de vocês ?  

Maria :É da família dele, do meu esposo, ai a gente ficou lá até ajeitarem tudinho, até a 

gente fica aqui. Aí eu passava mau, passava mal, eu olhava que eu me via muito alta. Meu Deus! 

Até que me acostumei.  

Pesquisador 3 : Agora você consegue ver todo mundo.  

Maria : Ai também, já aterrou mais que essa enchente deixou essa altura aqui de aterro.  

Pesquisador 4 : Vai enchendo não !  

Maria : É, vai cobrindo, por isso que as casas vão ficando baixa, ai quando a enchente vem 

elas vão cobrindo o assoalho.  

Pesquisador 4 : Dai não da pra tirar porque é muita lama.  

Maria : Não dá, ai ela fica por cima, ai vai aterrando as casa vão ficando baixinha, o barro 

vai crescendo.  

Pesquisador 4 : Incrível isso !  

Pesquisador 3 : Porque tem hora que vocês trabalham a fachada e aqui na vertical ?  

Maria : É a madeira. É tipo assim, porque essa madeira ela é mais feita para fazer assim, 

assim ela já não vai ficar legal, isso! Ela é adequada para fazer assim mesmo. Isso é tipo de tábua 

macheada que eles falam. É, e essa aqui não é de outro tipo.  

Pesquisador 5 : Por que não usa essa fininha na frente ?  

Maria : Essa dai é mais cara.  

Pesquisador 4 : E essa aqui é mais cara também ou não ?  

Maria : Ela é caríssima essa madeira aqui ó ! Essa de madeirinha encaixada.  

Pesquisador 4 : Essa é mais cara ?  

Maria : Todas elas são mais caras, mas essa é ainda é mais cara do que essa, eu acho que ta 

custando uma faixa de uns setenta reais doze tabuinha dessa.  

Pesquisador 4 : Sei !  

Pesquisador 2 : Mas a pergunta viu ... a pergunta é porque os dois não são iguais ? Ou 

deitado ou de pé as duas? Por que um lado tem um formato e do outro tem outro?  

Pesquisador 1 : As que ficam do lado de fora .  

Maria : Mas só essa aqui. Essa aqui em pé, não? Só aquela madeira lá que é deitada. 

Pesquisador 2 : Então. Por que aqui ficou deitada e aqui ficou de pé?  

Maria : Porque fica mais bonita e aquela ali é mais cara e eu não tinha condições de fazer 

ela toda com aquela madeira lá e essa daqui não, ela é mais barata do que aquela lá.  

Pesquisador 2 : Mas essa também é macho e fêmea não é ?!  

Maria : É.  

Pesquisador 1 : Essa aqui é diferente daquela né ?  

Maria : Não, é a mesma , só é diferente essa parte aí.  

Pesquisador 4 : Outra coisa que eu ia perguntar, é que vocês não usam tela né ?! Não tem 



114 

inseto aqui ?  

Maria : Mas algumas tem é na minha que não tem.  

Pesquisador 4 : Algumas têm ?  

Maria : Tem .  

Pesquisador 4 :  É que eu não vi.  

Maria : Não, os quartos , os meus quartos são tudo forró entendeu ?  

Pesquisador 4 : Ahh ...tem forró no quarto.  

Maria : Tem forro em cima entendeu ? Não passa nada agora... 

Pesquisador 4 : Mas  tem que ter fechar a janela cedo ?  

Maria : É, aqui onde eu estou,, nessa área aqui fica cheio de mosquito né,mas nos quartos 

num entra.  

Pesquisador 2 : Então... mas o vento passa por cima ? O forró é por baixo?  

Pesquisador 1 : Deixa eu te perguntar . O calor é maior aqui ou nos quartos?  

Maria : Nos quartos .  

Pesquisador 1 : Os quartos são mais quentes, mesmo com o forró ?  

Maria : Com o forró ninguém suporta não, quando não tem luz a gente num dorme lá, vem 

tudo pra fora.  

Pesquisador 4 : Vocês põem no ar condicionado lá ?  

Maria : É no ar condicionado.  

Pesquisador 1 : E tem janela ?  

Pesquisador 4 : Tem, mas tem que fechar,por causa do bicho.  

Maria : É tudo fechado os quarto. 

Pesquisador 3 : E vocês fizeram a varanda junto ou fizeram depois ?  

Maria : Ela ai ? Ela ... primeiro a gente construiu o assoalho delas, depois levantou essas. 

Não assim essas varanda por cima já foi tudo feita junto.   

Pesquisador 4 : Vocês chamaram um construtor para fazer ou vocês construíram ?  

Maria : A gente chamou.  

Pesquisador 4 : Chamou um construtor neh ?!  

Maria : É ... eles falam que é carpinteiro.  

Pesquisador 4 : Daqui mesmo ?  

Maria : É daqui mesmo, só que ele mora em Manacapuru, mora em Manacapuru.  

Pesquisador 4 : Aliás a casa, ela se destaca, porque é uma casa grande né !    

 

A MORADIA RIBEIRINHA 

Característica Palafita 

Construtor De Manacapuru 

Uso atual Habitação 

Uso original Habitação 

Acessos Frontal 

Pavimentos 1 

Topografia do 

terreno 

Plano 

Estruturas anexas 

a casa 

- 
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Estado de 

conservação 

Bom 

 

Descrição da paisagem envolvida:   

Edificação localizada próxima a braço do Rio Solimões na costa do Canabuoca. Na 

comunidade Canabuoca 3 fica bem na área central, próxima ao campo de futebol, escola e casa de 

farinha comunitária.  

 

SOLUÇÕES E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS 

MEDIDAS 

Fachada Frontal  Pé-direito 3,80m 

Fachada Posterior  Distância da 

superfície 

 

Fachada Lateral  Tamanho das 

aberturas 

 

MATERIAIS 

Estrutura Madeira Janelas Madeira 

Vedações Madeira Piso Madeira 

Portas Madeira Existe bambu na 

região? 

 

Origem dos materiais Da Região 

COBERTURA 

Tipo de estrutura Madeira Medida da cumeeira  

Tipo de telha Metálica (alumínio) Medida do beiral  

VARANDA 

Existe varanda na casa? Sim Principais usos Estar 

Medidas  Existe píer? Não 

MAROMBAS 

Já passou por enchentes? Sim 

Descrição: Utilização do macaco hidráulico (em cada esteio); levantaram 

conforme a água subia e durante esse período ficavam em um 

flutuante; hoje está no nível da última enchente 

DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS E SOLUÇÕES 

Descrição das técnicas e soluções construtivas:  

Para a construção das edificações em madeira primeiramente faz-se a malha estrutural, 
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cavando buracos na terra onde serão inseridos os pilares da casa, denominados regionalmente como 

'esteios' e “barrotes”. O segundo passo é colocar as tesouras e o madeiramento do telhado travando 

a estrutura da edificação. A cobertura, geralmente com estrutura de madeira, é colocada antes 

mesmo da vedação proporcionando sombra para o trabalho restante. Os passos seguintes são: a 

vedação em tábuas de madeira, o piso, e por fim as portas e as janelas. A fixação tanto da estrutura 

como da vedação e dos caixilhos é feita com pregos e com o próprio encaixe da madeira. 

A edificação de Dona Maria já passou por alteamento com macacos mecânicos.  

 

- Encaixe da madeira: Frontal (madeira mais cara, dispostas horizontalmente); 

- Encaixe da madeira: Lateral e interna: dispostas na vertical; 

- Forro nos quartos; 

- Os quartos são mais quentes, tem ar condicionado.  

 

 

CONFORTO TÉRMICO 

Soluções identificadas 

por equipe acadêmica 

em campo 

Estudos em andamento 

Percepção do morador A casa é quente, onde há forros o calor é maior.  

Medição Externa 29ºC Medição Interna 27,6ºC (sala)/ 28,1ºC 

(cobertura) 

 

CADASTRO DE BENS CULTURAIS 

Processo construtivo de habitação em madeira: interfaces e rebatimentos nas 

populações ribeirinhas do Amazonas 

ENTREVISTADO 

Nome Napoleão da Silva Santos (pai) e Raimundo 

Azevedo Santos (filho) 

 

Localidade Manacapuru, Canabuoca 3 

Coordenadas   3°34'2.59"S  60°48'45.88"O 

Contato:  

Origem da família  

Idade 59 anos (Napoleão) 

Tempo de residência no 

local 

Nasceu na região 

Atividade/Profissão Construtor; pescador e agricultor 

Referências do núcleo 

social 

 

Data da entrevista 27/04/2016 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

Napoleão:  “Eu nasci e me criei aqui nesta localidade, aí eu passei uns tempos trabalhei minha 

mocidade todinha aqui. Aí, com uns 30 anos eu fui para Manacapuru, aí eu construí outra casa para 

mim, aí fui criando meus filhos pra lá, não estava me dando muito bem por lá, e digo vou para o 
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interior, e meu pai morava aqui, nessa casinha que tem aí do lado, morava sozinho, ele e deus. Aí eu 

vim para cá passei um ano aí com ele e fui me acostumando de novo, plantando os legumes, 

colhendo. Aí eu fui trazendo minha família de volta, devagar, para cá de novo, ficou um bocado lá, 

e o resto aqui comigo. Agora não, agora já tenho 59 anos e eu estou por aqui ainda, com vida e saúde, 

graças a deus”. 

Pesquisador 1: “E o senhor é construtor aqui certo? Eu gostaria que você contasse um pouco 

como constrói uma casa, como é o processo? ” 

Napoleão: “O processo de uma casa, você chega no seu terreno e tem um limite onde você 

vai fazer aquela casa. Aí você bota o processo lá. Aí você mede o tamanho que você quiser, 10, 20, 

30 metros, esta casa aqui tem 10 por 5. Você abre um primeiro esteio, este esteio aí da frente. Aí 

você vai conservar ela para ela não ficar torta. Aí você corre a linha, coloca os outros esteios e coloca 

os barrotes e vai subindo a casa, botando o material todinho. Compra o alumínio e coloca o telhado 

e daí que você vai trabalhar o assoalho, para não pegar aquela quentura do sol”.  

Pesquisador 2: “Ah, então o assoalho vem depois que coloca...” 

Napoleão: “O Assoalho vem depois de cobrir, está entendendo? Para não pegar a quentura 

do sol, e mesmo se fizer o assoalho no sol, ele arrebita inteirinho por causa do sol. Aí você manda 

serrar as tábuas e vai fazendo as paredes e divisórias da casa. E vai pregando, aí você faz quarto, faz 

a divisão, tudo que você quer fazer dentro de uma casa: sala, quarto, cozinha, banheiro, está aqui 

minha tem tudinho, graças a deus. Tem até um puxadinho lá atrás”.  

Pesquisador 2: “O banheiro é dentro da casa? ” 

Napoleão: “é do lado, fora da cozinha para lá”. 

Pesquisador 2: “ Depois que você fez as janelas e paredes, qual pintura você usou na casa? 

Qual tinta”. 

Napoleão: “Isso é vermelhão isso aqui, mas eu não sei qual qualidade que é.…” 

Raimundo: “É esmalte sintético”. Você vê que isto aqui era vedado, mas conforme encheu 

muito o banzeiro d’água jogava, e aí foi saindo, descascando...  

Pesquisador: “O que é banzeiro? ” 

Raimundo: “Banzeiro é por exemplo, passa um jato, com aquela força que ele vem passa o 

banzeiro e pá... ...tipo uma onda do mar”.  

Pesquisador 1: “Qual madeira você usa e qual o processo para sua extração da mata? ” 

Napoleão: “Está daqui a gente paga o operador do motosserra, eu paguei para tirar. 

Travejando... ...aí o cara vai pregar tudinho. Na cidade é cimento, no interior é com prego. Estas 

madeiras é tudo pregada. Esta aqui é pregada, mas arrebitada para dentro”.  

Pesquisador 1: “Qual tipo de madeira? ” 

Napoleão: “Esta daqui é castanheira, e da parede é tachia. Este material aí tudo de cima”.  

Pesquisador 1: “Você aprendeu a construir com seu pai? ” 

Napoleão: “Não, quando eu me criei, eu tinha um irmão em Manacapuru que era carpinteiro 

que me chamou para trabalhar com ele. Aí fui aprendendo, né, como ele desenhava a casa, aí quando 

foi um dia eu disse vou fazer a minha”.  

Pesquisador 1: “Obrigada seu Napoleão, agora vou falar um pouco com o Seu Raimundo 
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sobre a comunidade do Canabuoca 3”. 

Raimundo: “Bom vou dizer logo que fazem três anos que eu moro aqui, foi recentemente, de 

2015-2016, que o pessoal me escolheu para ser o novo presidente. Eu sou o tipo de pessoa que 

quando chego em algum lugar eu tento ajudar. Entendeu? Eu comecei pela igreja, pela igreja católica. 

Sou ministro da palavra ordenado de Manacapuru. Quando eu vim para cá eu fui para lá ajudar eles. 

Aí eu fui criando aquela amizade com o povo, aí o povo gostava de mim, me elegeram como novo 

presidente no lugar do seu Bernaldino. E assim, falando da trajetória da nova gestão estamos com 

quatro meses só, tivemos algumas conquistas boas, recentemente realizamos a tradicional festa do 

Jaraqui, é uma festa tradicional onde a comunidade se reúne, promove o para as outras comunidades 

virem, participar desta festa. O tradicional aqui é o Jaraqui, um peixe. Aqui dá bastante Jaraqui. É 

uma festa popular. Tem banda, tem comida, tem boi, não tem Jaraqui. O pessoal vem se diverte, 

bebe, quem não gosta de beber não bebe. Dança... E, é uma das primeiras fases que já passei.... Agora 

a questão de casa de farinha, igual falei com vocês lá, tem todo um processo. Eu sou novo na área, 

nem torrar a farinha eu sei, mas seria arrancar a mandioca, deixar de molho, peneirar... etc...  

...Pesquisador 1: “Quantas famílias têm na comunidade do Canabuoca 3? ” 

Raimundo: “Segundo os dados que nos passaram, da comunidade, são 130 famílias, que 

moram nesta localidade. Se inicia na boca do Mari e vai até a boca do Cururu.  

Pesquisador 1: “Você poderia falar as comunidades aqui da costa do Canabuoca no Rio 

Solimões? ” 

Raimundo: “Desde o início lá, tem a comunidade do pesqueiro, o marrecão, o Canabuoca 1, 

Canabuoca 2, Canabuoca 3 Ilha do Jacaré, Ilha do Arraiá, e Mundurukus. Segue uma rota que vem 

lá da cidade, são comunidades, não são distritos. Depois vem Anamã”.  

Pesquisador 1: “Qual a renda predominante? ” 

Raimundo: “A maior renda deles é a pescaria, a questão de pesca, que pegam o peixe liso”... 

Interrupção.  

Raimundo: “A renda aqui é pescaria, toda a comunidade, toda a família vem da pescaria. 

Tem um período que o peixe dá bastante. Depois do peixe, vem o açaí, depois a goiaba, temos aqui 

a polpa da goiaba. Estas são as fontes de renda que tem, das famílias ribeirinhas que nós vivemos. 

São épocas diferentes, está época agora é a época da farinha. A maioria está fazendo a farinha.  

Pesquisador 1: “Quais são os ciclos do trabalho em relação da água...” 

... Napoleão: “Quando está seco, falta peixe, porque seca tudo. Aí quando a água vem e chega, 

ele vem saindo, dos lagos, vem saindo para o rio. Desta época que estamos, para a frente vai dar o 

peixe, até, julho, agosto, setembro. Em setembro vai começar a dar o peixe do rio, o peixe liso, que 

é o pintado a gente pega eles aqui e vende, é um outro tipo de renda. Em setembro e outubro já não 

dá mais peixe.  

Pesquisador 3: “Mas não dá mais peixe nenhum? Nesse rio enorme? ” 

Napoleão: “Nada de peixe, pega aquele peixinho pequeno para comer”  

Raimundo: “É o tempo da desova, que é chamado do período de defeso, que tem os 

programas do governo federal, que é durante 4 meses que eles pagam uma renda de um salário 

mínimo por mês para o pescador não pescar, que é exatamente para ele se reproduzir... ...Aí o peixe 

se reproduz, as espécies todinhas, jaraqui, pacu, sardinha, piranha, aracu, curimatã, aí eles se 

reproduzem, essa época de 4 meses, só período de defeso. Só que agora com estas brigas que eles 
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tão lá, nem beneficiou os ribeirinhos, aí o povo tem que pescar para comer, se não o povo vai morrer 

de fome, e o peixe não vai procriar”.  

 

 

 

 

FOTOS DA EQUIPE EM CAMPO E ENTREVISTA 

 
 

 
 

  

Legenda: Foto da 

entrevista 

 

Legenda: Casa do pai 

de Napoleão 

Legenda: vista do rio da 

casa de Napoleão 

Legenda: Em visita 

com seu Raimundo a 

casa de farinha da 

comunidade 

    

A MORADIA RIBEIRINHA 

Característica Palafita 

 

Construtor Napoleão, autoconstrução 

com apoio de operador de 

motosserra 

Uso atual Comércio e habitação 

Uso original Habitação 

Acessos Lateral 

Pavimentos 1 

Topografia do 

terreno 

Plano 

Estruturas anexas a 

casa 

Casa de Farinha; moradas 

anteriores que servem como 

depósito; Banheiro 

Estado de 

conservação 

Bom 

Descrição da paisagem envolvida:   

A região do Canabuoca 3, onde se encontra a residência o sítio do Sr. Napoleão, fica na Costa 

do Canabuoca, no Rio Solimões, município de Manacapuru-AM. A proximidade da água é pequena, 

que se anula na época da cheia, quando a casa fica, sobre palafitas, dentro do rio.  

Na localidade existem três edificações que chamam atenção, uma casinha de madeira 

pequena e bastante rústica, que pertencia à avó de Napoleão, uma segunda um pouco maior, e um 

tanto quanto mais elevada que pertenceu a seu pai, e a terceira a residência atual da família. Bastante 
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elevada, com varanda e um pequeno comércio na parte frontal da casa. 

No quintal há pequenas plantações de bananeira, maracujá e macaxeira (mandioca para os 

paulistas). Outras vegetações nativas que dão suporte a vida do ribeirinho são cultivadas e 

permanecem em seu local de origem até os dias de hoje devido ao manejo da terra. Entre estas está 

uma cuieira, um pé de jambo, entre outros.  

Próximo a plantação de macaxeira está a casa de farinha.  

 

 

 

SOLUÇÕES E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS 

MEDIDAS 

Fachada Frontal 5m Pé-direito 2,28m / 

3,22m 

Fachada Posterior 5m Distancia da superfície 1,74m 

Fachada Lateral 10m Tamanho das aberturas 1 x 0,93m 

MATERIAIS 

Estrutura Piranheira (esteios) Janelas Madeira 

(tachí) 

Vedações Madeira (Tachí) Piso Madeira 

(castanheir

a) 

Portas Madeira (Tachí) Existe bambu na região? Existe 

taboca, 

espécie de 

bambu 

Origem dos materiais Da região. Manejo das arvores da própria região. Alguns elementos 

como porta, maçanetas, pregos foram comprados na cidade mais 

próxima, Manacaparu.  

COBERTURA 

Tipo de estrutura Madeira  Medida da cumeeira Aprox 1m 

Tipo de telha Metálica (alumínio) Medida do beiral Aprox. 

80cm 

VARANDA 

Existe varanda na casa? Sim Principais usos Estar 

Medidas 0,97x5m Existe píer? Não 

MAROMBAS 

Já passou por enchentes? Sim, última em 2015.  

Descrição: Foram construídas marombas que elevam o piso da casa diminuindo o 

pé direito dos ambientes. O piso original tem marcas de desgaste por 

conta das enchentes e do banzeiro, na época de cheia.  

DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS E SOLUÇÕES 

Descrição das técnicas e soluções construtivas: Para a construção das edificações em madeira 

primeiramente faz-se a malha estrutural, cavando buracos na terra onde serão inseridos os pilares 

da casa, denominados regionalmente como 'esteios' e “barrotes”. O segundo passo é colocar as 
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tesouras e o madeiramento do telhado travando a estrutura da edificação. A cobertura, geralmente 

com estrutura de madeira, é colocada antes mesmo da vedação proporcionando sombra para o 

trabalho restante. Os passos seguintes são: a vedação em tábuas de madeira, o piso (de madeira 

pintado com esmalte sintético vermelho (vermelhão), e por fim as portas e as janelas. A fixação 

tanto da estrutura como da vedação e dos caixilhos é feita com pregos e com o próprio encaixe da 

madeira. 

 

 

 

 

 

FOTOS E CROQUIS DAS EDIFICAÇÕES E TÉCNICAS IDENTIFICADAS 

   

 

Casa de Napoleão Casa do pai de Napoleão Casa do avô de Napoleão  

 

CONFORTO TÉRMICO 

Soluções identificadas 

por equipe acadêmica 

em campo 

Uso de telha de alumínio não é adequado, proporciona forte aquecimento 

do ambiente interno. Não há forro ou qualquer proteção do aquecimento 

das telhas. 

Há ventilação cruzada e varanda. A varanda estende de certa forma o 

beial do telhado, proporcionando um sombreamento maior das paredes . 

Percepção do morador Não foi perguntado em entrevista 

Medição Externa 29C (embaixo da 

varanda) 

Medição Interna 33C/34C 
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5.3 DESCRIÇÃO DAS CASAS VISITADAS 

Manacapuru - Sr. Francisco C. 

 

Figura 45a: Município de Manacapuru. 

Fonte: Google Maps 

  

 

Figura 46b: Cidade de Manacapuru. 

Fonte: Google Maps 

Na cidade de Manacapuru, as inundações são recorrentes por ser uma área vulnerável, 

pois é uma região abundante de lagos e rios, como mostra a figura 47. Além do rio Solimões, 

há o rio Manacapuru e o lago Miriti. 
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Figura 47: Manacapuru está em uma região vulnerável por estar próximo ao encontro de 

rios e lagos. 

Fonte: Google Maps 

  

 

Figura 48: Delimitação do bairro da Correnteza. 

Fonte: Google Maps 

 

Localizada no bairro da Correnteza, na cidade de Manacapuru, a rua em que se encontra 

a residência do s. Francisco pode ser considerada uma área de transição entre o urbano e o rural. 

Como mostram as figuras 49 e 50, é uma área desprovida de calçamento adequado e apresentava 

problemas de infraestrutura, como as tubulações de esgoto aparentes e de drenagem por ser uma 
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área que sofre com as cheias do rio. 

As construções feitas em alvenaria, como podem ser observadas na figura 49 geralmente 

estão construídas nas partes mais altas e mais urbanizadas da cidade.  

 

 

 

Figura 49: Construção em alvenaria e a infraestrutura precária da rua.  

Fonte: Patrícia Tiemi 
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Figura 50: É possível observar o problema de infraestrutura básica da rua e as construções em 

alvenaria. 

Fonte: Patricia Tiemi 

 

 

Figura 51: As construções em palafita próximas à casa do s. Francisco. 

Fonte: Patricia Tiemi 
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Figura 52: Visão da rua em que está localizada a casa do s. Francisco. 

Fonte: Lucas Fehr 

 

 

Figura 53: Imagem tirada da varanda, percebe-se o predomínio das construções em palafita. 

Fonte: Lucas Fehr 
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Por estar localizada em uma região de declividade, a casa está elevada a mais de 2m do 

solo. Após subir as escadas, o acesso da casa é feito pela lateral direita e é o lado no qual há a 

varanda, que é utilizada como área de descanso e recepção em uma parte e de serviços em outra, 

como mostra a figura 54. 

 

Figura 54: É possível observar a varanda, a qual funciona como área de recepção, descanso e 

também de serviços. 

Fonte: Lucas Fehr. 

 

Como mostra a figura 55, a cobertura desta casa é feita com duas águas, com a estrutura 

de suporte em madeira e utilizara m a telha metálica. A tesoura foi feita de modo simples sem 

a diagonal. O beiral é curto, assim como em muitas outras casas que se encontram na redondeza, 

não protegendo as fachadas das ações da chuva ou da incidência solar e, desta forma, 

diminuindo a vida útil das construções, especialmente daquelas feitas em madeira. 
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Figura 55: É possível observar o tamanho do beiral e o desgaste da madeira pela ação do 

tempo. 

Fonte: Ingride Zippert. 

 

Como a casa ao lado estava em construção para o filho do Sr. Francisco, era possível de 

compreender de forma mais clara como que a estrutura da casa era feita. 

Pela imagem 56 percebe-se que os montantes são colocados quando há as aberturas das 

janelas.  
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Figura 56: Ossatura da casa ao lado. Com indicação dos elementos construtivos. 

Fonte: Lucas Fehr 

 

 

Figura 57: Ossatura da casa ao lado. 

Fonte: Célia Meirelles. 
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Como mostra a figura 58, as modulações inseridas em baixo da casa são menores, de 

aproximadamente 2,40m, contudo, a parte interna é ampla e a maioria dos ambientes são 

definidos por tecidos, como mostram as figuras 68 e 69. Essa amplitude do espaço é garantida 

devido ao modo como eles e casa: os esteios nas extremidades e os barrotes na parte inferior. 

 

Figura 58: Percebe-se que os barrotes em baixo da casa chegam somente até o piso, enquanto 

os pilares laterais vão atá a cobertura.  

Fonte: Ana Carolina. 

 

Os esteios definem a modulação da casa e recebem as cargas da tesoura da cobertura da 

palafita, ou seja, pode-se dizer que eles realizam a função do pilar. Por serem peças mais longas, 

necessitam, muitas vezes, de emendas, e os barrotes são menores que os esteios e morrem no 

piso. Havia alguns contraventamentos, como mostra na figura 59, que geralmente são colocados 

no início e retirados ao concluir a obra. 

Na figura 56 descreve-se os termos encontrados nas comunidades como o esteio é a 

peça mais longa que apoiam as tesouras a qual chamos de pilar. O esteio apresenta uma emenda 
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por encaixe. 

 

Figura 59: Parte inferior da palafita, com algumas madeiras atuando como 

contraventamentos. 

Fonte: Ingride Zippert. 

 

O sistema construtivo utilizado foi de encaixes e auxílio de pregos e parafusos em toda 

a casa.  

 

Figura 60: Detalhe do encaixe da escada: piso de madeira apoiado sobre pedaço de madeira, 

que está fixado.  

Fonte: Ingride Zippert. 
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Figura 61 - Detalhe dos encaixes das guias no esteio.  

Fonte: Ingride Zippert) 

 

Os encaixes da emenda do pilar encontrados na casa do sr. Francisco geralmente eram 

feitos utilizando o ângulo de 90 graus, mas na casa ao lado encontrou-se madeiras cortadas a 

45 graus e encaixadas uma na outra e fixadas com pregos ou parafusos, como mostra as figuras 

a seguir. 
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Figura 62: É possível observar as madeiras que realizam a função do pilar (o esteio) com 

emenda a 45°. 

Fonte: Lucas Fehr 

  

 

Figura 63: Imagem ampliada com os detalhes de corte de 45° e fixação entre esteios. 

Fonte: Lucas Fehr 

  

O fechamento da casa é feito com tábuas de madeira, de aproximadamente 20 cm e é 

utilizado o sistema de mata-junta. O fechamento das aberturas (portas e janelas) são feitos com 
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painéis - tábuas e mata-junta. 

 

Figura 64: Residência do Sr. Francisco Carvalho no bairro da Correnteza, Manacapuru.  

Fonte: Indride Zippert. 

  

 

 

Figura 65: Trecho da fachada direita.  

Fonte: Patricia Tiemi 
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Figura 66: Entrada principal feita em madeira.  

Fonte: Ingride Zippert 
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Figura 67: Abertura da cozinha.  

Fonte: Ingride Zippert. 

  

 

 

Figura 68: É possível observar a separação dos ambientes por tecidos e a estrutura da 

cobertura.  

Fonte: Ingride Zippert. 
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Figura 69: Os tecidos são amarrados na estrutura da tesoura. 

Fonte: Ingride Zippert 
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Bento C. 

No município de Manacapuru está localizada a comunidade Rosa Mística (Figura 70), 

onde existem diversas habitações flutuantes. Algumas residências e embarcações possuem 

pequenos comércios de produtos básicos do dia-a-dia, como se faz observar nas figuras abaixo. 

 

 

Figura 70: Vista da entrada da comunidade Rosa Mística – Manacapuru- Amazonas. 

Fonte: Ingride Zippert 
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Figura 71: Pequena embarcação com função comercial dentro da comunidade Rosa Mística.  

Fonte: Ingride Zippert. 

 

Os acessos para essa comunidade ocorrem por meio da terra e os acessos até as 

habitações flutuantes ou embarcações são feitos por percursos de tábuas de madeira fixados 

sobre toras de madeira Açacu, como é possível observar na figura 72, as quais também são 

utilizadas também, em sua grande maioria, para a base de sustentação da casa flutuante. Outro 

meio de acesso é pela água através de uma ramificação do Rio Solimões.  

 

 

Figura 72: Estrutura utilizada para acesso terrestre para a comunidade, fixação da madeira 

sobre toras de madeira de Açacu.  

Fonte: Ingride Zippert. 

A comunidade possui poucas casas e seus habitantes tendem a diferenciá-las 

esteticamente por cores e detalhes de entalhes na madeira utilizada como vedação. A maioria 
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delas possuem varandas que possibilita a atracagem de barcos, o principal meio de transporte 

da região, interação com a água do rio e também para interação social como área social e de 

interação com a água, exemplificado na figura 73 a seguir. 

 

Figura 73: Varanda coberta por beiral, exemplificando a área social e a atracagem de 

embarcações. 

Fonte: Lucas Ferh.z 

  

Há também flutuantes com outros tipos de uso, como por exemplo, um flutuante de 

grande porte utilizado para os eventos sociais da comunidade, figura 74, e diversos outros de 

pequeno porte servindo à agricultura, figura 75. 
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Figura 74: Flutuante utilizado para eventos sociais. 

Fonte: Lucas Ferh. 

  

 

 

Figura 75: Pequeno flutuante próximo à residência utilizado para o plantio. 

Fonte: Lucas Ferh. 
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Durante a visita na comunidade havia uma construção de uma residência flutuante em 

construção, o dono e o construtor desta não estava presente no momento, no entanto o morador 

da comunidade, Renato, que estava acompanhando a nossa visita (Figura 76), pôde esclarecer 

algumas das dúvidas do grupo de pesquisa sobre a construção. A casa tem aproximadamente 

16 metros por 10 metros e de acordo com o entrevistado, ela é de porte médio. 

 

 

Figura 76: Estrutura da casa que estava sendo construída  

Fonte: Lucas Ferh. 

  

O sistema de estruturação do flutuante é feito com toras de madeira do tipo Açacu. As 

madeiras são extraídas e usadas diretamente da natureza e não recebem nenhum tipo de 

tratamento, essas toras são presas entre si e suportam a estrutura da casa feita de madeira 

Maçaranduba ou Itaúba, um tipo de madeira mais dura e pesada. Primeiramente apoia-se nas 

toras, as vigas primárias, estas são ajustadas para que o piso esteja no mesmo nível, já que as 

toras possuem formatos distintos, dependendo da espessura da tora, ela é recortada ou apenas 
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serve de apoio para a viga, como é mostrado nas figuras 77 e 78. 

 

 

Figura 77: Detalhe do encaixe da viga sobre a tora de açacu.  

Fonte: Lucas Ferh. 

  

 

 

Figura 78: Detalhe do nivelamento das vigas primárias. Fonte: Lucas Ferh. 
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Com o término da fixação das vigas primárias que distam entre si, aproximadamente 

três metros, são fixados os esteios nas laterais, assim como nos apoios das vigas secundárias, 

essas vigas são colocadas sobre as vigas primárias e fixadas nos apoios e nos esteios. Todas 

essas fixações são feitas por sobreposição de peças e presas por parafusos. Na figura 79 é 

possível ver observar o arranjo estrutural da habitação flutuante. 

 

 

Figura 79: Montagem da estrutura do flutuante.  

Fonte: Lucas Ferh). 

  

Os construtores pregam uma madeira na transversal para o travamento temporário da 

estrutura entre os esteios que estão distanciados de 3 em 3 metros aproximadamente, como vê-

se na figura 80 abaixo, esses apoios serão removidos posteriormente para a fixação do 

fechamento. Os esteios estruturam a tesoura que servem de apoio para as terças que fixam as 

telhas metálicas na cobertura. 
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Figura 80: Madeira com função de travamento estrutural na transversal.  

Fonte: Ingride Zippert. 

  

 

 

Figura 81: Tesoura e terças estruturando a cobertura.  

Fonte: Célia Meireles. 
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No fechamento será utilizado madeiras mais leves como louro e marupá, para não 

comprometer o funcionamento das bóias de Açacu que terá de suportar o peso próprio e da 

ocupação. O entrevistado ainda disse que podem ser feitas habitações maiores ou menores de 1 

ou 2 pavimentos. O custo para uma habitação como essa é maior do que as palafitas devido as 

toras de madeira flutuante, mas possui a vantagem de deslocamento destas pelo rio e não sofrem 

com as cheias e vazantes, já que não são fixas e sim ancoradas nas bordas sobre rios. 

Canabuoca III - Casa de farinha 

Como muitas comunidades ribeirinhas da região, a comunidade Canabuoca III possui 

uma Casa de Farinha, onde a mandioca é processada. No caso desta comunidade, a Casa de 

Farinha é próxima das casas que compõem a comunidade (como observado na figura 82), além 

de estar à beira do rio, diferente o que ocorre em outras comunidades onde a casa de farinha 

está localizada aos fundos das casas, próxima da mata. Esta localização pode ser pela facilidade 

de transporte dos materiais da produção da farinha. 

 

Figura 82: Observa-se a localização da casa de farinha, bastante próxima das casas da 

comunidade. 

Fonte: Nathalia M. M. Pinto. 
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Figura 83: As ferramentas para o processamento da mandioca, dispostas no espaço.  

Fonte: Nathalia M. M. Pinto. 

  

Para que a farinha de mandioca seja preparada, a raiz passa por diversos instrumentos: 

o cesto de colheita da mandioca, o moedor, a reserva da mandioca moída (figura 84), o coador 

para a retirada da goma (do qual se obtém o tucupy), a prensa (figura 85), a peneira (figura 86), 

o forno escaldante para secar a farinha e, por fim, o forno de torrar (figura 87). Todas essas 

etapas representadas pelas ferramentas utilizadas estão dispostas em um espaço retangular, e 

dispostos como indicado na figura 88. 
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Figura 84: Reserva da mandioca moída. 

Fonte: Nathalia M. M. Pinto. 

  

 

Figura 85: Prensa para a fabricação da farinha de mandioca. 

Fonte: Ana Carolina Brugnera. 
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Figura 86: Peneira para a fabricação da farinha de mandioca. 

Fonte: Ana Carolina Brugnera. 

  

 

Figura 87: Forno de torrar  

Fonte: Ana Carolina Brugnera. 
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Figura 88: Posição das ferramentas dentro da planta retangular da Casa de Farinha, 

numerados em ordem de processo: 

1-Recipiente da mandioca recém-colhida; 

2- Moedor; 

3- Reserva da mandioca moída; 

4- Coador para a retirada da goma (tucupy); 5- Prensa; 

6- Peneira; 

7- Forno de seca; 

8- Forno de torra. 

Fonte: Nathalia M. M. Pinto. 
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A Casa de Farinha apresenta uma estrutura de cobertura, sem vedações laterais. A 

cobertura, composta por uma sobreposição de telhas de zinco (veja a figura 89), é composta por 

duas águas e sustentada por três fileiras de quadro pilares em madeira. As tesouras da cobertura 

servem como girau, isto é, uma espécie de depósito onde se é possível guardar ferramentas. 

Não existem outros sistemas estruturais no espaço além da cobertura. A maioria das 

ferramentas de processamento da mandioca são feitas em madeira e passíveis de mudar de 

lugar, sendo que os fornos de secar e torrar são as únicas ferramentas instaladas 

verdadeiramente ao local, feitos em barro (para evitar o superaquecimento) e revestidos de 

tábuas de madeira. 

 

Figura 89: Cobertura sustentada por pilares. 

Fonte: Ana Carolina Brugnera. 
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Canabuoca 3 - Genro do Sr. Bernadino 

 

Localizada na Costa da Canabuoca, a comunidade em que se encontra a casa em 

construção, na Canabuoca 3, diferente da comunidade principal da Canabuoca 3 e das três 

comunidades visitadas no bairro da Correnteza, havia poucas moradias em volta e era uma 

região sem calçamento e desprovida de infraestrutura – de esgoto e de água, sendo possível 

encontrar apenas os postes com fiação telefônica, como mostra a figura 91. Além disso, por 

estar em uma planície próxima à beira do rio Solimões, é uma região que alaga com facilidade, 

pois é uma área de várzea. 

 

Figura 90: Imagem aérea da região da Canabuoca 3   

Fonte: Google Maps. 
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Figura 91: A casa em construção e seu entorno.  

Fonte: Ingride Zippert 

 

Pela figura 92 percebe-se que a parte frontal das casas é voltada para o rio. Ao lado a 

casa analisada havia uma palafita feita pelo INCRA, que apresentava problemas estruturais e 

de estabilidade, tombando ao lado, como mostra a figura 92. Acredita-se que esse problema de 

estabilidade foi causado pela forma como fora construída, pois em muitas das casas observadas, 

encontrava-se o barrote – o qual realiza a função de transmitir o peso do piso e das vigas 

primárias e secundárias ao solo – e entre eles e os esteios não havia nenhum tipo de estrutura 

que realizasse a função de contraventamentos. 



154 

 

Figura 92: Casa com problemas estruturais feitas pelo INCRA.  

Fonte: Célia Meirelles. 

  

 

Figura 93: A casa em construção.  

Fonte: Lucas Fehr. 

A casa em construção é uma palafita elevada a mais de 1.5m do solo e o acesso à parte 

interna era feito pela parte frontal da casa, onde será feita a varanda, como pode ser observado 

na figura 93. Há três aberturas em cada fachada da lateral, enquanto nas fachadas frontal e 
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posterior há duas aberturas – uma porta e uma janela em cada lado. 

Utilizando um sistema construtivo bastante contemporâneo e mais sofisticada 

comparada a outras construções em palafita da região, é uma construção que se assemelha ao 

wood frame, muito utilizado nos Estados Unidos. Toda a estrutura estava sendo executada em 

madeira, desde a estrutura da fundação até a estrutura de apoio da cobertura - a tesoura com 

peças na diagonal, sendo mais elaborada do que as outras tesouras das construções observadas 

em Manacapu com somente tesoura simples. 

  

 

Figura 94: A estrutura de apoio da cobertura - a tesoura.  

Fonte: Lucas Fehr. 

  

A cobertura foi feita seguindo o modelo de duas águas e com o beiral curto, assim como 

a maioria das construções observadas na região. A telha utilizada era metálica, de zinco. 

Seguindo uma modulação de aproximadamente 2,00m por 1,20m entre os esteios e barrotes, 

possui um espaço interno amplo. Na parte da fundação encontrou-se uma madeira que realizava 
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a função de uma viga baldrame conforme mostram as figuras 95 e 96, e os esteios, que segundo 

o morador da região, foram cravados a 80 cm abaixo do solo. 

 

Figura 95: Esteios e barrotes observados sob o piso da casa.  

Fonte: Ana Carolina. 
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Figura 96: A madeira que realiza a função de uma viga baldrame.  

Fonte: Flávio Marcondes. 

 

Foi possível observar um ponto chave da nossa experimentação em campo que nesta 

região que, por causa de cheias anteriores do rio Solimões, a terra era depositada, cobrindo a 

viga cravada no solo. 

As guias e os montantes eram fixados com pregos, enquanto os esteios e as vigas, além 

dos recortes para realizar os encaixes, a fixação era feita com parafusos como mostram as 

figuras 97, 98 e 99. 
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Figura 97: Detalhe do encaixe e fixação do esteio com as vigas primárias e secundárias na 

varanda.  

Fonte: Ingride Zippert. 

  

Figura 98: Detalhe de encaixe e fixação das peças de esteio.  

Fonte: Ingride Zippert 
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Figura 99: Detalhes com a aplicação de parafusos e encaixes.  

Fonte: Ingride Zippert. 

 

Internamente era possível observar as estruturas de fechamento (figuras 100 e 101) e foi 

utilizado como técnica o encaixe e o uso de pregos e parafusos para o auxílio na fixação. 

Observa-se que a modulação dos montantes se aproxima da técnica local, pois se aproxima da 

janela. A modulação adotada é de aproximadamente de 1m no trecho da janela e de 1,5m entre 

o montante da janela até o eixo do esteio, como mostra a figura a estrutura de vedação se 

assemelha a Wood frame observamos que este edifício foi o melhor executado.  
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Figura 100: É possível observar a estrutura dos fechamentos, as guias e os montantes.  

Fonte: Ingride Zippert. 

  

 

Figura 101: Fixação das guias com pregos.  

Fonte: Ana Carolina. 
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Figura 102: Encaixe e fixação da tesoura no esteio.  

Fonte: Ingride Zippert. 

  

 

Figura 103: Encaixe e fixação das peças que compõem a tesoura.  

Fonte: Ingride Zippert 
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Figura 104: Encaixe e fixação das peças que compõem a tesoura.  

Fonte: Ingride Zippert. 

  

Observamos nesta casa uma maior elaboração tanto das componentes das fachadas 

como da tesoura, que apresenta mão francesa. Como é possível observar nas figuras 105 e 106, 

o fechamento era feito com as tábuas de madeira e com o sistema de mata-junta. 

 

Figura 105: Fachada lateral direita.  

Fonte: Lucas Fehr. 
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Figura 106: Fachada lateral direita.  

Fonte: Flávio Marcondes. 

 

Canabuoca I - Sra. Elanias 

 

Figura 107: Foto frontal da casa. 

Fonte: Nathalia M. M. Pinto. 
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A casa da senhora Elanias está localizada na comunidade de Canabuoca 3, e implantada 

de maneira que a entrada está orientada de frente para o rio (figura 108). Embora exista um 

recuo considerável em relação à margem em períodos de vazante, a área onde a casa faz sua 

“fundação” é de várzea do rio, apresentando frágil composto por materiais trazidos pelas cheias.  

 

Figura 108: Vista do rio a partir da janela frontal da casa. 

Fonte: Ana Carolina Brugnera. 

  

No entorno da casa não existem muitas casas: ao lado esquerdo, encontra-se uma Igreja 

Presbiteriana (figura 107), frequentada pela comunidade; ao lado direito, nenhuma construção 

próxima; nos fundos da casa, se vê uma pequena casa de farinha que só utilizada em épocas de 

colheita da mandioca, seguida por uma plantação e a mata (figura 109).  
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Figura 109: Casa de farinha nos fundos da casa  

Fonte: Flávio Marcondes.  

 

Ao lado da casa existe uma pequena horta apoiada numa estrutura elevada (figura 111); 

isto porque segundo a moradora da casa, senhora Elanias, as enchentes dificultam o plantio 

diretamente no solo.  

 

Figura 111: Horta elevada  

Fonte: Flávio Marcondes. 

A casa, que está em construção, ainda não tem as divisões dos ambientes devidamente 
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construídas. No momento da visita da equipe, a casa apresentava um alpendre ou varanda na 

fachada frontal da casa orientada para o rio de medidas 2,2m x 8m (figura 112), cujo acesso se 

faz por meio de uma pequena escada de madeira (figura 113). 

 

Figura 112: O “alpendre” da casa  

Fonte: Flávio Marcondes. 
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Figura 113: Escada de acesso à casa. 

Fonte: Ana Carolina Brugnera. 
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Figura 114 - Ambiente destinado a ser a sala da casa  

Fonte: Ana Carolina Brugnera. 

 

O primeiro ambiente de quando se entra na casa pela porta principal é a sala (figura 

114), em formato da letra L, que dá acesso a um grande ambiente interno (figura 115) por meio 

de uma pequena porta. Segundo Elanias, este espaço será dividido, comportando uma cozinha 

em formato de corredor pegando toda as aberturas da lateral esquerda da casa, dando acesso a 

dois quartos e ao banheiro anexo à casa (figura 116 e 117). A área embaixo da casa, criada pela 

elevação da casa, não possui um uso delimitado. 
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Figura 115: Ambiente a ser dividido em cozinha e dois quartos  

Fonte: Ana Carolina Brugnera. 

  

 

Figuras 116 e 117: Vista exterior do banheiro anexo. 

Fonte: Flávio Marcondes. 
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Figuras 118: Barrotes e esteios da casa. 

Fonte: Flávio Marcondes 

 

 

Figura 119: Encaixe entre esteio e barrote. 

Fonte: Lucas Fehr. 

 

A casa, de 8m x 18m, tem sua estrutura em 3 fileiras de esteios com distância de 3 
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metros entre eles (figura 118). A casa é elevada em 1,82m do solo e possui 3,5m de pé-direito. 

Os esteios não são peças inteiriças em madeira, mas sim compostos por uma peça de altura até 

o piso da casa (1,82m), ligado por encaixe e pregos aos esteios da altura do pé-direito da casa. 

Este encaixe engloba também as vigas principais da estrutura (figura 118). 

A cobertura é composta por telhas metálicas galvanizadas apoiadas sobre tesouras de 

madeira (figuras 120 e 121). Embora a moradora admita que outros materiais, como a palha, 

possam ser opções melhores em termos de conforto térmico para casa, Elanias afirma que a 

telha tem maior durabilidade e resiste melhor às chuvas. 

 

Figura 120: Cobertura em duas águas de telha metálica. 

Fonte: Flávio Marcondes. 

  



172 

 

Figura 121: Tesouras da cobertura. 

Fonte: Lucas Fehr. 

  

O piso da casa é composto por tábuas de madeira marupa (figuras 122 e 123), e elevado 

do solo de forma que as águas das enchentes não alcancem o piso. Após o término da montagem 

da casa, prevê-se adicionar tinta a óleo as tábuas do piso para a impermeabilização. 
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Figura 122: Piso do interior da casa. 

Fonte: Lucas Fehr. 

   

 

Figura 123: Detalhe de junta entre estrutura, piso e vedação. 

Fonte: Lucas Fehr) 

As vedações são compostas por tábuas em madeira dispostas no sentido horizontal na 

fachada frontal e no sentido vertical nas fachadas laterais (figuras 124 e 126), as quais estão 

apoiadas em uma estrutura secundária que emoldura as aberturas se assemelhando ao chamado 
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wood-frame (figura 125), que por sua vez está apoiado na estrutura principal de vigas e esteios. 

 

Figura 124: Vista exterior da casa. 

Fonte: Nathalia M. M. Pinto. 
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Figura 125 - sistema estrutural das vedações. 

Fonte: Ana Carolina Brugnera. 

  

 

Figura 126 - vedação e abertura da casa  

Fonte: Lucas Fehr. 
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Brinquedoteca 

Localizada na Costa da Canabuoca, na Canabuoca 1, onde a maioria das casas no 

entorno são palafitas, foi possível observar neste local as diversas casas que sofreram com as 

enchentes passadas, e as marcas delas encontravam-se nas varandas que foram deslocadas com 

a força das águas, ou a marca do rio nas fachadas. 

 

Figura 127: A brinquedoteca e seu entorno.  

(Fonte: Lucas Fehr) 

 

A Brinquedoteca é caracterizada pelas marombas que foram necessárias como 

consequência das enchentes passadas. O termo maromba é utilizado para descrever uma técnica 

utilizada por muitos moradores para deslocar o piso à um outro patamar, para que o nível do rio 

não atinja seus pertences. 

A Brinquedoteca fora construída com o objetivo de realizar reuniões e aulas, além de 

proporcionar um espaço para guardar os brinquedos das crianças da comunidade local. 
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Figura 128: Fachada da brinquedoteca.  

(Fonte: Lucas Fehr) 

  

Não foi possível analisar os módulos da Brinquedoteca pois estava fechada, mas 

identicamos que entre barrotes as distancias são 1,87 x 1,87m. Do solo até o primeiro piso há 

0,97m de distância, e do primeiro piso até o piso superior há aproximadamente 1,9m. A 

cobertura fora feita com quatro águas e, diferente de outras residências visitadas, a telha 

utilizada era de fibrocimento e a telha sobre a varanda maior, de uma água, era de fibrocimento 

também. O beiral da cobertura, assim como muitas outras construções, é curto. 

Foi utilizado o sistema construtivo de encaixe da viga com o esteio, e o auxílio de pregos 

e parafusos na fixação das madeiras, como mostram as figuras 129 e 130. 
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Figura 129: Detalhe construtivo de encaixe do barrote com a viga primária, fixada com prego.  

(Fonte: Ingride Zippert) 

  

 

Figura 130: Detalhe do encaixe da viga primária no esteio.  

(Fonte: Ingride Zippert) 
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O fechamento é feito com tábuas de madeira e com mata-junta. Diferente de outras 

palafitas observadas, a brinquedoteca tinha janelas de metal, não sendo o fechamento feito com 

madeira, como mostram as figuras 131 e 132. No entanto, nas outras aberturas o fechamento 

era feito com a madeira, como se pode observar na figura 133. 

Nas comunidades rurais a cor e os detalhes nos frontões são uma das principais marcas 

e diferenciação dos moradores, como podemos observar na brinquedoteca.  

 

 

Figura 131: Janela de ferro 

Fonte: Ingride Zippert) 
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Figura 132: Aberturas de ferro. 

Fonte: Lucas Fehr 

 

 

Figura 133: Nas outras aberturas percebe-se os fechamentos com madeira. 

Fonte: Ana Carolina)  
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Sr. Francisco F. 

 

Figura 134: Casa construída pelo INCRA. 

Fonte: Flávio Marcondes) 

  

A Casa, construída pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

em 2010, cujo proprietário é o senhor Francisco Ferreira de Freitas, agricultor de 63 anos. A 

casa está localizada na comunidade de Canabuoca 1. A entrada da casa visa a direção do rio, 

dando as costas para a mata. O terreno é plano e de típica característica de áreas de várzea dos 

rios. Não existem muitas casas no entorno, havendo uma distância considerável entre elas. 

Segundo Francisco, a casa não possuía muitos ambientes na época em que foi 

construída. Com o uso, foram adicionadas duas partes: um girau na parte de trás, onde a família 

lava e estende suas roupas, e um girau na frente formando um alpendre para a casa. 

Originalmente, a casa do INCRA possuia medidas de 6mx6m. Para a adição do girau 

posterior e da varanda, foram utilizadas as madeiras jacareúba e maçaranduba. 



182 

 

Figura 135: A casa construída pelo INCRA e seus dois anexos.  

Fonte: Lucas Fehr. 

 

 

Casa de palha 

 

Figura 136: Vista frontal da casa  

Fonte: Ana Carolina Brugnera. 
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Figura 137: casa de palha na margem do afluente  

Fonte: Nathalia M. M. Pinto. 

  

A construção aqui chamada de Casa de Palha está localizada na região da Comunidade 

de Canabuoca 1, junto a um afluente do rio. A construção encontra-se bastante próxima das 

margens do afluente, como pode-se observar na figura 137 e 138. Não existem construções no 

entorno da casa de palha, a não ser uma pequena construção da Igreja Assembleia de Deus, 

construída em alvenaria. Como se pode observar na figura 139, a construção em alvenaria 

apresenta pintura desgastada em decorrência das cheias que fizeram com que o nível do rio 

subisse até a altura das aberturas da janela da construção, sendo que esta não é elevada. 
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Figura 138: Ribeirinhos trabalham à beira do afluente  

Fonte: Ana Carolina Brugnera. 

  

 

Figura 139: Igreja Assembleia de Deus  

Fonte: Nathalia M. M. Pinto) 

 

A construção apresenta um único ambiente, tal qual um galpão, de planta retangular. 

Segundo Ezequias Nascimento, pastor da igreja Assembleia de Deus e construtor da casa de 
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palha, esta construção serviria como apoio para a igreja, servindo de depósito e eventualmente 

recebendo atividades da igreja. 

  

Figura 140 Estrutura da casa de palha  

Fonte: Ana Carolina Brugnera) 

  

A Casa de Palha é composta por uma estrutura em madeira, de dimensões 8mx18m, e 

de pé-direito de aproximadamente 3,5m. É pouco elevada do solo e a madeira para sua 

construção foi retirada da floresta. Apresenta duas fileiras de 3 esteios cada, que sustentam 8 

tesouras para a cobertura (figura 141).  
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Figura 141 - Estrutura da casa de palha  

Fonte: Ana Carolina Brugnera. 

  

A cobertura é em duas águas e composta por uma sobreposição de folhas de palmeira 

dobradas pelo mutirão da comunidade. Como descrito por Ezequias, aa folhas de palmeira são 

retiradas da floresta de forma a não matar o espécime vegetal, mantendo intacta as partes com 

exceção das folhas, o que garante a disponibilidade do material para outras ocasiões. Após esta 

extração do material, os trabalhadores da comunidade dobram as folhas de forma que todas 

apontem na mesma direção, criando uma espécie de franja que é usada na cobertura da 

construção. Em seguida, estas “franjas” já pode ser aplicada na construção de duas em duas 

pois, segundo Ezequias, não é necessário aguardar o material secar. 
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Figura 142: colocação da palha na cobertura  

Fonte: Ana Carolina Brugnera) 

  

 

Figura 143: Dobradura da palha para cobertura. 

Fonte: Ingride Zipert. 
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5.4 ANALISE DAS TÉCNICAS CONSTRUTIVAS ENCONTRADAS NO 

LOCAL 

Como forma resultante dos trabalhos desenvolvidos foi criada uma ficha de cadastro de 

bens culturais que buscou analisar tanto os aspectos intangíveis, como conhecimentos e práticas 

tradicionais, como os marcos materializados nas paisagens, a edificação e outros objetos de 

estrutura física que fazem parte do dia-dia do ribeirinho. Sendo assim, é parte integrante desta 

pesquisa o levantamento das características construtivas locais, materiais e técnicas 

vernaculares, e medições técnicas entre outros.  

5.4.1 FLUTUANTES 

Em campo registramos residências com características palafita e flutuante, os flutuantes 

adaptam-se às diferenças de nível do rio que acontecem anualmente boiando sobre as águas. As 

toras usadas como boia mais utilizadas, como já mencionado, são as do açacu (Hura crepitans), 

árvore da região amazônica. Para confeccionar esta fundação flutuante o ribeirinho cria um 

sistema de estruturação inteligente: já na água, sobre as toras flutuantes são colocados três 

sistemas de vigas de madeira, que devem ser fixadas no cerne do açacu, para a casa não perder 

a estabilidade. O primeiro sistema de vigas é colocado de modo a permitir a junção e fixação 

das toras, formando um bloco flutuante único. Sobre ele é instalado o segundo conjunto de 

vigas que, desta vez transversal ao suporte principal, funcionam como base para a montagem 

do acabamento lateral e permitem a colocação de caibros. O terceiro sistema de vigas acaba por 

estruturar a flutuação suporta o tablado construído em pranchas de madeira que compõem o 

piso. O restante da casa segue o mesmo padrão construtivo da palafita. 

Para entendermos melhor o funcionamento da estrutura, foi feito um modelo no software 

Sketchup, representando os apoios fixos, e os removíveis foram descartados. A figura a seguir 

mostra o resultado final da modelagem. 
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Figura 144 - Representação do flutuante visitado na cidade de Manacapuru. 

Fonte: dos autores. 

 

 

Nas fotos tiradas do flutuante na viagem a Manacapuru não se consegue ver o flutuante 

como um todo, pois o único acesso era via barco, o que não permitia um ângulo maior. A 

modelagem facilita ver a habitação como unidade e observar detalhes de encaixe. Na figura 145 

podemos entender a ordem de montagem da edificação. 
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Figura 145: Perspectiva explodida do conjunto estrutural. 

Fonte: dos autores. 

 

As toras de açacu recebem todo o peso da estrutura e da vedação, as vigas primárias 

servem como apoio para as secundárias e também mantêm as toras juntas. As vigas secundárias, 

que possuem uma menor espessura e largura maior do que as primeiras vigas, são colocadas no 

sentido oposto e são fixadas em apoios e pilares, e estes também são fixados nas vigas primárias. 

O piso será apoiado nas vigas secundárias, por isso há uma quantidade maior do que as 

primárias. As vigas de cobertura servem de travamento para os pilares, além de servir como 

apoio para as tesouras que possuem uma forma simples. Após as tesouras, são colocadas as 

terças que fixarão as telhas metálica. 
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Através das análises das fotos e dos desenhos é possível entender os tipos de fixação, 

como por exemplo, na figura 146 onde estão representados os cortes nos pilares para encaixe 

das vigas da cobertura e da tesoura, na mesma imagem é possível ver o apoio que é fixado na 

viga primária e secundária. 

 

Figura 146: Na esquerda o detalhe do pilar o qual foi talhado para a fixação das vigas e 

tesouras. A direita está o detalhe do apoio das vigas secundárias, o qual possui entalhe para fixação 

das vigas primárias. 

Fonte: dos autores. 

  

Nessa construção foram previstas duas áreas externas por isso a cobertura possui uma 

extensão para o beiral como é observado na figura abaixo. 

 

Figura 147: Tesoura simples com extensão para os beirais. 

Fonte: dos autores. 
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 Na figura 148, está representada a planta da casa, não existe um módulo fixo para a 

construção como vemos nas distâncias entre os pilares e os apoios, os pilares estão 

representados com hachura e os apoios são representados com linhas. Ambos possuem 0,10m 

X 0,10m. As vigas primárias têm aproximadamente 14,30 metros de comprimento, 0,10 metros 

de espessura. As vigas secundárias não são uma peça única, possuem 16,27m de comprimento 

no total e cada uma com 8,30m aproximadamente, estas são fixadas nos apoios e pilares no eixo 

do meio transversal. 

 

Figura 148: Planta sem escala. 

Fonte: dos autores. 
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Na elevação longitudinal, figura 149, podemos ver as distâncias dos pilares diferentes: 

2,75m nas pontas e 5,00m para o meio. No desenho é possível ver a sobreposição entre as vigas 

secundárias, cada uma possui altura de 0,28m e as primárias 0,24m. 

 

Figura 149: Elevação longitudinal 

Fonte: dos autores. 

  

Como podemos ver na elevação transversal, figura 150, as vigas secundárias possuem 

espessura de 0,06m. As varandas da casa serão parcialmente protegidas pelos beirais, portanto 

o piso estará exposto a chuva. Os vãos entre os pilares são diferentes dos vãos longitudinais, 

nas extremidades o vão é de 2,95m e o vão do meio é de 6,00m. Nesta figura destaca-se a 

tesoura simples, que possui a altura de 1,10m, o tirante tem 8,00m aproximadamente e os beirais 

2,35m. A estrutura do beiral possui uma pequena inclinação, para o escoamento da água de 

chuva, e é fixada na empena da tesoura. A altura da casa, entre a vida primária e a cumeeira é 

de 5,96m, sendo menor do que a altura das palafitas, pois o vento é uma das condicionantes na 

construção da estrutura do flutuante. 
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Figura 150: Elevação transversal 

Fonte: dos autores. 

 

5.4.2 PALAFITAS 

As palafitas, com base em terra firme, aparecem tanto nas encostas dos rios como em 

áreas alagáveis da Amazônia chamadas de áreas de várzea.  As edificações sobre palafitas 

sofrem com uma interferência maior das águas, conforme aumenta o volume de água das cheias 

do rio. É comum o ribeirinho erguer o assoalho da casa em relação ao nível do solo por meio 

da construção que eles chamam de “maromba”, isto um novo piso apoiado sobre o antigo.  

A frente da edificação em geral é voltada para o rio, onde se projeta uma varanda 

espaçosa que é ventilada pela corrente de ar que se forma junto ao canal. Desta projeta-se um 

pequeno píer, que dá acesso à água. Neste píer não pode faltar uma escada, afinal, durante a 

vazante, é necessário chegar à terra firme, ao espaço que se forma por debaixo da casa. 

Em geral para a construção da palafita os ribeirinhos seguem os seguintes passos: 

 Preparo do terreno, enquadramento da casa  

 Preparo das fundações com profundidade de aproximadamente 80cm. 

 Fixa no solo esteios/pilares e os barrotes/palheiro. 

 Realizar contraventamento provisório em diagonal entre barrotes e esteios. 

 Monta vigas primárias, apoiadas no esteio e barrotes. 

 Montar as vigas secundárias, que são apoiadas nas vigas primárias. 
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 Levanta montantes da vedação, estilo semelhante ao wood frame. Em algumas regiões 

da Amazônia estes montantes da vedação são chamados de entarugamento. 

 Monta tesouras ou falsas tesouras apoiadas nos esteios. Neste momento o esqueleto da 

casa está bem adiantado. 

 Coloca a cobertura (telha de alumínio, palha ou fibrocimento). O telhado é a primeira 

coisa a ser feita para então o construtor trabalhar sob a sombra.  

 Realiza o madeiramento do piso. 

 Realiza o fechamento das vedações externas com tábuas de madeira na vertical, com ou 

sem mata junta, sendo que os montantes horizontais definem o as aberturas. 

 Retirada do contraventamento, já que a casa está estabilizada devido a colocação de 

vedações.  

 Realiza divisórias internas.  

 Coloca de esquadrias, portas e janelas.  

A seguir está alguns dos redesenhos das casas vistadas em AutoCad e 3D de edificação 

ribeirinha das comunidades Canabuoca 1, Canabuoca 3 e Manacapuru. 

Foram estudados e detalhadas oito casas, mas abaixo será apresentado como síntese de 

apoio a analise relizada sobre as palafitas as construções Sr. Francisco C. no Bairro da 

Correnteza, Manacapuru, a casa em construção e a brinquedoteca ambas na costa do Canabuoca 

no anexo final é apresentada uma tabela geral das oito edificações visitadas, com as modulações 

dos edificos, o tipo de tesoura, tipo de vedação, etc. 

A casa do Sr Francisco foi apresentada na descrição das casas visitadas, discutido 

anteriomente ela esta localizada no bairro da Correnteza em Manacapuru, em área de proteção 

ambiental, muito o próximo a um lago. Ela tem sua técnica construtiva em palafita, vamos fazer 

uma síntese do sistema construtivo. A casa tem uma planta alongada, com um telhado de duas 

águas conhecido como caboclo com 9,70x 4,83m com uma varanda de 2,10m.  

A isométrica explodida permite a visualização de todos os sistemas que compõe a 

edificição. A estrutura portante, a estrutura da cobertura e vedações figura 151. Os esteios são 

os pilares que e suportam a tesoura simples da cobertura. A distância entre esteios 2,40 metros 

(dimensões 11 x 11cm). A distância entre barrotes (peça que morre em baixo da edificação, 

conhecido como e palafita é pequena 2,40x 2,40 metros na varanda a distância 1 x 1 metros 

(dimensões 11 x 11cm). A altura até o primeiro piso da edificação é 2.53 metros. A vigas 

principal 12cm x 10cm x 9,70 metros com e as vigas secundárias 12 cm x 5 cm a 6,88m. 

Observamos que as medidas foram retiradas in loco e na fotografia. 
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Figura 151: Isométrica explodida - casa Sr. Francisco C. – Bairro da Correnteza, Manacapuru. 

Fonte: dos autores. 
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Figura 152: Bairro da Correnteza, Manacapuru. 

Fonte: dos autores. 
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Na brinquedoteca a construção esta localizada em área de várzea so Solimões na 

comunidade Canabuoca 1. As dimensões externas do edificio são medidas mais quadradas com 

9,44 por 7.60 metros gerando um de telhado de quatro águas, como mais barrotes no 

embasamento como mostra a isomética explodida posicionados a cada 1,87 metros (dimensões 

8.5x8,5 cm).  Os esteios são as peças que chamamos de pilares e seguram a cobertura em geral 

posicionados no contorno das edificações ribeirinhas. As vigas principais são de 3.74m x 9 cm 

x 45 cm. As vigas principais estão destacadas em vermelho na imagem isométrica  

 

Figura 153: Isométrica explodida - Brinquedoteca – Canabuoca 1. 

Fonte: dos autores. 
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Figura 154: Desenhos técnicos da Brinquedoteca registrada na comunidade Canabuoca 1. 

Fonte: dos autores. 
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A casa em construção (genro do Sr. Bernardino) também foi apresentada na descrição 

das casas no item anterior, ela esta localizada na costa do Canabuoca 3 em área de várzea. Ela 

tem sua técnica construtiva em palafita, vamos fazer uma síntese do sistema construtivo. A casa 

tem uma planta alongada, com 6.10 x 14 metros. A isométrica explodida permite a visualização 

de todos os sistemas que compõe a edificição. A estrutura portante, a estrutura da cobertura e 

vedações figura 155.  Os esteios são os pilares que e suportam a tesoura simples da cobertura. 

A distância entre esteios:  4,19 metros (dimensões 11 x 10.5cm). A distância entre barrotes 

(peça que morre em baixo da edificação, conhecido como e palafita é pequena 2,0 x 1,54. A 

altura do piso em relação ao terreno é de metros 2,0 metros A dimensão das vigas principais e 

secundárias 1 0 cm x5 cm x 6, 10 metros destacacadas em vermelho.  

 

 

Figura 155: Isométrica explodida Genro Sr. Bernadino – Em construção – Canabuoca 3. 

Fonte: dos autores. 
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Figura 156: Desenhos técnicos de levantamento de campo de palafita em construção, 

comunidade Canabuoca 3. Genro Sr. Bernadino  

Fonte: dos autores. 
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5.5 ANALISE DAS VEDAÇÕES ENCONTRADAS NAS HABITAÇÕES 

RIBEIRINHAS  

Durante a visita do grupo de pesquisa às comunidades Ribeirinhas em 2016, foi 

importante observar e perceber como as vedações das casas locais eram realizadas, pois afeta 

durabilidade do edifcio e o conforto dos moradores. A casa do Sr. Francisco de Freitas, 

construída pelo INCRA foi redesenhada com o propósito de entender e analisar as suas 

estruturas e vedações. 

O “Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA” realiza diferentes 

estratégias para financiar a “moradia e renda para habitantes de áreas rurais no Brasil”. Uma 

das comunidades beneficiadas foi a de Canabuoca I, localizada no município de Manacapuru-

(AM). Em 2011, o orgão construiu “203 casas nas áresa da várzea, com o Crédito Habitação, 

concedido aos beneficiários da reforma agrária”. O recurso disponível para construir cada 

unidade habitaonal foi “R$ 15 mil” (INCRA, 2011). 

 

Figura 157: Casa do sr. francisco de freitas, construída pelo incra.  

Fonte: brugnera, ana carolina 

 

 

 

Durante entrevista concedida aos estudantes do Mackenzie, o Sr. Francisco explicou 
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que veio de Juruá e mora em Manacapuru desde 1985, que reside na casa desde 2011. A casa 

original construída pelo INCRA foi ampliada, na antiga residência, não existia o alpendre 

posterior. A varanda adicionada é utilizada como lavanderia, já que na edificação original não 

existia espaço suficiente, segundo o morador.  

Com o redesenho da edificação, foi possível notar como as vedações eram dispostas 

verticalmente. As tábuas utilizadas possuíam dimensões de 17cm x 2,65m e receberam uma 

pintura branca como revestimento. O tipo de madeira utilizada não foi identificado. Entre as 

tábuas, dispõe-se uma mata-junta de 5cm de espessura. 

 

Figura 158 - REDESENHO DIGITAL EM SKETCHUP DA CASA DO SR. FRANCISCO.  

Fonte: MATA, Nathalia da; RIMI, Paula 
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Figura 159: Detalhe do alpendre frontal da casa e da mata-junta para as vedações. 

Fonte: MATA, Nathalia da; RIMI, Paula. 

 

As tábuas verticais foram pregadas em traves horizontais e nas vigas que da base e do 

topo da parede. Não existem paredes de alvenaria ou qualquer outro tipo de painel de vedação, 

além das tábuas finas de madeira utilizadas como proteção do meio externo.  E relevante 

destacar que a casa é erguida por palafitas, que protegem o corpo principal das águas dos rios 

próximos à residência.  

 

Figura 160: Imagem interna da casa Ribeirinha.  

Fonte: MATA, Nathalia da; RIMI, Paula. 

 

Analisando as vedações da residência, foi possível perceber que a colocação das tábuas 

não é a mais adequada, como discutido por Benoit e Paradis (2009). A manutenção na 

edificação Ribeirinha é recorrente, pois as casas são construídas em área de várzea e durante o 

período das chuvas (de dezembro a março) as águas dos rios ultrapassam o nível do piso. As 

tábuas da fachada que estão mais próximas a parte inferior da casa serão danificadas, obrigando 

o usuário a trocar a tábua inteira e consequentemente, se as tábuas estivessem dispostas 

horizontalmente, a manutenção da edificação seria mais eficiente. 
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Outra edificação utilizada como referência para análise das vedações foi a escola 

visitada durante a viagem. Um aspecto singular dessa construção é o uso de vedações vazadas, 

tipo muxarabi aplicadas próximas à cobertura. Este componente possibilita a ventilação cruzada 

no interior da escola, sendo um aspecto positivo já que as temperaturas elevadas e umidade são 

muito elevadas na região Norte do Brasil. Observamos que este é um elemento foi muito 

utilizado por Severiano Mario Porto nas casas de madeira projetado para região Amazônica. 

(NEVES, 2007) 

 

Figura 161: Vedações tipo muxarabi na Escola Municipal visitada.  

Fonte: DA MATA, Nathalia. 

 

5.6 CONCEITOS E A CONCEPÇÃO DA PROPOSTA DO PROJETO E 

ARQUITETURA  

Após juntarmos todo o extenso material coletado, registrado nas visitas aos locais de 

possíveis intervenções e com as descrições das experiências vivenciadas por parte dos 

integrantes da pesquisa, o trabalho passou para nova etapa que compreendia a realização de um 

produto projetual que resultasse em um modelo volumétrico (maquete) que ilustraria a solução 

prospectiva do resultado da nossa pesquisa/projeto. 

Elaboramos um cronograma de reuniões para debater e trabalhar em torno de uma 

proposta visando à elaboração desse produto que necessitaria de uma discussão consensual para 

estabelecer as diretrizes dos procedimentos até chegar ao amadurecimento de um projeto. 
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Em reuniões periódicas, no momento inicial do trabalho, discutíamos a pertinência de 

um programa de necessidades generalista que tivesse a flexibilidade necessária para atender as 

diversas demandas verificadas nos levantamentos "in loco".  Essas demandas mostravam 

prioridades como: soluções térmicas de cobertura com maior eficiência, soluções de estruturas 

de fundação mais resistentes e mais duradouras, redução de custo de construção, flexibilidade 

de ocupação, versatilidade construtiva, etc. 

A percepção de uma realidade completamente diferente das conhecidas nos meios 

urbanizados nos fez assimilar o distanciamento e a carência de novos contextos sociais, 

econômicos, culturais, tecnológicos e priorizar, portanto, um novo aprendizado para todos os 

integrantes do grupo. 

A partir do estudo das habitações ribeirinhas e levantamento bibliográfico das moradias 

desta população e integrando o conhecimento do grupo de pesquisa no contexto a ser 

trabalhado. As pesquisas realizadas sobre sistemas construtivos em madeira ao redor do mundo 

ajudaram a criar uma reflexão introdutória bastante extensa de soluções técnicas que 

auxiliariam nas preocupações iniciais, tanto de fundação quanto de cobertura. Soluções em 

palafita em países como Indonésia, Índia e China assim como em algumas regiões do sul 

africano mostraram soluções construtivas em madeira, e até em bambu, que auxiliaram nas 

discussões sobre as diretrizes do projeto. 

Com um amplo levantamento das condições locais, somados ao conhecimento das 

pesquisas anteriores em sistemas construtivos em madeira aliados aos novos conhecimentos 

adquiridos passamos a estabelecer premissas de trabalho que modulavam a estrutura e 

caracterizavam o sistema construtivo para criar as diretrizes necessárias ao desenvolvimento do 

projeto a ser realizado. 

Projeto 

O desenvolvimento desse projeto foi caracterizado por dois momentos distintos na 

pesquisa.  A primeira etapa foi marcada pela elaboração de um projeto voltado a atender as 

demandas locais verificadas pelos diagnósticos realizados na visita as populações ribeirinhas. 

Muito direcionado a resolver os problemas de forma específica, essa etapa foi marcada pelo 

desenvolvimento de soluções técnicas específicas construtivas e propostas e experimentações 

que apontavam para um resultado próximo ao ideal. 

A etapa seguinte foi caracterizada por uma reflexão e um amadurecimento das questões 



207 

que vinham sendo debatidas. Em determinado momento questionou-se o protagonismo do 

projeto nessa pesquisa e o resultado de um único modelo como proposta final e definitiva como 

solução para os problemas da população ribeirinha. 

Essa pretensão ruiu ao perceber que muito mais do que uma única solução autoral o que 

se pretendia era uma orientação para o manejo e os processos construtivos existentes, 

simplesmente, valorizando as práticas usuais da região e tornando os processos existentes mais 

eficientes e econômicos.  Buscando uma edificação confortável e com menor impacto sobre a 

vida do morador e sobre a floresta. 

A segunda etapa definida pela nova configuração do projeto tinha como objetivo não 

estabelecer uma proposta única de solução, mas sim, configurar um sistema construtivo capaz 

de assegurar diversas possibilidades construtivas que, de alguma forma auxiliaram os processos 

construtivos consagrados e utilizados pela tradição local, que de alguma forma estabelecem um 

procedimento sistemático produtivo mais racionalizado para a construção em madeira. A 

diversidade de soluções possíveis mostraria um panorama mais próximo da realidade e 

funcionaria como material auxiliar para um programa da coletividade ribeirinha trabalhar de 

forma cooperativa nas construções de suas casas. 

Etapa 1 

As orientações da etapa 1 estavam voltadas as soluções específicas da construção em 

madeira e as soluções das demandas encontradas no levantamento local. O problema da 

cobertura era um deles. Originalmente as casas eram cobertas com cobertura vegetal da região 

(fibras vegetais entrelaçadas) ao longo tempo a população está substituindo por telhas metálicas 

finas ou de zinco por conta do baixo custo de manutenção e das facilidades construtivas 

apresentadas na execução. 

Como proposta com de conforto voltados para zona bioclimática   adotou-se a ventilação 

cruzada assegurada pela abertura nas duas extremidades da cumeeira do telhado.  Além dessa 

abertura o aumento do pé-direito aumentando a aeração dos cômodos fez parte da proposta do 

projeto inicial como solução de melhoria térmica. Com propostas de aberturas permanente na 

base da casa e no topo da parede. 

Para manter a solução tradicional e as facilidades e comodidades da telha de zinco 

mantivemos a solução padrão, avaliando a necessidade de ter a aplicação de um forro de 

madeira por baixo permanentemente ventilado. 
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Outra preocupação eminente da solução construtiva dizia respeito às bases da fundação 

que dariam sustentação a casa. A variação de altura das águas dos rios é o motivo pelo qual a 

solução da casa sobre uma estrutura em madeira se apresenta como bastante eficiente, embora 

a madeira não tenha um bom convívio com uma constante oscilação da água. Mas o grande 

problema dessa eficiente solução técnica é na verdade a reprodução de marolas causadas pelos 

barcos em períodos de cheias. É nesse momento que a resistência da madeira sofre e o maior 

prejuízo e apresenta pontos de fragilidade quando a fica submetida a variação de nível d’água 

tende ao apodrecimento. 

Nesse sentido elaboramos uma solução modular capaz de absorver os esforços 

estruturais dos vãos necessários ao programa proposto e um sistema construtivo de encaixes e 

fixação misto com flexibilidade para reposição de peças à medida que os apodrecimentos de 

algumas das peças da fundação apresentassem patologias e falhas estruturais. Os montantes 

estruturais deveriam ser fixados ao solo através de sapatas de concreto para absorver e transferir 

os esforços ao solo. O travamento da estrutura deveria ser feito apenas em um único sentido. 

A madeira utilizada para a estrutura sempre é de boa qualidade conforme texto abaixo: 

A grande maioria dos recursos naturais oriundos da floresta é madeireiro. Com 

relação às formas de uso, observa-se que 78,8% dos recursos florestais são 

destinados para construção de moradias, cercas, galinheiros, marombas, 

pontes e distintas benfeitorias existentes na propriedade. A madeira é um 

produto de primeira necessidade para construção de casas - tábua, perna 

manca, esteio e caibro -, emprega-se as espécies florestais como a jacareúba, 

o louro, a muiratinga, o mulateiro, a sumaúma, o taperebá e a ucuúba. Buscou-

se também verificar a frequência das espécies mais citadas. Assim, constatou-

se a predominância do louro, seguido da pitanheira, mulateiro, tachi, jacareúba 

e assacu. Uma grande diversidade de espécies florestais como assacu, ingá, 

espinheira, muiratinga, castanheira, maçaranduba, pau-brasil, samaúma, 

angelim, cedro, faveira, ipê, paricarana, tarumã, turimã, acapu, acapurana, 

abiurana, castanha macaco, cupiúba, guariuba, itaubarana, marupá, 

paracuúba, seringueira, taperebá e ucuúba estão abaixo de 5% (Tabela 1). Tais 

percentuais identificam uma variedade de recursos florestais apropriados da 

floresta (FRAXE; PEREIRA; WITHOSKI; 2007, p. 144). 

A modulação, como forma inicial de um processo sistematizado construtivo passou a 

ser um dos pontos de interesse do desenvolvimento nessa etapa inicial já que se vislumbrava 

uma possível adequação do processo construtivo existente com uma sistemática mais adequada 

ao uso modular. Desenvolveu-se, a partir disto, uma proposta construtiva na tentativa de 

racionalizá-la e melhorar seu conforto térmico e ampliar a sua durabilidade. 

A própria tábua de vedação das paredes das moradias já estabelecia um parâmetro 
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modular como premissa, uma vez que a sua espessura e largura obedeciam a medidas de 

mercado. Devido a observação da moradia dos ribeirinhos não aplicar muitas divisões internas, 

no projeto não foram propostas divisões internas e, com isso, procurou-se criar um módulo 

estrutural bastante flexível e adaptável ao modelo construtivo, como mostram as figuras 162. 

 

Figuras 162: Os primeiros Croquis desenhados pelos alunos de pesquisa com orientação dos 

professores 

Fonte: dos autores. 

  

O projeto foi pensado a partir de uma concepção modular: uma de 6 módulos e outra de 

8 módulos. A primeira, de 6 módulos de dimensões 3,60m x 3,60m, além de uma varanda em 

“L”, cuja largura é de 1,80m. A segunda possui 8 módulos também de dimensões 3,60m x 

3,60m, com varanda de 1,80m de largura, no sentido longitudinal, como mostra a figura 164. 

Quanto à estrutura, buscamos reforçá-la com o uso de contraventamentos abaixo do 
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nível do piso, considerando que, em períodos de cheia, as habitações ficam suscetíveis a abalos 

e rompimentos. Na habitação de 6 módulos, estes contraventamentos estão dispostos 

longitudinalmente, enquanto na habitação de 8 módulos, estão dispostos transversalmente. 

Ainda com ênfase no reforço da estrutura, propõe-se, além de pilares e vigas, o 

fechamento por montantes e guias, ao modo do sistema de Wood Framing, mas a modulação 

dos montantes não segue a rigor este sistema, de 0,5m a 0,6m, mas aplicando uma modulação 

mais adaptada à realidade do ribeirinho, a medida de 0,9m, como mostra a figura 167. 

Considerando que os ribeirinhos aplicam poucos contraventamentos, deixando sua edificação 

muito fragilizada, foram adotadas as tábuas de vedação o uso delas na direção horizontal para 

diminuir a perda desta estabilidade da estrutura. 

Na vedação, optou-se por painel de camada simples, visando à redução de custo da 

construção e a evitar o acúmulo de insetos locais. Os painéis de fechamento tomaram como 

base dois conceitos: a industrialização, possibilitando a montagem no chão de 90 cm X 2,0 

metros e 90 cm por 90 cm, tábuas horizontais superpostas pregadas em montantes verticais do 

quadro estrutural. Para determinar uma melhor ventilação cruzada, utilizamos na vedação 

treliças de madeiras vazadas, aplicadas nas bases das paredes e no topo, além de propor sua 

aplicação nos lanternins. 

Neles foram propostos alguns componentes diagonais que enrijecem a estrutura como 

um todo, diminuindo a possibilidade de perda estrutural da casa em madeira. Além disso, para 

a preservação dos painéis de fechamento, e a melhora do conforto térmico, foi proposto grandes 

beirais em todas as faces da casa. 

As duas propostas de cobertura foram elaboradas buscando apoio em projetos 

construídos em obras referenciais com semelhança ambiental por estarem em locais de zona 

tropical úmida, como as obras do arquiteto Severiano Mario porto e as obras do projeto de reuso 

do Natura Futura Arquitectura, entre outros. 
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Figura 163: Os primeiros croquis discutidos em conjunto com orientação do engenheiro 

Alan Dias, especialista em madeira. 

Fonte: dos autores. 

 

Como mostra a figura 171, foi proposto uma cobertura de duas águas com lanternin no 

topo da cobertura e uma casa com cobertura de uma água (figura 170), permitindo a ventilação 

cruzada com a utilização de treliças, gerando beirais em toda a borda do projeto. Nelas foram 

aplicadas tesouras com mão francesas, componente que foi perdido na edificação ribeirinha.  
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5.6.1 PROPOSTAS CONSTRUTIVAS PARA UMA HABITAÇÃO RIBEIRINHA 

 

Figura 164: Planta, perspectiva e elevações do modelo de 8 módulos. 

Fonte: dos autores. 
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Figura 165: Detalhes de fixação e elevação longitudinal e tranversal com eixos e medias. 

Fonte: dos autores. 
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Figura 166: Componentes utilizadas para compor a estrutra e suas medias. 

Fonte: dos autores. 



215 

 

Figura 167: Perspectiva isométrica; Detalhes das guias e montantes. 

Fonte: dos autores. 
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Figura 168: Corte AA. 

Fonte: dos autores. 
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Figura 169: Corte BB. 

Fonte: dos autores. 
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Figura 170: Detalhes construtivos da cobertura de uma água. 

Fonte: dos autores. 
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Figura 171: Detalhes construtivos da cobertura de duas águas. 

Fonte: dos autores. 
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5.6.2 ANÁLISE DE VEDAÇÕES PARA O EDIFICIO PROPOSTO 

Após recolher os dados da visita de campo às comunidades Ribeirinhas na Amazônia, 

foi feita uma tabela com todos os redesenhos de vedações analisadas pela equipe do grupo de 

pesquisa. Além de dispor onde os tipos de vedações se encontram majoritariamente na tipologia 

habitacional, o desempenho térmico. 

Durante as visitas, e posteriormente os redesenhos, foram destacadas duas das mais 

relevantes vedações estudadas pela equipe. Na tabela, dispõe-se o resultado do levantamento 

de todo o grupo de pesquisa, do qual foi proposto o projeto de vedação. 

 

Figura 172: Tabela do projeto de vedação proposto. 

Fonte: Dos autores. 



221 

 

Figura 173: Tabela do projeto de vedação proposto. 

Fonte: Dos autores. 

 

Figura 174: Tabela do projeto de vedação proposto. 

Fonte: Dos autores. 
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Figura 175: Tabela do projeto de vedação proposto. 

Fonte: Dos autores. 

 

Figura 175: Tabela do projeto de vedação proposto. 

Fonte: Dos autores. 
 

 

O grupo desenvolveu, inicialmente, dois tipos de casas para o projeto final: Uma 

tipologia de uma água de cobertura e outra, de duas águas. Para a casa de duas águas, foram 

desenvolvidos quatro módulos de vedações para as paredes e um módulo para a cobertura. Os 

módulos acompanham as dimensões dos montantes da casa, assim como o pé direito estipulado. 
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O conceito desta proposta é que este sistema do painel de vedação pode ser montado 

tanto no local pelos moradores ou possa ser fabricado no chão.  Na sequencia desenhos ds 

possíveis diferentes tipos de painéis de vedação propostos no projeto, um painel fechado, dois 

painéis com aberturas na base da parede e no topo para a casa de uma água e para duas águas 

incluindo o muxarabis como mostra as figuras de 176 a 186. Para facilitar a identificação da 

construção dos painéis foi proposto a cor rosa  para indicar qual o plano que a vedação  esta 

sendo proposta, como na imagem a seguir. 

 

Figura 176: Fachada/ Varanda 

Fonte: Dos autores. 
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Figura 177: Painel de vedação fechado 

Fonte: dos autores 

 

 

Figura 178: Painel de vedação  

Fonte: dos autores 
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Figura 179: Painel de vedação fechado  

Fonte: dos autores 

  

 

Figura 180: Vedações casa de duas águas.  

Fonte: dos autores  
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Figura 181: Vedações casa de duas águas.  

Fonte: dos autores. 

  

Figura 182: Vedações casa de duas águas.  

Fonte: dos autores. 
Figura 183: Vedações casa de duas águas.  

Fonte: dos autores. 
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Figura 184 Vedações casa de duas águas.  

Fonte: dos autores  
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Figura 185: Vedações das casa de duas águas.  

Fonte:dos autores 
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Figura 186: Vedações casa de uma água.  

Fonte: dos autores  
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As abertura e vedações da casa foram pensadas para possibilitar a ventilação cruzada, 

como é possível ver no croqui a seguir: 

 

Figura 187: Croqui demonstrando a circulação de ar dentro do projeto de residência 

ribeirinha. 

Fonte: dos autores  

  

Uma das referências do projeto foi o livro “Construction de maisons à ossature bois” 

de Yves Benoit e Thierry Paradis (2009) onde os autores apontam maneiras de dispor vedações 

de acordo com o sistema de woodframe, muito utilizado na França. No caso a aplicação das 

tábuas horizontais nas habitações ribeirinhas do Amazonas são muito importantes nesta 

pesquisa pois se a tabua de inferior estragar durante as enchentes somete estas devem ser 

trocadas. Seguem imagens de referências utilizadas: 
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Figura 188: Vedações horizontais. 

Fonte: BENOIT, PARADIS, 2009 

 

5.7 MODELAGEM 3D DOS PROJETOS PROPOSTOS PARA AS DUAS CASAS 

E SISTEMA CONSTRUTIVO  

A modelagem 3D permite uma visão clara das duas casas propostas na contruçao das 

habitações ribeirinhas. A primeira, figura 189, mostra a casa de duas águas com as vedações 

finais com suas aberturas janelas e portas, a telha e os seus grandes beirais de modo a permitir 

a maior durabilidade da madeira. A figura 190, permite uma visão completa da ossatura 

principal da casa incluindo a esturura do embasamento, das paredes e de suporte da cobertura. 

A terceira, figura 191, permite a perspectiva interna do modelo digital da casa de 8 módulos 

com duas águas. 
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Figura 189: Modelo digital da casa de 8 módulos com duas águas. 

Fonte: Dos autores. 
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Figura 190: Estrutura do modelo digital da casa de 8 módulos com duas águas. 

Fonte: Dos autores  
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Figura 191 - perspectiva interna do modelo digital da casa de 8 módulos com duas águas 

Fonte dos autores 
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A segunda modelagem mostra a casa de uma água com as vedações finais com suas 

aberturas janelas e portas, a telha e os seus grandes beirais de modo a permitir a maior 

durabilidade da madeira. Figura 192. A segunda, figura 193, permite uma visão completa da 

ossatura principal da casa incluindo a esturura do embasamento, das paredes e de suporte da 

cobertura. A terceira, figura 194, permite a perspectiva interna do modelo digital da casa. 

 

Figura 192: Modelo digital da casa de 8 módulos com uma água. 

Fonte: Dos autores. 
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Figura 193: Estrutura do modelo digital da casa de 8 módulos com uma água. 

Fonte: Dos autores. 
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Figura 194: Perspectiva interna do modelo digital da casa de 8 módulos com uma água. 

Fonte: Dos autores com  

 

5.8 EXECUÇÃO DOS PROTÓTIPOS  

A execução do prótotipo significa um processo investigativo laboratório experimental 

e um exercício profissional. Um processo continuado – investigação, conceituação, discussões 

e proposta arquitetônica – integrando e alternando sistematicamente teoria e prática, 

caracterizou-se uma constante do processo maior e seu rebatimento na aprendizagem e 

formação dos arquitetos. A execução dos modelos físicos de escala reduzida ajuda a aproximar 

o projeto e o processo construtivo. Em cada etapa de montagem ocorreram ajustes no projeto 

inicial para permitir uma aproximação da realidade das construções ribeirinhas sem perder a 

beleza e a elegância da edificação. As Figuras 195 a 203 mostram as etapas de montagem dos 

protótipos de duas casas. 
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Figura 195: Etapas da montagem da casa de 8 módulos com uma água 

Fonte: Dos autores com colaboração do Sq Maquetes 
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Figura 196: Detalhes da montagem da cobertura de uma água 

Fonte: Dos autores com colaboração do Sq Maquetes. 
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Figura 197: Montagem da maquete física da casa de 8 módulos com duas águas. 

Fonte: Dos autores com colaboração do Sq Maquetes. 
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Figura 198: Montagem da maquete física da casa de 8 módulos com uma água. 

Fonte: Dos autores com colaboração do Sq Maquetes. 
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Figura 199: Montagem final da maquete física da casa de 8 módulos com uma água. 

Fonte: Dos autores com colaboração do Sq Maquetes. 
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Figura 200 Montagem da maquete física da casa de 8 módulos com duas águas. 

Fonte: Dos autores com colaboração do Sq Maquetes. 
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Figura 201: Montagem final da maquete física da casa de 8 módulos com duas águas. 

Fonte: Dos autores com colaboração do Sq Maquetes. 
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Figura 202: Maquete física da casa de 8 módulos com uma água. 

Fonte: Dos autores com colaboração do Sq Maquetes. 
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Figura 203: Maquete física da casa de 8 módulos com duas águas. 

Fonte: Dos autores com colaboração do Sq Maquetes. 

 

5.9 TEORIA, MEDIÇÕES IN LOCO E MODELAGEM DO DESEMPENHO 

TÉRMICO E VENTILAÇÃO.  

De acordo com os autores Klein; Klein; Lima (2004), o conforto térmico de um edifício 

em projeto não pode ser avaliado através da reposta de um componente do edifício, como 

paredes e pisos, mas deve ser avaliado pelo desempenho térmico do edifício como um todo. A 

análise de conforto esperada deve ser realizada com a aplicação “softwares de simulação do 

comportamento térmico ou por medições in loco em protótipos da edificação. Os autores com 

base em discussões do IPT, que o processo de validação do desempenho térmico das 

construções deve passar pelas seguintes fases: 



247 

Caracterização das exigências humanas de conforto térmico; Caracterização 

das condições típicas de exposição ao clima; Caracterização da edificação e 

sua ocupação; Caracterização do comportamento térmico da edificação; 

Avaliação do desempenho térmico da edificação. 

Adriazola (2008) afirma que os índices de satisfação de conforto dos usuários são 

considerados por região onde a obra será implantada, como é apresentado na Figura 204. As 

características bioclimáticas são definidas na NBR 15220-3 “Desempenho térmico de 

edificações – Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para 

habitações unifamiliares de interesse social” (2005). A cidade de Manacapuru está situada na 

Zona Bioclimática 8 (Figura 204) e, para cada uma das oito Zonas Climáticas Brasileiras 

descritas, são feitas recomendações de diretrizes construtivas e detalhamento de estratégias de 

condicionamento térmico passivo que otimizam o desempenho térmico das edificações.  

Devido a carência da população ribeirinhas eles não dificilmente irao se preocupar com 

painéis de vedação duplos e para complicar as a problemática aplicam em suas casas telhas de 

zinco ou alumínio. Observamos que este é o ponto frágil do conforto térmico nestas edificações 

é a cobertura. Uma das buscas deve ser como incorporar a telha de zinco mas promover alguma 

foram para reduzir o calor do ambienrte 

As comunidades ribeirinhas do Amazonas, estão localizadas na zona bioclimática 8, 

região com predominância de calor e altas temperatura e umidade elevada grande parte do ano, 

como mostras as figuras abaixo.  
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A norma recomenda que na zona bioclimática 8 tenha como estratégias que as aberturas 

de “ventilação sejam sombreadas”. As cores das paredes e coberturas devem ser “leves e 

refletora”. Na Zona bioclimática 8, podem ser aplicados “coberturas com transmitâncias 

térmicas” superiores aos valores das exigidos na norma de conforto deste que as aberturas 

estejam posicionadas em “dois beirais opostos” e estas “ocupem toda a extensão das respectivas 

fachadas” (PNBR 02:135.07-001/3, 2003). 

Quando a transmitância térmica não atende as exigências normativas de conforto, e o 

edifício apresenta as aberturas junto ao telhado, como na figura 205. A transmitância pode “ser 

multiplicada pelo fator de correção” (PNBR 02:135.07-001/3, 2003). 

   𝐹𝑡 =  1,17 –  1,07. ℎ−1,04   ( ℎ 𝑒𝑚 𝑐𝑚 ) 

 

Figura 205: Aberturas acima do forro e junto ao telhado  

Fonte: PNBR 02:135.07-001/3, 2003) 

 

O guia Selo casa Azul: Boas práticas para uma Habitação Sustentável da Caixa 

Econômica Federal (2010) discutem no capitulo 2, escritos por Lamberts; Triana (2010) as 

cartas bioclimáticas realizadas por Givoni (1992) e analisam as diferentes estratégias de projeto 

para cada situação climática no Brasil relacionando temperatura e umidade, especificada no 

gráfico localizado figura 206.  

Figura 204: Zoneamento Bioclimático Brasileiro  
Fonte: PNBR 02:135.07-001/3, 2003 
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Figura 206: adaptação da carta de Givoni versus técnicas para o conforto térmico 

Fonte: Lamberts; triana. 

 

Como destacado por Lamberts; Triana (2010) cada região do Brasil precisa de diferentes 

estratégias para alcançar o conforto ao longo do ano. A zona bioclimática 8, comtempla a região 

2 e a região 5. Portanto é importante nesta região a valorizar a ventilação cruzada e muitas vezes 

necessita de ar condicionada.  

A análise de desempenho considerando a avaliação da NBR 15575/ 2013 (Edifícios 

habitacionais de 5 pavimentos: desempenho térmico para paredes e coberturas – Partes 4 e 5) 

pode ser realizada por meio de três métodos: o simplificado, que avalia o desempenho parcial 

dos elementos e permite sua simulação por meio de dois procedimentos que avaliam o 

desempenho global da edificação, o experimental e as simulações computacional ou numérica. 

O método simplificado analisa o desempenho dos elementos parciais da edificação, 

como paredes, pisos e coberturas, e deve ser avaliado segundo a NBR15220-2/ 2005 

Desempenho térmico de edificações – Parte 2: Métodos de cálculo da transmitância térmica, 

da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes de 

edificações. 
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Transmitância Térmica de Cobertura U (W/m2 K ) 

Zona 1 e 2 Zonas 3 a 6 Zonas 7 e 8 

U ≤  2,3 α ≤ 0,6 α > 0,6 α ≤ 0,4 α > 0,4 

U ≤ 2,3 U ≤ 1,5 U ≤ 2,3 FV U ≤ 1,5 FV 

Em todas as zonas bioclimáticas, com exceção da Zona 7, recomenda-se que os elementos 

de cobertura tenham a capacidade térmica CT > 150 KJ/ m2 K. 

Tabela 01: Transmitância térmica de cobertura. 

Fonte: Adaptado de NBR 15575 2013 e NBR 15220-2, 2005 
 

Transmitância Térmica U (W/m2 K ) 

Zona 1 e 2 
Zonas 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

α < 0,6 α ≥ 0,6 

U ≤ 2,5 U ≤ 3,7 U ≤ 2,5 

Tabela 02: Transmitância térmica de paredes externas.  

Fonte: Adaptado de NBR 15575 2013 e NBR 15220-2, 2005 
 

Capacidade Térmica CT (kJ/m².K ) 

Zona 8 Zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 

Sem exigência ≥ 130 

Tabela 03: Capacidade térmica de paredes externas.  

Fonte: Adaptado de NBR 15575 2013 e NBR 15220-2, 2005 
 

Os critérios de conforto térmico definidos pela norma de desempenho NBR 15575 

(2013) foram desenvolvidos com base na pesquisa dos pesquisadores do IPT Akutsu et al 

(1995). Eles consideram o conceito de pessoas aclimatadas ao clima, diferentemente de outros 

pesquisadores que consideram as zonas de conforto térmico entre 18 e 26°C 18 a 29°C. Os 

critérios chamados de desempenho, detalhados na NBR 15575 (2013), estabelecem que as 

simulações devam ser realizadas para os dias típicos de verão e inverno e definem três faixas 

de conforto para aceitação de projeto. Nesse, de desempenho detalhado, a norma considera a 

resposta térmica global da edificação com exposição dinâmica a um clima específico, por meio 

de medições, ou simulações, por meio de programas. 

As faixas consideradas são: mínima, intermediária e superior. Para o dia típico de verão, 

a faixa mínima considera que a temperatura máxima no interior do protótipo deve ser menor do 

que a temperatura máxima exterior, à sombra; a faixa intermediária considera a temperatura 

máxima no interior do protótipo deve ser menor que a máxima temperatura exterior menos 2 

°C; e a faixa superior considera que a temperatura máxima no interior do protótipo deve ser 

menor do que a máxima temperatura exterior menos 4 °C. 
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MÍNIMA   TEMP INTERNA < TEMP EXTERNA  

INTERMEDIÁRIA TEMP INTERNA < TEMP EXTERNA menos 2 ºC 

SUPERIOR TEMP INTERNA < TEMP EXTERNA menos 4 ºC 

Tabela 04: Classificação segundo a NBR 15575/ 2013 das faixas de conforto térmico para um dia 

típico de verão. 

Fonte: Adaptado de NBR 15575/ 2013 e NBR 15220-2/ 2005 

 

Para o dia típico de inverno, a faixa mínima considera que a temperatura no interior do 

protótipo deve ser maior do que a temperatura mínima externa mais 3 °C; a faixa intermediária 

considera que a temperatura a mínima no interior do protótipo deve ser maior que a temperatura 

mínima externa mais 5 °C; e a faixa superior considera que a temperatura a mínima no interior 

do protótipo deve ser maior que a temperatura mínima externa mais 7 °C. 

MÍNIMA TEMP INTERNA > TEMP EXTERNA mais 3 °C 

INTERMEDIÁRIA TEMP INTERNA > TEMP EXTERNA mais 5 °C 

SUPERIOR TEMP INTERNA > TEMP EXTERNA mais 7 °C 

Tabela 05: Classificação segundo a NBR 15575/ 2010 das faixas de conforto térmico para um dia 

típico de inverno. 

Fonte: Adaptado de NBR 15575/ 2013 e NBR 15220-2/2005 

 

Segundo a NBR 15220 (“Desempenho térmico das edificações – Parte 2: Métodos de 

Cálculo de Transmitância Térmica, da Capacidade Térmica, do Atraso Térmico e do fator solar 

dos elementos e componentes de edificações”) (2005), as características térmicas mais 

importantes para o levantamento de dados térmicos são: capacidade térmica, inércia térmica, 

transmitância e condutividade térmica dos materiais. 

A Área m2 

R Resistência Térmica de um componente (m2.K)/W  

U Transmitância Térmica de um componente  W/ (m2.K) 

CT Capacidade Térmica de um componente kJ/ (m2.K) 

 Atraso Térmico de um componente horas 

FS Fator de calor solar - 

C Calor Específico kJ/ (kg K).m 

E Espessura de uma camada M 

 Condutividade Térmica do material W/ (m K) 

 Densidade de massa aparente do material kg/ m3 

 Emissividade Hemisférica Total - 

Tabela 06: Símbolos térmicos. 

Fonte: NBR 15220: Desempenho térmico, 2005  
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A equipe realizou uma ampla busca para determinar fatores como densidade, calor 

específico e condutividade térmica dos materiais utilizados na simulação térmica para abastecer 

os bancos de dados dos programas de simulação. 

 

MATERIAIS 
Condutividade 

térmica (W/m.K) 

Densidade 

(kg/ m3) 

Calor específico 

(J/kg K) 

Aço ou zinco  47 7800 460 

Telha de Alumínio 230 2700 880 

Ar 0,026 1,3 1006 

Argila Expandida 0,112 600 1350 

Fibra de Coco 0,045 140 953 

Isopor 0,040 30 1300 

Lã de Rocha 0,039 190 750 

Lã de Vidro 0,045 100 700 

Madeira 0,14 800 1214 

OSB 0,13 650 2300 

Gesso 0,5 600 1089 

Terra 0,5 1700 840 

Vidro 0,86 2700 837 

Argônio 0,0177 1,78 520 

Tabela 07: condutividade térmica, densidade e calor especifico. 

Fonte: Hugues et al (2004) - adaptado pelos autores 

As estimativas térmicas nesta pesquisa foram realizados nesta pesquisa com base no 

projeto de norma 15575:2013, no livro das pesquisadoras Anésia Frota e Sueli Schiffer (2003) 

no LABEE da Universidade Federal de Santa Catarina (2015)   com apoio de Prof. Dr. 

Dominique Fretin, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Conforto 

Ambiental. 

5.10 MEDIÇÕES IN LOCO COM TERMOMETRO A LASER DIGITAL 

INFRAVERMELHO DE TEMPERATURA  

Medidas realizadas in loco no dia 26 de abril na cidade de Manacapuru, medidas 

realizadas nas casas do Sr. Francisco, Sr. Denilson e na escola indígena, dia 27visita a 

comunidade rural Canabuoca 3 medidas realizadas nas casas do Sr. Napoleão, Sra Maria do 

Socorro e Sr. Bernardino assim como na casa de farinha, dia 28 a Canabuoca 1 onde não foram 

realizadas medidas. As medidas no ambiente foram realizadas a 1.5 metros de altura. As 

medidas na telha foram possíveis devido ao medidor a laser.  
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Temperaturas °C °C °C °C 

Edificação Telhado Interno Externo Horário 

Francisco C. da 

Silva 

52°C 35°C 36.7°C 12h20min 

Denílson M. 

Mota 

61°C 35°C 36,7°C 13h20min 

Escola Indígena 48°C 34°C           36.7°C 13h00 

Napoleão da S. 

Santos 

- 33,5 31,2 12h33min 

Casa de farinha 

Canabuoca 3 

51°C 35°C 31.2°C 10h02min 

Maria do Socorro 

Braga  

28,1°C 27,6°C           30.0°C 17h30min 

Sr. Bernadino 

(em construção) 

31,5°C 31°C 31.2°C 10h48min 

Tabela 08: Medições in loco  

fonte dos autores 

 

CAPACIDADE TÉRMICA E MODELAGEM DA COBERTURA 

A NBR 15220 (2005) considera a seguinte formulação para determinar a inércia 

térmica e      a capacidade térmica dos elementos da cobertura:  

Resistência térmica da cobertura 

𝑹𝒕 =
𝒆𝒎𝒂𝒅𝒆𝒊𝒓𝒂

𝝀𝒎𝒂𝒅𝒆𝒊𝒓𝒂
  + 𝑹𝒂𝒓 +  

𝒆𝒂ç𝒐 

𝝀𝒂ç𝒐
 

 

Resistência térmica total 

 

 

Transmitância térmica 

 

Capacidade térmica da parede 

 

𝑪𝒕 = ∑ 𝒆𝒊 . 𝒄𝒊 . 𝝆 =    ( 𝒆. 𝒄. 𝝆)𝒎𝒂𝒅𝒆𝒊𝒓𝒂 +  ( 𝒆. 𝒄. 𝝆)𝒂𝒓 +  ( 𝒆. 𝒄. 𝝆)𝒂𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐 

Atraso térmico  
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Fator solar 

 

 

A partir da visita percebemos que as casas das comunidades ribeirinhas, estão 

posicionadas na zona bioclimática 8, com altas temperatura e umidade elevada grande parte do 

ano.  Devido a carência da população eles não jamais se preocupar com painéis de vedação 

além de estarem integrando em suas casas telhas de zinco ou alumínio. Observamos que o ponto 

frágil do conforto térmico nestas edificações é a cobertura.  

A equipe de pesquisadores a partir da pesquisa com base no livro de Frota; Schiffer 

(2003) gerou uma tabela em Excel discutindo uma cobertura com dupla camada sendo alumínio, 

câmara de Ar ventilada e madeira, objetivando, fazer uma análise frente à Norma de 

Desempenho. 
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Tabela 09: Memório da Cáuculo 

Fonte: Dos autores 

 

A tabela 09 memória de cálculo realizada o telhado composto, telha metálica, câmara 

de Ar ventilada 15 cm e forro de madeira, demonstra que atende parcialmente ao requisito da 

NBR 15220 (2005) para cobertura pois seu U = 0,96 menor do que 2,3. Entretanto observamos 

que não atende ao critério de capacidade térmica CT > 150 KJ/m2 K. 

 

MODELAGEM COM O PROGRAMA DESIGNBUILDER PARA AS PROPOSTAS 

DE PROJETO  

A modelagem foi realizada no programa DesignBuilder versão v 5.0.1.024, pelo grupo 

de pesquisadores com colaboração do engenheiro Marco Passarelli da empresa 

SOLSUSTENGE. O programa DesignBuilder que tem como base o programa ENERGY PLUS 

recomendado pela norma de Desempenho citada acima.  
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Dados de entrada 

 

Dados climáticos 

Os dados climáticos como horários para um ano completo, tais como: temperatura do 

ar, direção e velocidade do vento, etc, utilizados nas simulações foram da cidade de 

Manacapuru – AM. Esses dados climáticos foram obtidos por meio da de dados do LABEEE -  

Laboratório de eficiência energética dos edifícios (2015) um dos mais conceituados do Brasil. 

Laboratório de eficiência energética dos edifícios. 

Na análise foi considerado a modelagem com duas tipologias de telhados com duas 

aguas, e telhado com uma água segundo as propostas de projeto. 

Sendo as modelos referentes as propostas de projeto chamados palafita 1 -telhado de 

duas águas (composição da cobertura formado por uma chapa metálica) palafita 2 - Telhado de 

duas águas (formado por: chapa metálica + camada de ar de 15 cm + forro de madeira). 

A palafita 3 é o telhado simples de uma água (formado por: chapa metálica), a palafita 

4 é o telhado simples de uma água (formado por chapa metálica + camada de ar de 15 cm + 

forro de madeira). 

 Considerou-se a situação real existente no local a pior situação que somente o uso de   

telha metálica (alumínio ou zinco) e a situação com a proposta de telha metálica, câmara de ar 

ventilada e madeira.  

Outra discussão de grande importância para a zona bioclimática 8 foi a proposta de 

ventilação cruzada e efeito chaminé utilizando modelado no programa para sua comprovação. 

 

Orientação 

A modelo base utilizada no estudo está orientada com a fachada da porta para o Norte 

conforme mostra a figura 207 abaixo.  
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Figura 207: indicação dos materiais aplicados a casa e o norte verdadeiro. 

Fonte: dos autores 

 

Zonas Térmicas  

Na simulação termodinâmica um edifício deve ser composto por uma ou mais zonas 

térmicas totalmente fechadas, com cada uma dessas zonas representando uma sala ou recinto 

dentro do edifício. Cada zona térmica pode possuir diferentes geometrias, e com isso, áreas e 

volumes distintos, assim como, diferentes dados de entradas para cálculos térmicos: perfis de 

ocupação, atividades metabólicas, perfis de iluminação, equipamentos, sistemas de 

climatização, ventilação, entre outras variáveis requeridas nos cálculos. 

Nesta pesquisa a simulação das palafitas foi adotado uma única zona térmica que foi 

definida como ambiente doméstico devido boa parte das casas visitadas apresentarem divisórias 

baixas ou divisória por tecido.  

 

Ocupação  

Foram adotados para efeitos de ganhos internos de ocupação duas pessoas durante o dia, 

das 7 às 19 horas, e cinco pessoas durante à noite, das 19 às 7 hrs. 



258 

 

Figura 208: trajetória solar para a cidade de Manacapuru casa de duas águas, 20/01 às 

10hrs.  

Fonte: dos autores 

 

 

Figura 209: trajetória solar para a cidade de Manacapuru casa de duas águas, 20/05 às 

10hrs. 

Fonte: dos autores 
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Figura 210: Trajetória solar para a cidade de Manacapuru casa de 2 águas, 15/06 as 17 hrs. 

Fonte:dos autores 

 

 

Figura 211: trajetória solar para a cidade de Manacapuru casa de 2 águas, 15/09 as 16 horas. 

Fonte: dos autores 
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Figura212: trajetória solar para a cidade de Manacapuru casa de 1 água, 02/02 as 09 horas. 

Fonte: dos autores 

 

 

Figura 213: trajetória solar para a cidade de Manacapuru casa de 1 água, 20/05 as 10 hrs. 

Fonte: dos autores 
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Figura 214: trajetória solar para a cidade de Manacapuru casa de 1 água, 15/06 as 14 horas 

Fonte: dos autores 

 

 

Figura 215: trajetória solar para a cidade de Manacapuru casa de 1 água , 15/06 as 17 horas 

Fonte: dos autores 
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Iluminação 

A potência de iluminação adotada foi de 2 W/m²-100 lux e meta de iluminação 200 lux 

(Target Iluminance). 

Equipamentos 

A soma total dos Equipamentos internos adotado para os edifícios foi de 5 W/m². 

Construção 

Paredes externas, janelas, pisos e tetos dos modelos 2 e 4: Adotado madeira com 2,4cm, 

seguindo as propriedades térmicas por defeito do programa DesignBuilder da material madeira 

tipo Carvalho chamado (Oak radial);  

Foi adotado cores claras que são as cores mais atualizados na região Amazônica a cor 

azul claro. 

  

 

Figura 216: material. 

Fonte: dos autores 

 

Modelo de duas aguas com cobertura formado por telhado simples somente uma chapa 

metálica na modelagem foi adotado material chapa de alumínio com zinco: Tp-40/ Aluzinc 0,48 

mm, como mostra a figura 217 (palafita 1). 
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Figura 217: modelo volumétrico para casa de duas águas  

Fonte: dos autores 

 

 

Figura 218: Propriedades térmicas chapa metálica 

Fonte: Perfilor 
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Figura 219: Propriedades térmicas chapa metálica. 

Fonte: Perfilor 

 

O segundo modelo analisa ainda a cobertura de duas águas com a composição do telhado 

com dupla camada ventilada sendo telha metálica de 0,48mm e camada e ar de 15 cm acima e 

madeira 2,4 cm, na parte interna formando um forro, como mostra a figura 220. 

 

Figura 220: volume da casa de duas águas  

Fonte: dos autores 
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Figura 221: composição do telhado 

Fonte: dos autores 

 

Segue abaixo o corte chamado de perfil geométricos de das modelagens de duas aguas, 

no desenho 222 temos o telhado mais simples com somente telha metálica, muito aplicado nas 

casas dos ribeirinhos por este fato foi simulado com as alturas e materiais de composições da 

casa. 

 

Figura 222: palafita 1 – telhado de duas águas com somente telha metálica. 

Fonte: Dos autores 
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Figura 223: palafita 2 - telhado de duas águas -. Composto de chapa metálica + camada de 

ar + forro de madeira. 

Fonte: dos autores 

 

Segue abaixo o corte chamado de perfil geométricos de das modelagens da casa uma 

agua, no desenho 223A temos o telhado mais simples com somente telha metálica, muito 

aplicado nas casas dos ribeirinhos por este fato foi simulado. 

 

Figura 223A: telhado de uma água – formado por uma chapa metálica 

Fonte: dos autores 
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Figura 224: telhado de uma agua formado por chapa metálica + camada de ar 15 cm  + 

forro de madeira. 

Fonte: dos autores 

 

Os modelos palafita 2 e palafita 4 foram considerados com camada de ar entre a chapa 

metálica e o forro de madeira tem 15 cm, e esta foi considerada fortemente ventilada, portanto, 

possui as mesmas condições exteriores do clima. 

Nas modelagens foram considerados   

 As janelas foram modeladas como portas (Doors) no DesignBuilder devido as janelas 

serem de madeira e estarem fechadas; 

 As entradas de ar localizadas nas paredes foram modeladas como grelhas (Vents), com 

coeficiente de descarga de 0,5 e operando como  abertas 24 hrs por dia. 

 O piso foi modelado com piso exterior,  portanto, a troca de calor foi realizada com o ar 

exterior e não com o solo; 

 Para o cálculo da ventilação natural utilizou-se a opção ‘ventilação natural calculada’ 

(Calculated Nat. Vent.); 

 Para o cálculo da distribuição de temperatura (Air Temperature Distribution), utilizou-

se a opção Dynamic Gradient, cuja definição é: Gradiente dinâmico que permite 

modelar a estratificação da temperatura do ar dentro de uma zona através do 

estabelecimento de um gradiente de temperatura que varia dinamicamente dependendo 

da: temperatura exterior, temperatura interior, diferença de temperatura interior - 

exterior, carga de aquecimento ou carga de arrefecimento.  

O gráfico abaixo representa os resultados da base de dados climáticos com 

temperaturas anuais para a cidade de Manacapuru, umidade, velocidade de vento. Com ele 

podemos observar que as variações de temperatura se mantém muito próximas ao longo do 

ano.   
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Figura 225: perfil bioclimáticos da cidade de Manacapuru 

Fonte: dos autores 
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Análises 

 

As análises desenvolvidas nos itens de 1 a 3 tiveram como objetivo verificar a melhor 

solução de projeto dentre as soluções propostas. 

O parâmetro mais importante considerado na verificação e comparação dessas soluções 

foi a temperatura ambiente interior dos edifícios. Verificou-se também, para uma melhor 

compreensão dos modelos, a temperatura das superfícies dos telhados, assim como, o 

comportamento térmico através da avaliação do balanço térmico anual. 

Nos estudos elaborados não foi considerado qualquer influência de sistemas ativos de 

AVAC (aquecimento, ventilação e ar-condicionado). Somente a ventilação natural foi 

considerada nas simulações.  

Comparação das temperaturas interiores mensais 

 

O gráfico da figura 226 abaixo exibe as temperaturas ao longo do ano, sendo definido 

como as médias mensais de cada modelo simulado junto com a temperatura do ar exterior. 

Nota-se que a variação de temperatura no interior durante o ano pelas médias mensais é muito 

pequena, na ordem de 2,5°C. Observa-se que a temperatura exterior fica abaixo das 

temperaturas encontradas dentro das casas. 

Outra observação é que as casas chamadas de palafita 1 e 3 com somente uma capa 

metálica apresentam temperaturas superiores palafita 2 e 4 com telhado compostos (telha 

metálica + câmara de ar + forro de madeira considerados ventilados).  

- 

Figura 226: gráfico de temperatura anual  

Fonte: dos autores  

 

A casa de duas águas com telhado composto de telha metálica + câmara de ar + forro 
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de madeira ventilados, chamado de palafita 2, teve o melhor desempenho térmico quando 

comparada com as demais, por oferecer menores médias mensais de temperaturas. A média de 

maio foi de 26,14°C. 

A casa chamada de palafita 3, com telhado em chapa metálica e uma água, apresentou 

as maiores temperaturas. A média do mês de agosto foi de 28,46°C. 

O gráfico abaixo mostra os resultados das temperaturas numa base horária para uma 

semana, sendo: do dia 30 julho ao dia 5 de agosto. 

 

 

Figura 227: gráfico de temperatura semanal  

Fonte: dos autores 

 

Observa-se no gráfico acima com  base horária, em mais detalhes, que as variações de 

temperaturas diárias são significativas durante o dia, chegando em torno de 3,0°C entre a 

palafita 2 e a 3. 

Durante a noite as diferenças de temperaturas entre os modelos são bem menores, e 

durante a transição dia para noite, e vice-versa, praticamente não existem diferenças. 

Destaca-se novamente que a casa proposta chamada de Palafita 2, casa de duas águas 

com telhado composto de telha metálica + câmara de ar + forro de madeira ventilados, apresenta 

as temperaturas menores e mais próximas da temperatura do ar exterior no período de pico.  

 

 

Comparação da temperatura da superfície interna e externa dos telhados / forros. 
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Sendo o telhado um componente importante no estudo, foram realizadas simulações 

para a verificação das temperaturas superficiais dos mesmos, do dia 30 de julho ao dia 5 de 

agosto.  

Como já referido acima, nas Palafitas 1 e 3 o telhado é uma única chapa metálica fina. 

Já nas Palafitas 2 e 4 a superfície analisada foi o ‘forro’ de madeira, da construção nomeada 

‘Telhado duplo ventilado’. 

Palafitas 1 e 2 

 

Utilizou-se como referência para as Palafitas 1 e 2, a maior água do telhado, que está 

orientado a Sul, como mostra a figura abaixo. A área desse telhado é de 75,5 m². 

 

Figura228: posicionamento dos modelos  

Fonte: dos autores 
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Figura 229: Temperatura Externa dos telhados de duas aguas palafita 1 ( chapa metálica ) 

palafita 2 telhado composto chapa metálica + ar + madeira 

Fonte: dos autores 

 

 

Figura 230: Temperatura Interna dos telhados de duas aguas palafita 1 (chapa metálica) palafita 2 

telhado composto chapa metálica + ar + madeira. 

Fonte: dos autores 

 

Com base nos resultados acima, confirmamos que a superfície do telhado da Palafita 1 

aqueceu muito mais que o forro em madeira da Palafita 2 (chapa metálica única versus telhado 

composto ventilado). Como já esperado, não houve diferença entre a temperatura interior e 

exterior da chapa metálica da Palafita 1. Esse comportamento pode ser explicado pelas 

propriedades térmicas (alta condutividade térmica 52 W/m.K) e físicas da chapa metálica 

(espessura muito fina de 0,48mm). 
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Já na Palafita 2 as temperaturas ficaram mais próximas da temperatura exterior, e houve 

uma diferença entre as temperaturas interiores e exteriores da superfície de até 1,7°C para essa 

semana simulada. 

Palafitas 3 e 4 

Nesse estudo foram colhidos resultados do telhado de uma água voltado a norte, cuja 

área é de 111,5 m². 

 

Figura 231: posição do telhado de uma água 

Fonte: dos autores  
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Figura 232: Temperatura interna dos telhados de uma água palafita 3 (chapa metálica) 

palafita 4 telhados composto chapa metálica + ar + madeira 

Fonte: dos autores 

 

 

Figura 234: Temperatura Externa dos telhados de uma água palafita 3 (chapa metálica) 

palafita 4 telhado composto chapa metálica + ar + madeira 

Fonte: dos autores 

 

 

As palafitas 3 e 4 obtiveram resultados similares em termos de variação na comparação 
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entre a palafita 1 e a 2.  

A casa de uma água com telha metálica simples (palafita 3) apresentou temperaturas 

mais elevadas que a casa de duas aguas (palafita 1). As casas com telhas compostos (chapa 

metálica + ar + madeira) palafita 2 e 4 apresentaram temperaturas muito próximas, porém a 

casa de duas aguas apresentou um resultado um pouco melhor. Concluímos mais uma vez que 

o modelo com duas águas está com um desempenho térmico relativamente melhor. 

Gastos energéticos das casas  

Os gráficos a seguir mostram gráficos referente aos gastos energéticos das casas 

consideram os ganhos e perdas pelas paredes, pisos, forros e gastos energéticos em termos de 

luz, equipamentos elétricos e ocupação 

 

 

Figura 235: gasto energético telhados de duas águas palafita 1 telhado simples chapa metálica  

Fonte: dos autores 
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Figura 236: gasto energético telhados de duas aguas palafita 2 - telhado composto chapa 

metálica + ar + madeira 

Fonte: dos autores 

 

 

Figura 237: gasto energético telhados de uma água palafita 3 telhados simples chapa metálica  

Fonte: dos autores  
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Figura 238: gasto energético telhados de uma água palafita 4 - telhado composto chapa 

metálica + ar + madeira 

Fonte: dos autores 

 

Nas análises considerando o fluxo de ventilação natural e temperatura, observa-se que 

as maiores perdas térmicas foram obtidas pela entrada do ar exterior (External Air), devido as 

grelhas de entrada de ar, e à ventilação natural. O ar exterior entra no edifício com uma 

temperatura inferior a temperatura do interior, por isso é enquadrado como perdas térmicas. Os 

maiores ganhos térmicos foram obtidos pelos telhados (Roofs) para o modelo 1 e 3, e pelos 

pisos no modelo 2 e 4, na modelagem (External Floors). 

Ao compararmos as Palafitas 1 somente telha metálica e palafita 2 (composição telha 

metálica mais câmara de ar ventilado + forro de madeira), que se assemelham na Geometria, e 

se diferem na cobertura, verificamos que a Palafita 1 teve altos ganhos pelo telhado, ao contrário 

da Palafita 2 (composição telha metálica + câmara de ar ventilado + forro de madeira) que teve 

grandes perdas. O mesmo comportamento ocorreu na comparação da palafita 3 com a palafita 

4 como mostra os esquemas comparativos na figura a seguir. 

 

 

 



278 

 

Figura 239: sentido do fluxo de calor  

Fonte: dos autores 

 

As figuras 240 a 243 apresentam o fluxo de ventilação natural versus temperatura no 

ambiente. Observa-se na figura a seguir (corte vertical em isométrica), que na casa de duas 

águas que o efeito chaminé tem um efeito favorável retirando o ar quente do ambiente.   

Observamos que a ventilação cruzada e o efeito chaminé é recomendado normas NBR 

15220 - Desempenho térmico das edificações (2005), e por Lamberts; Triana ( 2010 ) para a 

zona bioclimáticas 8. A imagens apresentam a comparação das modelagens das casas, 

velocidade do vento versus temperatura, e demonstram que o efeito chaminé tem o efeito de 

minimizar as temperaturas internas incorporadas pela telhado e parede. A temperatura externa 

era por volta de 34 graus e a altura de 1.5 a 2 metros devido a ventilação cruzada a temperatura 

na casa de duas águas sistema composto, chamado na modelagem de palafita 2, abaixou para 

27 graus.  
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Figura 240: fluxo de ar versus temperatura casa de duas águas plano vertical 

Fonte: dos autores 
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Figura 241: fluxo de ar versus temperatura casa de duas águas plano horizontal – entrada do 

ar junto a grelha  

Fonte: dos autores 
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Figura 242: casa de duas águas fluxo de ar versus temperatura casa de duas águas plano 

vertical   

Fonte: dos autores 
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Figura 243: fluxo de ar versus temperatura casa de UMA ÁGUA plano vertical 

Fonte: dos autores 
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Considerações sobre o desempenho térmico 

 

O estudo em questão levou em consideração 4 modelos, sendo: duas geometrias 

distintas com dois tipos de telhados, com duas águas que foram chamados na modelagem 

computacional de   Palafitas de 1, 2 (duas águas) e 3 e 4 (palafita de uma água) sendo tratada a 

2 e a 4 como composto, dupla camada telha metálica+ câmara de ar ventilada + forro de 

madeira. 

O clima local apresenta temperaturas com médias mensais com poucas variações ao 

longo do ano, e acima do intervalo de temperaturas considerado de conforto térmico. 

Nos resultados das simulações realizadas, verifica-se que a diferença de temperaturas 

no interior das casas entre os modelos simulados foi pequena. Pode-se afirmar que a casa com 

telhado de duas águas com (telha metálica + câmara ventilada + forro de madeira apresentou 

um desempenho térmico melhor.  

No projeto proposto pelo grupo e modelado as grandes aberturas inferiores e superiores 

dos modelos facilitaram a troca de ar com o exterior, e, portanto, como de se esperar, as 

temperaturas interiores ficaram também muito próximas das temperaturas do ambiente externo.   

Neste caso observamos que as temperaturas dentro da casa com telhado de duas águas, 

telhado composto, telha metálica + câmara ventilado + forro de madeira, fica muito próximo 

de atender a norma de desempenho dentro da faixa mínima, observa-se que esta modelagem é 

realiza-a com as janelas fechadas e com a troca de ar mínima, recomendada pela norma.  

Na modelagem térmica encontramos algumas limitações no programa de simulação 

para o cálculo do chamado efeito chaminé, no mecanismo de distribuição da temperatura do ar 

(Temperature distribution mechanism) para o cálculo não inclui os efeitos da extração de ar 

relativamente mais quente ao nível do teto quando se utiliza ventilação natural calculada 

(Calculated natural ventilation). (DESIGNBUILDER, 2016) 

No gráfico do balanço térmico anual dos 4 modelos, nota-se que as perdas térmicas 

ocorrem pela infiltração do ar exterior, e também pelo telhado nas palafitas 2 e 4, cuja a 

cobertura é sombreada e ventilada. Já nas palafitas 1 e 3, o telhado de chapa metálica ocasionou 

os maiores ganhos térmicos, e as perdas se deram pela infiltração do ar exterior e paredes. 
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Os gráficos 235 a 238 apresentam o consumo energético e demonstram aquecimento 

das casas impactam no gasto de energia ao longo da vida útil é este é maior nas casas com telha 

metálica simples. 

A medições em campo, nas casas visitadas com telhas metálicas (zinco, alumínio ou 

galvanizada), as temperaturas retiradas com o aparelho a laser, as medidas internas   ficaram 

um pouco abaixo da externa, mas as medidas junto a telha metálica apresentam temperaturas 

muito elevadas.  Observa-se que as medidas foram realizadas com portas e janelas abertas, 

como mostra a tabela de medições em campo. Comprova-se que a telha metálica é muito 

prejudicial ao desempenho térmico da edificação ribeirinha. 

Observa-se a dificuldade nos sistemas de cobertura leve em atender às condicionantes 

do das normas de desempenho na capacidade térmica como calculado na tabela para a 

composição tela metálica + câmara de ar ventilada + forro  Neste caso poderíamos recomendar 

a inclusão de uma camada com fibra de coco entre a o forro e a telha para ampliar o 

amortecimento.  

 

5.11 CICLO DE VIDA E CÁLCULO DO CO2 

5.11.1 CICLO DE VIDA DA EDIFICAÇÃO  

As metodologias do ciclo de vida podem determinar diferentes amplitudes e 

abordagens, a “Cradle to Gate”, do berço à entrada, analisa e integra desde processo de 

produção dos materiais até a sua entrega nos centros de distribuição. A metodologia Cradle to 

Grave, do berço ao túmulo, tem uma maior amplitude e avalia os impactos da produção dos 

materiais, os impactos durante a construção dos edifícios, o impacto da energia gasta ao longo 

da vida útil da edificação, e sua a demolição. A metodologia “Cradle to Cradle”, de berço ao 

berço, considera todos as etapas avaliadas no “Cradle to Grave”, mas incorpora o reuso do 

material (MCDONOUGH; BRAUNGART, 2002). 

A ferramenta de avaliação de ciclo de vida, levanta e discute todos os processos de 

produção de um material ou processo construtivo, desde a sua extração da natureza, passando 

pela sua distribuição, ao longo dos estágios ou etapas da vida útil, até seu descarte. Segundo a 

norma NBR ISO 14040 (2007) a análise do ciclo de vida (ACV) é a: 
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é uma técnica para determinar os aspectos ambientais e impactos potenciais 

associados a um produto: juntando um inventário de todas as entradas e saídas 

relevantes do sistema, avaliando os impactos ambientais potenciais associados 

a essas entradas e saídas, e interpretando os resultados das fases de inventário 

e impacto em relação com os objetivos de estudo.  

Em todas as etapas, de produção, durante a vida útil, e na deposição final devem ser 

avaliados as emissões para o ar, a água e o solo, e os consumos de energético. Em cada etapa 

considerar as emissões por transporte e avaliar a deposição dos resíduos. 

Na construção civil, a escolha racional dos materiais, deve ser realizada com base nos 

conceitos de ciclo de vida (ACV), e frente à análise de seus impactos ambientais. Para a 

realização dessa análise são necessários estudos comparativos dos impactos gerados pela 

construção, ao longo da vida útil do edifício, a durabilidade e a qualidade, e os custos ao longo 

do ciclo de vida dos edifícios.  

Portanto são analisadas as interferências sobre o meio ambiente, e as atividades 

pertencentes a cada uma das etapas do seu ciclo de vida, do edifício. Nesse caso a edificação 

passa a ser analisada como produto global, incorporando impactos ambientais e custos, como 

custos de manutenção e de utilização do edifício, e custos de demolição, entre outras. 

 

Florestas tropicais manejo e as comunidades ribeirinhas  

As florestas tropicais têm como função à preservação da vida do planeta terra e na 

minimização das mudanças climáticas, devido a sua maior capacidade de captar o CO², em 

relação a outros tipos de florestas do mundo e à sua biodiversidade em espécies, plantas e 

animais. Apesar de representar somente 7 % do estoque florestal, “tem a capacidade de conter 

25 % de todo o carbono contido na biosfera terrestre”. (PARKER et al 2009) (RETTMANN, 

2012 apud  BONAN, 2008)  

Segundo o estudo realizado pelo economista Britânico Nicholas Stern em 2006, as 

emissões de gases de efeito estufa, por setor, foram: produção de energia, 24 %; desmatamento 

18 %; transporte 14%; indústria 14%; agricultura 14%; imóveis 8 %; outras energias 5%; 

desperdício 3 %. No Brasil em 2004, o desmatamento era a atividade com maior índice de 

emissão de CO², ficando à frente da indústria e da agropecuária. PARKER, 2009 apud  STERN 

2006). 

As florestas tropicais saudáveis captam e fixam CO², enquanto a sua destruição, provoca 
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em média 20% das emissões anuais do mundo, e representam um grande impacto no 

aquecimento global.  De acordo com o Centro Internacional de Pesquisas Florestais CIFOR 

(2009), os danos provocados as florestas tropicais, como sua “derrubada, a queima ou o 

apodrecimento” 

liberam o carbono armazenado nas árvores na forma de dióxido de carbono, 

aumentando os níveis deste gás de efeito estufa na atmosfera. Além disso, 

algumas florestas protegem grandes quantidades de carbono armazenadas em 

seu subsolo. Por exemplo, quando uma floresta que cresce sobre turfa é 

queimada ou drenada, o carbono não é emitido somente pela vegetação; mas 

também pela matéria orgânica que está sob o solo. Essas florestas contêm mais 

carbono em seu subsolo do que em sua superfície e, quando são derrubadas, 

esse carbono escapa do solo para a atmosfera. (CIFOR, 2009) 

O conceito de manejo sustentável define um exploração controlada que depende do 

plano de impacto ambiental aprovado pelos orgão pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).  Um plano de manejo  deve  apresentar a 

análise de especies existentes na área, do número estimado de árvores de cada espécie, o número 

estimado de arvores acima do diâmetro mínimo permitido para extração, idade, entre outros 

fatores. Um pequeno número de árvores ás mais antigas, é retirado de modo a permitir a entrada 

da luz e a renovação da floresta e não o esgotamento total da espécie e floresta.  

As experiências realizadas pelo IMAFLORA (2008) no Pará comprovaram que desta 

forma micro clima criado permite a renovação da floresta nativa muito mais rápido. Após o 

corte, uma nova arvóre da espécie nativa é plantada no local. 

O manejo na Amazônia foi estabelecido pela primeira vez no Código Florestal 

Brasileiro 4.771 de 1965, e era previsto para “florestas primitivas da bacia amazônica”. 

Art. 15. Fica proibida a exploração sob forma empírica das florestas primitivas 

da bacia amazônica que só poderão ser utilizadas em observância a planos 

técnicos de condução e manejo a serem estabelecidos por ato do Poder 

Público, a ser baixado dentro do prazo de um ano (BRASIL, 1965). 

Apesar da inclusão do manejo na legislação Brasileira as atividades de exploração da 

bacia amazônica, como processos agrícolas e agropecuária, continuaram impulsionando a 

devastação da floresta tropical. No ano de 1986, a questão da preservação da floresta nativa, foi 

mais abordada, em vista dos debates ecológicos mundiais que defendiam o uso responsável dos 

recursos naturais, e levou a incorporação do termo manejo sustentado, sob a lei 7.511 

Visando a rendimentos permanentes e à preservação de espécies nativas, os 

proprietários de florestas explorarão a madeira somente por meio do manejo 
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sustentado, efetuando a reposição florestal, sucessivamente com espécies 

típicas da região (BRASIL, 1986). 

Após alterações nas leis, que deram continuidade ao conceito de preservação da floresta 

nativa por meio de planos de manejo, os debates ambientais que ocorreram na década de 1990, 

como por exemplo, a Rio-92, contribuíram com o início da implantação do manejo florestal no 

Brasil. Porém, o código florestal sofreu apenas alterações, sendo reformulado apenas no ano de 

2012. A definição de manejo florestal sustentado, também foi revista, como descrita no inciso 

VII do artigo 3º, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 

Manejo sustentável: administração da vegetação natural para a obtenção de 

benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos 

de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, 

cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras 

ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização 

de outros bens e serviços (BRASIL, 2012). 

Dessa forma, segundo o novo código, as florestas manejadas são aquelas cujos produtos 

e subprodutos são extraídos de forma legal e certificados por meio de Planos de Manejo 

Florestal Sustentável (PMFS).  

Segundo o FSC (1996), o manejo florestal sustentado engloba o cumprimento de normas 

trabalhistas, o respeito de comunidades locais e indígenas e proteção da biodiversidade. 

BARRETO et al (1998) afirma que essa forma de exploração incorpora técnicas de exploração 

que têm por objetivo “reduzir os danos à floresta, reduzir os desperdícios de madeira e aumentar 

a eficiência das operações de extração”, além de proporcionar “atividades adicionais pós – 

colheita”, que estimulam o crescimento da floresta, a fim de diminuir o tempo de exploração  

Porém, o 20º artigo do novo código florestal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, permite 

a exploração seletiva da Reserva Legal quando não houver propósito comercial, e obriga a ser 

um manejo sustentável quando a exploração for comercial. 

No manejo da vegetação florestal da Reserva Legal, serão adotadas práticas 

de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável, sem propósito 

comercial para consumo na propriedade e manejo sustentável para exploração 

florestal com propósito comercial (BRASIL, 2012). 

Baitz; Pereira; Lentini (2008) classificam em quatro tipos de produção, “exploração 

convencional, exploração de impacto reduzido, manejo florestal e manejo certificado”, e analisa 

os processos em função dos cuidados da floresta, com a biodiversidade e as comunidades locais. 

As empresas que atuam com manejo certificado devem prevenir o impacto ambiental, 
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com a extração da madeira realizada por trilhas, para pequenos tratores e guinchos, que levam 

as toras até os pátios de manobra figura 244 Depois as toras são transportadas em caminhões 

ou barco por pequenas estradas até as vias de acesso de transporte principal. A empresa fica 

responsável pelo inventário da operação de corte, e das ações para minimizar o impacto 

ambiental com a criação de mudas e também por replantar as mudas no local da retirada. 

No ciclo de vida o impacto da produção da madeira nativa envolve diversos setores 

desde o planejamento da extração da madeira por manejo florestal sustentável com retirada em 

áreas com a autorização do IBAMA, a industrialização da madeira, seu transporte e distribuição. 

 

 

Figura 244: produção da madeira nativa (etapa 1 extração) por Manejo e transporte. 

Fonte: AMATA (2012) 

 

As comunidades ribeirinhas do Amazonas vivem em áreas de várzea, portanto em áreas 
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de proteção ambiental APP, apesar destas fragilidades foram reconhecidas na legislação 

florestal de 2012. Chiavari; Lopes (2016), destacam que o código permite o uso das APP, 

quando envolver problemas de “utilidade pública, interesse social e de baixo impacto, e 

incluem, entre outras, a exploração agroflorestal e o manejo florestal sustentável praticados na 

pequena propriedade ou posse rural familiar”   

A comunidade deve obter o documento chamado de “TAUS – Termo de Autorização 

de Uso Sustentável” documento que define o “reconhecimento oficial preliminar de áreas 

públicas ocupadas”. (ALVES, 2016, p. 10). Este documento permite que as comunidades 

desenvolvam ações planejadas que afete o mínimo o território, como plantar em área de várzea, 

pescar, colher frutos e a retirada de madeira para suas construções de modo a afetar o mínimo 

o meio ambiente inserido.  

Observamos que as populações que vivem em regiões rurais e nas áreas de várzea da 

Amazônia utilizam a madeira para aplicação nas suas habitações e em equipamentos públicos 

como igrejas, escolas, centros culturais, entre outros e, portanto, não incorporam tecnologia 

neste processo, e não tem consciência dos seus direitos e da sua condição e dos problemas 

gerados para o meio ambientes. Estes começam a ser organizar para requer a “ regularização 

fundiária tem a finalidade de reconhecer juridicamente o direito a seu território tradicionalmente 

ocupado, SPU” (ALVES, 2016, p. 8). 

No entanto as comunidades tradicionais ribeirinhas deveriam receber um educação e 

treinamento para aprender e defender o seu habitat e um melhor aproveitamento das madeiras 

aplicadas em seus edifícios integrando os preceitos de manejo sustentável.   

O pais deveria investir desenvolver ao máximo a tecnologia madeira nas mais diversas 

escalas e ter equipes arquitetos e engenheiros ambientais para assessorar a produção das casas 

buscando a durabilidade, assim como orientar a implantação das comunidades.   

As comunidades visitadas de mostraram que a durabilidade de suas edificações é o 

ponto frágil do ciclo de vida, pois as edificações em madeira das áreas de várzea precisam de 

manutenção constante, muitas vezes levando a edificação ao abandono ou sua substituição.  

Devido as enchentes repetidas e ao assoreamento das edificações.  

5.11.2 CÁLCULO DO CO2  INCORPORADO EM UMA HABITAÇÃO 

Considerando como parte do ciclo de vida do Habitáculo em madeira deve observar a 
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incorporação do CO², mas avaliar as emissões devido aos processos que ocorrem na serraria, 

energias gastas e emissões no desdobro e secagem e avaliar as emissões devido ao transporte.  

 

 

 

 

Figura 245: Projeto da casa de duas águas sua composição. 

Fonte: dos autores 

 

A avaliação do ciclo de vida da produção da madeira nativa tem sua relevância devido 

a sua importância perante o planeta devido a incorporação do CO² na madeira. Como discutido 

anteriormente a floresta tropical tem uma maior capacidade de absorver o CO² do que as 

diferentes florestas. Na imagem 245 acima apresentamos a casa analisada e as vedações 

propostas, na análise com oito módulos 18,13 metros cúbicos de madeira. O quantitativo de 

madeira para a casa de duas Águas é apresentado nas figuras 246, 247 e 248. 
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Nesta etapa, foi realizado a avaliação do impacto sobre o meio ambiente da produção 

de uma casa em madeira nativa, utilizada na casa de duas águas em 18,13 m3 de madeira por 

unidade de habitação incluindo a estrutura, componentes da vedação. 

 

 

Figura 246 :quantitativo de materiais da estrutura - casa de duas águas. 

Fonte: dos autores  
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Figura 247:quantitativo de materiais da cobertura- casa de duas águas    

Fonte: dos autores  
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Figura 248: quantitativo de materiais  vedação casa de duas águas. 

Fonte: dos autores  

 

Segundo Puettmann, Wagner, Johnson (2010) a distância do ponto de retirada das UPA 

até a serrarias no Amazonas é em média de 100 km. 

Para calcular a emissões de CO² devido ao transporte rodoviário consideramos o valor 

2799 g de CO² por litro de diesel, e o rendimento de combustível para veículos de carga pesada 

31,5 L cada 100 Km retirado do primeiro “relatório Nacional para gases de efeito estufa” para 

veículos automotores realizados pelo Ministério do Meio Ambiente (2011).  

Adotamos a taxa de emissão de CO2 apresentada por Campos; Punhagui; Vanderley 

(2011) com um   de 0,56 (g CO2/t x Km) para o modal rodoviário.  

Consideremos a distância de 100 Km por caminhão devido ao fato que na região 

Amazônica o principal modo de transporte é o hidroviário.   

A capacidade de carga transportada do sistemas hidroviários é muito superior ao 

ferroviário e ao rodoviário, como observa  Ratton (2015) observa que   uma barcaça  transporta 

por volta  “1500 toneladas, um vagão transporta 100 ton” enquanto um caminhão “ transporta  

26 ton”.  Portanto, o sistema hidroviário apresenta uma eficiência superior em termos de 

transporte uma “barcaça de 1500 t corresponde” a “15 vagões e 58 carretas” como pode ser 

observado na figura abaixo 
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Figura 249: capacidade de carga análise comparativa do sistema hidroviário.  

Fonte: RATTON, UFPR. 

 

Além da eficiência na capacidade de transporte, Soares (2016) destaca que o consumo 

de combustível é inferior no sistema hidroviário, pois para transportar “1 tonelada por 1000 

km” gasta somente “4 litros” contrapondo ao ferroviário que consome “6 litros” e o rodoviário 

que consome “15 litros”.  

Ratton (2015) observa que hidroviário polui seis “menos dióxido de carbono (CO2) e 

dezoitos vezes menos óxido de nitrogênio (NO) “. Soares (2016) destaca que o hidroviário 

emite “74 gramas de CO2,” em contraponto aos outros modais, o ferroviário “104 gramas”, e 

“o Rodoviário 219 gramas de CO2.” 

Diversos autores consideram   a taxa de emissão de CO2 por Km transportado no sistema 

hidroviário como 15,0 (g CO2/t x Km). Como apresentado no trabalho de Andrade et al (2014) 

apud Defra(s.d) e McKinnon(s.d) utilizam o fator de 13,5 (g CO2/t x Km.)  

Nesta análise do ciclo de vida de uma habitação em madeira retirada na região 

amazônica e transportado preferencialmente por sistema hidroviário e consideramos o fator da 

emissão como 15,0 (g CO2/t x Km) e consideramos o cálculo do ciclo de vida um transporte 

por meio hidroviário por 600 Km para a distribuição da madeira.   
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Considerando que uma casa de duas águas consome 18,13 metros cúbicos e 

considerando a madeira nativa de alta densidade como o Jatobá 0,96 t/m³ como mostra 

apresentado na figura 250, a madeira da casa incorpora 25522 kg de CO2 antes do transporte, 

após a retirada das emissões consideradas no transporte uma casa em madeira incorpora 25278 

Kg de CO2 representa 25 toneladas. Consideramos o transporte da madeira por 600 km por 

modo hidroviário.  

Figura 250: Total de CO2 incorporado. 

Fonte: Dos autores. 

A tabela comprova o potencial de armazenar CO2 e dos modais, associada ao fato dos 

modais de transportes na Amazônica serem predominantemente hidroviário, entretanto a falta 

do domínio técnico e dos acessos destas populações as características que levam uma casa em 

madeira a ter uma maior durabilidade, leva a um ciclo de vida muito baixo, com a degradação 

da edificação muito rápida entre 10 e 30 anos, fator observado  na visita  com as entrevistas 

realizada. Este fator é muito importante impacta as florestas pois muitas vezes madeiras nobres 

são utilizadas de modo incorreto.  

Os principais pontos observados na visita in loco, relacionados são a falta da 

durabilidade são:  palafitas com suas fundações em madeira enterradas no chão, assoreamento 
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da edificação, a falta de contraventamento levando a perda da estabilidade global, vedações 

pregadas na vertical e beiras curtos levando a degradação muito rápida da vedação exigindo a 

sua renovação total da fachada, a falta do conhecimento e secagem das madeiras levando a uma 

rápida degradação dos edifícios em madeira. 

Nos projetos propostos neste trabalho os fatores foram considerados buscando ampliar 

o ciclo de vida da edificação, como pode se ver na  figura 245 onde a casa foi implantada em 

fundações de concreto, a edificação ganhou grandes beirais para proteção da próprio madeira, 

a vedação foi aplicada com as tabuas na horizontal permitindo sua troca quando estragada, a 

edificação como um todo utilizou pequenas peças de madeira, e a casa ganha uma maior 

estabilidade devido a proposta do uso de mão francesas e tanto na base como na cobertura.  

5.12 CONTATOS COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

A continuidade do estudo sobre os problemas do habitat na Amazônia tem uma grande 

relevância cultural, social, e ambiental, devido a esses fatores estamos estabelecendo um 

convênio de cooperação para 2017, com a Universidade Federal do Amazonas - UFAM com o 

grupo de pesquisa da Profa. Dra. Maria P. Socorro Chaves pró-reitora de inovação Tecnológica, 

que estuda conceitos de inovação social e a saúde nas comunidades do estado do Amazonas, 

buscando o financiamento do internacional no Global Innovation Fund-GIF. Inicialmente as 

pesquisas começariam com dois municípios Novo Airão, Parintins.  A proposta no âmbito do 

grupo de pesquisa é continuar a estudar as características do habitat discutindo conceitos que 

determinam uma habitação saudável.  
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Figura 251:  Visita à Universidade Federal do Amazonas (UFAM). 

Fonte: Dos autores. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa demonstra a importância das visitas ao local e a participação dos ribeirinhos 

para entendimento das características culturais e das problemáticas vivenciadas pela população 

desta região. Problemas que começa quando as comunidades escolhem para morar as áreas de 

várzea, planícies junto aos rios.  Estes são os elementos primordiais para estas comunidades 

tradicionais, definindo seu transporte, a fonte de seu alimento, comanda a divisão de seu 

calendário, o período do plantio e colheita de sua roça, além de ser o cenário de suas lendas e 

de sua história.  

A forma que se organizam, definem a beleza destas comunidades. Entretanto por 

morarem em áreas de proteção ambiental, ficam vulneráveis. Em 2007 a “Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) estabeleceu 

“princípios e as diretrizes para o reconhecimento e a garantia dos direitos de povos e 

comunidades tradicionais”. Estas populações devem obter o “Termo de Autorização de Uso 

Sustentável” da terra.  

A importância do envolvimento dos diferentes pesquisadores, com as comunidades, 

com a valorização da concepção da habitação e um conhecimento adequado do projeto de 

arquitetura, desta forma buscou-se elementos que potencializam o conforto, a durabilidade da 

edificação e desenvolvimento técnico da madeira. 

Cada habitação construída em madeira no projeto proposto incorpora 25 toneladas de 

CO2 contribuindo diretamente com o meio ambiente.  Entretanto observa-se a importância de 

uma ação conjunta, para o entendimento da madeira na edificação, de modo a ampliar o ciclo 

de vida das edificações ribeirinhas, que hoje varia de 9 a 30 anos, com um projeto adequado, 

buscando a qualidade e a durabilidade das habitações. Portanto diminuindo os impactos, o meio 

ambiente e a floresta, assim como a custo de vida das pessoas que vivem nas áreas da várzea.  

Como exemplo podemos destacar alguns pontos relevantes para uma maior durabilidade 

da edificação: a fixação em uma fundação de concreto; pilares com altura variável, sensíveis a 

variação do nível da água; uso de varandas e beirais maiores; vedações com as tábuas pregadas 

na horizontal. Para ampliar a estabilidade global os ribeirinhos devem recuperar elementos de 

contraventamento que ao longo do tempo foi sendo perdido. 

Identificamos em campo, que a altura das habitações palafitas vem aumentando de três 

gerações, devido as alturas das enchentes que veem ocorrem, e ao fato de que nesta região o rio 
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solimões deixa acúmulo de sedimentos enterrando o pilar de madeira. 

Nas questões conforto térmico, observamos que a principal problemática desta 

população é o telhado e não necessariamente a vedação pois eles estão incorporando o telhado 

de de Zinco, pois chove durante boa parte do ano e dura muito mais que o telhado palha. A 

partir deste ponto começamos a estudar formar de compor a arquitetura para ampliar o conforto, 

e as formas de composição do telhado. Observamos a importância de resgatar as técnicas 

bioclimáticas com ventilação cruzada, e o efeito chaminé para minimizar o calor junto às telhas 

de alumínio. A pesquisa demonstra que o sistema de cobertura dupla onde a distância entre 

forro e a telha é ventilado, com aberturas em dois lados faz com que o conjunto, madeira + 

câmara de ar ventilada + da telha de metálica de zinco roube o calor do ambiente, ao contrário 

quando aplica-se somente a telha metálica está emite o calor para dentro da edificação. A telha 

de alumínio torna o ambiente muito quente afetando a qualidade de vida dos moradores e o 

custo da energia. Muitos estudos ainda precisam ser realizados para a melhora da composição 

de telhado. 

Destaca-se a relevância de técnicas que trabalhem com desenvolvimento dos materiais 

locais, como as fibras naturais na produção de telhas, e vedações, para melhoria da habitação, 

não necessitando importar materiais industrializados, que não são adequados ao clima.  

A importância de continuar o estudo sobre os tipos cobertura da edificação gerando 

composições com maior capacidade térmica e ventilação entre a telha e forro de madeira.   

A importância de ações conjuntas entre universidades, governo, comunidades, e 

associações que possibilite a implantação de cursos técnicos e universitários sobre a madeira e 

fábricas na região, com a produção de componentes em madeira, buscando determinar a 

durabilidade e a qualidade, necessárias a atender as necessidades das habitações ribeirinhas. 

Como exemplo destacamos, fábricas de madeira laminada colada, corte a laser, fábricas de 

painéis de fechamento, com controle de umidade 
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TABELA SINTÉTICA DAS CASAS DESCRITAS 

 

LOCAL PROPRIETÁRIO TIPO DE CONSTRUÇÃO DISTÂNCIA SOLO-PISO MÓDULOS CONTRAVENTAMENTO ESTRUTURA DE APOIO DA COBERTURA MATERIALIDADE DA TELHA BEIRAL VEDAÇÃO

Entre esteios

Nas extremidades: 2,85 x 2,75m

Na parte central: 6,00 x 5,00m

Entre tesouras

Nas extremidades, a distância é de 7,73 x 2,75m

Flutuante Na parte central, a distância é de 7,73m x 5,00m Sim Tesoura simples Metálica e de duas águas aprox. 2,35m

Entre esteios

2,40 x 2,36m

Entre tesouras

4,72 x 2,40m

Palafita Sim Tesousa simples Metálica e de duas águas aprox. 0,53m Tábuas na direção vertical e uso da mata-junta

Casa de Farinha Tesousa simples Metálica e de quatro águas

Entre esteios

 2,00 x 1,64m

Entre tesouras

6,00 x 4,19

Palafita Não Tesoura com mão francesa Metálica e de duas águas aprox. 0,60m Tábuas na direção vertical e uso da mata-junta

Entre esteios

3,00 x m

Entre tesouras

8,00 x 3,00m

Palafita Não Tesousa simples Metálica e de duas águas aprox. 0,49m Tábuas na direção horizontal na fachada principal e vertical no restante

Solo - 1° patamar: 0,97m Entre esteios Não foi possível analisar a parte interna da

1,87 x 1,87m construção, não conseguindo identificar 

Solo - 2° patamar: 1,88m algumas informações, como a questão da

Entre tesouras tesoura.

Solo - 3° patamar: 2,90m

-

Fibrocimento de quatro águas,

Palafita Não e de uma água sobre o 2° patamar0,30 na cobertura de 4águas e 0,60 na cobertura de 1água Tábuas na direção vertical e uso da mata-junta

Entre esteios na varanda Não foi possível analisar a parte interna da

1,50 x 1,38m construção, não conseguindo identificar 

Entre esteios (feita pelo Incra) algumas informações, como a questão da

2,00 x 1,50m tesoura.

Entre tesouras

Palafita Não Metálica e de duas águas Tábuas na direção vertical e uso da mata-junta

Entre esteios

6,00 x 1,87m

Entre tesouras

5,90m

Palafita Tesoura simples De palha, de duas águas aprox. 0,48m

Quando visitada, estava em processo de construção e sem vedação

Quando visitada, estava em processo de construção e sem vedação

-- -

-

aprox. 2,53m

-

aprox. 2,00m

aprox. 1,82m

Manacapuru

Bento C.

Sr. Francisco C.

-

Genro Sr. Bernadino

Canabuoca 3

Canabuoca 1

Sra. Elanias

-

Brinquedoteca

Sr. Francisco F.

Casa de Palha aprox. 0,60m

aprox. 1,49m


