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RESUMO 
 

O presente estudo trata-se de uma continuidade dos projetos de pesquisa 

desenvolvidos pelo grupo “Sistemas construtivos da arquitetura contemporânea” o 

objetivou estudar a problemáticas da habitação associadas ao habitat, buscando 

entender a correlação entre o meio ambiente e a habitação ribeirinha, as questões de 

saneamento e os problemas referentes ao conforto térmico, paralelo à qualidade de 

vida e saúde dos ribeirinhos de Manacapuru – AM. Para tanto, esta pesquisa utilizou-

se de uma vasta revisão bibliográfica; visitas in loco; realização de experimento para 

estudo do tratamento de esgoto; coleta de dados referente a percepção, preferência 

e aceitação climática do ribeirinho; coleta de dados meteorológicos in loco; medições 

com câmera termográfica in loco; análise de desempenho da habitação ribeirinha por 

meio das normas brasileiras e do modelo de conforto adaptativo; experimento para 

simular as questões de conforto térmico, bem como redesenho das habitações 

analisadas in loco. Os resultados e discussões proporcionaram a compreensão do 

ambiente real em que o ribeirinho amazônico se insere, desde as características e 

métodos construtivos locais, passando pelas questões ligadas a saúde e bem-estar 

pertencentes àquela região, até as questões perceptivas do usuário em relação ao 

seu habitat. 

 

Palavras-chave: Habitações ribeirinhas; técnicas construtivas, cultura ribeirinha; 

conforto térmico; saneamento. 
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1. INTRODUÇÃO  

          

As comunidades ribeirinhas do Amazonas sofrem com as constantes cheias de 

seus rios com problemas de durabilidade da edificação, bem como de saneamento 

básico, com esgoto a céu aberto e a falta de água potável. Becker; Stenner (2008) 

observam que as dificuldades de transporte ao longo do ano dificultam a formação 

básica e técnica das comunidades gerando uma dificuldade destas em reconhecer os 

valores incorporados à cultura local, em especial a biodiversidade. 

Grande parte destas comunidades ribeirinha bacia amazônica vive em área de 

várzea. A várzea, para a população ribeirinha se apresenta segundo os autores Fraxe; 

Pereira; Withoski (2007) 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 este ambiente está 

em constante transformação devido às “flutuações da sazonais e cíclicas”. 

As comunidades devidas “a razoável previsibilidade das cheias as famílias 

desenvolvem estratégias de ocupação da várzea”, pois está se constituiu como 

“espaço de moradia ou de uso para sua subsistência”. 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 novas estradas”. (FRAXE; PEREIRA; 

WITHOSKI; 2007). 

Como destacado por Lira; Socorro (2016) grande parte das comunidades 

ribeirinhas praticam a exploração da área para sua subsistência, pois dependem do 

peixe, e ao mesmo tempo utilizam a várzea para o plantio no período da seca. Portanto 

autoras consideram uma exploração de baixo impacto ambiental e que pode ser 

considerado sustentável.  

   As tecnologias empregadas nas construções de suas casas ainda remetem 

a técnicas construtivas primárias, com processos inadequados com a falta de um 

conhecimento arquitetônico associado a condicionantes ambientais.  Portanto 

apresentam a falta de conforto térmico e uma degradação acelerada, potencializadas 

pelos regimes de cheias. A introdução das telhas metálicas em zinco melhora a 

durabilidade, mas impõe um alto custo em termos de aquecimento do ambiente. 

  Outro importante ponto a ser considerado é a falta de discussão por meio dos 

órgãos locais sobre os tipos de técnicas possíveis para evitar a contaminação pelo 
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esgoto sanitário e resíduos sólidos durante   às enchentes, que submetem os 

ribeirinhos a contaminações por meio da água.  

Segundo Cohen et al (2007) o habitat é um espaço que envolve o elemento 

físico da moradia (e/ou qualquer ambiente físico construído), que define a qualidade 

ambiental neste espaço construído e no seu entorno. Ainda para o autor, a importância 

das condições de habitat saudável, aliadas a iniciativa da habitação saudável e das 

estratégias voltadas para a atenção primária ambiental, constitui uma ferramenta de 

otimização dos resultados em um processo gradativo de melhoria da qualidade de 

vida, refletindo diretamente na saúde. 

 A continuidade do estudo sobre os problemas do habitat na Amazônia tem uma 

grande relevância cultural, social e ambiental. Devido a tais fatores o grupo de 

pesquisas “Sistemas construtivos na Arquitetura Contemporânea”, realizou uma 

parceria de pesquisa com a Universidade Federal do Amazonas – UFAM, mais 

precisamente com o grupo de pesquisas interdisciplinar INTERAÇÃO, liderado pela 

Prof.ª. Dr.ª Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues Chaves, este grupo desenvolve 

pesquisas sobre os conceitos de inovação social e a saúde nas comunidades do 

estado do Amazonas. 

Em 2016 o grupo de pesquisa “Sistemas construtivos na Arquitetura 

Contemporânea” já havia visitado as comunidades ribeirinhas do Amazonas no projeto 

de pesquisa “As caraterísticas das construções e o processo construtivo de habitação 

em madeira: interfaces e rebatimentos nas populações ribeirinhas do Amazonas”. 

Nesta pesquisa foram visitadas as comunidades Canabuoca 1 e 3, e Cristo 

Ressuscitado e na cidade visitamos ao bairro da Correnteza de cidade de Manacapuru 

na região metropolitana de Manaus, analisando diferentes situações de urbanidade. 

O presente projeto realizado em 2017 é uma continuidade ao projeto de pesquisa 

realizado em 2016 devido a estudar a problemáticas da habitação associadas ao 

habitat, buscando entender a correlação entre o meio ambiente e a morada dos 

ribeirinhos, os problemas de saneamento, os problemas de conforto com a qualidade 

de vida e saúde. 
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1.2 Objetivos  

 

 Integrar o conhecimento adquirido pelo grupo de pesquisa “Sistemas 

Construtivos na Arquitetura Contemporânea” da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com o grupo de pesquisa 

“Interação”, liderado pela Prof.ª Dr.ª Maria P. Socorro Rodrigues Chaves, que 

estuda conceitos de inovação social e a saúde nas comunidades do estado do 

Amazonas; 

 Analisar as características do habitat, da habitação e o modo de morar na 

qualidade de vida; 

 Discutir o processo construtivo adequado as populações ribeirinhas do 

Amazonas, considerando os materiais e técnicas locais, objetivando uma 

construção de qualidade, durável e com conforto térmico adequado ao local; 

 Analisar as características de saneamento básico e do esgoto sanitário na 

saúde; 

 Discutir os as questões ligadas a sustentabilidade do processo construtivo como, 

ciclo de vida do edifício e o desempenho térmico dos fechamentos e vedações 

do habitat ribeirinho. 

 Discutir os aspectos relevantes do conforto térmico em clima quente e úmido 

com a poio de um estudo experimental que relaciona a arquitetura ao clima, 

visando um aprofundamento das características bioclimáticas do edifício. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Nas habitações ribeirinhas do estado do Amazonas existem pontos de grande 

relevância para a melhoria da qualidade de vida, dentre eles, a cultura, as técnicas 

construtivas e a durabilidade do edifício, o conforto térmico, e o saneamento básico. 

Keeler; Burker (2010) destacam que qualidade de vida do morador tem uma 

relação direta com o projeto de arquitetura e com as técnicas construtivas. O 

levantamento e discussão de parâmetros que determinam a qualidade dos edifícios 

construídos por meio do projeto de arquitetura incorporando técnicas passivas e 

bioclimáticas, levam a um maior conforto e minimizam o uso de tecnologias ativas, de 

modo a contribuir diretamente com o meio ambiente. 

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

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”.  

No Brasil as construções em madeira deixaram de ser utilizadas, devido à uma 

forte tradição das construções em concreto armado e das construções em alvenaria. 

A construção em 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). 

 Calor (2012) observa que as técnicas de construção por palafitas encontrada 

nas comunidades ribeirinhas têm a referência na colonização portuguesa, entretanto 

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

primeiras construções na Suíça e representam uma ligação direta com a água e com 

a rede de transporte implantada. 

             As casas ribeirinhas em madeira são compostas de esteios, inseridos em nos 

encontros das paredes e nas aberturas de portas e janelas. Os vigamentos de sistema 

de pisos recebem vigas secundárias sobre as quais estão apoiadas as tábuas do 

pavimento. Os espaços internos das casas estão definido pela cobertura das casas 

mais simples não se utilizam tesouras, mas de uma cumeeira elevada e as vigas 
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secundárias da cobertura, sobre as quais apóiam telhas de zinco, ou mesmo palha; 

porém esta vem deixando de ser utilizada pelo grande tempo demandado para trançar 

a palha e a pouca duração do material quando exposta às intempéries a cobertura do 

telhado pode durar até 3 ou 4 anos. Em geral base da edificação em palafita é fixada 

ao solo por barrotes devido a fragilidade do solo de várzea amazônica estes 

apresentam uma pequena modulação (MEIRELLES et al, 2017).  

A grande maioria das moradias ribeirinhas ainda apresentam a vedação 

externa com as tabuas pregadas nas verticais e apoiadas por traves horizontais e nas 

vigas de base e de topo do quadro estrutural. A união das tábuas ocorre por meio de 

ripas, apesar de não ser considerada como influência da cultura dos povos do Paraná 

a técnica têm semelhanças com a estruturação das casas de madeira do Paraná, 

apresentadas por Zani (2003). As construções ribeirinhas em palafitas apresentam 

técnicas construtivas baseadas em ferramentas simples como serrotes, martelos, etc.   

O conhecimento das problemáticas ambientais, associadas ao 

comportamento da madeira determina projetos onde a durabilidade das construções 

apresenta mais de 1000 anos em construções nos Japão e na china sem deixar de 

lado a beleza. Em contraposição Meirelles et al (2017) destacam que as construções 

ribeirinhas podem ter um ciclo de vida muito curto, variando de 9 a 30 anos. Este fato 

impacta o custo de vida destas populações. 

A falta ações governamentais associadas a falta de um projeto pensado a 

partir de uma visão ampla das condicionantes ambientais nas áreas de várzeas da 

região Amazônica torna as construções ribeirinhas vulneráveis. Joaquim Cardozo em 

1955 já destacava a problemática, mas observou a construção como arte popular que 

deveria ser documentada (CARDOZO, 1955). 

 

 

2.1 Cultura 

 

 

A Amazônia é composta por rios, lagos, igarapés e ilhas, áreas de terra firme 

com florestas bem florestas inundáveis de várzea, formando um ecossistema no qual 

as variações anuais de mais do nível dos cursos d’água pode chegar a doze metros. 

Neste panorama com o ritmo das águas regendo a vida na Amazônia, onde estão 

inseridas as paisagens culturais, transformadas pelos diferentes grupos de ocupação 

que ali chegaram e adaptaram seus modos de vida com relação à natureza, a cultura 
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e aos contextos econômicos e políticos, criando, assim, uma forte relação com o local 

(RICARDO, CAMPANILI, 2007). 

Segundo John Hemming (2011) estes grupos incialmente eram conhecidos 

como caboclos, originados do “casamento entre as três raças – índios, brancos e 

negros – que produziram a resistente geração”.   Diferentes motivos os forçaram a se 

adaptar ao meio e viver em comunidades isoladas dentro da região Amazônica.  Estes 

passaram a ser reconhecidos como comunidades tradicionais por deter um 

conhecimento da região, entre eles estão “os povos indígenas, comunidades 

quilombolas, seringueiros, castanheiros, ribeirinhos e babaçueiros”. Hemming (2011) 

observa que os Caboclos chamados de ribeirinhos, são “povo da margem dos rios que 

usavam suas habilidades nativas para viver de forma sustentável da flora e fauna 

locais”. 

Outros pesquisadores também observam estes fatos e descrevem que as 

populações ribeirinhas da Amazônia, em função da forte relação de dependência com 

o meio ambiente, desenvolveram um processo adaptativo que hoje culmina em uma 

combinação do uso coletivo do espaço físico e com aproveitamento coerente dos 

diversos recursos disponíveis gerando um menor impacto sobre o habitat (GARCEZ; 

BOTERO; FABRÉ, 2010). 

LIRA; CHAVES (2016, p. 74) destacam essa relação do espaço físico com 

uso coletivo das áreas de plantio e roçado, bem como o manejo sustentável da 

floresta. 

“As dinâmicas produtivas destas comunidades ribeirinhas guiam-se 
pela relação homem-natureza. Nessa região, os agentes sociais 
utilizam seus saberes tradicionais, acumulados de geração em geração, 
instituindo múltiplas relações com o ambiente natural e os recursos 
locais, como por exemplo, os ciclos naturais, a reprodução e migração 
da fauna, a influência da lua nas atividades de corte da madeira, da 
pesca, do roçado, os sistemas de manejo dos recursos naturais, 
utilizando tais informações no seu dia a dia. Entende-se, também, que 
as práticas produtivas se encontram pautadas por uma dinâmica 
peculiar, e não em função das relações de produção para atender as 
demandas do mercado. São relações de respeito ao meio ambiente e 
de manutenção da subsistência de seus grupos”.  

 

As comunidades estabelecem suas regras de organização política, social e 

religiosa produtiva pois no espaço da várzea, ocorrem divisões de terras para plantio 

do alimento nas áreas chamadas de “girau entre eles a mandioca, juta, açaí, 

castanhas, etc. 
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A pesca é uma das principais atividades desenvolvidas pelos ribeirinhos e 

estes tomaram como base de seu aprendizado a pesca indígena. Dentre os utensílios 

aplicados na pescaria estão “o arco e flecha, a zagaia e arpão (haste) e a malhadeira 

e canoa” (LIRA; CHAVES, 2016). Como destacaram as autoras a pesca está embutida 

nos traços sociais e políticos das comunidades ribeirinhas, mas elas destacam o as 

práticas pesqueiras ainda são artesanais.  

Pereira, Souza e Ramos (2007) observam no texto desenvolvido para o 

PIATAM que as políticas propostas pelo governo federal na década de 60, entre elas 

a chamada de “Operação Amazônia” foi “considerada um dos maiores projetos 

desenvolvimentistas” para a região, entretanto “acarretou, entre outros problemas, o 

crescimento urbano acelerado”. E este crescimento afetou o meio ambiente 

diminuindo a oferta de peixe no entorno, portanto o autor considera que a pesca 

comercial está sendo forçada a buscar lugares mais longínquos dos grandes centros 

urbanos afetando e concorrendo com as comunidades tradicionais. 

Outro aspecto desta política desenvolvimentista foram as aberturas das 

estradas criando um comércio interestadual, e este aos poucos, proporcionou 

aumento pela demanda da pesca comercial dos peixes da Amazônia. As rodovias 

contribuíram significativamente para o desenvolvimento comercial da pesca, uma vez 

que o transporte do pescado para regiões mais longínquas passou a ser possível pela 

via terrestre. (PEREIRA, SOUZA E RAMOS, 2007) Diante da demanda surge a figura 

do pescador profissional e não somente da figura única de auto-subsistência.  

Na década de 90 o programa “Ordenamento Pesqueiro por Bacias 

Hidrográficas” foi implantado propondo políticas regionais, com um processo de 

descentralização dos recursos pesqueiros na Amazônia, o qual se “consolida cada 

vez mais com os acordos de pesca locais e a criação de unidades de conservação de 

uso sustentável”. 

A “mandioca e a macaxeira” são os dois principais cultivos e base alimentar 

destas comunidades tanto como “subsistência e comercialização”. Os ribeirinhos 

transformam estas raízes “em farinha, utilizando-se de processos inteiramente 

artesanais”. Este alimento é também uma herança indígena (LIRA; CHAVES, 2016). 

Até os dias de hoje a casa de farinha é um equipamento existente em cada 

comunidade.  
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As autoras destacam que nas comunidades ribeirinhas existe uma presença 

de uma grande religiosidade com a predominância da igreja católica, mas que as 

igrejas evangélicas vêm crescendo muito.   

Quando discutimos   a moradia e o conhecimento do manejo da matéria prima, 

do saber construir que são passados regionalmente de geração em geração, observa-

se que seus modos de vida carregam resquícios do passado e do presente, 

expressando estas temporalidades. A imagem da casa ribeirinha   ainda remete a 

tempos as heranças indígenas, ao colonialismo, bem como a processos migratórios 

que acontecem até os dias de hoje. 

Brugnera (2015) discute em sua dissertação de mestrado, que é possível 

identificar nuanças peculiares do modo de viver dos ribeirinhos que refletem na 

arquitetura que expressam seu vínculo direto com a paisagem, com a área de várzea 

que cada comunidade está inserida. Seus aspectos físicos, como aspectos 

hidrológicos, geológicos, geográficos, somado a sua história e cultura.  Segundo a 

autora a paisagem neste cenário é determinada por “uma casa em madeira suspensa 

sob palafitas, cuja entrada fica voltada para a frente do magnífico rio”. Bem como 

casas flutuantes próximas uma casa apoiando a outra. 

Alves (2016) destaca que uma das principais dificuldades destas 

comunidades tradicionais é conseguir a documentação de sua terra é devido ao fato 

suas terras estarem em áreas de proteção ambiental.   Segundo texto do IPEA as 

“várzeas são as áreas inundadas pelas cheias do rio e correspondem ao espaço 

ocupado pelo rio.”  Estas áreas são protegidas e não pode ser dado o título de   

propriedade particular.  

Nos terrenos ficam as “margens dos rios que sofrem influência de marés”, 

portanto pertencem a marinha, a faixa de preservação é “33 metros de largura, 

contados a partir da várzea do rio, onde a maré provoca uma variação de mais de 5 

centímetros do nível do rio” (ALVES, 2016). 

Contudo nos rios e igarapés que não sofrem a influência da Maré como no 

Solimões os terrenos são chamados de “marginais” a faixa de terra de preservação é 

de “15 metros contados a partir de onde a várzea termina” (ALVES, 2016). 

O ribeirinho da Amazônia desenvolveu diversas estratégias de adaptação ao 

meio ambiente devido ao caráter mutante da várzea. Pereira (2007, p. 12) observa 

que “esse processo pressupõe um constante dialogo do homem com a paisagem”. 

Estes fatores podem ser observados na várzea no rio Solimões que traz uma 
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quantidade de solo e sedimenta no seu percurso. Souza (2012) considera que a 

várzea é considerada como uma “planície inundável de depósitos holocênicos” que se 

diferem da “terra firme (porções mais elevadas que nunca são inundadas pelo rio)”. 

Este ambiente define ecossistemas que fazem dessa paisagem uma união de 

elementos diferenciados. 

 O regime fluvial definido pela diferença entre o nível que os cursos d’água 

atingem entre e o ponto mais alto e o mais baixo, cria um bioma diferenciado pois uma 

parte dessa planície fica submersa durante um período de (4 a 5 meses) por ano. 

Neste período vive um regime aquático, e em outro faz parte de um ambiente terrestre. 

Pereira destaca que estes processos são fatores determinantes no cotidiano 

ribeirinho, 

os ambientes de várzea se caracterizam por uma sazonalidade 
marcante devido às enchentes periódicas dos seus rios, que regulam 
os ciclos de vida da biota local e conseqüentemente regulam as 
oportunidades de subsistência disponíveis para as populações 
humanas” (PEREIRA, 2007, p. 16). 
 

Inclusive o calendário de atividades destas comunidades ao longo do ano fica 

subdividido em “enchente, cheia, vazante e seca” conhecidos como regime fluvial e o 

pluvial. “Durante os meses de maio, junho e julho constituem a estação de cheia, fase 

em que grande parte das áreas férteis estão submersas”. A estação de seca ocorre 

nos “meses de agosto, setembro e outubro”, chamada pela população como “verão”. 

Nesta fase, se intensificam a agricultura e a pesca.  Já em “novembro, dezembro e 

janeiro “são meses para se intensificar a agricultura (PEREIRA, 2007). 

Portanto, os ribeirinhos desenvolveram estratégias de sobrevivência, desde o 

tipo de plantio com rápido crescimento até formas de armazenar o excedente.  É claro 

que se observa a problemática para congelar os alimentos em especial nas 

comunidades muito afastadas do centro urbano por falta de energia. 

Gonçalves et al (2016) aponta a importância do reconhecimento das 

comunidades tradicionais pela Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais – PNPCT. O artigo 3 da PNPCT define as 

“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; 
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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 direta com a água e com a rede de transporte 
implantada.  
 

Segundo Brugnera (2015) a constituição de 1988 reafirmou a proteção dos 

povos tradicionais e definiu como patrimônio cultural “os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores, da sociedade 

brasileira”. 

 

2.2 Saneamento  

 

A seguir são discutidos e apresentados alguns pontos relevantes na saúde e 

na infra-estrutura no Brasil e na Amazônia considerando a água como matéria prima 

e essencial a vida, sua qualidade e quantidade não podem ser desvinculadas da 

sobrevivência, da saúde e está impacta a economia das cidades e da 

sustentabilidade. Segundo Telles (2013) a falta de acesso a água potável tem uma 

relação com a saúde pública, sendo considerada a principal causa de muitas doenças 

entre elas, a diarréia provoca “80%” destas doenças e 33% das mortes nos países em 

desenvolvimento.  

A Amazônia detém “73% de toda vazão hídrica do Brasil”, contudo o acesso 

ao saneamento nos municípios é muito precário. A água potável depende da coleta 

da água de chuva, de poços e nascentes, lagos e açude. A coleta de esgoto na região 

também é baixa, aumentando ainda mais a probabilidade de doenças. Segundo Pinotti 

(2010) a Floresta Amazônica   apresenta a “maior formação florestal do planeta”. Sua 

área se estende por outros países como “Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana 

Francesa, Peru, Suriname e Venezuela”. A Amazônia legal brasileira abrange “47% 

do território nacional” englobando os estados do “Amazonas, Amapá, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, oeste do Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins” com 

um clima predominante quente e úmido. 

Na Amazônia as precipitações são altas variando de “2300 a 3500 mm/ano”, 

estas dependem da evaporação do oceano Atlântico e da “própria floresta pelo 

processo de evapotranspiração”. Devido as altas precipitações ao longo do ano as 

regiões da floresta próximas aos rios são inundadas em períodos sazonais, entre eles 
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os rios Rio Negro, e o rio Manacapuru, ambos com águas negras devido à 

decomposição das folhas, estas águas são consideradas em termos químicos ricas 

em nutrientes, embora seu “solo arenoso é pobre em termos nutrientes”. Os animais 

que vivem nas áreas inundáveis da mata, entre eles, peixes, jacaré, cobras, etc. são 

dependentes deste processo devido as árvores frutíferas que os alimentam. (FISCH; 

MARENGO; NOBRE, 1998). 

Santana, Holanda (2012) descrevem o nascimento das primeiras cidades e 

como ocorreu o crescimento populacional na região Amazônica e analisam a 

apropriação desta por um caráter exploratório  

No início do século XIX, a região começou a experimentar as primeiras 

formas de desenvolvimento do capitalismo, mesmo que sob as bases 

agroexportadoras, em decorrência da exploração dos recursos 

naturais na região para fins de exportação, tal como o que aconteceu 

com a exploração do látex da seringueira (borracha). Tem –se, então, 

que nessa região as cidades sofreram suas primeiras intervenções 

urbanas como conseqüência do que podemos definir como primeira 

experiência de monopólio econômico estimulado pela extração da 

borracha e sua comercialização de caráter exportador. A região 

amazônica passou a viver outro momento de aguda ocupação 

populacional e crescimento territorial das cidades, a partir da política 

de incentivos fiscais com vistas a atender a perspectiva da política de 

substituição de importações da industrialização nacional propagada 

durante o governo Juscelino Kubitschek e que se prolongou por toda 

a segunda metade do século XX (SANTANA, HOLANDA, 2012, p. 

272).   

 

As comunidades ribeirinhas da Amazônia encontram-se distribuídas por 

grande parte da extensão territorial, tornando os custos de criação de infra-estrutura 

mais elevado. Outro aspecto que contribui é a falta de preparo e desinteresse dos 

gestores, dificultando o levantamento das reais necessidades da população. Os 

recursos públicos são direcionados para construção de escola, creches, etc. deixando 

de lado as questões relacionadas a infra-estrutura urbana. Estes fatores associados 

a problemas ambientais extremos dificultam o planejamento dos municípios.  

A partir da criação da “Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)” as 

exigências começam a mudar pois os gestores municipais podem ser 

responsabilizados como indica “Lei nº 12.305/10” o prazo limite para os municípios 

realizarem uma “distribuição ordenada de rejeitos em aterros sanitários” foi em 2014. 

O Ministério do Meio Ambiente observa que os depósitos em lixões a céu aberto 

causam impactos ambientais e “riscos à saúde pública” (MMA, 2014). 
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A Amazônia devido a sua riqueza natural vive o conflito de interesse de grupos 

nacionais, internacionais, grandes empresas, entre outros grupos que estão 

interessados em expandir o capitalismo buscando “novas fontes energéticas, 

proteínas e recursos da biodiversidade”. Neste sentido determinam a ampliação de 

áreas de “transporte, energia e telecomunicação”. (PINOTTI, 2010, p. 99). Observa-

se que o discurso desenvolvimentista ficou desconstruído quando observamos que as 

“áreas de investimento, público e privado não estão conectadas” provocando um 

expressivo deslocamento de pessoas para as cidades maiores na busca uma 

oportunidade de emprego e de saúde.  Estas irão se alojar em áreas precárias e 

carentes de infra-estrutura urbana ampliando a problemática das cidades em 

desenvolvimento.  

Hoje em dia, a agricultura consome cerca de 70% da água potável 
utilizada no mundo, a irrigação garante 40% da produção mundial de 
alimentos, e as usinas hidrelétricas contribuem com cerca de 16% da 
energia elétrica consumida criando cinturões de desenvolvimento. A 
manutenção de um nível individual adequado de higiene também 
requer uma quantidade substancial de água, e indústria florescente em 
países em desenvolvimento e exige seu quinhão para funcionar. 
(PINOTTI, 2010, p. 99). 

 

Os exemplos de escassez de água no mundo são diversos, em geral 

provocados por uso indevido, por desmatamento, pela agricultura, aplicações 

industriais, etc.  Em especial o desmatamento na região Amazônica contribui para a 

diminuição de reposição da água nos mares e rios.  No Brasil os aqüíferos são uma 

importante fonte de água potável, algumas cidades são alimentadas por aqüíferos, 

depósitos antigos e profundos de águas, oriundos de saturação de rochas porosas 

como arenito. Observa-se que muitos destes lençóis foram contaminados. Na Figura 

1, percebe-se os pontos de esgoto não tratado sobre as áreas de recarga de aqüíferos 

mapeados em 2008, e produtos industriais (IBGE, 2011). 
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Figura 1: Ameaça de contaminação de aqüíferos. 

Fonte: Dos autores. 

 

Pinotti (2010) demostra que a floresta depende do ciclo de vida fechado, 

reciclando a biomassa, pois seu solo é pobre e aponta que as desmatamento e 

aberturas da floresta para atividades agrícolas não se sustentam  

A floresta se mantém praticamente através da reciclagem de 
nutrientes da biomassa, visto que o solo, geralmente lixiviado e pobre 
em nutrientes minerais essenciais às plantas, tem um papel 
preponderante de sustentação física dos vegetais. É por isso que, 
quando a floresta é aberta para pecuária e agricultura, essas duas 
atividades não se sustentam a longo prazo (PINOTTI, 2010, p. 232).  

 

Santos e Silveira (2003) observam que os impactos ambientais como as 

enchentes provocam nas populações ribeirinhas um êxodo rural com pessoas 

buscando abrigo nas cidades médias e grandes marginalizando-os, “com um 

favelamento, violência, aumento de pessoas não nativas, descaracterizações 
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culturais, prostituição, e ainda mais precariedade habitacional”.  O crescimento 

desordenado gera a falta de planejamento urbano, sem respeito aos moradores da 

região, trazendo diversos problemas além dos já citados acima.   Uma destinação 

apropriada dos resíduos sólidos é um dos fatores considerados na infra-estrutura do 

ambiente e agrega qualidade de vida.  

Na Figura 2, apresenta-se o mapa da disposição inadequada de resíduos 

sólidos, embora a baixa concentração na região Amazônica, o resíduo se faz presente 

ainda de uma forma desorganizada nas cidades grandes e médias como a cidade de 

Manacapuru em especial no bairro da correnteza gerando problemas de saúde sérios 

a sua população.   
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Figura 2: Resíduos sólidos. 

Fonte: IBGE, 2011. 

 

Segundo Cohen( 2004) são necessários alguns passos como, ativação e 

divulgação por habitação saudável, “programação de reuniões de oficinas e trabalhos 

sobre o tema de investigação,”  a análise das habitações em situação anormais nas 

comunidades escolhidas, desenvolvimento de materiais de apoio as entrevistas e 

início do trabalhos, “conhecimento e informação, banco de dados com doenças e 

fatores de risco relacionado ao ambiente habitacional”, explicação das possíveis 

doenças para as comunidades e  “vigilância e epidemiológica” e reuniões para análise 

crítica dos problema e produção de relatórios finais.  

A preocupação com as doenças relacionadas ao saneamento ambiental fica 

ilustrado no mapa abaixo na (Figura 03), onde destaca-se que a região norte é a mais 

afetada. 
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Figura 3: Morbidade por diarréia. 

Fonte: IBGE, 2011. 
 

2.1.1 A destinação do esgoto  

 

A ANA - Agência Nacional de Águas, verificou que no Brasil em 2017 grande 

parte do esgoto ainda era lançado a céu aberto sem fossa séptica ou esgoto 

encanado, com as dejeções correndo em valas abertas (OLIVEIRA, 2017). Na região 

norte a problemática se amplia com “63% dos municípios” não apresentam coleta nem 

tratamento. Importante salientar que o fato do esgoto ser coletado, não o define como 

esgoto tratado, pois em sua maior parte é apenas direcionado para os leitos de rio ou 

oceanos.  Observa-se o lançamento do esgoto em vala a céu aberto é indiscriminado 

sendo um crime ao meio ambiente. 
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Figura 4: Esgoto a céu aberto. 

Fonte: OMS, 2017. 

 

A falta da coleta do esgoto e de tratamento compromete diretamente a 

qualidade de vida como mostra o levantamento realizado pela Organização Mundial 

da Saúde OMS mais de “1,7 milhão de meninas e meninos” que vivem locais 

insalubres a causa da morte está diretamente relacionada à falta de esgotamento 

sanitário” provocadas por doenças como “diarréia, malária e pneumonia” (ONUBR, 

2017). 

 

 
Figura 5: Esgoto a céu aberto. 

 Fonte: OMS, 2017. 
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O saneamento básico é uma condição fundamental para um país possa ser 

considerado desenvolvido. Estes serviços incluem água tratada, coleta e tratamento 

dos esgotos, coleta e gestão do resíduo sólido, promovendo uma melhor qualidade 

de vida das pessoas, sobretudo a saúde infantil com redução de mortalidade 

(VELASCO, 2017). 

As fossas simples também chamada de negra ainda é muito utilizada nas 

zonas rurais brasileira em locais isolados, pois se cava um buraco no solo sem 

revestimento ou com revestimento simples no fundo.  Os dejetos lançados são 

separados naturalmente e a parte liquida infiltra no solo devido à falta de proteção a 

parte solida sofre uma decomposição anaeróbica. (MASCARO, 2010) A figura 6 

representa os problemas causados fossa negra. Nas comunidades ribeirinhas se 

utiliza muito este tipo de fossa, além de contaminar o solo, as nascentes d’água nas 

enchentes ela sofre um refluxo contaminando as águas no entorno das residências. 

Alguns autores destacam que sua eficiência é menor que 10 %.  

Devido a estes fatores, Mascaró (2010) aponta que não devemos construir 

um poço de coleta de d’água a menos de onze de distância. Observa-se que fossa 

negra precisa regularmente ser esvaziada, mas em geral as pessoas cavam outros 

fossos no entorno.  
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Figura 6: Fossa negra. 

Fonte: Stebio. 
 

A fossas séptica é uma câmara cavada no solo e por dentro é revestida com 

“concreto moldado in loco e alvenarias de pedras, tijolos” desde que 

impermeabilizadas e este recebe uma tampa.  O esgoto é retido por um determinado 

período para permitir a sedimentação dos dejetos sólidos e estes são transformados 

por “bactérias anaeróbicas” em “gases e líquidos”.  (MASCARO, 2010) A figura 7 

mostra uma fossa séptica de uma câmara circular. Na figura 7 mostra uma câmara de 

ar de 30 cm, a entrada do esgoto em um ponto mais alto e a saída mais baixa para 

gerar o processo descrito acima. A ABNT NBR 7229 (1997), traz orientações para o 

“Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos”. 

 

 



29 
 

 

Figura 7: Fossa séptica. 
Fonte LAGE 

 

A fossa séptica de três fases “receptor ou fossa, filtro e sumidouro tem demostrado 

uma maior eficiência e são compostas por mais de uma câmera como mostra a figura 

8.   Na primeira fase os dejetos sólidos suspensos são decantados; na segunda ocorre 

a decomposição do material decantado pelas bactérias anaeróbicas, neste tanque 

existe duas câmaras menores, uma para receber os dejetos que não foram 

consumidos na primeira etapa e a outra apresenta com um filtro de pedra com 

graduações variadas no fluxo inverso. O terceiro tanque é chamado de sumidouro pois 

sobra somente a parte liquida. Segundo Mascaró (2010) o “liquido efluente das fossas 

sépticas é perigoso à saúde pois a fossa não tem condições de eliminar todas as 

bactérias patogênicas” contidas nos dejetos humanos. 

 
Figura 8: Fossa Séptica de três fases. 

Fonte: Mundo das fossas. 
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A biodigestor é um processo que utiliza as fezes de “animais ruminantes, 

como as cabras e ovelhas, para eliminar micróbios e bactérias dos dejetos expelidos 

pelo ser humano” (FUNDAÇÃO DO BANCO DO BRASIL, 2010). 

Ao final do processo do biodigestor tem-se dois produtos o biogás que pode 

ser utilizado na “geração de energia elétrica ou gás de cozinha” e um adubo natural 

além deste o sistema trabalha como uma pequena estação de tratamento esgoto pois 

a água é devolvida totalmente limpa ao meio ambiente. Sendo sua eficiência muito 

superior quando comparado aos sistemas de fossa séptica de três câmeras que 

consegue uma eficiência de 60% (LAJE, 2018). 

Na região Amazônica ainda existem muitas cidades que não apresentam a coleta de 

esgoto e este é lançado a céu aberto, na maioria comunidades ribeirinhas a fossa séptica é a 

simples e sem proteção do solo tornando o problema mais complicado quando ocorre as 

enchentes. 

 

2.3 Aspectos referenciais do conforto térmico 

 

Conforme Lamberts e Xavier (2003) a busca pelo bem-estar físico, fisiológico 

e psicológico humano vem de longa data, porém nas últimas décadas tem se 

intensificado os estudos acerca dos efeitos do conforto térmico sobre as pessoas em 

ambientes internos. Sendo assim, é de grande importância que se conheça a 

capacidade de adaptação do ser humano ao meio ambiente em que está inserido. As 

adaptações do usuário estão relacionadas às exigências fisiológicas às percepções 

de calor, bem-estar e saúde.  

Na arquitetura, essas associações dos fatores biológicos aos ecológicos dão 

origem ao enfoque bioclimático, que considera e relaciona a climatologia com a 

ecologia (VILLAS BOAS, 1985). Na década de 1960, os irmãos Olgyay criaram a 

expressão “projeto bioclimático”, com a finalidade de buscar satisfazer às exigências 

de conforto, considerando técnicas construtivas e materiais, tendo em vista as 

características climáticas de determinados locais. O uso de estratégias bioclimáticas 

pode otimizar as condições de conforto dos usuários de determinados ambientes, sem 

depender necessariamente do uso de mecanismos artificias. 

A arquitetura deve servir ao homem e ao seu conforto, o que abrange 
o conforto térmico. O homem tem melhores condições de vida e saúde 
quando seu organismo pode funcionar sem ser submetido à fadiga ou 
estresse, inclusive térmico. A arquitetura, como uma de suas funções, 
deve oferecer condições térmicas compatíveis ao conforto térmico no 
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interior dos edifícios, sejam quais forem as condições climáticas 
externas (FROTA; SCHIFFER, p. 17, 2003). 

 

Percebe-se assim a necessidade de as construções relacionarem o homem e 

o conforto. Neste sentido, para Maragno (2002), a arquitetura bioclimática é o estudo 

que se baseia na correta aplicação de elementos arquitetônicos e tecnologias 

construtivas em relação as características climáticas, visando otimizar o conforto dos 

ocupantes e o menor consumo de energia. Corbellas e Yannas (2003, p.37) 

complementam tal afirmativa concluindo que a arquitetura bioclimática busca “[...] 

promover um ambiente construído com conforto físico, sadio e agradável, adaptado 

ao clima local”.  

Para Olgyay (1963), é dever do arquiteto usar de mecanismos naturais para 

produzir habitações saudáveis, procurando evitar a necessidades de agentes 

mecânicos de controle do clima, visando a economia de energia. Assim, a correta 

escolha de materiais de construção aliado a definição do volume arquitetônico 

desenvolvido em função das condições climáticas locais, são alguns dos aspectos 

relacionados à arquitetura bioclimática. Fabbri (2015) trata da adequação, 

relacionando-a a adaptação, que permite e expressa uma série de ações e processos 

por parte do usuário, garantindo assim, condições de conforto para o mesmo. 

Neste contexto, surgem as Normas Brasileiras que buscam incentivar e 

balizar o desenvolvimento tecnológico, além de orientar a avaliação da eficiência 

técnica e econômica das inovações tecnológicas. Neste sentido apresentam-se a NBR 

15220 (2005) - Desempenho térmico das edificações e a NBR 15575 (2013) – 

Desempenho: Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos.  

Há ainda, outras normalizações referentes ao conforto térmico, elaboradas 

pela ISO (International Organization for Standardization) e pela ASHRAE (American 

Society of Heating, Refrigerating an Air-Conditioning Engineers, Inc.). Estas 

normalizações1 foram extraídas de estudos realizados por Fanger (1970).  

                                                           
1 ISO 8986/2004 – Ergonomia – Determinação da produção de calor metabólico; ISO 7730/2005 – 
Ambientes térmicos moderados – Determinação dos índices de PMV e PPD e especificações das 
condições para conforto; ISO 10551/1995 – Ergonomia de ambientes térmicos – Verificação da 
influência do ambiente térmico usando escalas subjetivas de julgamento; ISO 9920/2007 – Ergonomia 
de ambientes térmicos- Estimativa do isolamento térmico e resistência evaporativa de um traje de 
roupas; ISO/DIS 7726/1998 – Ambientes térmicos – Instrumentos e métodos para a medição dos 
parâmetros físicos; ASHRAE Satandard 55/2010 – Ambientes térmicos – Condições para a ocupação 
humana. 
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Segundo Fanger (1970), Conforto Térmico é “uma condição da mente que 

expressa satisfação com o ambiente térmico” e Neutralidade Térmica é “a condição 

na qual uma pessoa não prefira nem mais calor nem mais frio no ambiente ao seu 

redor.” De acordo com Lamberts (2011) a importância do estudo de conforto térmico 

baseia-se principalmente em três fatores: a satisfação do homem, a performance do 

homem e a conservação de energia.    

O conhecimento das exigências humanas de conforto térmico e do 
clima, associado ao das características térmicas dos materiais e das 
premissas genéricas para o partido arquitetônico adequado a climas 
particulares, proporciona condições de projetar edifícios e espaços 
urbanos cuja resposta térmica atenda às exigências de conforto 
térmico (FROTA E SCHIFFER p. 18, 2003). 

 

Assim, pode se dizer ainda que conforto é um conceito bastante amplo e 

quando associado ao ambiente construído reúne diversos parâmetros de várias áreas 

de conhecimento. Para os ambientes internos, a arquitetura bioclimática visa o 

aproveito máximo dos fenômenos naturais com a finalidade de proporcionar conforto 

no interior das edificações.  

Neste sentido, Olgyay (1963), alega que em suas experiências, as 

temperaturas internas foram muito próximas às temperaturas externas e assim, 

desenvolve um diagrama sugerindo que este, seja utilizado principalmente para 

edifícios leves em regiões úmidas.  Numa abordagem interdisciplinar que 

relaciona a climatologia, a biologia, a arquitetura e a engenharia, o autor elaborou uma 

carta bioclimática que descreve a interação entre variáveis climáticas e a sensação 

de conforto humano. Esta carta foi desenvolvida para climas temperados, porém sua 

aplicação pode ser feita em outros climas, com devidas adaptações. Inicialmente 

desenvolvida para condições externas, suas estratégias de projeto sugerem 

condições para o interior.  

Para corrigir algumas limitações do diagrama de Olgyay (1963), Givoni (1969) 

desenvolve uma carta bioclimática para edifícios. Givoni baseou-se em temperaturas 

internas do edifício, que foram obtidas por meio de cálculos que estimam as 

temperaturas esperadas para o interior. A diferença principal entre os sistemas 

desenvolvidos por Ogyay (1963) e Givoni (1969) surge pelo fato de o diagrama de 

Ogyay ser desenhado ente dois eixos (eixo vertical referente a temperaturas e o eixo 

horizontal a umidade relativa) e a carta de Givoni ser traçada sobre uma carta 

psicométrica convencional. Givoni baseou-se em temperaturas internas ao edifício, 
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obtidas por meio de cálculos que estimam as temperaturas esperadas para o interior. 

Este diagrama considera os efeitos da própria edificação sobre o ambiente interno. A 

carta bioclimática desenvolvida inicialmente pelo autor em 1969, recebeu atualizações 

por Givoni e Milne (1979) e por Givoni (1992). 

Bogo et al. (1994), a partir de uma revisão bibliográfica acerca da 

bioclimatologia aplicada e da seleção de diagramas representativos dos sistemas 

bioclimáticos para verificação com a equação de Fanger (1972), seleciona uma carta 

bioclimática a ser adotada para o Brasil. Os autores adotam a carta bioclimática de 

Givoni (1992), com algumas adaptações e complementações, conforme a figura 9. 

 

 

 Figura 9: Carta bioclimática para o Brasil.  
Fonte: Givoni (1992), com adaptação de Bogo et al. (1994). 

 

      A partir de uma calibração com dados climáticos locais, esta carta bioclimática 

fornece informações acerca de estratégias que podem ser adotadas em projeto, com 

a finalidade de conferir melhores condições de conforto nos ambientes. A carta divide-

se em 12 zonas: 

1. Zona de conforto; 
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2. Ventilação; 

3. Resfriamento evaporativo; 

4. Alta inércia térmica para resfriamento; 

5. Ar condicionado; 

6. Umidificação; 

7. Alta inércia térmica/aquecimento solar; 

8. Aquecimento solar passivo; 

9. Aquecimento vertical; 

10. Ventilação/alta inércia; 

11. Ventilação/alta inércia/resfriamento evaporativo; 

12. Alta inércia/resfriamento evaporativo. 

 

Tendo claro alguns fundamentos da arquitetura bioclimática, bem como a 

necessidade da adequação da arquitetura ao clima, a busca pelo conforto térmico – 

especialmente no caso desta pesquisa – em climas quentes e úmidos, apresenta-se 

como fundamental na concepção e aprimoramento do ambiente doméstico, 

considerando que o ser humano sempre buscou por ambientes que o protegesse e 

abrigasse de diversos fatores, dentre eles as condições impostas pelo clima. 

 A partir da abordagem da arquitetura bioclimática surge a necessidade de 

proporcionar ao homem, ambientes – em qualquer região – tão confortáveis quanto 

em locais de clima ameno (FROTA, SCHIFFER, 2003). Neste contexto dá-se a 

problemática do conforto térmico na arquitetura.  

Como citado anteriormente, Fanger (1970) caracteriza o conforto térmico 

como a “condição da mente que expressa satisfação com o ambiente térmico”, 

definição esta, que foi também adotada pela ASHRAE Standard 55 (1992).  

Quando não há esforço para as trocas de calor entre o corpo humano e o meio 

ambiente, a sensação do usuário é de conforto térmico e sua capacidade de trabalho 

torna-se máxima. Por outro lado, se as condições térmicas ambientais causam ao 

usuário sensações de calor ou frio, significa que o organismo está perdendo mais ou 

menos calor que o necessário para a homeotermia2, necessitando assim de esforço 

adicional, o que representa sobrecarga e ocasiona queda no rendimento do trabalho 

                                                           
2 Condição característica do que possui temperatura constante. 
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até o limite e, sob condições extremas, de perda total de capacidade de trabalho e/ou 

problema de saúde (FROTA; SCHIFFER, 2003). 

O homem – ser homeotérmico – dispõe de um alto custo energético para 

manter sua temperatura constante (geralmente ao redor de 34°C a 42°C). A taxa 

metabólica humana é inversamente proporcional a queda da temperatura ambiental, 

ou seja, quanto mais frio, mais o metabolismo se acelera, com a finalidade de manter 

a temperatura interna e desta forma, o corpo humano produz continuamente calor. 

Este calor metabólico pode ser de dois tipos: metabolismo basal, devido a processos 

biológicos que são contínuos e não conscientes; e metabolismo muscular, enquanto 

há a realização de trabalho, que é conscientemente controlável. O calor produzido 

deve ser dissipado para o meio, ou uma mudança na temperatura do corpo irá ocorrer 

(THOM, 1959). No entanto, a condição de balanço térmico é condição necessária, 

mas não suficiente para o conforto térmico: 

[...] a condição de neutralidade térmica, ou seja, a verificação do 
balanço térmico apresentado é condição necessária, mas não 
suficiente para que uma pessoa encontre-se em conforto térmico, pois 
a mesma pode encontrar-se em neutralidade térmica e estar sujeito a 
algum tipo de desconforto localizado, isto é, sujeita à uma assimetria 
de radicação significativa, sujeita a alguma corrente de ar localizada, 
ou ainda estar sobre algum tipo de piso frio ou aquecido, e assim 
sendo, não estar em condição de conforto térmico (LAMBERTS, 2011, 
p. 12). 

 

Pode-se afirmar desta forma, que um ambiente deve proporcionar condições 

que vão além das trocas térmicas entre o homem e o meio. Estas questões 

correspondem à percepção e a adaptabilidade do homem ao ambiente em que está 

inserido. São questões subjetivas do conforto térmico. 

Neste sentido, a percepção térmica representa um processo psicológico que 

representa a relação do homem com o ambiente em que se insere, ocorrendo quando 

o organismo percebe as informações do meio que são estímulos internos e externos 

responsáveis pelo comportamento do organismo (SIMÕES; TIEDMANN, 1985). É por 

meio da percepção que o homem obtém as características do ambiente, e quando se 

encontra em desconforto térmico tende a desviar a atenção das atividades que 

desempenha. A percepção térmica abrange a sensação, a aceitabilidade e a 

preferência térmica, (DE DEAR et al 1997) e é influenciada pela temperatura do ar, 

umidade relativa do ar e velocidade do ar.  
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Desta forma, de acordo com Monteiro e Alucci (2007), existem vários fatores 

que balizam a sensação de conforto térmico humano, dentre elas: as variáveis 

individuais (tipo de atividade, vestuário, aclimatação) e as variáveis ambientais 

(temperatura do ar, umidade relativa do ar ou pressão parcial de vapor, temperatura 

média radiante das superfícies vizinhas e vento).  Ainda para os autores, a sensação 

de conforto térmico está associada com o ritmo de troca de calor entre o corpo humano 

e o meio ambiente, e tal sensação é função não só das condições ambientais, mas 

também da capacidade de aclimatação ao meio ambiente, dos hábitos alimentares, 

das atividades, da altura, do peso, do tipo de roupa de cada indivíduo, e até mesmo 

da idade e sexo. 

Com a finalidade de estabelecer faixas de sensação térmica para um dado 

ambiente, diversos trabalhos visam estabelecer uma relação entre elementos 

climáticos e a sensação térmica de usuários destes ambientes. Deste modo, no intuito 

de determinar o conforto térmico do homem, faz-se o uso de dois métodos 

(PARSONS, 2003):  

 Empírico: por meio de questionários, com medições simultâneas das 

condições meteorológicas;  

 Analítico: por meio de medidas de alterações fisiológicas (sudorese, 

suor da pele ou temperatura da pele). Este método é normalmente 

realizado em estudos laboratoriais.  
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3. MÉTODO 

 

O método se dará de acordo com as etapas de execução: 

 

1. Revisão da literatura com a finalidade de discutir a cultura e o habitat, ao conforto 

térmico, e o saneamento. 

2. Visitas em campo com a finalidade de identificar os processos construtivos 

locais, as dificuldades para a produção das habitações, as dinâmicas sociais, o 

conforto térmico e o problema relativo ao saneamento. 

3. Realização de experimento para estudo do tratamento do esgoto, visando 

minimizar as doenças, com um modelo em escala reduzida. 

4. Coleta de dados referentes a percepção, preferência e aceitação climática dos 

ribeirinhos por meio da aplicação de questionários. 

5. Coleta de dados meteorológicos in loco, por meio de uma estação meteorológica 

automática portátil, que coleta dados referentes a temperatura e umidade do ar, 

direção e velocidade do vento e temperatura de globo. 

6. Medições de temperaturas superficiais por meio de uma câmera termográfica. 

7. Análise de desempenho da habitação ribeirinha do Amazonas, de acordo com 

as normas brasileiras e modelos de conforto adaptativo. 

8. Experimento, com a construção de protótipos em escala reduzida, que simulam 

o conforto das edificações ribeirinhas. 

9. Redesenhos das técnicas construtivas na tipologia palafita e flutuante, de 

habitações visitadas. 

10. Elaboração do relatório final.  

 

 

3.1 Processo metodológico 

 

A proposta, no âmbito deste projeto foi estudar as características do habitat, 

discutindo conceitos que determinam uma habitação saudável, frente ao desempenho 

térmico, ao saneamento básico e à aspectos culturais e sociais.  

Para tanto, optou-se como área de estudo a cidade de Manacapuru/AM, mais 

especificamente, as comunidades ribeirinhas “Pesqueiro” e “Rei Davi – Calado”, 

devido à logística de viagem, a situação local e a receptividade dos moradores de 

ambas as comunidades em receber a pesquisa.  



38 
 

A visita às comunidades ribeirinhas rurais “Calado e Pesqueiro” bem como na 

comunidade urbana no bairro “Correnteza” no centro de Manacapuru, complementa 

os estudos realizados em 2016/2017, denominado “Processo construtivo da habitação 

em madeira: interfaces e rebatimentos nas populações ribeirinhas do Amazonas”, 

desenvolvido pelo grupo de pesquisa “Sistemas construtivos da arquitetura 

contemporânea” da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A equipe de 

pesquisadores seguiu para o município de Manaus/AM e posteriormente para o 

município de Manacapuru/AM, para desenvolver a análise para a pesquisa 

denominada “As características da habitação ribeirinha no estado do Amazonas: 

rebatimentos na qualidade de vida e saúde”. 

Devido ao interesse das pesquisas do grupo nas construções ribeirinhas com 

casas das tipologias palafita e flutuante, bem como na pesquisa em área de várzea, a 

comunidade “Pesqueiro” foi visitada nos dias 15 e 17 de agosto de 2017, assim como 

a comunidade “Rei Davi – Calado” e “Correnteza” que foram visitadas no dia 16 de 

agosto de 2017. 

Portanto as edificações selecionadas para redesenho, analise construtiva e a 

analise térmica foram da comunidade “Pesqueiro” tendo em vista que esta foi visitada 

durante dois dias, enquanto as outras tiveram visitas mais breves. Disto isso, na 

comunidade “Pesqueiro”, pode-se observar e coletar um maior número de dados, 

além de que, esta comunidade está constantemente submetida a situações de maior 

impacto ambiental com o ciclo das águas. 

Porém as análises sobre o habitat ribeirinho foram levantadas em ambas as 

comunidades rurais, que são próximas. Observou-se construções existentes e sua 

relação com a várzea e o rio. Já no centro urbano de Manacapuru visitou-se a 

comunidade Correnteza, onde fez-se a análise urbana devido à complexidade 

ambiental e social daquela comunidade. 

Para que esta pesquisa se tornasse viável, a visita a campo foi de suma 

importância para o levantamento de dados in loco, com o objetivo de averiguar a 

situação real de vida dos ribeirinhos em suas habitações, o que proporcionou ao grupo 

de pesquisa o desenvolvimento de discussões e a análise crítica do modo de vida do 

ribeirinho. 

Na visita em campo estavam os professores da FAU Mackenzie, Célia Regina 

M. Meirelles e Jair Oliveira. A equipe de discentes foi composta por alunas da 

graduação e mestrado: Maria Cristina Celuppi, Beatriz Ueda, Beatriz Borst, Ingride 
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Zippert e Helen Santos Martins. A equipe, foi acompanhada por três professoras da 

UFAM, a coordenadora do programa de pós-graduação da UFAM - Débora Cristina 

Bandeira Rodrigues, em Ciências Sociais aplicadas, a professora Mestre Silvana 

Compton Barroso, a Enfermeira Padrão Dra Mirian da Silva Rocha e a aluna de 

contabilidade Alice, pesquisadoras do grupo de pesquisa da Professora Maria do 

Perpetuo Socorro Rodrigues Chaves do Grupo Inter- Ação, conforme a figura 10. 

 

 
Figura 10: Equipe do grupo de pesquisas “Sistemas Construtivos da Arquitetura 

Contemporânea” e membros do grupo de pesquisas da UFAM. 
Fonte: Dos autores. 

 

Como a pesquisa foi integrada com UFAM, foi cedido por eles ônibus para 

translado de ida e volta dos pesquisadores entre Manaus e Manacapuru para os 

pesquisadores do grupo Sistemas Construtivos na arquitetura contemporânea. 

O fundo Mackpesquisa possibilitou a visita por meio da aprovação do estudo 

de campo fornecendo financiamento para o deslocamento (passagens área) e 

hospedagem da equipe.  
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Figura 11: Mapa de localização das comunidades analisadas. 

Fonte: Celuppi (2018). 

 

 3.2 Limitações da pesquisa 

  

O projeto de pesquisa submetido originalmente ao Mackpesquisa, em agosto 

de 2016, contemplava uma pesquisa que necessitava de dois anos de 

desenvolvimento. Entretanto o projeto foi aprovado após um pedido de reavaliação e, 

portanto, ocorreu um corte de tempo e um recurso, com bolsas entre março a 

dezembro de 2017. 

Tendo em vista que o projeto inicial contemplava dois anos de pesquisa e que 

o projeto aprovado teve de ser desenvolvido em um prazo menor a alguns pontos 

foram reformulados ou ficaram para uma próxima pesquisa como: o local do estudo 

incialmente pretendia-se analisar três cidades Novo Airão, Tefé. Devido a limitação de 

tempo e recurso analisamos três comunidades em Manacapuru como apresentado 

acima. 

 No objetivo buscou-se a valorizar a relação entre o processo construtivo, 

qualidade do habitat e rebatimentos na saúde, portanto não foi possível avaliar no 
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ciclo de vida o estudo de viabilidade de produção e estudo comparativo de painéis 

produzidos a partir das fibras de madeira.  

 No método indicamos a modelagem de desempenho térmico pelo programa 

Designbuilder no entanto utilizamos outras estratégias para a análise 

 1 Adquiriu-se uma estação meteorológica automática portátil, que possibilitou 

medições precisas acerca das condições climáticas internas de uma palafita in loco, 

que coletou dados referentes a temperatura e umidade relativa do ar, direção e 

velocidade do vento, bem como a temperatura de globo negro. 

 2 Desenvolveu-se também uma experimentação na cobertura do Ed. 

Modesto Carvalhosa (Prédio T), com a finalidade de verificar materiais e estratégias 

bioclimáticas para as habitações ribeirinhas, experimentação esta, que está 

detalhadamente descrita no desenvolvimento deste relatório. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

4.1 Caracterização da área de estudo3 

 

Considerando que as comunidades ribeirinhas do Amazonas apresentam 

diversos problemas devido às cheias dos rios, o que denota diversos pontos de 

relevância para a melhoria da qualidade de vida dos ribeirinhos, sendo um deles a 

falta de conforto térmico nas habitações, optou-se pelo município de Manacapuru/AM 

(Figura 12) como área de estudo, tendo em vista a logística das pesquisas de campo 

e o acesso às comunidades ribeirinhas que pertencem ao município. 

 

 
Figura 12: Mapa de Localização de Manacapuru/AM. 

Org.: Da autora. 

 

Localizado às margens do Rio Solimões e originado a partir de uma aldeia de 

índios Muras, o município de Manacapuru/AM foi fundado em 1786, mas é em 1984, 

que o município é elevado à categoria de “Vila” e desmembrado de capital 

amazonense, Manaus/AM. Segundo o último senso do IBGE (2010), Manacapuru/AM 

                                                           
3 Este item faz parte da pesquisa de mestrado da aluna colaboradora, Maria Cristina Celuppi. 
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tem uma população de 85.141 pessoas e população estimada, no ano de 2017, de 

96.460 pessoas, com área territorial de 7.336.579 km² (IBGE, 2016). 

Manacapuru/AM possui um PIB per capito de R$ 14.054,42 (IBGE, 2014). 

Considerando a população total do município, apenas 5,7% das pessoas são 

ocupadas e a média mensal de salário é de 1,8 salários mínimos. Tratando da 

educação, a taxa de escolarização é de 92,3%, entre crianças e adolescentes de 6 a 

14 anos. Em relação ao saneamento, apenas 23,7% das habitações apresentam 

condições adequadas de esgotamento sanitário (IBGE, 2010), o que reflete 

diretamente na qualidade de vida e saúde da população local. 

Quanto ao regime de cheias local, de acordo com Pereira (2011), a várzea do 

rio Amazonas foi a primeira fronteira de expansão da colonização Européia na floresta 

amazônica, onde o rio serviu de rota para a conquista da Amazônia, permanecendo 

ainda como fronteira entre a vida rural e urbana. “Normalmente considera-se como 

várzea do rio Amazonas, a planície inundável de depósitos holocênicos, diferindo da 

terra firme, que são as proporções mais elevadas nunca inundadas pelo rio [...]” 

(PEREIRA, 2011, p. 13). As cheias fluviais no Amazonas, são um fenômeno natural 

que faz parte da dinâmica dos rios da Amazônia (CRPM, 2017) e a alternância das 

fases entre secas e cheias, devido as variações do rio, é um fator que limita a vida 

nas várzeas do dos rios, tendo conseqüências sobre a vegetação e a vida animal.  

O trabalho mecânico das águas do rio Amazonas transforma e constrói 
paisagens naturais. Ao longo dos séculos soterrou braços de 
afluentes, estreitou ou alargou canais, comprimiu florestas, aumentou 
terras, alterou o traçado do rio, criou obstáculos pelo depósito de seus 
sedimentos, revelou ilhas depois das cheias ou atalhos pelos furos, 
erodiu terras e expulsou habitantes de suas margens. Enfim, o rio é 
um verdadeiro construtor de paisagens nas várzeas amazônicas 
(PEREIRA, WITKOSKI, 2012, p. 276). 

 

Neste complexo contexto de várzea o caboclo ribeirinho constitui seu lar, que 

é delimitado pelo regime de águas. No período de 1970 a 1996, a amplitude entre 

seca e cheia foi de 15 metros em Manacapuru/AM (FILIZOLA et al., 2002) e estas 

amplitudes anuais tem reflexo diretos no habitat. Para Pereira (2011), as inundações 

periódicas tornam a várzea uma paisagem anfíbia, tendo em vista que durante uma 

parte do ano essa paisagem encontra-se submersa e em outro período, faz parte da 

vida terrestre. Ainda para o autor, a falta de sincronização entre o regime fluvial e 

pluvial confere quatro “estações climáticas” (Figura 13) no ecossistema de várzea, 
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sendo elas: enchente (subida das águas), cheia (nível máximo das águas), vazante 

(descida das águas) e seca (nível mais baixo das águas). 

 

 

Figura 13: Estações climáticas e fluviais em áreas de várzea na Amazônia Central. 
Fonte: Pereira (2011). 

 

Bittencourt e Amadio (2007), concordam com a denominação de “estações 

climáticas” na área de várzea, as quais são subdivididas em enchente, cheia, vazante 

e seca, porém, a partir de sua pesquisa, propõe definições para os períodos 

hidrológicos no rio Solimões, dentro de um perímetro de 200 km, a partir de Manaus, 

ou seja, característico para Manacapuru, conforme a tabela 1. 

 

Tabela 1: Definições para o período hidrológico do Rio Solimões. 

PERÍODO Típico Longo Curto 

Enchente 90 a 160 dias Mais de 160 dias Menos de 90 dias 

Cheia 60 a 160 dias Mais de 160 dias Menos de 60 dias 

Vazante 30 a 70 dias Mais de 70 dias  Menos de 30 dias 

Seca 20 a 120 dias Mais de 120 dias Menos de 20 dias 

Fonte: Bittencourt e Amadio (2007). Org.: Dos autores. 

 

Um dos maiores períodos de cheia deu-se no ano hidrológico 2011/2012, 

tendo 230 dias de enchente (CRPM, 2014). Atingiu uma cota máxima de 29,97m – 

máxima história registrada nos 110 anos de monitoramento – e configurou a cheia 

recorde desde o ano de 1903, causando inúmeros prejuízos de ordem econômica, 
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social e ambiental à população da região de Manaus. Na tabela 2, pode-se observar-

se uma síntese das cheias extraordinárias ocorridas no sistema Negro – Solimões – 

Amazonas, de acordo com o período de monitoramento do Serviço Geológico do 

Brasil – CPRM. 

 

Tabela 2: Histórico de cheias no sistema Negro - Solimões - Amazonas. 

ANO INÍCIO FIM 
DURAÇÃO 

(dias) 

COTA 

MÁXIMA 

1909 31/10/1908 16/06/1909 226 29,17m 

1922 02/11/1921 17/06/1922 227 29,35m 

1953 31/10/1952 09/06/1953 221 29,69m 

1971 14/11/1970 24/06/1971 222 29,12m 

1975 11/12/1974 23/06/1975 194 29,11m 

1976  30/11/1975 14/06/1976 197  29.61m 

1989  15/10/1988  03/07/1989 261 29.42m 

1994  29/10/1993 26/06/1994 240 29.05m 

1999  30/10/1998 23/061999 236 29.30m 

2009   30/10/2008 01/07/2009 244 29.77m 

2012 12/10/2011 29/05/2012 230 29,97m 

Fonte: Serviço Geológico do Brasil – CRPM (2014). Org.: Dos autores. 

 

Quanto a caracterização climática, conforme Mendonça e Dani-Oliveira 

(2007), Manacapuru/AM localiza-se no macro tipo climático, denominado “clima 

equatorial”, que predomina a parte norte do país, área esta, que coincide com a 

floresta amazônica. A temperatura média anual deste tipo climático concentra-se entre 

24°C e 26°C, sendo assim, portanto, clima quente. Não apresenta grande amplitude 

térmica diária ou sazonal devido à umidade e nebulosidade elevadas, apresentando 

os mais expressivos totais pluviométricos do país.  

O município de Manacapuru/AM, localiza-se mais especificamente, em zona 

de “clima equatorial com subseca – um a dois meses mais secos”, o que significa que 

o local apresenta elevadas temperaturas em todos os meses do ano, com um a dois 

meses menos chuvosos (subseca) (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

De acordo com a NBR 15220-3 (2005) “Desempenho térmico de edificações 

Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações 
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unifamiliares de interesse social”, que abrange um conjunto de informações, 

estratégias, recomendações e diretrizes construtivas, Manacapuru/AM localiza-se na 

zona bioclimática 8. Nesta zona, a norma recomenda grandes aberturas para uso da 

ventilação, sombreamento das aberturas, ventilação cruzada e vedações externas 

leves, tendo em vista as características climáticas locais.  

 

4.2 Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Pesqueiro): palafitas em área de 

várzea e flutuante 

 

A comunidade Nossa Senhora de Fátima, localizada no Lago do Pesqueiro 

(Figura 14), foi fundada em 1944, de acordo com dados fornecidos pelos próprios 

moradores4. O deslocamento entre a cidade e a comunidade se dá somente por meio 

do Rio Solimões e ela se situa no lado oposto.  

Nesta comunidade existem diversos grupos familiares, que se organizam em 

torno das igrejas, centros comunitários, escolas e postos de saúde. Visitou-se 

edificações das tipologias as palafitas e flutuantes, assim como escola e a igreja local. 

Foram realizadas em torno de 30 entrevistas e para a análise do processo construtivo 

foram redesenhadas cinco casas.   

Aqui, as habitações são predominantemente flutuantes, havendo também 

palafitas construídas em madeira. Durante a visita as áreas alagadas estavam em 

processo de vazante. Ainda neste local, observou-se uma casa de farinha construída 

na tipologia flutuante. 

 

                                                           
4 Em entrevista realizada 
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Figura 14: Vista do lago, na qual é possível observar os flutuantes e as arvores parcialmente 

submersas. 
Fonte: Dos autores. 

 

A maior parte da comunidade explora a pesca no período de cheia e o plantio 

na época de seca. Conforme observa Brugnera (2015), para compreender o estilo de 

vida das comunidades tradicionais é fundamental considerar os aspectos próprios do 

meio físico, com condicionantes ambientais, as condicionantes históricas e culturais, 

das comunidades observadas, com o que se torna imprescindível a análise da 

dinâmica de cheias do rio e os recursos que dele são oferecidos. Nesse sentido 

Pereira (2009, p.15) comenta que um aspecto muito importante do rio Amazonas e 

seus afluentes é o regime de cheias. O autor destaca que as inundações  

 

(...) periódicas fazem da várzea uma paisagem anfíbia. 
Durante um período do ano (4 a 5 meses), a maior porção 
dessa planície está submersa e faz parte do ambiente 
aquático; em outro período, participa do ambiente terrestre. 
A falta de sincronização entre o regime fluvial e o regime 
pluvial (chuvas) faz com que existam quatro “estações 
climáticas” no ecossistema de várzea, que regulam o 
calendário agrícola: a enchente (subida das águas), a cheia 
(nível máximo das águas), a vazante (descida das águas) 
e a seca (nível mais baixo das águas). 
 

Observou-se que as comunidades tradicionais que vivem nas áreas de várzea, 

mantém uma estreita dependência desta várzea e por estarem em uma área de 

proteção ambiental, é muito comum que os moradores não tenham um documento 

reconhecido sua propriedade. 
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Como observado anteriormente as áreas de várzea na região do Solimões estão em 

transformação como aponta o Sr. Raimundo em entrevista... “para vocês que estudam 

é ótimo ver o que acontece, é que de três a quatro minutos desaba de quatro a cinco 

toneladas de terra no rio, quem mora aqui até assusta. As vezes se ouve quando 

desaba lá ...”.   

 

 
Figura 15: Habitações ribeirinhas da comunidade Pesqueiro. 

Fonte: Beatriz Ueda. 

 

A comunidade do pesqueiro fica em lago que sofre grandes influências do rio 

Solimões. O centro da comunidade fica na mesma parcela do solo em que se situa a 

casa do líder desta comunidade, localiza-se também a igreja, um centro comunitário 

e a escola primária.  A escola segue o padrão das escolas municipais de Manacapuru, 

que são constituídas de madeira pintadas de branco, vermelho e azul. São elevadas 

por pilotis e possuem banheiros, cantina e uma sala de aula. No telhado existe uma 

captação da água de chuva como pode ser observado na foto a seguir. 
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Figura 16: Escola Municipal Eduardo Ribeiro. 

Fonte: Dos autores. 
 

As salas de aula possuem forro de PVC e aberturas para que haja uma 

ventilação a fim de melhorar a condição do ambiente, entretanto o conforto é 

comprometido por falta do conhecimento bioclimático, por parte dos construtores 

locais. 

 

 
Figura 17: Área interna da escola da comunidade. 

Fonte: Dos autores. 

 

Pereira (2009) destaca que é possível verificar que o estilo de vida do caboclo 

ribeirinho é influenciado por essa condição do meio que ele vive, pois em tempos de 

cheia os moradores permanecem na maior parte do tempo dentro de suas residências, 

tendo a opção de se locomover por meio dos barcos. O autor observa que o ciclo 

agrícola também é afetado pelo regime fluvial pois “o calendário agrícola da várzea 
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possui quatro estações que correspondem à combinação dos regimes fluvial 

(enchente, cheia, vazante e seca) e pluvial (inverno e verão)”. 

Lira e Chaves (2016) constatam que a maior parte dos ribeirinhos amazônicos 

dividem o tempo entre agricultura e pesca como mostra a Figura 18, sendo a última a 

sua maior fonte de proteína animal. Observou-se que a pesca na comunidade do 

Pesqueiro é uma fonte de alimento determinando a sua subsistência e renda. Nesta 

comunidade o líder explorava a pesca de modo comercial, entretanto a grande maioria 

trabalha com a pesca de subsistência. 

 

 

 
Figura 18: Residência flutuante com horta flutuante para consumo próprio. 

Fonte: Beatriz Ueda. 
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Figura 19: Moradores da comunidade fazendo a pesca de subsistência. 

Fonte: Beatriz Ueda. 

 

 
Figura 20: Residência palafita. 

Fonte: Beatriz Ueda. 

 

 

Em uma das entrevistas com os moradores desta comunidade, um pescador e 

antigo líder da comunidade, o mesmo afirmou que em momentos de extrema cheia, o 

flutuante é como um refúgio para quem reside em palafita. Ele destaca que quando a 

cheia ultrapassa o nível do piso na palafita “os bens de valor são transportados para 

esse abrigo até o nível da água abaixar novamente”. 
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Outra moradora local, a pescadora Natália relatou sua experiência na 

comunidade, contando que morava em uma palafita, mas devido as constantes 

inundações decidiu se mudar para um flutuante com sua família.  

 

4.2.1 Análise das características construtivas 

 

A primeira casa visitada foi a do líder comunitário e apresenta 3 quartos, uma 

cozinha, uma sala de estar e um banheiro.  A maioria dos cômodos possuíam forro de 

PVC. A casa apresenta varandas em todo o entorno representando o status social e 

definindo a maior durabilidade da palafita e conforto, no entanto, mesmo assim em 

algumas situações de enchentes a família muda-se para um flutuante. Em entrevista, 

os moradores observaram que nos meses de enchente a vulnerabilidade aumenta 

pois aumenta a ocorrência de incidentes causados por animais, como por exemplo os 

jacarés e cobras que vêm em busca dos animais domésticos. 

 
Figura 21: Palafita ribeirinha analisada. 

Fonte: Dos autores. 
 

 

Fez-se medições de temperatura das superfícies internas da casa por meio 

de um termômetro da marca “FLIR”. Pode-se observar as diferenças da temperatura 

do forro para o telhado metálico, sendo estas temperaturas medidas entre as 10.30 

horas e as 10.40 horas. Na foto a esquerda representando a medida da temperatura 

da parede em madeira, no meio a temperatura no forro de PVC e na última foto a 

temperatura da telha metálica. Destaca-se o horário e o fato da telha de zinco estar 

oxidada.  
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Figura 22: Medição de temperatura da parede, forro e telha metálica na palafita analisada. 

Fonte: Dos autores. 
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Figura 23: Redesenho da palafita analisada. 

Fonte: Dos autores. 
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Na isométrica explodida pode-se verificar a seqüência de montagem das 

casas ribeirinha com a fixação dos barrotes enterrados no solo, vigas primarias 

chamadas de madre, vigas secundárias chamadas de perna manca, a fixação dos 

esteios por encaixe e parafusos aos barrotes, a fixação das tesouras aos esteios. 

Terças são peças para receber as grandes telhas. Após colocar as telhas é que os 

ribeirinhos executam os pisos apoiando as tábuas nas vigas secundária. As vedações 

externas são executadas na penúltima etapa. Na última fase as janelas e portas são 

colocadas.  As áreas das varandas foram executadas em uma segunda etapa. 

A partir da análise das técnicas construtivas empregadas observa-se que esta 

casa foge do padrão das construções ribeirinhas tradicionais pois apresenta uma 

modulação entre esteios 2,9 metros uma das maiores medidas encontradas na região.  

A tabela 3 apresenta outras informações sobre as dimensões dos componentes das 

casas 

 

Tabela 3: Elementos construtivos da habitação. 

Elementos construtivos  

                                        PILARES- Esteios  

  DIMENSÃO QUANTIDADE VÃO 

     0,12 x 0,12 m  41 2,90m  

  vigas primárias - madres 

      0,8 x 0,15    

vigas secundárias 

Dimensão  QUANTIDADE: VÃO: 

0,05 x 0,10 m 18 0,70m 

Vedação (direção e dimensão) 

Tábuas posicionada na diagonal com encaixes 

piso (dimensão das tábuas) 

0,20 m de largura e comprimento variado 

tesouras quantidade e desenho: 

5 tesouras com vãos de 11,6 metros com mão francesa e montantes. 

  

ABERTURAS 

PORTA JANELAS 

2,00 x 1,00 m  Dimensão = 1,60 x 1,06m 

  

conexão entre sistemas construtivos principais: 

           Encaixe e sobreposição de peças por ligações pregadas e os esteios 
parafusados aos barrotes   

Fonte: Dos autores. 

 



56 
 

 

A segunda casa visitada, conforme a Figura 24, possui a tipologia que 

representa a grande maioria das moradias ribeirinhas. Possui dois quartos e uma sala 

na parte da frente da habitação. Não possuí varandas no entorno e o banheiro foi 

construído depois e anexado à casa pela lavanderia que ficava do lado externo. As 

divisões internas da casa são de madeira e a residência possuí um corredor ligando 

os dois extremos da habitação que dá acesso aos quartos. A modulação entre esteios 

é de 2,3 metros e casa apresenta 6,9 metros x 9,2 metros definido pelas tesouras com 

o espaço livre.  

 

 
Figura 24: Segunda palafita visitada. 

Fonte: Dos autores. 
 

 

Segundo a proprietária, a água para beber e cozinhar vem de um poço 

artesiano distante da comunidade, o que faz com que os moradores busquem essa 

água por meio de barco. Já a água do rio é bombeada para a caixa d’água e é usada 

para lavar a louça, lavar roupa e tomar banho. Pode-se observar nesta construção, as 

marcas das enchentes nas paredes externas, assim como os beirais pequenos típicos 

das casas da região. 
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Figura 25: Vista para o banheiro e calha da captação de água. 

Fonte: Dos autores. 
 

 

 

Internamente a casa possui forro e as telhas metálicas ficavam expostas e as 

tesouras de madeira possuem um travamento no vão na horizontal, apresentando 

uma tipologia mais elaboradas quando comparadas as demais (Figura 26). 

 

 
Figura 26: Vista interna da casa. 

Fonte: Dos autores. 
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Figura 27: Resenho da segunda palafita visitada. 

Fonte: Dos autores. 
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Pode-se se observar na perspectiva explodida que as etapas de montagem 

da palafita são a mesmas da seqüência da casa da primeira casa visitada, mas com 

uma modulação menor, de 2,3 metros entre os esteios. Conforme mostra a 27 anterior, 

a tesoura abre um amplo espaço interno, conferindo uma tesoura e uma vedação 

colada bem elaborada na diagonal que, no entanto, não traz vantagens em relação a 

ripas na vertical pois quando as enchentes ultrapassam o nível do piso estragam a 

fachada inteira. Um fato também constatado na Figura 27 é que a casa apresenta uma 

e decoração interna que representa o cuidado e carinho dos ribeirinhos com suas 

casas. A tabela 4 apresenta outras informações sobre as dimensões dos 

componentes das casas 

 

Tabela 4: Informações estruturais da segunda palafita visitada. 

TÉCNICO 

pilares 

DIMENSÃO QUANTIDADE VÃO 

1,10 x 1,7 19 2,30m  

VIGAS PRIMÁRIAS  

DIMENSÃO: 
QUANTIDADE

: VÃO: 

0,05 x 0,10 m 4 2,30m  

VIGAS SECUNDÁRIAS 

DIMENSÃO: 
QUANTIDADE

: VÃO: 

0,05 x 0,08 m 18 0,50m 

FECHAMENTO (DIREÇÃO E DIMENSÃO): 

Tábuas na diagonal | No banheiro, tábuas na vertical 

PISO (DIMENSÃO DAS TÁBUAS): 

0,20m de largura e comprimento variado 

Tesouras quantidade e desenho: 

5 tesouras com mão francesa com um vão 6,9 metros 

  

ABERTURAS 

PORTA JANELAS 

1,96 x 0,87m Dimensão = 1,0 x 0,70m 

  

CONEXÃO ENTRE SISTEMAS CONSTRUTIVOS: 

As conexões são feitas por encaixe pregos e parafusos 

Fonte: Dos autores. 
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A terceira casa analisada (Figura 28) possuí uma pequena varanda e a 

moradora residia nessa habitação desde 2009, o que possibilitou que ela vivenciasse 

diversas situações de cheias. Observou-se que as tábuas de fechamento da fachada 

haviam sido comprometidas por estarem na vertical, por isso a reforma da casa 

consistia em trocar estas por tábuas verticais por tábuas na horizontal. 

 

 
Figura 28: Terceira palafita visitada. 

Fonte: Dos autores. 
. 

 

Outras partes da casa apresentavam problemas, como por exemplo o telhado 

oxidado e os barrotes e esteios inclinados (Figura 29). Observou-se uma falha em 

termos de estabilidade da edificação, pois o comprimento da casa se dá paralelo ao 

curso da água que está em constante movimentação e devido a este fato a casa 

possivelmente perderá a sua estabilidade rapidamente. 

Pode-se considerar que a casa acima representa grande parte das palafitas 

encontradas nas comunidades ribeirinhas em área de várzea.  Portanto discute-se 

aqui alguns pontos que podem ampliar o ciclo de vida da habitação em madeira como 

já discutido na pesquisa anterior por Meirelles et al (2017)   beirais maiores, vedações 

horizontais, como observamos acima a inclusão de elementos de estabilidade entre 

eles  os contraventamentos para estruturar as paredes e fundações impedindo que a 

casas tombem facilmente  ou esteios  estruturantes mais robustos ou mesmo o uso 

de brocas de concreto. 
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Figura 29: Vista lateral da palafita. 

Fonte: Dos autores. 

 

 
Figura 30: Detalhe do pilar danificado pela água. 

Fonte: Dos autores. 
 

 

A quarta palafita visitada (Figura 31), possui varandas largas e beiral extenso 

que servia como proteção da radiação solar e das chuvas.  
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Figura 31: Quarta palafita visitada. 

Fonte: Dos autores. 
. 

 

 

 
Figura 32: Fundos da palafita com um grande beiral e captação de água por calha. 

Fonte: Dos autores. 
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Figura 33: Passarela para o banheiro do lado esquerdo. 

Fonte: Dos autores. 
 

 

A casa tem um banheiro mais afastado que é acessado por uma passarela de 

madeira e esta mesma casa tipologia palafita foi a única visitada que possuía viga 

dupla (Figura 34), visto que uma das vigas era para a estrutura da casa e a outra para 

a varanda. 

 

 
Figura 34: Vista da parte debaixo da casa mostrando a viga dupla de madeira. 

Fonte: Dos autores. 
 

 

Na isométrica explodida pode-se verificar a seqüência de montagem com a 

fixação dos barrotes enterrados no solo, vigas primarias apoiadas nos barrotes, vigas 

secundárias apoiadas nas primarias. A fixação dos esteios é por encaixe e parafusos 

aos barrotes, a fixação das tesouras aos esteios. Após a montagem das tesouras, 
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estas recebem a terças e as telhas.  Após a colação das telhas é que os ribeirinhos 

executam o piso final apoiando as tábuas nas vigas secundárias. As vedações 

externas são executadas na penúltima etapa. Na última fase as janelas e portas são 

colocadas.   
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Figura 35: Isometria explodida e detalhes construtivos da palafita. 

Fonte: Dos autores. 
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A partir da análise das técnicas construtivas empregadas observa-se que esta 

casa apresenta um modulo mais próximos ao padrão ribeirinho, com 2,6 metros em 

uma direção e 1,65 metros na outra. Já a quantidade de barrotes corresponde a 

metade destes vãos.  

Internamente a casa apresenta um pequeno vão comparada as anteriores 

definido pela tesoura de 4,95 metros uma tesoura simples.  Entretanto as áreas das 

varandas foram executadas em uma segunda etapa protegendo as vedações e as 

janelas laterais. A casa apresenta abertura nas duas direções conferindo o uso da 

ventilação cruzada.  

Esta casa chama atenção pois as varandas externas foram decoradas com 

lâminas na horizontal, bem como a distância entre a casa e banheiro vencidos por 

passarela elevada devido ao problema das enchentes. 

A tabela abaixo apresenta outras informações sobre as dimensões dos 

componentes construtivos das casas. Tabela 5: Detalhes construtivos. 

TÉCNICO 

PILARES 

DIMENSÃO QUANTIDADE VÃO 

10 x 10 cm* 23* 
2,6 x 
1,65 

VIGAS PRIMÁRIAS  

DIMENSÃO: QUANTIDADE: VÃO: 

10 x 05 cm* 6 1,8 

VIGAS SECUNDÁRIAS 

DIMENSÃO: QUANTIDADE: VÃO: 

10 x 05 cm* 3 por vão 0,50m 

FECHAMENTO (DIREÇÃO E DIMENSÃO): 

Diagonal com encaixes 

PISO (DIMENSÃO DAS TÁBUAS): 

Não informado 

TESOURAS QUANTIDADE E DESENHO: 

Tesoura simples com um montante central com um vão interno de 4,95 metros. 

  

ABERTURAS 

PORTA JANELAS 

2,10m x 0,8  Dimensão = 1,00 x 0,98m 

  

TIPO DE FIXAÇÃO  

Encaixes parafuso Uso de pregos 

* = Dados Estimados de Acordo com as fotos Desenho 

Fonte: Dos autores. 
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4.2.1.1 Saneamento na área de várzea 

 

Um dos objetivos de análise nesta pesquisa foi o fornecimento de água e o 

tratamento do esgoto. Segundo os moradores da comunidade a água para beber 

vinha de um poço artesiano, para o qual os moradores precisavam se locomover por 

meio de barcos com a finalidade de coletar esta água que aparentemente era própria 

para consumo. Já água usada para banho e para a limpeza (roupa e louça) vem do 

rio, por meio de uma bomba que abastece a caixa d’água (Figura 36). 

 

 
Figura 36: Caixa d’água elevada abastecida pela água do rio. 

Fonte: Dos autores. 
 

 

Além da água do rio, os moradores captam a água das chuvas por meio de 

uma calha fixada no telhado, que é coletada para beber na época das enchentes, visto 

que os ribeirinhos recebem tratamento para torna-la própria para consumo.  

Nesta comunidade observa-se duas situações diferentes quanto ao 

saneamento, sendo que algumas casas apresentam uma fossa séptica simples (ou 

negra) para o esgoto do banheiro e uma fossa para a água da pia.  Em alguns outros 

casos, o esgoto sendo lançado a céu aberto   

Na foto abaixo observa-se que o esgoto da casa é lançado a céu aberto em 

um ponto distante a casa e como o banheiro é elevado nas palafitas, facilita-se assim 

a descida deste esgoto para uma tubulação que o leva em direção a fossa séptica 

simples. No entanto, os moradores locais destacaram, durante a visita a campo, que 
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de nada adiante a construção de fossa, pois entendem que na enchente ocorre a 

inversão. 

 

 
Figura 37: Encanamento do esgoto sob a residência. 

Fonte: Dos autores. 
 

 

 

 
Figura 38: Esgoto vala a céu aberto. 

Fonte: Dos autores. 
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4.2.2. Flutuantes  

 

As duas casas analisadas na seqüência, são duas entre as quase trinta 

flutuantes entrevistadas na Comunidade Pesqueiro, nos dois dias em que esta foi 

visitada.  

A intenção aqui foi refletir a respeito do processo de levantamento arquitetônico 

da casa ribeirinha típica, bem como uma condição de reconhecimento do ambiente 

extremo onde tais habitações estão inseridas e de como tais parâmetros definem a 

morfologia.   

Devido as oscilações das águas, em grande parte do tempo, os ribeirinhos 

ficam restritos à sua casa. Na estação de cheia, a atividade de pesca acaba por ocupar 

essas populações e tal condicionante é determinante no hábito do ribeirinho, de modo 

que a edificação assume um papel necessariamente multiuso de seu espaço.  

A próxima casa observada (Figura 39) pertence a um agente de saúde, que 

também desenvolve a atividade de agricultura e pesca. A fachada principal deste 

flutuante possui uma estética comum para essas comunidades, destacando o uso da 

pintura que confere, segundo os moradores locais, o status social. O proprietário 

relatou que sua casa era uma palafita, mas devido as condições locais decidiu 

transforma-la em um flutuante e após a esta mudança, adicionou-se a varanda e o 

anexo inferior com banheiro e local para lavar a louça. 

 

 
Figura 39: Casa da tipologia flutuante. 

Fonte: Beatriz Ueda. 
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Figura 40: Fachada posterior com anexos. 

Fonte: Beatriz Ueda. 

 

 
Figura 41: Contexto e isométrica do flutuante. 

Fonte: Beatriz Ueda 

 

O flutuante foi posicionado pelos moradores estrategicamente perto de 

árvores nativas que faziam sombra na residência proporcionando melhores condições 

de conforto térmico em uma maior parte do dia (Figura 42). 
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Figura 42: Flutuante a sombra de árvores nativas. 

Fonte: Dos autores. 

 

Os flutuantes localizam-se as margens do visto que está tipologia construtivas 

se adapta as cheias e pode ser transportada facilmente pelo rio. As casas são 

construídas sobre grandes toras de Açacu da espécie Hura crepitans L., 

Euphorbiaceae devido a sua leveza contrapondo-se ao uma relativa resistência a 

umidade.  

Nos flutuantes visitados observou-se o uso da madeira desde a estrutura até 

o fechamento e a técnica construtiva da tipologia flutuante nasce a partir das toras de 

madeira Açacu que são unidas, e estas servem para nivelar a estrutura, tendo em 

vista que cada tora apresenta diâmetros diferentes. Posteriormente, recebem as vigas 

madres, bem como as vigas secundarias sobre as quais o piso se apóia, como mostra 

a Figura 43 com o redenho da casa visitada em perspectiva explodida.  Por fim surgem 

os esteios (pilares) que recebem as tesouras é coberto pelo telhado somente após os 

ribeirinhos cobrirem a edificação é que começam a colocar as tábuas e as vedações.  
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Figura 43: Redesenho e perspectiva explodida do flutuante. 
Fonte: Dos autores. 
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Tabela 6: Detalhes construtivos do flutuante. 

TÉCNICO 

PILARES - esteio  

DIMENSÃO QUANTIDADE VÃO 

0,10 x 0,10 m 24 2,5 m 

VIGAS PRIMÁRIAS  

DIMENSÃO:   VÃO: 

0,10x0,24m 6 não 

VIGAS SECUNDÁRIAS 

DIMENSÃO: QUANTIDADE: VÃO: 

0,6X0,12 6 2,5m 

FECHAMENTO (DIREÇÃO E DIMENSÃO): 

A casa tabuas verticais pregadas com ripa na vedação  

PISO (DIMENSÃO DAS TÁBUAS): 

tabuas horizontais  

TESOURAS QUANTIDADE E DESENHO: 

tesoura simples com trave central vãos de 5 metros 

  

ABERTURAS 

PORTA JANELAS 

0,8x 2.10 metros  articulada com abertura para dentro 

  

TIPO DE FIXAÇÃO: 

Encaixe, prego e parafuso 

Fonte: Dos autores. 

 

Na maioria das casas observadas, as vedações são constituídas de tábuas 

de aproximadamente 20 cm de largura, dispostas na vertical e pregadas por ripas. 
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Algumas casas apresentam-se com as tábuas horizontais na vedação e um frontão 

decorado com cores diferenciadas como mostra a Figura 44, abaixo, onde tábuas na 

diagonal. Em geral as casas apresentam janelas com pequenas aberturas em todas 

as fachadas e a cobertura constituída basicamente de telhas de zinco, sem forro. Nas 

casas de pessoas com maior empoderamento financeiro e social, observa-se o uso 

de forro abaixo da tesoura, como na figura 44 que apresenta uma habitação com o 

uso de forro PVC e divisórias internas de madeira.  

 

 
Figura 44: Decoração no interior do flutuante. 

Fonte: Dos autores. 

 

Esta habitação da tipologia flutuante, foi adaptada para receber um pequeno 

consultório (Figura 45), pois conforme relatado pelo proprietário da casa e agente de 

saúde, o posto de saúde no qual trabalhava não recebeu manutenção e acabou por 

desabar, deixando os habitantes da comunidade sem um local adequado para 

atendimento médico básico. 
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Figura 45: Espaço da farmácia e consultório no flutuante. 

Fonte: Dos autores. 

 

Ainda neste mesmo flutuante, o proprietário mostrou a equipe de pesquisa o 

lavatório (Figura 46) que ele mesmo adaptou em sua casa, com uma grade ao fundo 

para que os peixes como piranha e o poraquê não possam atacar quem está 

utilizando o local. 

 

 
Figura 46: Lavatório presente na casa, próximo ao banheiro. 

Fonte: Dos autores. 
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Figura 47: Vista interna do banheiro. 

Fonte: Dos autores. 

 

 

 
Figura 48: Vaso sanitário com aberturas diretas para o rio. 

Fonte: Dos autores. 

 

Ao observar o espaço destinado ao banheiro, pode-se perceber o uso de duas 

aberturas no chão do flutuante, uma utilizada para banho e outra para as 

necessidades fisiológicas (Figura 47 e 48) e ao lado deste banheiro, encontra-se a 

abertura construída para lavar a louça (Figura 46), como citado anteriormente.  

O proprietário relatou que existem dois banheiros utilizados pela sua família, 

onde um deles localiza-se mais afastado da casa com a finalidade de uso para o 

período de calmaria do rio, a fim de não contaminar a água e o outro, anexado à casa 

estrategicamente, é direcionado para acompanhar a correnteza natural do rio para 

que este leve os dejetos. A equipe da UFAM em conjunto com a equipe de pesquisa 
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do Mackenzie observou a preocupação de contaminantes pois a área entre o banheiro 

e área de lavar a louça são bastante próximas. 

As medições termográficas mostram nas imagens, que quanto mais próximo 

das cores quentes (vermelho, amarelo e laranja) mais e elevada será a temperatura, 

da mesma forma que as cores frias (azul e roxo) são as temperaturas mais baixas.  

Na Figura 49, tem-se a imagem termográfica, obtida por volta das 16 horas, 

onde pode-se observar que um lado da foto o telhado apresentava a cor mais próximo 

do vermelho e o outro próximo do azul. Ao analisar-se a situação de fora da casa, 

observa-se o lado azul a telha metálica estava sombreada por arvores já o lado o lado 

vermelho estava recebendo o sol. 

 

 

 
Figura 49: Imagens obtidas com a câmera termográfica. 

Fonte: Dos autores. 

 

O estudo “Vulnerabilidade das Mega Cidades: Mudanças Climáticas: 

Implicações na Saúde” (CCST – INPE, 2011) observa que quando ocorrem situações 

extremas no meio ambiente com elevação da temperatura ocorre um aumento de 

mortalidade em especial dos idosos. Eles destacam que as populações que sentem a 

diferença de temperatura são as pessoas com idade superior a sessenta e menores 

de cinco anos e os mais jovens abaixo de cinco anos, podendo ter conseqüências 

para saúde quando a “temperatura ambiente fica fora da zona de conforto térmico”. 

O estudo aponta que os humanos apresentam “a capacidade de se adaptar 

às condições do meio, fazendo com que o organismo funcione adequadamente dentro 

de uma faixa relativamente ampla de temperatura.” (CCST – INPE 2011). Este fato 
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será observado nas entrevistas realizadas sobre percepção, preferência a aceitação 

climática, dos ribeirinhos. 

O segundo flutuante, apresentado na seqüencia foi visitada no segundo dia.  

Durante o processo de pesquisa, teve-se acesso a uma casa flutuante, recém 

construída que se destacava em função da diferenciação entre as casas mais 

próximas, principalmente no que se refere ao acabamento dos materiais utilizados e 

das dimensões e programa, por se tratar de uma casa de três dormitórios, raro na 

região, onde a maioria das casas visitadas apresentavam apenas dois dormitórios.  

 

 

Figura 50: Localização do flutuante. 
Fonte: Google Maps (2018). 

 

O levantamento se deu por meio de croquis preliminares, identificando as 

principais dimensões e a configuração da casa. A casa flutuante abriga uma família, 

composta por pai, mãe e três filhos, sendo duas jovens e um rapaz, que permanecem 

por um grande tempo em casa, enquanto seus pais trabalhavam na atividade de 

pesca. 

A casa flutuante (Figura 51), está apoiada sobre grandes e centenárias toras 

de Hura crepitans L. Euphorbiaceae, com a denominação vulgar de Açacu, árvore de 

grande porte com até 40 m de altura e diâmetro atingindo até dois metros de diâmetro.  

A sua seiva, muito cáustica e com látex é fluido, extremamente irritante para as 

mucosas, entretanto, uma árvore com madeira de baixa densidade, flutuante e muito 
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resistente a submersão. Principalmente extraída para o auxílio na flutuação de toras 

de outros tipos de madeiras mais densas quando transportadas pelo rio. 

 

 

Figura 51: Casa da tipologia flutuante. 
Fonte: Jair Oliveira (2017) 

 

O fechamento da casa foi estruturado a partir de montantes verticais a cada 

75 centímetros, formando um grid de apoio para as tábuas horizontais intercaladas 

que formam o fechamento. O que chama a atenção neste método construtivo é a 

tentativa de vedação com massa acrílica entre as pranchas horizontais, que, segundo 

os moradores isola a casa de insetos e pernilongos durante o entardecer e a noite. 

Pode-se observar que o isolamento feito com massa acrílica se encontra trincado na 

maioria das tábuas, juntamente pelo fato de cada um dos materiais reagir de forma 

diferente com a exposição ao calor e a umidade constante na floresta amazônica. 

 Outro ponto relevante é a cobertura da casa executada em sua totalidade em 

telhas metálicas sem pintura. Observou-se anteriormente uma mudança importante 

no sistema de construção da cobertura, que originalmente era feita de palha de 

palmeira trançada e está gerava gerando uma condição muito mais favorável em 

termos de conforto térmico, mas apresentava uma baixa durabilidade frente a grande 

umidade existente na região.  A telha metálica, segundo medições realizadas em 

campo apontam uma temperatura de 54°C na superfície da telha enquanto do 

ambiente está a 35°C, lembrando que todas as frestas criadas pela instalação da telha 

também estão vedadas, neste caso, com uma manta aluminizada pelos motivos 

anteriormente citados. 

 Com relação ao programa que compõe a casa, tem-se três dormitórios, sala de 

estar e TV, cozinha e uma pequena área de alimentação, banheiro e área de 
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lavanderia externos e uma varanda que rodeia toda a casa como mostra as Figuras 

52, 53 e 54. A varanda conta com uma pequena área para serviços e manejo das 

redes e da pesca, servindo também como um estar externo, área de trabalhos 

doméstico e oficina.  

 

 

Figura 52: Sala de estar e cozinha do flutuante. 
Fonte: Jair Oliveira 

 

Como característica da cultura ribeirinha observarmos na Figura 52, acima, a 

rede pendurada no espaço da sala, as divisórias internas baixas com as tábuas 

pregadas na vertical e as cores brancas com moldura marrom demarcando a limpeza 

já descritas nas casas, definidas pelo espaço da tesoura. 
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Figura 53: Varandas do flutuante. 
Fonte: Jair Oliveira. 

 

 

Figura 54: Vista lateral e varandas do flutuante. 
Fonte: Jair Oliveira. 

 

A água potável para beber vem de um poço artesiano e é armazenada em 

tonéis para beber e cozinhar. O acesso à terra firme é feito por pequenas passarelas 

flutuantes e observa-se também, na Figura 55, uma horta flutuante plantada em caixa. 
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Figura 55: Horta flutuante anexa a casa. 
Fonte: Jair Oliveira. 

 

O redesenho da casa em questão (Figura 56), contribui com o trabalho em 

andamento, tanto em termos de melhor compreensão dos processos de 

desenvolvimento de projeto, como dos processos de fabricação tradicional da casa 

ribeirinha. Tal salvamento arquitetônico aponta para o entendimento de três principais 

pontos da gênese da forma, que consiste em: meio ambiente extremo (floresta e ciclo 

hidrológico), sociedade e suas transformações (relações e composições tradicionais 

e interferências culturais globais) e técnicas construtivas (saberes tradicionais e 

contemporâneos. 
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Figura 56: Redesenho do flutuante. 

Fonte: Dos autores. 
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A seqüência de montagem da está explicitada na isométrica explodida 

apresentada na ficha no canto superior direito. A casa tem a dimensão de 10 m x 6,0 

m e varandas de 1,50 m. Acredita-se que a modulação do flutuante não foi 

padronizada devido ao fato dos comprimentos das toras disponíveis (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Detalhes construtivos. 

TÉCNICO 

PILARES- esteios  

DIMENSÃO QUANTIDADE Vãos variáveis 

0,10 x 0,10 m 35 
1,41 m; 1, 8 m; 2,34; 
3,32m; 2,30; 2,85 m 

VIGAS PRIMÁRIAS  

DIMENSÃO: 
QUANTIDADE

: VÃO: 

0,10 x 0,24 m 7  

VIGAS SECUNDÁRIAS 

DIMENSÃO: 
QUANTIDADE

: VÃO: 

0,12 x 0,06 m 20 5 

VEDAÇÃO (DIREÇÃO E DIMENSÃO): 

Externa Tábuas na direção horizontal com rejunte interna tabuas pregadas com ripas na 
vertical e banheiro 

OUTROS ELEMENTOS NA FACHADA: 

Tiras de madeira horizontais   ornamento na parte superior das paredes, moldura nas 
janelas e portas. 

PISO (DIMENSÃO DAS TÁBUAS): 

0,20m de largura e comprimento variado 

TESOURAS QUANTIDADE E DESENHO: 

6 tesouras de 5,80 metros de vão com diagonais e traves inclinadas  

  

ABERTURAS 

PORTA JANELAS 

2,00 x 1,00m sala: 0,90x0,90m | dorm.: 1,50x0,90m 

  

CONEXÃO ENTRE SISTEMAS CONSTRUTIVOS: 

Encaixe e sobreposição de peças, pregos e parafusos 

Fonte: Dos autores. 

 

 

 

4.3 Comunidade Rei Davi (Calado) 
 

A comunidade Rei Davi – Calado, localiza-se junto ao lago do Calado. Seu 

igarapé apresenta água negra diferentemente do rio Solimões, como pode ser 

observado na Figura 57 no ponto em vermelho. O tempo de viagem de embarcação, 
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de Manacapuru até a comunidade é de aproximadamente 40 minutos. Nesta 

comunidade residem 63 famílias. 

 

 

Figura 57: Localização da Comunidade Rei Davi - Calado. 
Fonte: Google Earth. 

. 

 

 

Figura 58: Vista via satélite da Comunidade Rei Davi - Calado. 
Fonte: Google Earth. 

 

Como mostra a figurara 57 a comunidade tem acesso por terra e por rio, no 

entanto o rio continua sendo a via principal de transporte. Pela imagem de satélite 

acima é possível observar o início de loteamento da comunidade e sua relação com a 

estrada por terra, uma importante diferenciação das outras comunidades tradicionais 

existentes, as quais só possuem acesso pelo rio, geralmente. Essa distinta realidade 

confere a comunidade mais facilidade de locomoção e contato com outras regiões. Na 
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Figura 58 pode-se observar também, um loteamento que foi embargado pela 

prefeitura. 

Conforme relatos do morador Sr. José líder da comunidade, a mesma é 

composta, basicamente, por pessoas que possuem certo grau de parentesco, no 

entanto, são acolhem muito bem pessoas novas que chegam à comunidade em busca 

de um lar. As famílias são numerosas o suficiente para que a comunidade seja 

considerada uma vila. Esta comunidade aponta que conseguiu o registro de 

comunidade tradicional. 

A comunidade tem por base econômica a agricultura, com base na relação 

geográfica e climática associadas ao ciclo das águas, permitindo essa atividade, pois 

possuem uma extensão de terra que não é ocupada pela floresta apenas por “mato”, 

como denominam os moradores, onde é possível o manejo para atividade de plantio 

e criação de animais, como por exemplo a criação de pequenos animais. Este fato 

justifica a comunidade voltar-se mais economicamente e socialmente para a terra e 

não para o rio, como observado em outras comunidades que possuem base 

econômica atrelada ao rio pela pesca. 

Além do líder, a comunidade possui um administrador que é responsável 

pelas questões de organização. O representante da comunidade relatou nas 

entrevistas a potencialidade que a terra possui para o ecoturismo e hospedagem 

almejando um novo ramo econômico. 

A comunidade apresenta edifícios administrativos, como escolas e posto de 

saúde, pequenos comércios e espaços para encontro coletivo: praças e galpões. A 

materialidade dessas edificações é diversa sendo algumas em alvenaria, madeira e 

espaços de cobertos de palha ou telha metálica de zinco. A edificação na qual mora 

o administrador da comunidade é de alvenaria, assim como o posto de saúde. Além 

de questão econômica do uso da alvenaria, explicado mais adiante, há a questão de 

status e boa imagem que a edificação nesse tipo de material confere, a cultura geral 

brasileira tem por idéia que construções em alvenaria são mais resistentes e 

adequadas para viver.  

Na comunidade é possível observar a ocorrência de habitações em alvenaria, 

em contrapartida a comunidade Pesqueiro observada anteriormente, no entanto ainda 

prevalecem as construções em madeira, característica local tradicional. Algumas 

condições atuais explicam o aumento do uso da alvenaria e como o custo da madeira 

nas madeireiras e carpintarias, a proibição da extração nas florestas, a “quebra” do 
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costume de passagem do conhecimento da profissão do pai para o filho, de como 

construir em madeira, entre outros fatores influente. 

 O líder destaca que as gerações mais recentes possuem poder de escolha e 

o acesso a uma melhor a educação, o que aumenta sua possibilidade de atuar em 

áreas diferentes as tradições profissionais da família, não só ligado ao trabalho rural, 

pois a construção em madeira requer maiores habilidades e cuidado com as medidas 

das peças visto que um pequeno erro pode comprometer o sistema construtivo como 

um todo onde ajustes e “remendos” nas peças de encaixe de tamanho já pré-

estabelecidos são de maior dificuldade em comparação a construção em alvenaria,  

onde pequenos erros são facilmente resolvidos com uso da massa. 

 

 
Figura 59: Lago do Calado. 

Fonte: Dos autores. 
 

 

Ao chegar na comunidade, o grupo de pesquisadores foi recebido pelo líder 

da comunidade e pelo carpinteiro local. Fez-se uma entrevista com o carpinteiro 

(Figura 60), que estava reconstruindo sua casa em alvenaria, assim como muitas 

casas dessa comunidade, visto que a mesma não sofre tanto com o problema das 

cheias, pois esta comunidade não costuma alagar e por isso, em geral, as casas eram 

mais próximas do chão, diferentemente da comunidade anterior. 
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Figura 60: Entrevista com o carpinteiro da comunidade. 

Fonte: Dos autores. 
 

 

 

 
Figura 61: Entrevista em casa que estava sendo construída no local. 

Fonte: Dos autores. 
 

 

A casa apontada na figura 61 e 62 não estava concluída, pois ainda faltam os 

acabamentos. Mesmo sendo de alvenaria, foi adotado o uso de telha metálica como 

opção de cobertura. Observou-se um detalhe importante para o conforto térmico que 

é uma pequena distância entre a cobertura e as paredes, que permite a saída de ar 

quente e uma ventilação da telha.  
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Figura 62: Vista do telhado, o espaço entre a alvenaria e a cobertura e o uso da madeira 

como apoio das telhas. 
Fonte: Dos autores. 

 

 

Além da casa em construção, o líder tinha uma pequena construção em 

madeira com cobertura de fibrocimento (Figura 63), usada como estabelecimento de 

comércio para a comunidade. 

 

 
Figura 63: Construção em madeira utilizada como comércio. 

Fonte: Dos autores. 
 

 

Devido a essa diferença na construção e de cobertura, fez-se a medição 

térmica de superfície em ambas as telhas, por volta das 11 horas, onde de telha de 

alumínio irradiava menos calor do que a telha de fibrocimento.  
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Figura 64: Medição térmica de ambas as telhas, a primeira imagem é referente a telha e 

alumínio e a segunda é do fibrocimento. 
Fonte: Dos autores. 

 

Indo para o interior da comunidade conseguimos perceber uma pequena 

forma urbana, com ruas e casas mais próximas umas da outra. Observa-se que a 

facilidade de acesso por terra e o fato do morador ter trabalhado na construção civil 

em Manaus com construções em alvenaria tem incentivado a substituição das casas 

por alvenaria. 

 

 
Figura 65: Pequena estrada sem pavimentação, rede elétrica distribuída no desenho de 

quadra existente. 
Fonte: Dos autores. 

 

O líder da comunidade levou os pesquisadores para o posto de saúde local e 

diferentemente da comunidade anterior, aqui tinha-se um local apropriado para o 
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atendimento. A construção era em alvenaria com telha metálica, possuindo forro de 

PVC.  

 

 
Figura 66: Posto de saúde local. 

Fonte: Dos autores. 
 

Também foram feitas as medições de temperatura da superfície do posto de 

saúde. A parte interna possuía forro de PVC, tendo uma camada de ar entre a 

cobertura metálica e o forro e apresentou temperaturas conforme a figura 67. 

 

 

 
Figura 67: Medição da parede de alvenaria comparada com a temperatura corporal, primeira 

imagem. Na segunda vemos a temperatura do forro de pvc. 
Fonte: Dos autores. 
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Na mesma comunidade o grupo de pesquisa pôde visitar a casa de uma 

senhora mais velha, com 102 anos. Sua casa foi construída em madeira e não possuía 

marcas deixadas pela cheia do rio. A casa não possui varandas e nem beirais 

suficientes para proteção da madeira. O banheiro anexado a casa, possuía um 

fechamento de madeira de placas de PVC, conforme mostram as figuras 68 e 69 e 

70. 

 

 
Figura 68: Habitação em que residia a idosa de 102 anos. 

Fonte: Dos autores. 
 

 

 
Figura 69: Vista para o banheiro e calha da captação de água. 

Fonte: Dos autores. 
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A proprietária relatou que o conforto térmico da casa dela era ruim, que a 

mesma era muito quente e isso afetava seu bem-estar. A análise térmica por meio da 

câmera termográfica, com a medição da superfície da telha metálica, internamente, 

na parte mais baixa da casa, que possuía uma sombra produzida por árvore e externa 

na área do beiral da parte mais alta que estava exposta diretamente ao sol como 

mostra a figura 70. A medição foi realizada por volta das 12 horas. 

  

 
Figura 70: Primeira medição referente a área com sombra e a segunda refere-se ao beiral. 

Fonte: Dos autores. 

 

Posteriormente a esta visita, o grupo de pesquisa visitou uma casa de farinha, 

conforme a Figura 71 e um comércio que possuía ainda, um espaço de lazer para 

seus clientes. Este espaço era aberto e tinha cobertura de palha. 

 

 
Figura 71: Casa de farinha, aberta e com cobertura metálica. 

Fonte: Dos autores. 
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Figura 72: Espaço de lazer com cobertura de palha. 

Fonte: Dos autores. 
 

 

 

Para a estrutura do espaço foi utilizado a madeira, assim como a estrutura 

de sustentação da cobertura (Figura 73). 

 

 
Figura 73: Vista interna da estrutura da cobertura e a montagem da palha. 

Fonte: Dos autores. 
 

 

Por ser uma cobertura diferenciada, fizemos a medição térmica da superfície 

da palha, observa-se a qualidade determinada pela fibra da palha com 35,20 C muito 

abaixo das temperaturas das coberturas em metálica e fibrocimento. 
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Figura 74: Comparação de medição do chão de terra próximo a construção e sem nenhuma 

proteção e da cobertura de palha, respectivamente. 
Fonte: Dos autores. 

 

 

A última casa visitada nessa comunidade (Figura 75) possui um sistema de 

estrutura e fechamento em madeira e aberturas que permitiam a ventilação cruzada. 

 

 
Figura 75: Casa da comunidade Rei Davi - Calado. 

Fonte: Dos autores. 

 

A cobertura era de telha metálica e não possuía forro, a área de serviço estava 

coberta pela sombra da palmeira e novamente foi feita a medição com a câmera 

termográfica na superfície da telha, por volta das 13 horas 40 minutos. 

A primeira imagem foi a medição da área de serviço que estava na sombra. A 

segunda medição é referente ao quarto com pé direito mais baixo. Já a terceira refere-

se a parte interna da casa que possuía o mesmo pé direito. 
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Figura 76: Medições com a câmera termográfica. 

Fonte: Dos autores. 
 

Saneamento na Comunidade Rei Davi 

 

O líder Sr. José um dos mais antigos moradores do local apontou em entrevista que 

a água é retirada por meio de um poço artesiano por uma bomba. Ele observou que a 

água de beber quase foi considerada mineral. Já o esgoto cada casa apresenta a 

fossa séptica comum. 

Outro aspecto é que por ser uma vila eles depositam os resíduos sólidos em caçamba 

que é retirada a cada 15 dias pela prefeitura. 

 

4.4 Conforto5 

 

Tendo em vista os objetivos desta pesquisa, buscou-se métodos que 

determinem o conforto térmico do homem em seu lar. Existem dois métodos 

essenciais para o estudo do conforto térmico humano: o método empírico, que se dá 

por meio da aplicação de questionários, com medições simultâneas de condições 

climáticas em espaços ocupados pelos inquiridos; e o método analítico, que se dá por 

                                                           
5 Este item faz parte da pesquisa de mestrado da aluna colaboradora, Maria Cristina Celuppi e 
partes do mesmo estão publicadas em: CELUPPI, M. C.; MEIRELLES, C. R. M.; CYMROT, R. 
Habitação ribeirinha no Amazonas: O conforto por meio do design de componentes e de estratégias 
bioclimáticas. In: 4º Fórum Habitar, 2017, Belo Horizonte. Anais do 4º Fórum Habitar, 2017. 
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meio de medidas fisiológicas (sudorese, suor da pele ou temperatura da pele) 

(PARSONS, 2003). 

Optou-se então, pela aplicação do método empírico, com medições 

meteorológicas e questionários simultâneos. Desta forma, no dia 15 de agosto de 

2017 iniciaram-se as medições com a estação meteorológica automática portátil 

(Figura 77), que coleta e armazena dados referentes ao conforto térmico indoor, por 

meio de sensores de temperatura de bulbo úmido (TBU), temperatura de bulbo seco 

(TBS), temperatura de globo negro (TGN), direção e velocidade do vento (HWANG et 

al., 2009). Tais dados proporcionaram a análise da situação térmica real encontrada 

nas casas ribeirinhas. 

 

 
Figura 77: Estação meteorológica automática portátil. 

Fonte: Celuppi (2018). 

 

Devido a limitações financeiras, foi possível a aquisição de apenas uma 

estação meteorológica automática portátil, o que impossibilitou medições simultâneas 

em casas da tipologia palafita e flutuante. Deste modo, optou-se por instalar a referida 
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estação em uma única casa do tipo palafita que representa a maioria das habitações 

nas duas comunidades aqui analisadas. Para tanto, buscou-se uma palafita 

construída em madeira, com cobertura de telha metálica e sem forro, tipologia esta, 

característica da localidade analisada. Embora tenham sido encontradas casas 

ribeirinhas de alvenaria, na comunidade “Rei Davi – Calado”, a tipologia em madeira 

supracitada, predomina a região de estudo.  

Os diferentes microclimas dessa região sofrem influência direta do clima local, 

que segundo Ribeiro (1993), considera entre 15 a 150 km, como uma escala espacial 

apropriada para o clima local. Conseqüentemente, por não haver influência urbana 

nas comunidades aqui analisadas, o clima local é fortemente influenciado pelo clima 

regional (MONTEIRO, 1976; OKE, 2004; RIBEIRO, 1993) e esta transferência de 

informações de escalas superiores para escalas inferiores do clima pode ser 

constatada por meio dos trabalhos de Checkroun et al. (2011), Palus (2014), Groth e 

Ghil (2011, 2015) e Jajcay et al. (2016). Logo, as comunidades “Pesqueiro” e “Rei Davi 

– Calado”, enquadram-se nesta escala, considerando a distância de 9 km, em linha 

reta, das referidas comunidades, localizadas conforme a Figura 17, o que denota que 

habitações da mesma tipologia, sofrem a mesma influência climática local. Desta 

forma, os dados coletados na habitação do tipo palafita na comunidade ribeirinha 

“Pesqueiro”, serão representativos para a tipologia palafita nas duas comunidades 

aqui analisadas. A Figura 78 apresenta ainda a área urbana de Manacapuru/AM e a 

localização da estação meteorológica automática portátil, bem como da estação 

meteorológica automática do INMET.  



98 
 

 

Figura 78: Localização das comunidades analisadas, da estação meteorológica automática do INMET (Manacapuru/AM) e da estação meteorológica 
automática portátil. 

Org.: Celuppi (2018). 
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Diante disto, a estação meteorológica foi instalada em uma casa da tipologia 

palafita em um cômodo na área central da residência (Figura 79), entre os dias 15 a 

17 de agosto de 2017 na comunidade “Pesqueiro”.  

 

 
Figura 79: Palafita onde coletou-se os dados meteorológicos. 

Fonte: Celuppi (2018). 

 

   Simultaneamente à coleta de dados meteorológicos, ocorreu também a 

aplicação de questionários (Figura 80), que foram desenvolvidos com base na ISO 

10551 (1995), para constatação da percepção térmica do ribeirinho aliando ainda, 

dados referentes à idade, sexo, peso, altura, vestimenta e croqui da casa em que o 

inquirido reside.  
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Figura 80: Questionário aplicado aos ribeirinhos com base na ISO 10551 (1995). 
Org: Celuppi (2018). 

 

4.4.1 Análise e discussão dos questionários 

 

Dos inquiridos, 66,67% são moradores da comunidade “Pesqueiro” e 33,33%, 

moradores da comunidade “Rei Davi – Calado”. Esta discrepância entre o número de 

entrevistados nas duas comunidades deu-se em função da aplicação dos 

questionários ter ocorrido em dois dias na comunidade “Pesqueiro” e em apenas um 

dia na comunidade “Rei Davi – Calado”. Deste total, 73,91% são adultos, 15,22% 

idosos e 10,87% adolescentes, sendo 68,75% do sexo feminino e 31,25% do sexo 

masculino.  Este maior percentual feminino nas respostas é reflexo do período em que 

foram aplicados os questionários, período este da plantação do roçado, que é um 

trabalho desenvolvido em sua maioria pelos homens, resultando assim num maior 

número de mulheres em casa durante o período em que ocorreram as entrevistas. 

A idade média dos inquiridos, foi de 39,6 anos, com desvio padrão de 19,4 

anos. A idade mínima foi de 13 anos, a máxima de 102 anos, sendo a mediana de 

34,5 anos. 25% dos inquiridos tinham até 24 anos e 25% mais de 51 anos. 
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Quanto ao IMC, 4,35% estavam muito abaixo do peso, 4,35 estavam abaixo 

do peso, 52,17% tinham peso normal, 23,91% acima do peso, 13,04% foram 

classificados como obesidade I e 2,17% foram classificados com obesidade tipo II. 

As questões de idade, peso e altura, não foram respondidas por apenas 2 

indivíduos. 

As mulheres que desenvolviam atividades domésticas, responsáveis pelo 

serviço da casa e dos filhos representam 65,93% do total de entrevistados, um valor 

significativo para esta pesquisa, tendo em vista que o objetivo é identificar as 

condições internas de conforto térmico das habitações. 

Das tipologias analisadas, 47,92% correspondem ao tipo flutuante, 39,58% ao 

tipo palafita e 12,50% ao tipo casa no chão. Deste total, 75,00% são constituídas em 

madeira, sendo que o restante se divide em alvenaria, mista I (madeira e alvenaria) e 

mista II (madeira e PVC). As coberturas metálicas apresentam-se em 100% das 

habitações analisadas, nas quais 85,00% delas não utilizam forro.  

Foi identificado ainda que 85,11% das habitações contam com o auxílio de 

ventilador para a melhora das condições de conforto térmico, 10,64% das casas 

possui, além do ventilador, aparelhos de ar condicionado em alguns cômodos, 2,13% 

utilizam ventilador e telas nas janelas propiciando que as mesmas fiquem abertas 

durante a noite e 2,13% não possui nenhum mecanismo a melhoria das condições 

climáticas.  

A Tabela 8 apresenta a síntese dos resultados obtidos por meio dos 

questionários, em porcentagem, conforme a norma ISO 10551 (1995). Para esta 

análise, considerou-se as perguntas de número 2 a 5, apresentadas no questionário 

(Figura 80), que são as perguntas pertinentes à percepção, preferência e aceitação. 

Portanto, na análise quantitativa, assim como na análise qualitativa, estas quatro 

perguntas do questionário serão chamadas de “primeira” até a “quarta”. 
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Tabela 8: Respostas aos questionários. 

PERGUNTA 08h30 12h30 20h30 

Como se sente nesse exato 
momento? 

47,00% - nem frio 
nem calor 
31,25% - um pouco 
de calor 
8,33% - calor 
12,50% - muito calor 

2,08% - nem frio 
nem calor 
6,25¨% - um pouco 
de calor 
22,92% - calor 
68,72% - muito calor 

2,08% - um pouco 
de frio 
25% - nem frio nem 
calor 
29,17% - um pouco 
de calor 
16,67% - calor 
27,08% - muito calor 

Nesse exato momento, em 
relação ao clima, eu estou: 

66,67% - confortável 
16,67% - um pouco 
desconfortável 
14,58% - 
desconfortável 
2,08% - muito 
desconfortável 

4,17% - confortável 
22,92% - um pouco 
desconfortável 
20,83% - 
desconfortável 
52,08 – muito 
desconfortável 

31,25% - confortável 
31,25% - um pouco 
desconfortável 
20,83% - 
desconfortável 
16,67% - muito 
desconfortável 

Nesse exato momento eu 
preferia sentir: 

4,17% - muito mais 
frio 
16,67% - mais frio 
41,67% - um pouco 
mais de frio 
37,50% - sem 
mudanças 

41,67% - muito mais 
frio 
22,92% - mais frio 
27,08% - um pouco 
mais de frio 
4,17% - sem 
mudanças 
2,08% - um pouco 
mais de calor 
2,08% - mais calor 

14,58% - muito mais 
frio 
37,5% - mais frio 
27,08% - um pouco 
mais de frio 
16,67% - sem 
mudanças 
2,08% - um pouco 
mais de calor 
2,08% - mais calor 

Aceita ou rejeita as 
condições climáticas desse 
ambiente? 

83,33% - aceita 
16,67% - rejeita 

50% - aceita 
50% - rejeita 

77,08% - aceita 
22,92% - rejeita 

Fonte: Celuppi (2018). 

 

Ao se atribuir valores numéricos às escalas adotadas foi possível a construção 

dos gráficos que são apresentados nas Figuras 81, 82 e 83 que indicam os valores 

médios e respectivos intervalos de confiança para as variáveis estudadas. 

A primeira pergunta (Figura 81) trata-se de como o usuário se sentia em 

relação aos horários das 08h30, 12h30 e 20h30. Para às 08h30, a maioria dos 

inquiridos (47,00%) não sentem nem frio nem calor. Já para o horário das 12h30, 

68,72% sentem muito calor, enquanto que às 20h30, 29,17% sentem ainda um pouco 

de calor (Tabela 8). 

 



103 
 

  

Figura 81: Representação gráfica de valores médios e intervalo de confiança para a primeira 
pergunta do questionário. 

Fonte: Celuppi (2018). 

 

A segunda pergunta, trata de como o usuário se sentia em relação ao clima 

(Figura 82). Para às 08h30, 66,67% sentem-se confortáveis, já para às 12h30, 52,08% 

dos inquiridos sentem-se muito desconfortáveis, enquanto que para às 20h30 há um 

empate de 31,25% para usuários que se sentem confortáveis e um pouco 

desconfortáveis (Tabela 8). 

A terceira pergunta acerca da preferência e percepção, questiona sobre como 

o usuário preferia se sentir (Figura 83). Para às 08h30, 41,67% preferem sentir um 

pouco mais de frio, já para às 12h30, 41,67% preferem sentir muito mais frio e para 

às 20h30, 37,5% preferem sentir mais frio (Tabela 8). 

 

 

20h3012h308h30

muito calor

calor

um pouco de calor

nem frio nem calor

Um pouco de frio

frio

muito frio

P
e
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e
p
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o

IC de 95% para a Média

Os desvios padrão individuais foram usados para calcular os intervalos.

Como você se sente neste exato momento?
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Figura 82: Representação gráfica de valores médios e intervalo de confiança para a 

segunda pergunta do questionário. 
Fonte: Celuppi (2018). 

 

 

Figura 83: Representação gráfica de valores médios e intervalo de confiança para a terceira 
pergunta do questionário. 

Fonte: Celuppi (2018). 
 

20h3012h308h30
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Os desvios padrão individuais foram usados para calcular os intervalos.

 Neste exato momento, com relação ao clima, eu estou:
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Neste exato momento eu preferia estar sentindo:

Os desvios padrão individuais foram usados para calcular os intervalos.
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A quarta e última pergunta trata da aceitação ou não das condições climáticas, 

pelos inquiridos, dentro de suas casas e tem seus resultados ilustrados na Figura 84 

e apresentados na Tabela 9. 

 

 

Figura 84: Representação gráfica da aceitação das condições climáticas do ambiente. 
Fonte: Celuppi (2018). 

 

 

Tabela 9: Proporção da aceitação das condições climáticas do ambiente e intervalo de 
confiança. 

Variável Proporção Intervalo de confiança 

Aceitação 8h30 0,8333 [0,6978; 0,9252] 

Aceitação 12h30 0,5000 [0,3522; 0,6478] 

Aceitação 20h30 0,7708 [0,6269; 08780] 

Fonte: Celuppi (2018). 

 

Com base na Figura 84 e na Tabela 8, observa-se um ponto relevante na 

discussão acerca de percepção, preferência e aceitação. Embora a situação 

encontrada nas casas dos inquiridos denotem ambientes termicamente 

Aceitação 8h30 Aceitação 12h30

Aceitação20h30

Rejeita

Aceita

Categoria

83,3%

16,7%

50,0% 50,0%

77,1%

22,9%

Aceitação das condições climáticas do ambiente
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desconfortáveis para os mesmos, conforme as Figuras 82 e 83, mostrando que os 

ribeirinhos preferem ambientes mais frescos (Figura 84), a aceitação vai contra a sua 

percepção e preferência.  

A literatura aponta para o fato de que pessoas habituadas à climas quentes 

tendem a se sentir confortáveis com temperaturas mais elevadas (DE DEAR; LEOW; 

FOO, 1991; KARYONO et al., 2015), bem como para o fato de que variáveis climáticas 

são apenas parte dos fatores influentes na percepção do conforto, que é formada 

sobretudo pela expectativa do usuário, cultura, religião, educação e experiência 

(YANG; YAN; LAN, 2014, FABBRI, 2015), da mesma forma que a adaptação do 

indivíduo consiste na diminuição da resposta humana aos padrões ambientais, e tal 

resposta pode se dar comportamental, fisiológica e psicologicamente (WONG et al., 

2002; HALAWAA; HOOF, 2012; DJAMILA; CHU; KUMARESAN, 2013).  

Contudo, embora percepção, preferência e aceitação sejam fundamentadas 

nos aspectos experimentados pelo indivíduo ao longo de sua vida (expectativa, 

experiência, cultura, religião e educação, entre outros), não há uma relação direta 

entre ambas. Observou-se aqui, que percepção e preferência são variáveis próximas 

quanto as respostas (Figuras 81, 82 e 83), no entanto distintas da variável aceitação 

(Figura 84). Tal fato, infere um questionamento acerca dos parâmetros que 

fundamentam a aceitação do usuário quanto ao ambiente. 

Com vistas a uma análise quantitativa, entre os três grupos de casa (casa no 

chão, palafita e flutuante) e as três primeiras perguntas do questionário, com base no 

teste de Kruskal-Wallis, a Tabela 10 apresenta os níveis descritivos e conclusões com 

relação à hipótese nula de que as médias são iguais para os três tipos de casa contra 

a hipótese alternativa de que pelo menos para um dos tipos de casa a média difere.  
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Tabela 10: Teste de Kruskall-Wallis para as três primeiras perguntas. 
Variável Valor-p Conclusão 

Como se sente neste exato momento 8h30 0,381 Iguais 

Como se sente neste exato momento 12h30 0,249 Iguais 

Como se sente neste exato momento 20h30 0,002 Diferentes 

Neste exato momento em relação ao clima eu estou 8h30 0,154 Iguais 

Neste exato momento em relação ao clima eu estou 12h30 0,527 Iguais 

Neste exato momento em relação ao clima eu estou 20h30 0,002 Diferentes 

Neste exato momento eu preferia estar sentindo 8h30 0,567 Iguais 

Neste exato momento eu preferia estar sentindo 12h30 0,589 Iguais 

Neste exato momento eu preferia estar sentindo 20h30 0,615 Iguais 

Fonte: Celuppi (2018). 

 

Tanto para a variável “como você se sente neste exato momento” (Figura 85) 

como para a variável “neste exato momento, em relação ao clima, eu estou” (Figura 

86), ao nível de significância de 5% concluiu-se que a casa no chão apresenta menor 

valor médio, ou seja, as respostas indicaram estatisticamente que esta tipologia é 

termicamente mais confortável. Já a tipologia flutuante, apresentou maior valor médio, 

indicando que a mesma confere maior desconforto por calor aos usuários.  

 

 
Figura 85: Representação gráfica do teste de Kruskal-Wallis para a primeira pergunta. 

Fonte: Celuppi (2018). 
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Figura 86: Representação gráfica do teste de Kruskal-Wallis para a primeira pergunta. 
Fonte: Celuppi (2018). 

 

As propriedades térmicas da terra e da água comportam-se de formas 

diferentes à insolação, ao ponto de que a água se aquece e se resfria de forma mais 

lenta que a terra, ou seja, enquanto a água tende a armazenar mais calor, a terra por 

sua vez o devolve mais rapidamente a atmosfera. Em geral, a água absorve cinco 

vezes mais calor, com a finalidade de aumentar a sua temperatura, em comparação 

a terra (AYOADE, 2003). Souza, Aparo e Gomes (2011), identificaram que as 

temperaturas superficiais de uma habitação são mais baixas quando esta encontra-

se em contato direto com o solo, corroborando com as afirmações de Ayoade (2003) 

e com a diferença na percepção dos inquiridos entre os três grupos de casa, ao indicar 

a tipologia flutuante como a mais desconfortável para o horário das 20h30 e a casa 

no chão como a mais confortável para os três horários de análise. 

Este apontamento para maior desconforto térmico na casa de tipologia 

flutuante, pode ser observado também na Figura 87, ao analisar-se a aceitação das 

condições climáticas do ambiente, para os três grupos de casa e para os três horários 

de análise, onde a tipologia flutuante apresenta maior número de rejeição. 
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Figura 87: Aceitação das condições climáticas para os três grupos de casa e três períodos 
de análise. 

Fonte: Celuppi (2018). 

 

Esta pesquisa também buscou por analisar estatisticamente, se haviam 

diferenças entre idade (idoso e não idoso), IMC (obesos e não obesos) e sexo 

(feminino e masculino), para a variável também dicotomizada “como se sente neste 

exato momento”, considerando que esta variável representa a pergunta mais 

característica do questionário, para a percepção humana do conforto térmico dos 

ribeirinhos em suas casas. Estas análises foram feitas por meio dos testes de Mann-

Whitney (Tabela 11) e de Fisher (Tabela 12). 

 

Tabela 11: Níveis descritivos (valores-p) dos testes de Mann-Whitney. 

Variável/horário 
Ser idoso 

valor-p 
Ser obeso 

valor-p 
Sexo 

valor-p 

Sentir calor ou muito calor às 8h30 0,440 0,599 0,280 

Sentir calor ou muito calor às 12h30 0,068 1,000 0,478 

Sentir calor ou muito calor às 20h30 0,506 0,819 0,306 
Fonte: Celuppi (2018). 

  

No chão 8h30 No chão 12h30 No chão 20h30

Flutuante 8h30 Flutuante 12h30 Flutuante 20h30
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Aceitação das condições climáticas do ambiente
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Tabela 12: Níveis descritivos (valores-p) dos testes de Fisher. 

Variável/horário 
Ser idoso 

valor-p 
Ser obeso 

valor-p 
Sexo 

valor-p 

Sentir calor ou muito calor às 8h30 0,636 1,000 0,703 

Sentir calor ou muito calor às 12h30 0,056 1,000 1,000 

Sentir calor ou muito calor às 20h30 1,000 1,000 0,366 

Fonte: Celuppi (2018). 
 

Para todos os testes de independência realizados, não foram rejeitadas as 

hipóteses de independência. Entretanto, como no teste de Fisher de independência 

entre as variáveis “sentir calor ou muito calor” e “ser idoso”, para o horário das 12h30, 

o nível descritivo do teste ficou muito próximo do nível de significância adotado, há 

indicação de uma possível tendência para pessoas idosas sentirem menos calor que 

pessoas não idosas (Figura 88). Tal indicação pode vir a ser confirmada em pesquisa 

posterior, com um maior número de amostra. 

 

 

Figura 88: Níveis descritivos (valores-p) dos testes de Fisher. 
Fonte: Celuppi (2018). 

 
A tendência aqui apontada corrobora com a literatura sobre humanos idosos 

e o conforto térmico dos mesmos, que aponta para diferenças na percepção do calor, 

de acordo com a idade. Para Gobo (2017), a população idosa é mais vulnerável, tendo 
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em vista que pessoas mais velhas tem em geral um menor nível de atividade, ou seja, 

uma menor taxa metabólica quando comparada com pessoas mais novas, sendo este 

o principal motivo pelo qual preferem uma temperatura ambiente maior (HAVENITH, 

2001; TSUZUKI; IWATA, 2002). Quanto a transpiração, Foster et al., (1976) encontrou 

uma redução nesta atividade em homens idosos, quando comparado à homens mais 

jovens. Da mesma forma, Tsuzuki e Ohfuku (2002), afirmam que idosos tem uma 

redução na sensibilidade ao calor em comparação a pessoas mais jovens, 

corroborando com o fato de que a capacidade de regular a temperatura corporal em 

idosos é reduzida, apontada por Havenith, (2001), confirmando ainda, o apontamento 

feito por Nguyen, Kumar e Reiter (2012), que concluíram que indivíduos mais velhos 

tendem a preferir um ambiente um pouco mais quente. 

Já para o IMC (obesos e não obesos), não se observou diferenças 

estatísticas. No entanto, a literatura aponta para diferença na percepção do calor entre 

obesos e não obesos, afirmando que quanto maior o nível de gordura corporal, maior 

é a preferência por temperaturas mais baixas e tal fato se dá, pois, a condução de 

calor e o fluxo sanguíneo são influenciados diretamente pela gordura corporal 

(ZHANG et a., 2001; GOBO, 2017). 

Assim como para o IMC, não se observou diferenças estatísticas na 

percepção entre o sexo, entretanto, a literatura aponta para uma distinção na 

percepção de calor entre homens e mulheres. Kaciuba-Uscilko e Grucza (2001), 

afirmam que mulheres apresentam uma menor tolerância à amplitude térmica, com 

base no fato de que, em geral, pessoas do sexo feminino tem menor massa corporal 

e magra, bem como uma menor taxa metabólica em repouso, quando comparadas 

aos homens. Karjalainen (2012), numa revisão literária acerca da diferença de gênero 

no conforto térmico concluiu que mulheres apresentam maior insatisfação quanto ao 

ambiente térmico quando comparadas aos homens. Para o autor elas são mais 

sensíveis aos desvios de um ambiente térmico e sentem-se menos satisfeitas com 

temperaturas mais baixas, necessitando de controle individual de temperatura e de 

ações adaptativas. 

Em contrapartida a literatura que confirma a diferença entre idade, IMC e sexo, 

Frontczak e Wargocki (2011) afirmam que na avaliação da qualidade ambiental 

interior, fatores pessoais como idade, massa corporal, saúde, ciclo menstrual, 

tabagismo, dentre outros, não afetam a satisfação geral com o ambiente. No entanto, 

a maioria das pesquisas analisadas pelos autores, tratava-se de edifícios comerciais 
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e tal observação abre questionamentos sobre as reais influências das características 

pessoais apontadas pelos autores, na percepção e satisfação humana quanto a 

ambientes residenciais. 

Observou-se que a literatura aponta para a diferença na percepção e 

preferência das três variáveis dicotomizadas analisadas nesta pesquisa: idade, IMC e 

sexo. Embora os testes estatísticos aqui utilizados tenham apontado apenas uma 

tendência na diferença da percepção para idade, há evidências na literatura de que 

IMC e sexo também sejam influentes na percepção do calor, o que pode ter sido 

diretamente influenciado aqui, pelo tamanho da amostra. 

   

4.4.2 Análise e discussão dos dados meteorológicos 

   

Frontczak e Wargocki (2011), numa revisão da literatura sobre os fatores mais 

influentes no conforto do ambiente interno, analisaram aspectos referentes ao conforto 

térmico, conforto visual, conforto acústico e boa qualidade do ar, concluindo que os 

usuários consideram o conforto térmico como parâmetro mais importante na qualidade 

interna de um ambiente e diante disso, o desafio das pesquisas atuais em conforto 

térmico é encontrar estratégias efetivas para superar o estado de desconforto, 

utilizando o mínimo possível de energia (ZAIN; SHAHRIZAM; BAKI, 2007). 

 Diante da relevância dos aspectos térmicos do conforto, analisam-se aqui, os 

dados meteorológicos coletados in loco, que foram tabulados e consolidados em 

planilha Microsoft Excel® para o tratamento gráfico. Fez-se o uso das médias diárias 

de temperatura de bulbo úmido (TBU), temperatura de bulbo seco (TBS), umidade 

relativa do ar (UR) e velocidade média e máxima do vento (VEL. VENTO), conforme 

a tabela 13. 
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Tabela 13: Médias diárias. 

Data TBS Med. TBU Med. UR Med. 
VEL. 

VENTO 
Med. 

VEL. 
VENTO 

Max. 

15/08/2017 33,0 °C 31,5 °C 58,7% 0,0 m/s 1,6 m/s 

16/08/2017 30,7 °C 29,7 °C 72,8% 0,0 m/s 1,6 m/s 

17/08/2017 27,7 °C 27,1 °C 86,9% 0,0 m/s 1,7 m/s 

Fonte: Celuppi (2018). 
 

Observa-se uma discrepância nos dados durante os três dias de análise, no 

que se referem as médias do dia 15 de agosto de 2017, que superestimam os dados 

do período da tarde e da noite, considerando que as medições se iniciaram às 10:00h 

da manhã, da mesma forma que no dia 17 de agosto de 2017, os dados da madrugada 

e da manhã são superestimados, tendo em vista que as medições se encerraram às 

10:50h da manhã. Desta forma, os dados médios referentes ao dia 16 de agosto de 

2017, podem ser considerados os mais característicos para o período de análise, 

considerando que compreendem dados durante 24 horas, ou seja, um dia completo. 

Assim, percebem-se médias com temperatura e umidade relativa do ar elevada, bem 

como baixa velocidade do vento. 

Na figura 89, observa-se o gráfico correspondente a marcha horária da TBS, 

TBU e UR interno durante o período de análise. A TBS variou entre 25,9°C e 37,4°C, 

enquanto a TBU variou entre 25,5°C e 34,9°C. Já a UR do ar variou entre 45% e 

93,6%. Observa-se que nos períodos mais frescos ao longo do dia, ou seja, durante 

a madrugada, a UR alcança os seus valores máximos, chegando à 90%, tornando a 

habitação desconfortável. 
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Figura 89: Marcha horária da temperatura de bulbo seco, bulbo úmido e umidade relativa do 
ar interno. 

Fonte: Celuppi (2018). 

 

Já na figura 90, observa-se os dados referentes à temperatura do ar máxima, 

média e mínima externa, obtidos por meio da estação meteorológica automática do 

INMET, localizada na área urbana do município de Manacapuru/AM. Os dados 

compreendidos dentro do quadro destacado na referida figura, representam o horário 

simultâneo às medições internas. Se nas medições internas de temperatura média, 

foram coletados dados na faixa dos 25,9°C e 37,4°C, os dados externos médios 

indicam valores que variam entre 24,8 °C à 35,2 °C, o que demonstra que a habitação 

analisada confere aos moradores faixas de temperaturas médias maiores que o 

ambiente externo.  

Ao analisar-se as temperaturas externas máximas, percebe-se que estas, 

estão na faixa dos 24,9°C à 35,8°C, ou seja, os valores médios internos, superam os 

valores máximos externos. Já as temperaturas externas mínimas, encontram-se na 

faixa de 24,3°C à 34,7°C. É importante destacar que a estação meteorológica do 

INMET, localiza-se na área urbana do município, o que significa em tese, que a 

mesma sofre influência do clima urbano, denotando temperaturas externas mais 

elevadas que nas áreas rurais de Manacapuru/AM, indicando que as habitações 
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ribeirinhas conferem diariamente, situações de extremo desconforto por calor aos 

moradores.  

   

 

Figura 90: Marcha horária da temperatura do ar externo. 
Fonte: INMET. Org.: Celuppi (2018). 

   

Considerando tais dados de temperatura do ar elevados, incitam-se 

questionamentos acerca de formas de aprimorar as condições térmicas das 

habitações aqui analisadas e por isso, conhecer o comportamento climático do local 

e as características de revestimento da construção, permitem que medidas 

necessárias para o controle e gerenciamento do calor sejam eficazes (ZAIN; 

SHAHRIZAM; BAKI, 2007).  

Dito isto, para Yildiz e Arsan (2011), um fator importante nas cargas de energia 

para resfriamento são as características das janelas, como a sua área, coeficiente de 

transferência de calor e coeficiente de ganho de calor aliado a orientação das 

fachadas em climas quentes e úmidos, aspectos esses já levantados por Oliveira 

(1989), no item 2.2.1 desta pesquisa. Paralelo a isso, Cheng, Ng e Givoni (2005), 

afirmam que o efeito da cor e da massa térmica das edificações, pode influenciar 

diretamente na temperatura do ar interior, paralelo à composição da parede, 

orientação da habitação, aberturas e modo de ventilação. Sua pesquisa demonstrou 
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que o impacto da cor na temperatura interna varia de acordo com a radiação solar 

recebida pela habitação e desta forma, quanto maior o nível de radiação e mais leve 

a massa de um edifício, mais sensível será o desempenho do mesmo em relação a 

sua cor. Os pesquisadores afirmam ainda que por meio de seus experimentos, 

observaram que preta denota temperaturas internas até 10ºC superiores à cor branca, 

atestando o fato de que a cor é um dos meios mais efetivos e econômicos na redução 

de temperatura interna para climas quentes e úmidos. Já para a massa térmica, os 

autores afirmam que sua influência se apresenta mais acentuada na redução das 

temperaturas máximas, e no atraso da ocorrência de picos de temperatura por várias 

horas. Desta forma, o conhecimento do comportamento térmico dos revestimentos é 

de vital importância para o controle da quantidade de calor que entra em um ambiente, 

já que a transferência de calor, por exemplo, através de paredes isoladas, tem 

comportamento diferente ao se comparar o isolamento na parte interna com a parte 

externa (ZAIN; SHAHRIZAM; BAKI, 2007).  

Da mesma forma, Synnefa, Santamouris e Akbari (2007) verificaram que ao 

aumentar a refletância do telhado, por meio de revestimentos, é possível reduzir as 

cargas de resfriamento interna, as horas de desconforto e os picos de temperatura, 

de acordo com as condições climáticas locais. O aumento na refletância do telhado, 

bem como a estratégia de cor, já indicado por Givoni (1994) e massa apontada por 

Cheng, Ng e Givoni (2005), mostram-se positivas para aplicação nas regiões 

ribeirinhas de Manacapuru/AM. 

Chungloo e Limmeechokchai (2007), num experimento na Tailândia, 

analisaram o potencial do efeito chaminé aliado a pulverização de água no telhado, 

com o objetivo de otimizar as temperaturas internas de um ambiente em clima quente 

e úmido. Os resultados mostraram que a aplicação simultânea das duas estratégias 

proporcionou temperaturas de 2ºC a 6,2ºC inferiores ao ar ambiente, na célula 

experimental. 

Já Sanusi, Shao e Ibrahim (2013), na tentativa de encontrar uma forma de 

substituir passivamente o ar condicionado avaliaram a Earth Pipe Cooling Technology 

(tecnologia de resfriamento de terra), mais conhecido como earth tube, que consiste 

em canalizar o ar ambiente por meio de tubos de polietileno enterrados no subsolo, 

fazendo com que o solo se torne um dissipador do ar ambiente por meio da condução 

do tubo enterrado. Os autores encontraram resultados bastante promissores 

enterrando o tubo a 1 metro de profundidade, apresentando uma redução na 



117 
 

temperatura ambiente de até 6,9ºC. É importante lembrar que as habitações 

ribeirinhas consistem, na maioria, em palafitas elevadas do chão, visando as 

oscilações do rio e desta forma, torna-se necessária uma avaliação acerca da 

implicação desta distância do solo na estratégia apresentada por Sanusi, Shao e 

Ibrahim (2013), no entanto, tal estratégia pode vir a ser favorável para aplicação na 

região aqui analisada. 

Na figura 91, observam-se os dados referentes à UR externa. Os dados 

médios apresentam valores na faixa dos 40,5% a 89%, enquanto os dados médios 

internos (Figura 89) apresentam valores entre 45% e 93,4%. Observa-se aqui 

novamente que os valores dos dados internos médios superam os valores externos 

médios e tais valores são influenciados por diversos fatores, tais como: presença e 

atividade humana, equipamentos, taxa de mudança e fluxo de ar nos cômodos, 

liberação da absorção da umidade por meio de superfícies higroscópicas dos 

materiais (habitação e mobiliário) e do teor de umidade do exterior (WOLOSZYN et 

al., 2009). 

Tais números denotam um ponto que requer atenção, considerando que a UR 

interna acaba por vezes, sendo negligenciada em pesquisas, mesmo tendo 

conseqüências importantes na saúde dos ocupantes com o crescimento de 

microrganismos (mofo, bactérias e fungos), na qualidade do ar, na durabilidade do 

edifício e no consumo de energia (SIMONSON; SALONVAARA; OJANEN, 2002; 

WOLOSZYN et al., 2009; DOE; KUBOTA, 2015). 
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Figura 91: Marcha horária da umidade relativa do ar externo. 
Fonte: INMET. Org.: Celuppi (2018). 

 

Dito isso, observa-se que os materiais empregados na habitação podem 

influenciar na UR interna e um exemplo disso são os materiais higroscópicos que 

podem melhorar tais condições, quando aplicados adequadamente à base de 

madeira. Conforme Simonson, Salonvaara e Ojanen (2002), ventiladores, ar 

condicionado e aquecimento podem auxiliar no controle da umidade interna, no 

entanto em climas quentes e úmidos, tais mecanismos podem não ser capazes de 

controlar a carga latente e a umidade acaba por exceder os limites recomendados de 

60% a 70% (ASHRAE Standard 55, 2010).  

O armazenamento térmico e de umidade são importantes em climas quentes 

e úmidos, pois colaboram com a moderação da umidade no ambiente interno 

(SIMONSON, SALONVAARA, OJANEN, 2004). Desta forma, o armazenamento 

dinâmico da umidade nos materiais de construção higroscópicos, apresenta um 

grande potencial na melhora nos valores de UR interna, na qualidade de ar e 

conseqüentemente no conforto térmico interno, podendo reduzir o consumo de 

energia de 5% a 30%, associado ao uso do sistema HVAC (heating, ventilation and 

air conditioning - aquecimento, ventilação e ar condicionado) (OSANYINTOLA; 

SIMONSON, 2006). Deste modo, estruturas higroscópicas à base de madeira 



119 
 

revestida com interior permeável e impermeável melhoram significativamente o 

conforto respiratório por meio da redução dos valores máximos de UR, que se 

acumula na referida estrutura, porém tal absorção da umidade nos materiais pode 

levar a um aumento da temperatura interior (SIMONSON; SALONVAARA; OJANEN, 

2002; NEMATCHOUA et al., 2015), fato este que não é favorável à região de estudo 

aqui analisada. 

Nematchoua (2015), afirma que revestimentos internos permeáveis como 

madeira e gesso apresentam uma notável melhoria no ambiente interno, quando 

comparado com ambientes com revestimentos impermeáveis como a pintura e o 

plástico. Os revestimentos permeáveis das paredes proporcionam a absorção da 

umidade, quando ela estiver muito elevada, bem como a sua liberação quando esta 

encontra-se baixa (NEMATCHOUA, 2015). Simonson, Salonvaara e Ojanen (2004) 

afirmam que o uso de materiais higroscópicos, além de melhorar os níveis de umidade 

interna, colabora com a difusão de gases poluentes através do envelope, reduzindo a 

concentração interna de contaminantes.  

Esta estratégia focada no uso dos materiais corrobora com as observações 

para construção na região amazônica, feita por Oliveira (1989) e por Givoni (1994) 

indicando que quanto aos materiais usados para construção das habitações 

ribeirinhas, a madeira ainda é a melhor opção para o local, pelas suas propriedades 

físicas e pela acessibilidade que os ribeirinhos têm a mesma. No entanto, o que se 

observou nas medições in loco realizadas nessa pesquisa, é que mesmo com o uso 

da madeira como principal material construtivo, a habitação ainda denota valores 

elevados de umidade que estão apresentados na Tabela 6 e na Figura 27, indicando 

que o uso da madeira desassociado a outras estratégias bioclimáticas não é suficiente 

na promoção do conforto. 

Outra forma de controle da umidade relativa do ar interno foi averiguada por 

Woloszyn et al. (2009) que afirma que o uso da capacidade de amortecimento da 

umidade dos materiais de construção, mais especificamente da madeira, combinado 

ao efeito da ventilação são formas eficazes na redução da amplitude diária e das 

variações de umidade. Lucas et al. (2001) corrobora com a importância da ventilação 

no uso de estruturas higroscópicas, apontando seu potencial de minimizar a 

condensação em locais muito úmidos. Contudo, infere-se aqui a necessidade de aliar 

mecanismos de redução da umidade relativa do ar, paralelo a redução da temperatura 
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interna do ar, capazes de proporcionar um ambiente interno com maior qualidade aos 

ribeirinhos.   

Nas figuras 92 e 93 apresentam-se, respectivamente, os dados referentes à 

velocidade média e máxima do vento interno, enquanto a figura 32 apresenta as 

médias e máximas referente ao vento no ambiente externo. As velocidades médias 

internas ficam na faixa de 0 à 1,1 m/s, enquanto as velocidades máximas ficam na 

faixa de 0 à 1,6 m/s. Cabe destacar que os valores máximos aqui observados, tratam-

se de rajadas de vento que ocorreram em um baixo período de tempo, conforme a 

figura 93.  

 

 

Figura 92: Velocidade média horária do vento interno. 
Fonte: Celuppi (2018). 
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Figura 93: Velocidade máxima horária do vento interno. 
Fonte: Celuppi (2018). 

 

Lobo e Bittencourt (2003), afirmam que a velocidade do vento aceitável para 

interiores, de 0,5 m/s à 2,0 m/s, baseada em problemas de turbulencia ao invés de 

problemas de conforto, pode estar incorreta para climas quentes e úmidos, tendo em 

vista que velocidades maiores podem provomover conforto térmico, compensando tais 

desvantagens. Do mesmo modo, ao analisar os limites de velocidade para climas 

quentes e úmidos estabelecidos nas normas ASHRAE 55 (2004) e ISO 7730 (2005), 

Cândido et al (2010 a) sugere alterações nos limites máximos de velocidade do vento 

interno, tendo em vista que o movimento do ar que é considerado desconfortável nos 

demais tipos de clima, pode ser tido como confortável em climas quentes e úmidos. A 

pesquisa feita pelos autores encontrou valores de aceitação na casa dos 0.80m/s e 

até 1,60 m/s, dados estes diretamente relacionados a questão da percepção térmica, 

onde a expectativa climática interior do usuário, varia de acordo com o contexto em 

que se insere a habitação (DE DEAR, LEOW, FOO; 1991). 

  Wong et al. (2002) num estudo em Singapura, região com clima muito 

próximo ao de Manacapuru/AM, verificou que o uso do ar condicionado tem crescido 

drasticamente nos ultimos anos, porém, num momento em que prioriza-se pela 

redução de consumo energético, cresce a importância da potencialização do uso da 
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ventilação natural (VN) e de macanismo adaptativos (WONG et al., 2002; LIPING; 

HIEN, 2007). Devido ao grande adensamento habitacional em Singapura, as 

habitações acabam por sofrer obstruções, fato este que não ocorre na região de 

estudo da presente pesquisa, já que as habitações ribeirinhas encontram-se em áreas 

rurais, denotando um forte potencial para o estudo de estratégias de ventilação 

natural, aliado a aceitação de maiores valores de ventilação por habitantes de climas 

quentes e úmidos (DE DEAR; LEOW; FOO, 1991; LOBO; BITTENCOURT, 2003; 

FERIADI; WONG, 2004; CANDIDO et al., 2010 a; CANDIDO et al., 2010 b; 

FRONTCZAK; WARGOCKI, 2011; CANDIDO; DE DEAR, LAMBERTS; 2011).  

Ainda no estudo de Wong et al. (2002), observou-se que o movimento do ar 

tem influência na sensação de conforto dos moradores locais aliviando os efeitos da 

alta temperatura e melhora na sensação de conforto dos habitantes, tendo em vista 

que os ocupantes preferem tomar primeiramente medidas adaptativas de controle 

ambiental (janela, ventilador, ar condicionado) para posteriormente recorrerem a 

ajustes pessoais que envolvam termorregulação (roupa, banho, bebidas), o que 

corrobora com a abordagem adaptativa, onde o usuário de um ambiente ventilado 

naturalmente é considerado um sujeito dinâmico, que interage com o seu entorno 

ajustando-se à temperatura interna e não um ocupante passivo, sujeito apenas as 

condições internas (DJAMILA; CHU; KUMARESAN, 2013), fatores esses que são 

favoráveis à aplicação de estratégias de ventilação natural. Por outro lado, Nguyen, 

Singh e Reiter (2012) afirmam que em situações de temperatura e umidade bastante 

elevados, as ações adaptativas podem não ser tão efetivas, o que pode indica a 

necessidade associação de estratégias bioclimáticas a sistemas de HVAC. 

Estas observações são válidas na análise qualitativa da velocidade do ar 

interno, de que dispõe a habitação aqui analisada, pois ao observar a figura 30, 

percebe-se que o pico de velocidade média do ar de 1,1 m/s, ocorre durante um 

pequeno período do dia e nas demais horas observa-se uma velocidade bastante 

inferior. Percebe-se também que durante o período da noite, não ocorre ventilação na 

habitação e isso está associado, ao fato de que os moradores tem por hábito fechar 

suas casas, para evitar que  pequenos animais e outros insetos possam entrar em 

suas casas. 

Paralelo à isso, Kubota, Chyee e Ahmad (2009), analisaram o potencial da 

ventilação noturna na Malásia, região de clima quente e umido, e observaram que 

esta estratégia proporciona melhores condições de conforto térmico para casas 
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geminadas em comparação a outras estratégias de ventilação, apresentando-se com 

um grande potencial na eliminação do uso noturno do ar condicionado - AC. 

Evidentemente, o desempenho da ventilação noturna depende das condições 

climáticas ambientais, bem como os parâmetros físicos da habitação, no entanto trata-

se de uma técnica de refrigeração passiva, de baixo custo, que pode vir a contribuir 

na redução da carga de resfriamento da habitação além de melhorar o conforto 

térmico dos ocupantes (KUBOTA; CHYEE; AHMAD, 2009), apresetando-se assim, 

como uma estratégia positiva para a região de Manacapuru/AM. É importante destacar 

ainda que, as aberturas para favorecimento da ventilação natural devem ser 

sombreadas para evitar uma alta absorção da radiação solar, bem como evitar que o 

ambiente interno esteja exposto as chuvas (GIVONI, 1994). 

Liping e Hien (2007), analisaram ainda, quatro estratégias de ventilação em 

Singapura: ventilação noturna, ventilação durante o dia, ventilação durante o dia 

inteiro e sem ventilação. Tal análise permitiu que os autores concluíssem que a 

ventilação de um dia inteiro pode fornecer melhores condições de conforto em climas 

quentes e umidos, aliados a aberturas na fachada norte/sul (GIVONI, 1994; LIPING; 

HIEN, 2007), capaz de proporcionar um ambiente interior com melhor conforto 

térmico, o que corrobora com a pesquisa de Kubota, Chyee e Ahmad (2009), sobre o 

potencial noturno da ventilação natural, estratégia esta que não é aproveitada pelos 

ribeirinhos. Toe e Kubota (2015), tambem ressaltam o potencial da ventilação noturna 

para resfriamente do ambiente interno e sugerem o uso de exaustores e átrios para 

aumentar a taxa de ventilação em toda a habitação no período noturno, lembrando 

que as aberturas próximas ao teto favorecem a liberação do ar quente. No caso das 

aberturas para ventilação noturna, há de se considerar também questões referentes 

à segurança, insetos, chuva, poluição sonora e poluição do ar (TOE; KUBOTA, 2015). 

Em edifícios naturalmente ventilados, a fachada acaba por tomar maior 

importância no desempenho térmico, deixando em segundo lugar as condições 

climáticas, fazendo com que o aumento da relação entre parede e janela apresente-

se favorável na melhora do conforto, aliado à dispositivos horizontais de 

sombreamento nas quatro fachadas (LIPING; HIEN, 2007; YILDIZ; ARSAN, 2011). 

Givoni (1994) sugere ainda que fachadas orientadas em âgulos de 30º a 120º oblíquas 

aos vento dominantes, aliados ao uso de aberturas nas paredes de barlavento e 

sotavento, podem fornecer uma ventilação cruzada efetiva 
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Ao observar ainda os dados que compreendem o período simultâneo de 

medições internas na Figura 89, percebe-se que as velocidades médias externas 

ficam na faixa de 0 à 4,2 m/s, enquanro as máximas (rajadas) apresentam valores de 

0,1 à 7,3 m/s. É importante lembrar que o sensor de vento das estações 

meteorológicas automáticas do INMET, localizam-se a 10m de altura, enquanto o 

sensor de velocidade do vento da estação meteorológica automática portátil interna 

localiza-se a 1,75m de altura. 

 

 
Figura 94: Velocidade média e máxima horária do vento externo. 

Fonte: INMET. Org.: Celuppi (2018). 

   

Todas as estratégias aqui abordadas com o objetivo de trazer melhores 

condições internas de conforto aos ribeirinhos, fazem parte do enfoque bioclimático 

da arquitetura, que prima pelo uso de mecanismos naturais para a produção de 

habitações saudáveis, evitando o uso de agentes mecânicos no controle climático 

(OLGYAY, 1963). Observa-se, na análise dos dados meteorológicos e de acordo a 

bibliografia aqui abordada, que a ventilação natural pode ser o agente principal na 

melhora do conforto térmico interno e desta forma, percebe-se a necessidade de aliar 

um sistema de ventilação, capaz de evitar o problema noturno com insetos e pequenos 

animais, aliado ao uso de materiais adequados (cor e revestimentos), que 
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consequentemente serão capazes de proporcionar menores temperaturas internas ao 

mesmo tempo em que reduzem os valores de UR. 

Com base na insersão da arquitetura na região amazônica e o enfoque 

bioclimático, bem como na literatura abordada na análise dos dados meteorológicos, 

observou-se estratégias (Figura 95) que podem ser adotadas como adaptação para 

as casas já existentes: 

 O uso do efeito chaminé, por meio de exaustores e aberturas próximas 

ao chão protegidas por tela; 

 O favorecimento da ventilação noturna, com o uso de telas de proteção 

nas aberturas, com a finalidade de evitar insetos e pequenos animais; 

 A instalação de earth tube; 

 Pintura do telhado visando a refletância da radiação recebida. 

 

 

Figura 95: Croqui representativo das estratégias para habitações já existentes. 
Fonte: Celuppi (2018). 

 

Já para uma casa nova (Figura 96), que pode ser construída visando o 

enfoque bioclimático, identificou-se algumas estratégias que podem ser desenvolvidas 

em fase de projeto e execução, que podem ainda, ser projetadas aliando ao projeto 

do ciclo de vida do sistema produto, considerando o seu desenvolvimento desde a 

fase de planejamento até o seu descarte. Desta forma a arquitetura bioclimática na 

região de estudo pode conferir um desevolvimento arquitetônico sustentável aos 

ribeirnhos. Estas estratégias podem ser: 

 O uso do efeito chaminé por meio de abeturas na parte mais alta da 

casa, e aberturas próximas ao chão aliado ao uso de telas; 

 O favorecimento da ventilação noturna, com o uso de telas de proteção 
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nas aberturas, com a finalidade de evitar insetos e pequenos animais; 

 Grandes beirais para proteção da radiação solar e da chuva em todas 

as fachadas. 

 Pintura do telhado visando a refletância da radiação recebida; 

 Utilização da madeira, tendo em vista suas propriedades 

higroscópicas; 

 Projeto de aberturas principais visando a fachada norte/sul, com a 

finalidade de proporcionar uma melhor ventilação cruzada, por meio 

dos ventos predominantes; 

 A instalação de earth tube. 

 

 

Figura 96: Croqui representativo das estratégias para novas habitações. 
Fonte: Celuppi (2018). 

 

4.4.3 O modelo de conforto adaptativo 

 

A habitação analisada (Figura 97) é constituída de madeira originada da 

espécie cumaru e a cobertura é de telha de zinco, visivelmente oxidada pelo tempo. 

Partes da casa possuem forro de madeira, enquanto outras não dispõem de forração 

e com base nisso, instalou-se a estação meteorológica em um dos cômodos sem forro, 

tendo em vista que a maioria das casas ribeirinhas visitadas não o utilizam, 

proporcionando que o equipamento coletasse dados que melhor representassem as 

casas locais. 
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Figura 97: Habitação analisada e estação meteorológica automática portátil. 

Fonte: Celuppi (2018). 

 

É importante destacar que a casa analisada dispõe de grandes beirais que 

permitem a proteção das aberturas em épocas de chuvas, bem como da radiação 

solar, além de oportunizar um espaço de convivência na varanda da casa, no entanto 

tal situação não é encontrada na maioria das habitações observadas durante o 

período de pesquisa (Figura 98). 

 

 
Figura 98: Habitações ribeirinhas da comunidade "Pesqueiro". 

Fonte: Celuppi (2018). 
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A habitação analisada (Figuras 97 e 99) possui 134,56 m² de área e 

considerando a varanda, possui 285,94 m². Com orientação noroeste, apresenta uma 

arquitetura detalhada, quando comparada às casas da região, com o uso de madeiras 

originadas da espécie de cumaru, dispostas na diagonal, alterando o sentido de dois 

em dois montantes. As paredes externas são finas, com tábuas pregadas de 2,3 cm 

de espessura. As divisões internas do ambiente contam com paredes baixas com 

forração em alguns cômodos. A habitação encontra-se elevada por pilotis a 1,4 metros 

do chão proporcionando a troca de calor por meio do piso. Possui três quartos, uma 

sala e uma cozinha, além de um banheiro localizado na varanda. As repartições 

internas são constituídas de madeira e os cômodos não possuem portas, apenas 

cortinas. A cobertura constituída de telha de zinco, tem estrutura de tesouras 

espaçadas a cada 2,90 metros, com telhas de zinco e o pé direito de 2,4 metros. 

Na investigação de aspectos relacionados as questões de conforto térmico, a 

composição do volume arquitetônico (piso, parede e cobertura) tem grande 

importância na fundamentação da discussão e neste sentido a NBR 15220-3 (2005) 

apresenta recomendações para a zona brasileira bioclimática 8 (zona onde se insere 

o município de Manacapuru-AM), sugerindo ventilação cruzada permanente, 

estratégia utilizada apenas durante o dia nas casas ribeirinhas (os moradores locais 

têm o hábito de fechar suas casas no fim do dia para evitar que insetos e pequenos 

animais adentrem o ambiente). Sugere também o sombreamento das fachadas e 

aberturas, estratégia que é utilizada na casa aqui analisada, porém, é negligenciada 

na maioria das habitações locais. A norma recomenda ainda que os cômodos de 

permanência prolongada sejam evitados na face oeste e na habitação em questão, 

tais cômodos estão voltados a nordeste e sudeste. 
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Figura 99: Perspectivas e corte da habitação analisada. 

Fonte: Dos autores. 
 

A teoria do conforto térmico estável proposta por Fanger (1970), foi 

confrontada inicialmente por Nicol e Humphreys (1972), que apresentaram o conceito 

de adaptação do ocupante a situações de desconforto térmico, fato este que não era 

considerado por Fanger. A partir disso, diversas pesquisas foram desenvolvidas, 

considerando o potencial do modelo adaptativo de conforto, que proporciona uma 

grande capacidade de economia de energia ao considerar que os ocupantes se 

adaptam às mudanças do clima externo, por meio de alterações em seu 

comportamento (MCCARTNEY; NICOL, 2002; NGUYEN; SINGH; REITER, 2012). 

Nguyen, Singh e Reiter (2012) desenvolveram um modelo de conforto 

adaptativo para edificações naturalmente ventiladas em regiões quentes e úmidas do 

sudeste asiático, região de mesmo tipo climático de Manacapuru-AM. O modelo 

proposto pelos autores calcula a temperatura de conforto interna como uma função 

linear da temperatura média mensal externa, tendo em vista que no decorrer de um 

mês, as variações de temperatura externa em climas quente e úmido durante o dia 

são mínimas, o que valida o uso da média mensal externa para cálculo da temperatura 

de conforto (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AN AIR-

CONDITIONING ENGINEERS-ASHRAE, 2010; NGUYEN; SINGH; REITER, 2012; 

TOE; KUBOTA, 2013; MISHRA, 2015).  
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A equação de conforto obtida por Nguyen, Singh e Reiter (2012) é próxima as 

equações fornecidas pela ASHRAE 55-2004 e pela norma européia EN15251, o que 

aponta para uma tendência convergente nos estudos de conforto adaptativo 

(NGUYEN; SINGH; REITER, 2012), no entanto, de acordo com Mishra e Ramgopal 

(2013), o modelo de conforto térmico adaptativo para regiões quentes e úmidas do 

sudeste asiático, apresenta menor erro geral na previsão do conforto, quando 

comparado a EN15251 e a ASHRAE 55-2004, tornando-o uma preferível e lógica 

escolha.  

Da mesma forma, Lachireddi, Muthukumar e Subudhi (2017) também indicam 

o uso do modelo para o sul da Índia, região de mesmo tipo climático de Manacapuru-

AM e afirmam que os modelos de conforto proposto pela EN15251 e pela ASHRAE 

55 (2004) não são adequados para prever a temperatura de conforto naquela região. 

Com base nisso aplicou-se a equação do modelo de conforto adaptativo 

(Equação 1) para o sudeste asiático aos dados climáticos de Manacapuru-AM, com o 

objetivo de verificar se as temperaturas internas da habitação ribeirinha analisada 

correspondem a temperatura de conforto obtida no modelo. Para tanto, utilizou-se a 

média mensal de temperatura para agosto de 2017, obtida por meio da estação 

meteorológica automática do INMET, localizada na área urbana do município. 

A faixa de conforto com 80% de aceitação para a Equação 1 é de 

aproximadamente ± 3 °C em torno da temperatura de conforto apontada pelo modelo 

(NGUYEN; REITER, 2014) e o resultado da aplicação do modelo está apresentado na 

Tabela 5. 

 

 
Tabela 14: Temperaturas de conforto obtidas pelo modelo Nguyen, Singh e Reiter (2012). 

Média externa 

mensal 
     

Temperatura 

média (°C) 

Temperatura de conforto por 

Nguyen, Singh e Reiter 

(2012) (°C) 

Faixa de temperatura de 

conforto por Nguyen e 

Reiter, (2014) (°C)  

Agosto de 2017 

em Manacapuru-

AM (INMET) 

        28,3 28,4 25,4 a 31,4 

Fonte: Celuppi (2018). 
 

De acordo com a Tabela 14, o modelo sugere a temperatura de conforto para 

a Manacapuru-AM de 28.4°C. Diante do resultado obtido pelo modelo, buscou-se 

compará-lo com os dados encontrados na casa analisada nesta pesquisa, com a 

finalidade de verificar se a habitação proporciona períodos dentro da faixa de conforto 
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proposta pelo modelo e compreender se sua tipologia e estratégias construtivas são 

favoráveis àquela região. 

Para tal comparação, utilizou-se das médias horárias de temperatura do ar, 

referentes ao dia 16 de agosto de 2017, como dia característico dentro do período de 

pesquisa nas comunidades ribeirinhas de Manacapuru-AM, tendo em vista que este 

dia teve medições completas durante 24 horas ininterruptas. 

A Tabela 15, apresenta as médias horárias de temperatura do ar interno e 

destaca os períodos em que a habitação não atingiu a faixa de temperatura de 

conforto indicada pelo modelo, a partir da temperatura média do mês de agosto de 

2017, bem como na Figura 100, que ilustra tais dados. Observou-se que esta 

temperatura é atingida durante o período que compreende às 18h00 às 08h00, 

proporcionando um período de 15 horas dentro da faixa de conforto. Ao observar a 

média diária de temperatura do ar de 29,7 °C, referente ao dia 16 de agosto de 2017 

na habitação, percebeu-se que a mesma se encontrava dentro da faixa de conforto 

indicada pelo modelo.    
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Tabela 15: Temperatura média horária da habitação analisada. 
Horário Temperatura Média (°C) 

00:00 

01:00 

02:00 

03:00 

04:00 

05:00 

06:00 

07:00 

08:00 

09:00 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

18:00 

19:00 

20:00 

21:00 

22:00 

23:00 

27,9 

27,5 

27,2 

27,0 

27,3 

27,0 

27,1 

28,6 

30,0 

32,1 

33,8 

35,1 

35,7 

36,1 

36,3 

35,4 

34,0 

32,5 

31,4 

30,8 

30,0 

29,0 

27,9 

27,4 

Fonte: Celuppi (2018). 
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Figura 100: Marcha horária da temperatura interna do ar e o modelo de conforto adaptativo 

por Nguyen, Singh e Reiter (2012). 
Fonte: Celuppi (2018). 

 

Para melhor compreender se o modelo de conforto proposto por Nguyen, 

Singh e Reiter (2012) é válido para a situação real de Manacapuru-AM, especialmente 

nas comunidades ribeirinhas do município, fez-se uma relação das repostas 

referentes a pergunta “como se sente nesse exato momento” do questionário, com a 

temperatura de conforto obtida por meio do modelo. 

Como já mencionado anteriormente a aplicação dos questionários deu-se em 

três períodos do dia, 08h30, 12h30 e 20h30 e com base no resultado obtido por meio 

do modelo, apenas o período das 12h30 não se encontra dentro da faixa de 

temperatura de conforto. Porém, as respostas ao questionário indicam que para o 

período das 08h30, 47% das respostas são para “nem frio nem calor”, o que significa 

que estes inquiridos se encontram em conforto e para as 12h30, 68,72% das 

respostas indicam “muito calor”. Já o período das 20h30, não apresenta respostas 

com grande concentração como os demais, pois 29,17% são para “um pouco de 

calor”, seguidos de 27,08% para “muito calor”, 25% para “nem frio nem calor”, 16,67% 

para “calor” e 2,08% para “um pouco de frio”, no entanto, de acordo com as respostas 

para este período, 72,92% das respostas concentram-se entre “um pouco de calor” e 

“muito calor”.   

Com base na escala de 7 pontos da ASHRAE, observou-se que apenas no 

período das 08h30, um maior número de inquiridos encontrava-se na faixa de 
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conforto, levantando pontos importantes a serem discutidos. Como já mencionado 

anteriormente, a habitação monitorada durante o período de pesquisa dispõe de 

grandes beirais que permitem a proteção das aberturas em épocas de chuvas e 

conseqüentemente o uso da ventilação cruzada durante estes períodos, bem como a 

proteção da radiação solar, atendendo as recomendações projetuais a zona 

bioclimática (NBR 15220-3, 2005), no entanto a maioria das casas observadas 

durante a pesquisa não utilizam destas estratégias, privando-as dos benefícios do uso 

das mesmas.  

As respostas ao questionário aqui analisadas, não correspondem apenas aos 

inquiridos que residiam na casa objeto de estudo da presente pesquisa, casa esta que 

faz uso de algumas estratégias para a melhoria das condições climáticas internas, 

mas sim de inquiridos que residiam nas duas comunidades observadas, nas quais a 

maioria das habitações não apresentava um desenho construtivo favorável as 

condições climáticas locais. Das casas visitadas, 47,92% eram da tipologia flutuante, 

que ao nível de significância de 5% apresentou maior valor médio indicando que a 

mesma conferia maior desconforto por calor aos usuários, o que influenciou 

diretamente nas respostas dos inquiridos. 

O uso do modelo adaptativo de conforto se dá considerando que o ser humano 

se adapta às mudanças climáticas do ambiente externo (MCCARTNEY; NICOL, 2002; 

NGUYEN; SINGH; REITER, 2012) e seu uso oferece um grande potencial para 

economia de energia, além de favorecer o uso de estratégias bioclimáticas com vistas 

ao desenvolvimento sustentável (ABIODUN, 2014), em um contexto atual em que os 

projetos construtivos devem ultrapassar os ambientes controlados artificialmente, a 

favor da natureza e não contra ela (MISHRA; RIMGOPAL, 2013). 

Deste modo, a validação dos modelos de conforto adaptativo se dá paralelo 

ao uso de estratégias bioclimáticas que favoreçam a otimização das condições 

climáticas internas de uma edificação. Trata-se de um desenvolvimento arquitetônico 

integrado com vistas à diminuição do uso de mecanismos ativos para a promoção do 

conforto, com a finalidade de potencializar o uso de mecanismos bioclimáticos 

passivos. 

 Assim, ao considerar-se a Tabela 15 e a Figura 100, que apresentam o 

cenário interno de uma habitação que utiliza de algumas estratégias bioclimáticas e 

atende a algumas das recomendações da normativa brasileira, pode-se observar que 

a referida habitação proporciona 15 horas dentro da faixa de conforto apontada pelo 
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modelo de Nguyen, Singh e Reiter (2012), indicando que com a utilização correta de 

estratégias bioclimáticas, as 15 horas dentro da faixa de conforto aqui indicada, 

podem ser aprimoradas para um maior período. Tal fato indica ainda, um potencial de 

melhoria nas condições climáticas internas das demais habitações observadas nas 

comunidades ribeirinhas de Manacapuru-AM, que podem sofrer intervenções de 

adaptação, da mesma forma que futuras habitações locais podem ser concebidas, 

com base no modelo adaptativo de conforto proposto pelos autores, aliado a 

estratégias bioclimáticas para o clima local. 

No entanto, a norma brasileira, NBR 15575, (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2013) considera a resposta térmica global dinâmica de uma 

edificação, quando exposta a um tipo climático específico, indicando faixas de 

desempenho: mínimo, intermediário e superior, conforme a Tabela 16. 

 
Tabela 16: Faixa de desempenho para um dia típico de verão. 

FAIXA DE 

DESEMPENHO 
DESEMPENHO 

Mínimo Temperatura máxima interna < temperatura máxima externa 

Intermediário Temperatura máxima interna < temperatura máxima externa (menos 2°C) 

Superior Temperatura máxima interna < temperatura máxima externa (menos 4°C) 

Fonte: NBR 15575 (2013). 
 

Com base no exposto na Tabela 16, fez-se um comparativo entre as 

temperaturas máximas internas e externas, conforme a Figura 101 e observou-se que 

a habitação confere temperaturas máximas superiores ao ambiente externo, não 

atendendo sequer, o desempenho mínimo apontado na norma brasileira, indicando 

uma discrepância entre as respostas da habitação ao modelo de conforto adaptativo 

para regiões de clima quente e úmido e a norma brasileira. 
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Figura 101: Temperatura máxima interna e externa. 

Fonte: Celuppi (2018). 

 

Porém, um ponto importante observado nesta pesquisa está apresentado na 

Figura 84 e na Tabela 8, que abordam a aceitação do usuário às condições climáticas 

de suas casas, nas quais observou-se que embora os usuários percebam um 

ambiente desconfortável por calor e prefiram um ambiente mais fresco, os mesmos 

aceitam àquelas condições. Este fato está diretamente ligado aos aspectos 

experimentados pelo indivíduo ao longo de sua vida, bem como às questões 

adaptativas do ser humano, indicando que o usuário está adaptado e aclimatado ao 

ambiente em que vive, confirmando os apontamentos de De Dear, Leow e Foo (1991), 

Lobo e Bittencourt (2003), Feriadi e Wong (2004), Candido et al. (2010 a), Candido et 

al., (2010 b) Frontczak e Wargocki (2011), Candido, De Dear e Lamberts (2011), 

Nguyen, Singh e Reiter (2012), Gobo et al. (2017) e Gobo, Galvani e Wollmann (2018). 

 Desta forma, pode-se afirmar que habitantes de clima quente e úmido, são 

menos suscetíveis as temperaturas elevadas, assim como a valores elevados de 

umidade relativa do ar, corroborando com o fato aqui apontado de que estratégias 

bioclimáticas aliadas a modelos de conforto adaptativos, são um positivo mecanismo 

na redução do uso de meios ativos para a promoção do conforto, em contrapartida ao 

disposto na norma brasileira de desempenho. 
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4.4.4 Experimentos de conforto térmico 

 

Para simular a situação de conforto térmico dentro da edificação ribeirinha 

idealizou-se um estudo por meio de modelos experimentais em caixas que 

representam os materiais utilizados nas habitações ribeirinhas em escalas reduzidas. 

O objetivo deste experimento foi compreender o impacto das vedações finas e da telha 

de zinco no desempenho térmico do edifício, com a finalidade de verificar a eficiência 

de algumas estratégias bioclimáticas.  

Desenvolveu-se então, uma estação de estudo na do Edifício Modesto 

Carvalhosa, na Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo, no sétimo andar 

(Figuras 102 e 103). As caixas (Figura 102) foram construídas elevadas do solo com 

paredes e pisos compostos de madeira com espessura de 15 mm. A cobertura foi 

construída a partir de telha de zinco com espessura de 5 mm. Os quatro modelos 

construídos são idênticos em relação a materiais e dimensões, no entanto se 

diferenciam se em relação as aberturas. Este método construtivo do modelo propiciou 

uma análise comparativa entre os modelos. 

Cada caixa possui dimensões de 0,60 m x 0,60 m no total, considerando a 

presença ou não de forro. Conforme a Figura 102 a primeira caixa, à esquerda, é a 

única com ventilação cruzada no cubo, forro de madeira e ventilação entre a telha de 

zinco e o forro. A segunda caixa não possuí aberturas e nem forro, sendo que neste 

modelo a telha é colada diretamente no teto. A terceira caixa possui forro de madeira 

entre a caixa e a telha. Por fim, a quarta caixa, apresenta o uso do forro ventilado, por 

meio da utilização de ventilação entre a telha e o forro. A temperatura de cada caixa 

é captada por meio de um termômetro localizado a 40 cm da base e próximo ao centro 

da estrutura.  
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Figura 102: Modelos de caixas que representam os materiais utilizados na habitação 

ribeirinha. 
Fonte: Dos autores. 

 

 
Figura 103: Caixas que representam os materiais utilizados na habitação ribeirinha. 

Fonte: Dos autores. 
 

Para compreender os resultados obtidos por meios dos modelos, considerou-

se o mês de fevereiro, um dos meses mais chuvosos e quentes do ano na cidade de 

São Paulo - SP, como o mais semelhante à situação estudada de Manacapuru – AM, 

tendo em vista que não foi possível a construção deste experimento na área ribeirinha 

analisada nesta pesquisa. Conforme o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia, 
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2018) o verão 2017/2018 foi o menos chuvoso em 15 anos, registrando apenas 

metade da chuva esperada para o mês de fevereiro.  

Os dados coletados a partir do experimento, são tratados por meio do sistema 

de aquisição de dados AqDados® desenvolvido pela Lynx, que registra as 

temperaturas por meio de termômetros digitais tipo poli PM 500 e são convertidas em 

dados que posteriormente são transformados em gráficos no programa 

AqDAnalysis®. 

A partir dos gráficos sobrepostos (Figura 104) foi possível observar o aumento 

da temperatura às 12h00, na caixa 2 (fechada sem forro), que apresenta, no período 

da madrugada, a temperatura mais baixa dentre os quatro modelos. Isto se dá devido 

a diminuição de barreiras pela qual o calor precisa ultrapassar, resfriando rapidamente 

no entardecer. A temperatura interna da caixa 1 (ventilação cruzada com forro 

ventilado) é a mais fresca no período das 12h00, que durante a noite apresenta a 

segunda temperatura mais baixa. 

 

 

Figura 104: Temperaturas obtidas com os quatro modelos de caixas entre os dias 05 e 27 
de fevereiro de 2018. 
Fonte: Dos autores.  

 

Nos períodos em que a insolação direta na cobertura é maior, as temperaturas 

internas ultrapassam a externa (Figura 105) e isso se dá devido ao uso das telhas 

metálicas, que absorvem mais calor do que outros tipos de coberturas. Este fato é de 

grande relevância pois todas as habitações visitadas durante o estudo in loco em 

Manacapuru – AM, utilizam-se de telhas metálicas como cobertura, contribuindo para 

o aumento da temperatura interna das mesmas devido ao alto índice de absorção de 
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energia do material e apresentando-se como um fator principal nas condições de 

conforto 

A literatura mostra que o uso de atribuição de uma camada interna isolante 

(telha sanduiche) proporciona a redução de energia transmitida, assim como a 

coloração da telha metálica, sendo que materiais mais claros, reflexivos e menos 

absorventes, podem também influenciar, como destacado por Cheng, Ng e Givoni 

(2005), que afirmam que o efeito da cor, pode influenciar diretamente na temperatura 

do ar interior, paralelo à composição da parede, orientação da habitação, aberturas e 

modo de ventilação. Sua pesquisa demonstrou que o impacto da cor na temperatura 

interna varia de acordo com a radiação solar recebida pela habitação e desta forma, 

quanto maior o nível de radiação e mais leve a massa de um edifício, mais sensível 

será o desempenho do mesmo em relação a sua cor. Os pesquisadores observaram 

ainda, por meio de seus experimentos que a cor preta denota temperaturas internas 

até 10ºC superiores à cor branca, atestando o fato de que a cor é um dos meios mais 

efetivos e econômicos na redução de temperatura interna para climas quentes e 

úmidos, como é o caso de Manacapuru – AM. 

 

 
Figura 105: Picos de temperatura, para cada período do dia. 

Fonte: Dos autores. 

 

Quanto à existência ou não de ventilação entre forro e telha o estudo não foi 

conclusivo, pois ambas as caixas, 3 (fechada com forro) e 4 (fechada com forro 

ventilado) apresentaram médias semelhantes no período de análise, apresentando-

se, na maior parte do período analisado, como as caixas com maior temperatura 
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interna (Figura 105). Pode-se observar também, na Figura 106, que as caixas mais 

quentes para o período das 12h00, são a 2 e 4. Já as caixas 1 e 3 apresentam-se 

como as mais frescas, respectivamente.  

Para o período da noite, a caixa 4 (fechada com forro ventilado) foi a mais 

quente nos 22 dias analisados, no entanto este fato pode se dar devido ao ambiente 

circundante (Figura 103) em que a tipologia construtiva do prédio onde está alocado 

o experimento interfere na ventilação a qual os modelos são submetidos. Este fato 

pode ter limitado a análise da caixa 4. 

Fez-se também uma análise específica do dia 08 de fevereiro de 2018, pois 

este dia teve as temperaturas mais elevadas do período analisado neste mês. Deste 

modo a Figura 106 ilustra os dados referentes a temperatura do ar interno das quatro 

caixas experimentais e pode-se perceber que neste dia, a caixa 1 (ventilação cruzada 

e forro ventilado) apresenta as temperaturas mais amenas, que variam de 20,46 °C e 

36,90 °C. A caixa 2 (fechada sem forro) apresenta temperaturas entre 19,54 °C e 

43,00 °C. A caixa 3 (fechada com forro) apresenta temperaturas na faixa dos 19,06 

°C a 42,21 °C e por fim, a caixa 4 (fechada com forro ventilado) apresenta 

temperaturas entre 20,58 °C e 41,77 °C.  

 

 
Figura 106: Marcha horária da temperatura do ar interna nos quatro modelos de caixas 

experimentais. 
Fonte: Dos autores. 

 

Ao considerar a região de estudo desta pesquisa, Manacapuru – AM, região 

de clima com elevados valores de temperatura e umidade do ar, assim como o objetivo 
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de compreender as melhores tipologias construtivas para aquela região com a 

finalidade de conferir ambientes com melhores condições de conforto, percebe-se que 

a caixa 1 (ventilação cruzada e forro ventilado) é a melhor tipologia experimentada 

para aquela situação, seguida da caixa 4 (fechada com forro ventilado). 

As temperaturas observadas na caixa 2 (fechada sem forro) conferem as 

piores condições de conforto térmico para a região de estudo, mostrando importância 

do uso de ventilação, seja por meio do forro ventilado ou da ventilação cruzada, na 

promoção de temperaturas mais amenas. 

Para compreender melhor o efeito da ventilação cruzada, Liping e Hien 

(2007), analisaram quatro estratégias de ventilação em Singapura: ventilação noturna, 

ventilação durante o dia, ventilação durante o dia inteiro e sem ventilação. Tal análise 

permitiu que os autores concluíssem que a ventilação de um dia inteiro pode fornecer 

melhores condições de conforto em climas quentes e úmidos, assim como em 

Manacapuru – AM, aliados a aberturas na fachada norte/sul (GIVONI, 1994; LIPING; 

HIEN, 2007). Toe e Kubota (2015), também ressaltam o potencial da ventilação 

noturna para resfriamento do ambiente interno e sugerem o uso de exaustores e átrios 

para aumentar a taxa de ventilação em toda a habitação no período noturno, 

lembrando que as aberturas próximas ao teto favorecem a liberação do ar quente.  

Já as temperaturas observadas na caixa 3 (fechada com forro) corroboram 

com o fato de que o forro é uma favorável estratégia para a diminuição dos picos de 

temperatura máxima interna, assim no desenvolvimento da pesquisa. 

Cabe destacar aqui, que esta pesquisa experimental está considerando 

apenas as condições de temperatura do ar interno, no entanto de acordo com a 

literatura abordada no item 4.4.2 deste relatório, que faz uma análise qualitativa da 

situação climática encontrada in loco, pode-se afirmar que a umidade relativa do ar é 

um fator de extrema importância na construção da percepção climática do usuário.  

Para compreender o comportamento das caixas experimentais em relação ao 

ambiente externo, a Figura 107 apresenta dados de temperatura do ar referentes ao 

dia 08 de fevereiro de 2018. Para esta análise aliou-se aos dados de temperatura 

interna, dados de temperatura externa, obtido por meio da estação meteorológica 

automática portátil, utilizada nas pesquisas in loco em Manacapuru – AM. No entanto, 

devido à um erro no equipamento o mesmo só registrou dados dentro do período das 

10h00 às 17h00, erro este que só foi constatado posteriormente. Dito isso, optou-se 
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por utilizar apenas este período para compreender o comportamento das caixas frente 

a temperatura externa. 

 

 
Figura 107: Temperaturas externas e internas das caixas para o dia 08 de agosto de 2018. 

Fonte: Dos autores. 

 

 Pode-se perceber que para este período do dia a temperatura externa variou 

entre 29,36 °C e 32,43 °C. Ao considerar o desempenho global do modelo, conforme 

já apontado no item 4.4.3 deste relatório, referente a NBR 15575 (2013), as caixas 

aqui experimentadas não atendem a faixa de desempenho mínimo da norma. No 

entanto, ao considerar que o estudo aqui apresentado trata-se de um experimento, 

com a finalidade compreender a melhor tipologia dentre as experimentadas e 

considerando ainda as limitações observadas devido a tipologia construtiva do 

ambiente circundante, bem como o fato de que as caixas estão na cobertura de um 

edifício sobre laje de concreto armado que contribui para o aquecimento da caixas, 

pode-se afirmar que a o uso de ventilação cruzada, aliado ao forro ventilado 

contribuem positivamente nas condições de conforto térmico para as habitações 

ribeirinhas de Manacapuru – AM. 

Contudo, observou-se que, embora algumas limitações, o experimento foi 

favorável na compreensão das tipologias construtivas analisadas. No entanto, sugere-

se que futuras pesquisas experimentais possam verificar o desempenho de outras 

camadas construtivas aliadas às existentes, tanto para paredes e pisos, quanto para 

coberturas. 
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4.5 Bairro da “Correnteza”: a problemática urbana 

 

No bairro da Correnteza, localizado no centro urbano do município de 

Manacapuru, existem ocupações informais, como destaca o mapa na Figura 108. 

Conforme consta do Plano Diretor do município de 2010, a Secretaria da Defesa Civil 

informou que as famílias que lá residiam deveriam ser retiradas daquela área de risco 

que ´considerada de risco.  No ano de 2017, três bairros pertencentes ao município 

estavam em estado crítico: “São Francisco” com 397 famílias, “Liberdade” com 377 e 

o bairro “Correnteza” com 330 famílias. 

 Segundo Junk et al. (1989) este ambiente se destaca por caracterizar uma 

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. A 

paisagem é composta por rios, igarapés, lagos, praias, matas de várzea, e matas de 

terra firme.  

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.   
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Figura 108: Situação urbana - Bairro da Correnteza. 
Fonte: Google Earth 

 

O bairro da Correnteza em Manacapuru é um exemplo desse fenômeno que 

foi identificado nas visitas. Os ribeirinhos trouxeram seus costumes da zona rural, e 

de forma desorientada, aplicaram seus costumes na cidade, criando problemas de 

higiene e segurança, por se instalarem em áreas mapeadas pelo Guarda Civil como 

áreas de risco. As famílias que residiam a quilômetros de distância umas das outras, 

agora estão muito próximas (entre cinco a dez metros) de distância. (SAUNDERS, 

2013). Em Manacapuru estes muitos imigrantes carentes 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 e é delimitada por uma rede de igarapés e lagos, como o Lago Miriti e mais 

adiante o Lago Manacapuru e o Lago Cabaliana. O bairro da Correnteza, que é aqui 

abordado, fica geograficamente delimitado pelo Solimões na frente e na parte de trás 

por uma rede de igarapés, que drenam a floresta e formam os lagos como mostra a 

figura 108. 

No período das cheias, as enchentes inundam estes bairros de cotas mais 

baixas e próximos às redes de igarapés.  Em 2012 ocorreu uma das maiores cheias 
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as cotas chegaram a mais de 20 metros. Neste contexto as casas são abandonadas 

pelos moradores, assim como pontes e 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, bem como de sua infra-estrutura e a falta de identificação das 

características ambientais.  

A população que saiu 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 infra-estrutura urbana, 

principalmente aquelas vinculadas à saúde pública deficiente e pela falta de 

saneamento básico. 

Em 2016, em visita realizada pelo grupo para uma pesquisa anterior a atual, 

no Bairro da Correnteza, encontrou-se 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 alagado, e para piorar a situação várias casas jogam o esgoto 

abaixo delas mesmas, gerando problemas graves de saúde. 

Devido à forte movimentação dos fluxos de água durante todo o ano, 

identificou-se casas onde os pilares fugiram do alinhamento, se afastando da estrutura 

do piso em madeira. 

No dia 17 de agosto de 2017 a equipe se dividiu e metade do grupo voltou a 

comunidade Pesqueiro enquanto outra parte foi visitar o bairro da Correnteza, em 

Manacapuru pois na primeira pesquisa desenvolvida pelo grupo em 2016 visitou-se a 

rua Afonso Pena e devido as complexidades dos problemas existentes neste local 

resolveu-se fazer uma nova pesquisa no local para melhor entender as problemáticas 

desta comunidade e observar as mudanças que haviam ocorrido. No bairro da 

Correnteza (Figura 109) residiam 4702 pessoas em 2014 (BRASIL SABIDO, 2014). 
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Figura 109: Bairro da Correnteza. 

Fonte: Google Earth. 

 

 
Figura 110: Vista via satélite do Bairro da Correnteza. 

Fonte: Google Earth. 

 

Diferentemente das comunidades ribeirinhas visitadas, esta comunidade 

presente no bairro da correnteza possui diversas casas próximas umas às outras, ruas 

largas sem pavimentação que ligam o bairro ao centro de Manacapuru, casas em 

situação de risco, com esgoto a céu aberto. 

 



148 
 

 
Figura 111: Casas no bairro da Correnteza. 

Fonte: Dos autores. 

 

 
Figura 112: Vista da Rua Afonso Pena. 

Fonte: Dos autores. 

 

A infra-estrutura criou o acesso por carros e motos elevando as ruas, porém 

como o bairro está em uma área de várzea todos os anos as cheias ultrapassam o 

nível e criam diques que quando esses estão em fase de secar, os mesmos retêm a 

água parada, denotando em uma área potencial para um amplo estudo urbano, 

considerando sua grande relevância grande relevância. Na Figura 112 acima observa-

se os diques. Na Figura 113, a seguir, observa-se a água parada, com os resíduos 

sólidos abandonados devido à falta de uma política pública que valoriza e orienta os 



149 
 

moradores.  Observa-se também as passarelas apoiadas em barrotes com acesso as 

casas do fundo 

 

 

Figura 113: Resíduos sólidos embaixo das casas. 
Fonte: Dos autores. 

 

Por ser uma área de várzea, este bairro sofre com as cheias que ocorrem 

todos os anos, considerando que este é um bairro muito carente e as casas 

apresentam diversos problemas estruturais como perda da estabilidade por 

tombamento. O solo é frágil e os barrotes que fixam a palafita no chão e suportam a 

casa muitas vezes afundam e deixam de dar suporte a piso. As cheias deixam o solo 

constantemente úmido, o que afeta a base dos esteios e barrotes como mostra a figura 

114. 

  

 
Figura 114: Água parada, lixo e esgoto presente na parte debaixo das casas. 

Fonte: Dos autores. 
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A Secretaria da Defesa Civil do município vem mapeando casas em áreas de 

risco, em especial bairro São Francisco, Liberdade e Correnteza. Em muitas casas 

observou-se a identificação da defesa civil mostrando o risco de colapso estrutural, na 

figura 115 como MPU.  Em 2016 a pesquisa do grupo já havia identificado este 

problema neste bairro, em especial nas áreas onde a fundação de madeira, fica sobre 

uma área que permanece grande parte do tempo alagável, em especial na Rua Afonso 

Pena. 

 

 
Figura 115: Identificação da defesa civil para casas em risco. 

Fonte: Dos autores. 

 

As madeiras são reutilizadas e as novas casas são construídas mais altas 

devido as enchentes anuais prejudicando a estabilidade das mesmas, além do fato da 

maioria da estrutura que não possui contraventamento e traves nos três níveis, assim 

como a falta de fundação adequada pois os barrotes ficam fixados diretamente no solo 

frágil. Observa-se nas Figuras 116 e 117 que as casas foram elevadas e o 

contraventamento em diagonal permanece junto a base. 
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Figura 116: Contraventamento em diagonal. 

Fonte: Dos autores. 

 

 
Figura 117: Contraventamentos. 

Fonte: Dos autores. 
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Em entrevista, a proprietária da casa a senhora Mariely relatou ao grupo que 

a sua casa havia caído duas vezes no ano de 2016, sendo que na última ocorreu a 

perda total durante as enchentes. Ela relatou ainda que sua casa tombou com ela 

seus dois filhos, no entanto, ela afirmou que não pretende sair da cidade, entretanto 

de bairro ela até se mudaria e destacou que devido a ajuda das igrejas conseguiu uma 

casa nova, como mostra a Figura 118. 

 

 
Figura 118: Casa nova adquirida pela moradora. 

Fonte: Dos autores. 

 

Como destaca o grupo “Trata Brasil” o saneamento básico é um direito 

assegurado a população por meio da constituição  

Saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou 
modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de 
prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de 
vida da população e à produtividade do indivíduo e facilitar a 
atividade econômica. No Brasil, o saneamento básico é um 
direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº. 
11.445/2007 como o conjunto dos serviços, infra-estrutura e 
Instalações operacionais de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, 
manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais” (TRATA 
BRASIL, 2013, p.1). 
 

A infra-estrutura cria o acesso por carros e motos e elevam o acesso na frente 

das casas, mas como o bairro está em uma área de várzea todos os anos as cheias 
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ultrapassam o nível e durante a seca retém a água parada. Na Figura 118 observa-se 

a infra-estrutura das ruas e na Figura 120 observa-se a água parada, assim como 

resíduos sólidos abandonados devido à falta de política pública que valoriza e orienta 

os moradores a reciclar. Observa-se ainda passarelas elevadas para o acesso as 

casas dos fundos. 

Segundo a Infoamazonia (2011) o município de Manacapuru apresentava 

acesso por fossa séptica para esgoto de 16,49%, entretanto ainda existia 48,36% do 

esgoto por fossa rudimentar e 9,36% em vala aberta. Já o SIAB (2013) considerou 

que o esgoto a céu aberto era de 12,42% e o esgoto por fossa 82,55%. 

No bairro da Correnteza o abastecimento de água da casa é feito por uma 

caixa d’água administrada pelo município. As tubulações que abastecem as casas 

ficam na parte enterrada e parte na superfície, sendo que a distribuição d’água se dá 

por meio de uma tubulação de PVC rígido e se divide por flexíveis até as residências 

(Figura 119). 

 

 
Figura 119: Tubulações para abastecimento de água. 

Fonte: Dos autores. 
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Figura 120: Tubulação de distribuição de água e resíduos sólidos no chão. 

Fonte: Dos autores. 

 

Os outros serviços de saneamento básico são muito precários, entre eles os 

resíduos sólidos e esgoto, como pode ser observado nas Figuras 121, 122 e 123. 

Devido a constante presença da água embaixo das palafitas além do acúmulo de lixo, 

os acessos as casas ocorrem por passarelas elevadas, ora ao lado das casas para 

acesso, ora por baixo das mesmas. 

 

Figura 121: Resísuos sólidos entre as casas. 
Fonte: Dos autores. 
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Figura 122: Detalhe do esgoto correndo ao céu aberto. 

Fonte: Dos autores. 

 

O esgoto das casas é lançado em valas a céu aberto e o mesmo acaba na 

água, contaminando o meio ambiente. O problema se amplia quando se associa o 

caso dos resíduos sólidos. Crianças apresentam doenças de pele, dentre outras 

tantas, devido ao fato de elas brincarem no meio das ruas e embaixo das casas. Em 

época das cheias, que ocorre todos os anos pois a comunidade vive em área de 

várzea, a situação se torna mais crítica com a elevação dos esgotos, sendo um risco 

à saúde desta população pois provocam a elevação dos esgotos e “águas 

contaminadas”, aumentando a chance de doenças causadas por “agentes 

infecciosos” em especial nas crianças como “doenças intestinais, leptospirose e 

hepatite” (CCST lNPE, 2011). 
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Figura 123: Esgoto a céu aberto. 

Fonte: Dos autores. 

 

Em 2014, ocorreu uma das maiores enchentes, onde a cota do Solimões se 

elevou a 20,2 m e as ruas e casas do bairro da Correnteza ficaram ilhadas (G1, 2014). 

Como destaca o CCST – INPE (2011) “os múltiplos fatores que contribuem para a 

manutenção de elevados índices de contaminação” e doenças são devidos as 

“péssimas condições de saneamento básico, destacando-se a falta de coleta de lixo 

e tratamento das águas residuais”. 

Uma pesquisa que avalia os efeitos das enchentes destaca que, após as 

cheias existe “a maior probabilidade de contrair doenças infecciosas de veiculação 

hídrica, notadamente as parasitoses intestinais, as hepatites virais (tipo A), a 

leptospirose e as enteroviroses” (CCST, 2011). A febre tifóide é uma destas doenças 

e afeta de 4,6 / 100 mil moradores (INFOAMAZONIA, 2011) como mostra os mapas 

abaixo. 
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Figura 124: Doença por esgoto -  febre tifóide. 

Fonte:  Infoamazonia (2011). 

 

 

 
Figura 125: Esgoto por vala a céu aberto. 

Fonte:  Infoamazônia (2011). 
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4.5.1 Experimento com tratamento de esgoto 

 

 
Figura 126: Experimento de fossa séptica. 

Fonte: Dos autores. 

 

O experimento (Figura 126) representou a concepção do sistema de fossa 

sépticas em três fases, “receptor, filtro e sumidouro”, que foi realizado com garrafas 

PET e apresentou-se de forma positiva na limpeza dos dejetos e impurezas.  

Os tanques representados pelas garrafas PET (Figura 127) foram cortados 

em alturas diferentes, permitindo que o esgoto liquido escoasse por gravidade. O 

primeiro tanque é destinado a decantar os dejetos suspensos, onde parte da sujeira 

se deposita no fundo do recipiente. 

O segundo tanque é divido em duas câmaras, sendo que na parte superior 

tem-se um filtro em forma de funil (PET encaixada virada para baixo) preenchido com 

pedrisco. A entrada do esgoto vindo do primeiro tanque é direcionada no centro do 

segundo tanque e está tubulação chega próxima ao fundo, forçando o fluxo do liquido 

a inverter o caminho e subir, passando pelo pedrisco que cumpre o papel de filtro. O 

liquido ao passar pelo pedrisco chega até a próxima tubulação, sendo então 

direcionado para o terceiro tanque chamado de “sumidouro”. A água do sumidouro 

recebe o liquido com pouco resíduo e este é considerado limpo, sem sólidos. Segundo 

Otenio et al (2014), este sistema experimental tem eficiência deste sistema é de 60%.  
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Figura 127: Experimento feito com garrafas PET. 
Fonte: Dos autores. 

A Embrapa de Minas Gerais tem aplicado este sistema com bombonas de 

PVC azul enterradas na terra, sistema este que poderia estar fixado nas palafitas ou 

flutuantes, pendurados por baixo do piso das casas e protegidos por uma trama de 

madeira ou telas metálicas associadas à tubos flexíveis (Otenio et al, 2014). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O ribeirinho vive em um habitat complexo devido ao caráter mutante deste 

ambiente onde ocorrem anualmente grandes variações do nível dos cursos d’água, 

entretanto esta população apresenta uma extrema dependência da várzea bem como 

do rio. Retiram seu sustento do rio na época das cheias, bem como da várzea na 

época da vazante e seca. A cultura e o modo de vida estão inseridos neste contexto. 

Ao mesmo tempo a sua moradia fica vulnerável devido, a força dos rios e ao 

solo frágil sobre o qual está fixada suas fundações, pode-se observar que as planícies 

inundáveis do rio Solimões recebem camadas de terra ano após ano, tornando-se, 

portanto, um solo frágil e variável. 

A maioria das edificações das comunidades ribeirinhas, próximas à 

Manacapuru – AM são palafitas e flutuantes, com estrutura e vedação em madeira, 

paredes finas, telhas de zinco e pequenos beirais. A partir das visitas observou-se que 

as coberturas metálicas vêm sendo adotadas em ampla escala na região em 

substituição aos telhados de palha.  

A avaliação do conforto térmico das populações ribeirinhas, foi analisada por 

meio de duas estratégias, levantando a percepção dos moradores por meio de 

análises estáticas bem como, a coleta de dados climáticos dentro da habitação por 

meio de uma estação meteorológica automática portátil. 

A análise da percepção dos usuários sobre ao clima, foi realizada por meio de 

questionários aplicados nas duas comunidades visitadas Pesqueiro e Calado, 

avaliando questões de gênero, idade e IMC, associado o estado de conforto ao tipo 

de moradia, palafita, flutuante e casas não elevadas do chão, aplicando os modelos 

matemáticos adaptativos de Nugyen et al (2012) para zonas térmicas semelhantes à 

região Amazônica.  

A avaliação por meio da análise estatística com questionários levantou pontos 

importantes que foram discutidos durante a investigação e demonstrou eficiência na 

comprovação dos resultados, evidenciando por meio das respostas, que a percepção 

e preferência dos inquiridos apontam para ambientes mais frescos, no entanto os 

mesmos aceitam aquela situação climática.  

Estatisticamente, observou-se ainda que a casa não elevada do chão foi a 

tipologia considerada mais confortável para o período das 20h30, enquanto a tipologia 

flutuante é a mais desconfortável por calor no mesmo período, entre eles. 
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Ao analisar gênero, idade e IMC, não se observou diferenças estatísticas na 

percepção do calor, porém os testes apontaram para uma tendência ao fato de que 

pessoas idosas são menos sensíveis ao calor para o período das 12h30, corroborando 

com a literatura que aponta para o fato de que em seres humanos idosos têm a 

diminuição da percepção a mudanças térmicas e este fato pode levar aumento da 

mortalidade. 

Já a partir dos dados térmicos coletados em uma habitação ribeirinha  da 

tipologia palafita na comunidade Pesqueiro por meio da estação meteorológica 

automática portátil no período de 48 horas, observou-se valores de temperatura média 

do ar na casa dos 30,7°C e umidade relativa do ar média na faixa dos 72,8%, 

contrapondo-se a baixos valores da velocidade do ar. Tais dados comprovam que na 

zona bioclimática 8 (clima quente e úmido), para que ocorra a melhora do conforto da 

edificação, deve-se associar técnicas passivas e ativas como ventiladores ou 

exautores. 

O equipamento foi instalado em uma casa da tipologia palafita com telha 

metálica em um quarto sem forro, entretanto observa-se que a casa faz uso de 

algumas estratégias Bioclimáticas para a zona 8 (quente e úmida) observadas nas 

normativas Brasileiras 15520 (2005) e 15575 (2013), entre elas pode-se destacar 

aberturas sombreadas, varandas e grandes beirais para proteção da radiação solar e 

de chuvas, orientação favorável dos cômodos de permanência prolongada e o uso da 

ventilação cruzada. Estes fatores proporcionam um período de 15 horas diárias, para 

o período de análise, dentro da faixa de temperatura de conforto indicada pelo modelo 

de conforto adaptativo. Contudo observa-se que edificação não atende as exigências 

da norma de desempenho pois as temperaturas máximas internas ultrapassam a 

máxima externa. 

Conclui-se que as estratégias bioclimáticas melhoram sensivelmente as 

situações de desconforto, sendo a ventilação cruzada associada a forro em madeira 

ventilado, uma das mais eficientes para aquela região. Na cobertura o projeto deve 

privilegiar uma maior inércia térmica pois o principal problema, na região de estudo, é 

o aumento das temperaturas gerados pelo uso de telha metálica simples. 

Observou-se que a grande maioria das edificações ribeirinhas não aplicam as 

estratégias acima. Este fato foi significativo nas respostas dos inquiridos quando 

comparados a análise meteorológica interna, pois as respostas refletem, em suma, a 
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habitações que não utilizam de estratégias para a otimização do conforto, como na 

casa em que instalou-se o equipamento de medição 

Entretanto pondera-se que a normas muitas vezes subestimam a 

adaptabilidade de moradores de regiões de clima quente e úmido. O modelo 

adaptativo avaliado considera que habitantes destas regiões se adaptam a uma faixa 

mais ampla de temperaturas, do que as normas Brasileiras recomendam. 

Como destacado acima a telha metálica vem sendo adotada em ampla escala 

na região amazônica substituindo os telhados de palha, e estas elevam as 

temperaturas do ambiente interno da edificação piorando o conforto em situações 

climáticas extremas. Nesta pesquisa observou-se que a aplicação da telha eleva as 

temperaturas dentro da habitação ribeirinha em mais de cinco graus em relação os 

telhados de palha, como comprovado pelas medidas realizadas pela câmera 

termográfica e este fato calor piora a qualidade de vida destas populações. Outro fator 

importante é que o impacto da telha metálica sobre a saúde destas populações não é 

analisado por grande parte dos pesquisadores, pelos governantes e pela própria 

comunidade ribeirinha. 

Sugere-se que as indústrias desenvolvam tipos de cobertura a partir de 

composições de fibras naturais prensadas pois a telha metálica soluciona um 

problema, mas causa outros. Esta pesquisa indica a aplicação na habitação ribeirinha 

de coberturas composta com várias camadas associado a telha metálica com 

materiais de maior inércia térmica e uma câmara de ar ventilada junto a telha. 

Sugere-se também que futuras pesquisas sejam realizadas utilizando de um 

maior período de análise e coleta de dados, bem como que a mesma seja realizada 

sazonalmente, utilizando mais unidades da estação meteorológica automática portátil, 

com a finalidade de averiguar a situação de todas as tipologias construtivas 

disponíveis na região de estudo, propiciando uma comparação da situação climática 

das mesmas. 

Nas questões relativas ao ciclo de vida habitação em madeira identificou-se a 

importância de resgatar beirais maiores que protegem a vedação e melhoram o 

conforto, bem como a inclusão de elementos de estabilidade como os 

contraventamentos para estruturar as paredes e fundações, em especial nas palafitas 

em área de várzea   impedindo que estas tombem facilmente ampliando o ciclo de 

vida do edifício, de modo a salvar vidas, assim como o uso nas fundações de  barrotes 

estruturantes mais robustos ou mesmo o uso de brocas de concreto. Nas futuras 
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pesquisa é importante a busca por uma arquitetura anfíbia que integre a tipologia 

palafita e flutuante.  

A falta de saneamento básico é um dos principais problemas existentes nas 

comunidades ribeirinhas pois até os dias atuais o esgoto é lançado a céu aberto ou 

em fossas sépticas simples e esses problemas se ampliam na cidade quando somado 

aos resíduos sólidos. Nas cheias a situação se torna mais crítica pois ocorre a 

elevação dos esgotos, causando risco à saúde desta população, por meio da 

contaminação das águas, que provocam diversas doenças como destacado na 

pesquisa. Observou-se que este é um dos problemas principais ligados a saúde 

pública e gerador de doenças patogênicas ampliando as vulnerabilidades social das 

populações mais carentes.  

Em Manacapuru no bairro da Correnteza bem como nas comunidades em 

áreas de várzea estes problemas de ordem sanitária foram observados. É importante 

destacar que com o uso de conceitos mais contemporâneos pode-se minimizar tais 

problemas a um baixo custo, com a aplicação do sistema de fossa séptica em três 

fases a (decantação, filtro e sumidouro) fixados sob as moradias palafitas que podem 

atingir uma eficiência de 60%, assim como os biodigestores que podem ter uma 

eficiência de 100%, permitindo ainda a geração de energia elétrica. 
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CADASTRO DE BENS CULTURAIS 

Processo construtivo de habitação em madeira: interfaces e rebatimentos nas populações ribeirinhas do 

Amazonas 

ENTREVISTADO 

Nome Mariely Felipe 

 

Localidade Bairro Correnteza  

Origem da família Não informado 

Idade 47anos  

Tempo de residência 

no local 

4 anos  

Atividade/Profissão Dona de casa 

Data da entrevista 17/08/2017 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

Pesquisador 1: De onde eram seus pais?  

Mariely: Meus pais eram de Quatajás.  

Pesquisador 1: Qual o bairro aqui?  

Mariely: Correnteza.  

Pesquisador 1: Quanto tempo você mora nessa região?  

Mariely: To com cinco anos.  

Pesquisador 1: Quantas pessoas moram na sua casa aqui?  

Mariely: São oito.  

Pesquisador 1:  E como que foi que a senhora veio para cá? Veio direto para essa região?  

Mariely: Quando eu vim para cá eu era pequenininha, não me lembro neh!  Bem dizer, ainda vim no buxo da 

minha mãe, então eu nasci e me criei aqui neh! Gosto daqui eu adoro Manucapuru, é uma cidade pra mim 

que eu adoro de mais, por tudo que estou passando, por tudo isso neh! Não tem emprego não tem nada, mas 

eu adoro Manucapuru, não deixo Manacapuri por nada.  É uma cidade para mim que ...  Eu posso mudar de 

bairro, mas de cidade eu não mudo.  

Pesquisador 2: Você tem filhos? Que idade?  

Mariely: É.… tenho os meus filhos. Tenho o que mora em Manaus, ele trabalha, ele tem vinte e quatro anos, 

tenho uma que mora aqui no interior, lá para a Ilha do Jacaré, já tem dezenove anos, já tem família, aí tem 

um outro meu que tem quinze anos que mora em Manaus com ele também.  

Pesquisador 1: E essa casas aqui que a senhora ta morando, você comprou ou construiu?  

Mariely: Essa casa aqui foi uma tristeza, eu morava lá pra outra rua, aí nós trocamos, quando eu tava na 

base de dois anos com ela, ela caiu.  

Pesqiuisador 2: É ... tem umas que eu visitei a um ano atrás e estão bem ruins. 

Mariely: É ela caiu, essa casa aqui.  

Pesquisador 1: Você estava dentro?  

Mariely: Estava tudo dentro. Primeira vez, ela caiu duas vezes. Ela caiu e virou para esse lado da casa da 

mulher aqui.  
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Pesquisador 1: Virou?  

Mariely: Aí a gente saiu e fomos para uma ali assim. Aí construímos ela, mas mesmo madeira, que nós não 

tínhamos condições.  

Pesquisador 2: Madeira reutilizada?  

Mariely: Foi mesma madeira!  

Pesquisador 1: Como vocês construíram? Foi você e seu marido mesmo?  

Mariely: Meu marido pagou um senhor para levantar. Ai quando ela estava toda ajeitada, estava com uns 

seis meses, ela caiu de novo, mas dessa vez ela caiu assim oh! De frente neh! Então foi um desespero, eu me 

desesperei com meus filhos dentro da minha casa. Eu não tive ajuda de ninguém.  

Pesquisador 2: Se fosse alvenaria, não cairia assim tão fácil, mas se fosse alvenaria, mataria todo mundo!    

Mariely: Eu não tive ajuda de ninguém! De ninguém mesmo!  

Pesquisador 2: Não machucou ninguém?  

Mariely: Não, não teve, eu saí com meus filhos ... 

Pesquisador 2: Porque essa madeira é leve.  

Mariely: Eu saí com meus filhos, porque ela é dois pisos, aí começou a quebrar o pau daí e eu comecei a tirar 

as coisas, começamos a tirar. Aluguei uma para ali assim de duzentos, pra ali! Aí, minha casa estava aqui, e 

só era um mês que o homem alugou para a gente por duzentos reais, aí porque a gente pode ser do jeito 

que for neh ..., mas a gente tem fé em DEUS, DEUS ele ajuda neh! Então eu pedi ao manto do senhor, que o 

senhor me desse uma casa nova, mas eu queria uma casa nova, não queria mais uma casa velha para eu 

passar pela aquela situação neh! Aí passou um pessoal dos Mórmon, da Igreja dos Mórmons e eu conhecia, 

aí eles vieram por aqui, viram minha situação, a bicha estava toda caída, o menino estava desmanchando, aí 

eu estava bem ali, a menina estava comigo e eu contei minha situação. Ele disse não fique triste não, que nós 

vamos fazer a sua casa, aí eu chorei quando ele falou que ia fazer a minha casa, chorei de alegria, não foi 

de tristeza não! Ai então assim, a partir do momento que eu pedi a Deus, eu pedi ao senhor, ele me mostrou 

essas pessoas neh ... não veio prefeito, não veio vereador, não veio ninguém, ninguém, ninguém.      

Pesquisador 2: Que ano que era?  

Mariely: Foi o ano passado.  

Pesquisador 2: Você lembra os anos que foram as enchentes que derrubaram, que nem na enchente que 

derruba assim neh! Porque sempre é a base que precisa ficar de olho.  

Mariely: Foi ano passado, anos passado a água não chegou a molhar a rua, mas chegou no esteio neh! 

Pesquisador 1: Mas aí os Mórmons contrataram... 

Mariely: Foi, eles contrataram o pessoal deles mesmo lá e gente daqui, para fazer a minha casa, botaram 

bastante esteio, botaram bastante segurança.  

Pesquisador 2: Daí fez barrote também ... 

Mariely: É ... a madeira dela dentro tudo é nova...  

Pesquisador 2: Levantou um pouquinho mais?  

Mariely: Foi... botaram mais para cima, porque ela era um pouco mais baixa neh!  

Pesquisador: E eles deram o desenho ou contrataram carpinteiro por aqui.  

Mariely : Ele botaram os pessoal deles de lá gente que eles conhecem e botaram gente daqui ... então eu 

agradeci muito eles, vim pra cá e a casa tava fechada, ai disseram dona Mariely sua casa está lá pode ir, 

ai eles pagaram mais um mês pra mim, ele mesmo neh ... e meu marido trabalha lá na matança do Sr. 
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Cristiano. Ele trabalha e não é por mês, ele trabalha por dia, ele ganha cinqüenta reais em três dias e cento 

e cinqüenta reais não é nada para uma família grande, é por isso que a gente não ia ter condições.  

Pesquisador 2: E você lembra esses anos das enchentes?  

Mariely: Sim, no ano passado teve, mas foi pequena, agora esse foi maior ... faltou dois palmos para chegar 

aqui.  

Pesquisador 1; E quando tem enchente o que a senhora faz?  

Mariely: Quando tem enchente grande a gente faz maromba, é vai subindo ... a gente faz maromba dessa 

altura neh ...  

Pesquisador 1: Aí vocês aprenderam a fazer maromba com seus pais?  

Mariely: Não ... eu já aprendi depois porquê ... quando vim para cá, porque para onde eu morava para 

outros cantos não alagava e já aprendo uns quatro anos atrás neh ... quando eu vim morar para cá eu 

aprendi, vi as pessoas que sabem fazer e eu ... comecei a fazer também ... eu hoje em dia nem só o homem 

ele pode fazer, a mulher pode fazer também.  

Pesquisador 2: É hoje tem muita coisa que a gente olha pela internet e a gente tem que fazer ...  

Pesquisador 1: O acesso aqui da rede é por fio ou gerador? De luz e internet ...  

Mariely: Por fio mesmo.  

Pesquisador 1: Como é o banheiro aqui que vocês vão?  

Mariely: O banheiro é vaso sanitário mesmo, só que joga lá para a comunidade para a parte de ...  

Pesquisador 3: Mas aqui não tem fossa, é céu aberto?  

Mariely: Não tem porque aqui alaga.  

Pesquisador 1: Aí vocês jogam lá para trás por meio de cano ... 

Pesquisador: E para a captação de água, para vocês beberem, lavar louça ou tomar banho, de onde vocês 

tiram?  

Mariely:  Vem da torneira mesmo.  

Pesquisador 1: A senhora também como dona de casa. Quanto tempo a senhora passa dentro da casa?  

Mariely : Às vezes eu fico o dia inteiro, as vezes eu só saio quanto tem uma precisão, eu to andando mais lá 

pela frente por causa da minha bolsa família, já caiu a minha casa e eu gastei muito, como a idade desse 

meu filho de quinze anos e ta par completar dezesseis anos e eu nunca recebi, eu só tenho UNISE e eu nunca 

recebi Bolsa Família e tem muita gente ai que não tem tanta precisão e ta recebendo, eu to mais andando 

por causa disso, bem dizer que quase dezesseis anos andando atrás disso e eu nunca consegui.  

Pesquisador 2: Mas é bom sair, eu acho que caminhar faz bem, agente ainda fica muito para ... ainda fico 

trabalhando, tem que caminhar, exercitar neh ... que é menos fresquinho aqui é mais a tarde.  

Pesquisador 1: Como é dentro da casa? As divisões são de madeira?  

Mariely: É de madeira também!  

Pesquisador 1: Se a senhora pudesse o que a senhora mudaria na sua casa?  

Mariely: Se eu pudesse mudar? Olha até agora nada, olha o que eu mudaria era pintar, se eu tivesse 

condições de pintar ela neh ... se eu tivesse condições, mas não tenho condições de pintar porque a tinta ta 

muito caro ... 

Pesquisador 1: A senhora que planta mesmo?  

Mariely: Foi eu e meu filho. Que ele é que nem eu, ele gosta de planta.  

Pesquisador 1: A senhora já teve algum problema de esgoto aqui, problema de saúde?  
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Mariely: Já, uma vez adoeceu primeiro eu aqui, aí depois adoeceu meus filhos, primeiro fui eu e depois foi 

eles.  

Pesquisador 1: O que era?  

Mariely: O meu deu dengue, muita gente aparece com dengue aqui.  

Pesquisador 2; mas era bom colocar uma telinha para colocar nessas janelas, porque não pode deixar aberto.  

Pesquisador 1: Quanto tempo vocês ficam com a enchente?  

Mariely: A única enchente que nós ficamos mais, mais assim no perigo, mais assim no ... foi enchente maior que 

teve mesmo foi em 2009.  

Pesquisador 2: A casa caiu em que ano a senhora lembra?  

Mariely: Foi esse ano agora, que se passou.  

Pesquisador 3: 2016 neh!  

Pesquisador 2: E a primeira vez? Foi quando?  

Mariely: Foi praticamente da mesma vez, foi no mesmo ano.  

Pesquisador 2: Nossa! Você teve no mesmo ano duas ...  

Pesquisador 1: Acho que é isso mesmo, muito obrigada pela sua receptividade.  

FOTOS DA EQUIPE EM CAMPO E ENTREVISTA 

 

 

 

 

  

Legenda: Casa da 

senhora Mariely 

Legenda: Estrutura da 

casa.  

Legenda: Casa e a 

vizinhanças.  

Legenda: Madeira e 

travamento da estrutura.  

A MORADIA RIBEIRINHA 
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Construtor  

Uso atual  

Uso original  

Acessos  
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conservação 
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Observações: 

O edifício sofreu colapso estrutural. 
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CADASTRO DE BENS CULTURAIS 

Processo construtivo de habitação em madeira: interfaces e rebatimentos nas populações ribeirinhas do 

Amazonas 

ENTREVISTADO 

Nome José Neves de Vasconcelos   

 

Localidade Comunidade Rei David  

Origem da família Amazonense 

Idade 66 anos  

Tempo de residência no local  27 anos  

Atividade/Profissão Agricultor  

Data da entrevista 16/08/2017 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

Pesquisador 1: O senhor gosta de morar aqui?  

José: É uma comunidade que sai para todo o canto.  

Pesquisador 1: Quanto tempo o senhor vive aqui?  

José: Olha eu estou aqui, morando mesmo to com vinte e sete anos, mas eu conheço aqui desde setenta e nove 

a época que eu me casei.  

Pesquisador 1: Você era da onde antes?  

José: Eu morava ali no Solimões ... perto do jacaré no recanto.  

Pesquisador 1: O outro moço estava contanto a história dos alemães que vieram para cá ...  

José: Ahh tah, assim se vocês quiserem eu posso começar a conversar, é meio demorado, mas do trabalho.  

Pesquisador 1: Qual é o nome do senhor inteiro?  

José: José Neves de Vasconcelos.  

Pesquisador 1: Quantos anos o senhor tem?  

José: sessenta e seis.  

Pesquisador 1: Qual a sua profissão?  

José: Agricultor.  

Pesquisador 1: A sua família veio de onde?  

José: Olha ... meus pais são amazonenses mesmo.  

Pesquisador 1: Tudo bem, se o senhor quiser contar a história já.  

José: Tudo bem! Eu vou contar da época que eu cheguei aqui do conhecimento que eu tenho tah. Quando eu 

cheguei desde esse lado, da boca do furo para cá, tinha sete moradores, isso eu conto ao vivo, sempre que 

minha pesquisa que eu faço é essa assim comigo, vê pequenininho até chegar ao grande. Aí foi o tempo que 

eu me casei com a minha esposa, vivo com ela até hoje, trinta e oito anos. Aqui não tinha ninguém, moraram 

os alemães trabalharam, meu pai na época trabalho com eles, na guerra de quarenta e quatro, terminou, foi 

o Paraguai com a Alemanha, depois a Alemanha ganhou e já começou a mexer com o Brasil eu sei que foi 

aquela briga, mas aí apaziguou tudo bem ... ficaram tudo bem o Brasil deu a liberdade pra Alemanha e 
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ficou beleza a situação. De lá isso aqui ficou abandonado, tinha uma pessoa que os pais moro e ela nasceu 

aqui, acho que ela ainda está viva neh ... da época que ela veio. Então de lá pra cá a gente chegou por 

outros canto, trabalhamos e outras famílias bem pouquinha começaram a trabalhar, ai fizemos essa área 

abandonada e ai entramos, doze família, ai o pessoal que foi entrando não sabia como é que formava se 

era uma comunidade, a gente já sabia mais ou menos como formar uma comunidade, ai a gente chegamos 

aqui, nós somos em doze famílias, ai corremos atrás e tal ... é porque vocês estão invadido uma área que 

pertence a Manaus ... falei com a superintendência de Manaus e consegui, trabalhar em forma da Lei, consegui 

o nome da comunidade, Rei David, ela tem um começo no Estatuto, Associação dos  Agricultores Rurais da 

Comunidade Rei Davi. Do Lago do Calado, Município de Manacapuru, Estado do Amazonas, Brasil, é 

conhecido em todos é conhecido internacional é conhecido.  

Pesquisador 2: É verdade.  

José: É e daí foi chegando mais famílias, mais famílias e aí fomos se ajuntando, fazendo campo de futebol, 

a Assistente Social onde todos os finais de semana a gente se reuniam, para tratar de assunto de interesse 

da mesma, e de tal ...  E de lá para cá foi chegando mais gente e está aí a Rei Davi, hoje já temos a nossa 

escola, posto de saúde.  

 

Pesquisador 3: As famílias que vão chegando são do mesmo grupo ... assim são do mesmo grupo.  

José: É assim, quando não é parente ... porque assim aqui é uma comunidade quase toda parente, que foi a 

criação, começou dessas doze famílias quase todo mundo era parente, só eu aqui tenho vinte e quatro netos. 

Aí vai chegando gente de fora, a gente acolhe, a gente não espanta, a gente acolhe, mas tem também de 

entrar no levantamento família que ne os temos aqui. Então aí começou a história da Rei Davi, aí a gente se 

reuniu para fazer uma outra estrutura, outras situações de prioridades, olha aí como o ramal, e daí teve 

outras recapeação em forma do Município e a nossa estrada para a gente sair para onde a gente quer, 

ainda falta muita estrutura nela, muita ação do Governo.  

Pesquisador 2: Como vocês escolheram o nome Rei Davi aqui?  

José : Toda vida eu li a Bíblia, ai tinha um nomezinho meio esquisito, mas ai os primeiros que chegaram não 

souberam ajeitar, ai quando se reuniu três fez uma ata, uma ata de fundação e dentro dessa ata de fundação, 

nós precisávamos reconhecer ela no RG, fazer o registro dela, ai eu corri atrás, nos reunimos em baixo de 

Jatobá, não tinha uma ... mas umas oitenta e seis pessoas, que assinou a ata de fundação para mim criar Rei 

Davi, ai quando eu vi a reunião que tava bonita, eu disse pode ir em casa, minha casa era de madeira, 

peguei a Bíblia, e eu disse fechei aqui e aqui eu vou abrir, ai abriu Rei Davi, Rei Davi é uma história que, 

pequenininho mas ele lutou e foi vencedor, mesma coisa Rei Davi, eu corri muito assim, atrás de recurso pra 

ela atrás de que ela nascesse, e consegui ela nasceu e tem registro, ai foi tempo que o pessoal disse eu o 

nome ? Eu corri lá e peguei, o nome que eu escolho vai ser esse aqui, vai ser Rei Davi o nome da nossa 

comunidade, ai o pessoal bateu palma, eu fui apoiado neh ... e de lá pra cá, nasceu a Rei Davi, eu corri atrás 

do registro, primeiramente a ata e depois o registro e Estatuto, ela tem Registro ela tem Ata e tem Estatuto.  

Pesquisador 1: E como foi aqui quando o senhor chegou, a construção da sua casa? O senhor comentou que 

era de madeira neh ...  

José: Foi de madeira, a primeira casa minha era aqui óhhh ... tinha quatorze metros por quatro, lá daquele 

poste até aqui. 

Pesquisador 2: A água nunca chegou aqui?  

José: Chegou, ela chegou aqui, na minha alvenaria, faltou trinta centímetros para ela entrar, para cá na casa 

da minha filha, subiu em cima do balcão do barzinho deles. Encostava meu bote aqui.  

Pesquisador 1: Foi uma vez só que aconteceu isso?  

José: Que nada, foi sete anos, foi desde 2009, a de 2016 foi pequenininha, a de 2017 já foi grande.  
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Pesquisador 3: Porque a turma falava, da outra vez que eu vim ... é porque teve sete então esse ano não vai 

ter...  

Pesquisador 1: Por que o senhor decidiu trocar a madeira pelo concreto? Essa é a casa do senhor neh!?  

José : Olha eu decidi fazer de alvenaria, porque aqui ficou escasso de madeira e ai quando eu fique com 

esse terreno que eu comprei aqui, depois eu vou contar a história ainda do terreno, eu  não peguei mais 

mata, só quando a capoeira grande dai já passei mais de quinze anos sem mexer ela, mas as condições 

acaba e a gente tem que derrubar pra gente fazer o plantio da gente, vida de agricultor, não tem ajuda 

nehh.  

Pesquisador 3: Vocês são proibidos de mexer com a madeira ... ela vai escasseando e vai ...  

José: Não, aqui é o seguinte, quiseram para com a nossa cultura de explorar pelo menos o mato nhá ..., mas 

que nem uma três ou quatro reuniões, o cara disse se fizer isso eu lhe prendo ... qual a alternativa que vocês 

dão? Para a gente não mexer nisso aqui e deixe que isso fique quieto. Ai o que vocês vão dar? Ahh nada ... 

vocês vão ter que fazer isso fazer isso ... sabe a gente tem que plantar cana para viver, a fábrica que 

espalhava arroz..., mas aqui não tem espalhadeira, e perdeu no meio do caminho e nunca mais veio. Você só 

veio para prender? Não faça isso, não faca aquilo, agora cadê a alternativa? Não tem como ... pensa que 

a gente aqui é besta entendeu. Aí eu digo olha ... eu sou a favor da lei, eu não discuto, com lei a gente tem 

que obedecer, mas uma Lei que a gente veja que esta dentro do perfil da gente, só sabe prender .... Foi isso 

que vocês aprenderam? Foi isso que vocês vieram fazer? Só prender e não deixar nós trabalhar? Quem que 

vai de comer a gente, nosso filho, nossa família? Não tem alternativa cara ...  

Pesquisador 1: Pelo Estatuto da cidade vocês já são considerados uma comunidade tradicional neh ...  

José: Já ...  

Pesquisador 1: E a comunidade tradicional, a característica dela é usar o recurso para se sustentar ...  

José: Isso, olha o nosso recurso aqui, torando essa situação, mas que cabe do que a gente ta conversando. 

Nós aqui a gente se reúne e faz uma taxa de dez reais para pagar para sustentar a comunidade em termo 

Legal, na forma da Lei para que o nosso Estatuto não seja atrasado, porque ele tem que ser renovado, então 

a gente tem essa renda, se não tivesse, não temos a ajuda de ninguém. Nós temos o direito de chegar e 

pegar ... o ano passado parece que era trinta mil de recurso, próprio para a comunidade, mas quem é que 

em trazer para nós ... enquanto está essa briga lá no nosso Congresso que da até vergonha. Então aí nós não 

temos a ajuda de ninguém, que nós temos o nosso direito e nós não fomos atrás porque assim ... ahh a política 

está aí e ninguém pode fazer nada, aqui a política não para não. Você o nosso Congresso está cheio de 

ladrão?! Presidente cara de pau, mexendo em coisa que não deve, agora ele não soube mais mexer e ta 

dizendo que não tem mais dinheiro no Congresso, dizendo que sumiu, como é que ele entra e não sabe o que 

tem? Agora ele ta querendo saber o que tem e o que não tem?  

Pesquisador 1: O senhor que começou a construir a sua casa? O senhor e sua família?  

José: Qual essa aqui?  

Pesquisador 1: Éhhh  

José: Foi. Eu comecei deixa eu ver, em 2009.  

Pesquisador 1: Foi e você e sua família que foram fazendo?  

José: É ... foi tirando recurso daqui, que eu tinha um barzinho, ta quase acabado, mas eu ainda não terminei, 

falta fazer aqui. Mas eu construí com o meu recurso mesmo, meus cunhados, meus filhos que sabe de massa e 

fomos levantando.  

Pesquisador 1: Por que o senhor escolheu uma varanda desse tamanho? O senhor sabe ou foi mais no ahhh ... 
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José: Não, foi a minha idéia. Essa cobertura foi carpinteiro, essa casa aqui foi meu estilo, aqui não tinha casa 

nenhuma nesse modelo. O povo fez muita casa desse modelo, a minha idéia foi fazer a Sede aí eu pela 

estrutura ... digo vou fazer o nível e vou fazer direto essa cobertura sem emenda.  

Pesquisador 3: Você usa peça metálica.  

José: Isso aí, a cinta.  

Pesquisador 3: É madeira pintada ... que madeira que é. Você sabe? 

José: É japurá . 

Pesquisador 2: E casa de madeira o senhor também, fazia?  

José: Fiz muita casa de madeira.  

Pesquisador 2: Porque isso é uma coisa que a gente está estudando. Com que é feita uma casa de madeira? 

Que tem uma técnica diferente, alvenaria a gente conhece muito, concreto, mas a casa de madeira ela é 

especial neh ...  

José: Olha essa daqui, se eu fosse saio eu não pagava pedreiro nenhum, muito mais fácil do que de madeira. 

Madeira você não pode errar uma peça, você pega uma peça mede e pelo descuido você errou, vai emendar 

um dedo de peça não tem condição. Alvenaria é muito fácil, não deu? Mete uma massa e já está pronto.  

Pesquisador 3: O que eu achei legal é que o senhor levantou a telha.  

José: É a telha está em cima, bem alto, é três metros de altura só a caixa. Ainda eu vou suspender ela para 

encostar na telha. Agora eu pensei assim em colocar tela neh ...  Mas eu to pensando ai! Não isso aqui não 

esquenta não. A estrutura da casa de madeira ele não é diferente, ela é a mesma, só que é assim para 

começar a casa de madeira, primeiramente você tem que colocar um esteio aqui, essa peça se chama esteio, 

isso aqui esta lá na terra, aí vamos dizer uma casa de dez metros, você faz com quatro esteio de cada lado, 

de madeira, senta os esteios. Para cima vai precisar disso aqui, aí trave que vocês estão vendo, aí essa parte 

aqui que seja essa cinta é a mesma de lá como o ferro já é de madeira, do outro lado do mesmo jeito. A 

cumeeira é essa linha e esse pau que tão assim se chama caibro e essa outra peça aqui é o jibão onde você 

vai pregar a telha, não tem diferença aí vai ... a estrutura em baixo, vai precisar de barrote. O que é 

barrote? É um deck de pau desse tamanho, você que é um metro de altura, você tem que tirar ele com. Vamos 

dizer com dez metros ... ou oito metros, três para os fundos e cinco fica para cima e você tem um   metro é a 

estrutura neh ... barrote em baixo. Vamos dizer ... precisa de quinze barrote nessa casa aí tem que colocar 

os quinze barrotes, aí em cima desse barrote você vai colocar dois de doze ... é três vigas, além daquela 

além daquela e uma no meio. Para que essa do meio e essas duas peças do lado? Para justamente sentar 

outra peça que se diz perna manca, em cima dessa amarra de barrote com aquelas vigas, aí em cima dessas 

pernas mancas é que vem as tabuas de assoalho...  

Pesquisador 2: A gente chama de viga secundária eu acho que é a perna manca.   

José: A estrutura da casa de madeira é assim!  Um desse aí não tem muito contra apoio, até o trabalho é 

menos, porque não vai levar prego em baixo, não vai levar tábua, não vai levar barrote, só em baixo, se o 

barro com arei e cimento. E o custo é pela metade.  

Pesquisador 3: Ainda é para vocês?  

José: Muito mais caro sai a casa de madeira, essa madeira aqui foi três mil, só essa madeira de cima foi três 

mil.  

Pesquisador 3: É que você vai comprar, você não vai na mata tirar ela ...  

José: está difícil, meu genro foi comprar e fui eu que comprei, uma árvore de pau custa duzentos reais.  

Pesquisador 3: Aí ele foi cortar as peças.  
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José: Mas ele deixou aqui para mim, então se fosse para outro ele disse que era madeira de cinco mil, porque 

aí tem madeira, a casa tem quinze por dez de largura.  

Pesquisador 3: Dez por quinze?  

José: Quinze o cumprimento e dez a largura. Então é assim a estrutura da madeira é esse aí, tem esse, porém 

assoalho, barrote, aí vem caibro, vem ripão, vem travessão, vem um bocado de coisa. Leva mais trabalho.  

Pesquisador 3: O problema é que se vocês estivessem em locais que pudessem tirar pelo menos para fazer 

sua habitação ... aí poderia manter um pouco mais essa tradição.  

José: Eu fui trabalhar em Manaus em setenta, aí de lá eu sai para trabalhar na Andrade Gutierrez, o serviço 

de embarcar mercadoria em avião, ai eu tinha umas folga e acabamos fazendo trezentos e oitenta casa, eu 

era parte da cobertura, o mais perigoso neh ... tem que pegar as quatro e se errar no alumínio já era, eu 

passei lá ... tava até dodói o ano passado, só é condomínio aquelas casas.  

Pesquisador 3: Porque o alumínio ahh ... terrível para a saúde.  

José: Fechado, eu trabalhei ali por ali fazendo casa para o pessoal. Era casa de madeira e telha de alumínio.  

Pesquisador 1: E da onde o senhor aprendeu a fazer essa casa?  

José: Eu nasci, já me dedicando, vendo o meu pai fazer aí só olhando, aí já eu que fazia as nossas casas.  

Pesquisador 3: Então o senhor era um construtor em alta escala nhá ... porque trabalhar na ... 

José: Só de ver eu já aprendi.  

Pesquisador 1: E seu pai foi adquirindo esse conhecimento vendo o pais dele também?  

José: É meu pai fazia casa, não fazia bem ..., mas para ele ... ele fazia nhá. Depois que eu entendi com os 

meus doze anos eu já comecei a trabalhar ele só me ajudava a fazer. Fez uma para mim uma grande.  

Pesquisador 3: E aí o senhor ensina os seus meninos?  

José: Eu falo para os meus meninos, mas eles não querem não.  

Pesquisador 3: É eles só querem estudar nhá  

Pesquisador 1: E como que funciona o saneamento da sua casa? O banheiro? Fossa?  

José: Olha ... essa daqui tem fossa só não está pronta, cavei ali e acabei de adoecer ... e aí parou tudo, a 

casa ficou só esperando a janela, porta ... só essa porta aí é três mil cada, porta e janela.  

Pesquisador 1: E antes de ter a fossa como o senhor fazia?  

José: É só de ter assim, no chão, cavado, fechado, tem uma ali, outra dentro e outra fora.  

Pesquisador 1: E o senhor adoeceu do que? O senhor comentou ....  

José: Rapaz eu adoeci, fico até ruim quando me alembro, mas eu tenho coragem.  

Pesquisador 2:  O senhor está a bem hoje, graças a Deus!  

José: Eu peguei um AVC e uma depressão, fiquei moco desse lado.  

Pesquisador 2: Mas está bem, não dá nem para perceber ...  

José: Mas eu não perdi o psicológico de jeito nenhum não ... quase que eu perdi! Meu irmão aí eu para der 

repente e falava senhor da Glória, o que está acontecendo comigo? Se eu me isolasse ... ahh meu amigo, eu 

tinha que chegar em uma pessoa e ficar conversando.  

Pesquisador 2: Ajuda muito  
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José: Rapaz se não fosse isso aí ... eu rodei todos os hospitais de Manaus.  

Pesquisador 1: Mas que bom que o senhor melhorou.  

José: Até que eles me encaminharam para o Eduardo Ribeiro, lá na casa dos dois lá. Ai quando eu cheguei 

lá eu falei. Rapaz um bocado de gente sentado assim ... eu cheguei lá fique sentado perto da triagem ali, 

comecei a conversar com eu falei com o médico, eu fale não vou ficar aqui não. Agora tem gente que chega 

aqui doido ... doido e o senhor está bem ... não dormi noite e dia, não dormia e nem comia, meu peso era 

oitenta e sete quilos e foi para em sessenta. Eu emagreci.  

Pesquisador 3: É tu tens de coordenar a saúde e olha que vocês comem mais peixe não? ...  

José: Peixe e carne, essas coisas assim, fruta assim tem.  

Pesquisador 1: O senhor passa bastante o dia dentro de casa? Qual a sua rotina? O senhor sai para trabalhar 

e volta só a noite?  

José: Não, eu não trabalho mais, eu quero trabalhar, mas eu não posso, eu fiquei tão descontrolado que eu 

não possa andar muito em canoa, me dá uma crise e eu começo a tremer, aí eu tenho medo de andar em 

canoa.   

Pesquisador 3: O senhor tem pressão alta? 

José: Tenho pressão alta.  

José: Eu fui pra Manaus e ele disseram, rapaz tu pegaste um AVC e misturado aí deu uma depressão em ti 

... foi devido eu trabalhar ali ... porque eu abro assim, mas aí eu saio.  

Pesquisador 2: Eu fiz aqui um desenho aqui, para entender a casa aqui, depois a gente vai dar uma olhada 

aí, como é a casa de madeira.  

José: É tem várias casas de madeira, tem de assoalho, lá no meu cunhado é de madeira, e tem outra antes 

de chegar atrás do adubo também é de madeira, lá dá para ir.  

Pesquisador 2: Com é que o senhor faz para definir o tamanho das peças de madeira.  

José: Olha, quando eu vou fazer uma casa de dez metro por dentro, eu tenho que tirar as peças que por 

linha principal, igual a essa, essa como você esta vendo que é por oitão, eu tenho que tirar dez metros ... eu 

tenho que tirar onze metros. Por que que eu tiro onze metros? Porque vai sobrar meio metro para cá e meio 

metro para lá, significa que minha casa esquadrejada é medida por dentro, porque se eu tirar dez metros x 

ela não vai ter oitão.  

Pesquisador 2: Deixa eu te perguntar uma coisa. Se a gente tivesse um beiral maior, não protegeria mais a 

madeira?  

José: Com certeza, porque essa cobertura aqui óhh , mas pode repara que o beiral passa da madeira, ela 

nunca pega a chuva, mas toda é passada, esse caibro aqui ele fica escondido toda vida do telhado, então 

isso não estraga nunca. Eu queria fazer uma outra casa de madeira, mas o meu orçamento não deu, eu não 

posso mais carregar madeira e pra ta comprando dos outros .... Atende aí meu filho o telefone!  

Pesquisador 2: E a temperatura dentro da casa?  

José: Frio, de noite para nós aí ... quanto mais verão mais é frio.  

Pesquisador 2: Ahh então ela fica fresquinha!  

José: Fica!  

Pesquisador 1: Uma coisa que eu queria perguntar par ao senhor também ... é como o senhor faz o 

abastecimento da água? Vocês pegam do rio?  
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José: Não, tem um poço óhhh. Ai a gente tem uma borracha ligada de lá da rede e vem cair aqui em casa, 

só não esta instalado em torneira porque não deu tempo de fazer para estar perdendo trabalho, vou fazer 

tudo dentro já pra ...  

Pesquisador 3: Vocês fizeram um poço artesiano comum?  

José: Não, é artesiano comum, uma bomba a energia puxando água.  

Pesquisador 2: Que abastece todas as casas. Poço artesiano.  

José: A nossa água, daqui você coloca no copo e você não enxerga se tem água.  

Pesquisador 1: Mas a água vem da chuva?  

Pesquisador 2: Não é do solo, você escava o solo faz um poço e aí verte água, poço artesiano. É escavado, 

é um poço profundo ... eu não sei qual a profundidade do poço, aí a água verte do solo, o lençol freático, 

atinge o lençol freático, coloca uma bomba e puxa, extrai essa água do solo.  

José: Parece até que não tem água, não é que nem a água deles. Lá em Manaus no poço de Manaus aquelas 

águas não são assim dessa cor nhá ... lá dentro de Manacapuru, não é também assim, aqui é desse jeito.  

Pesquisador 1: Vocês usam algum produto para limpar a água ou ela já vem assim do solo?    

 

José: Não, a gente a levou para laboratório nhá ... para ver o que ela tinha de qualidade, ela faltou uma 

coisinha de nada para Sr água mineral de natureza. Muito bom!  

Pesquisador 1: Que alegria! E essa água que vocês usam é para lavar louça ou beber só ... ou tomar banho?  

José: O que a gente faz aqui é para tudo. É muito difícil tomar banho no rio, pessoal vem de Manaus e que 

tomar banho aí. E nós não ...  

Pesquisador 3: Não precisa de shampoo para lavar a cabeça, porque a água é limpa.  

José: Ela é gostosa ...  

Pesquisador 1: E o lixo que vocês produzem vocês descartam onde?  

José: A caçamba, toda quinzena está colhendo.  

Pesquisador 2: Ahh tem uma caçamba aqui ... 

José: Tem uma da prefeitura que colhe e leva para ao aterro., é duas vezes por mês.  

Pesquisador 3: A então tu já se organizas o lixo de vocês ...  

José: A gente pega aqui a lata e bota para um canto o vidro a gente junta para outro, o plástico não... é 

muito raro a gente embarcar no caminhão, a gente queima, o plástico não presta mais. Mas a lata a gente 

preserva em um canto, vidro quebrado ou vidro inteiro, aquele que não presta, porque o litro de cinqüenta 

e um, hoje o cara vende, pode botar aí o pessoal pega na mão e já levaram e graças a Deus que inventaram 

dessa forma porque ajuda a higienizar nhá ... aqui peixe para o cara comprar e o açaí na época é tudo ...  

Pesquisador 3: Vocês trabalham com que tipo de coisa? A comunidade? Tem algum tipo de fruta?  

José: Olha a renda daqui só é agricultura, farinha, alguma fruta. Agora nós estamos criando aqui uma criação 

de ave de galinha, da galinha caipira, eu tenho um galinheiro.  

Pesquisador 3: Vocês estão criando galinha caipira?  

José: Galinha caipira mesmo. Ai a gente ta querendo fazer em um galpão maior e vai dar certo se Deus 

quiser.  
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Pesquisador 3: E peixe também?  

José: Aqui vai. Aqui tem um que trabalha no peixe cultura, aqui para a estrada em Nova Esperança. Não, 

aqui nós quisemos fazer, mas fica muito em cima da terra nhá, mas dá para fazer tanto em terra.  

Pesquisador 3: O senhor conseguiu aposentar?  

José: Se eu já sou aposentado? Já, eu sou aposentado desde ... cinqüenta e sete anos eu estava.  

Pesquisador 3: É porque o senhor deve ter trabalhado desde novinho também nhá ...  

José: Eu já trabalhei muito, eu acho que já nasci trabalhando, eu digo rapaz eu já trabalhei em tudo. Eu com 

seis anos de idade eu me lembro que eu já desfiava juta na época. Vocês sabem o que é juta?  

Pesquisador 2: Sei.  

José: Pois é! A juta passou para. Ficou mais fácil neh ..., mas eu mergulhava com dez anos, duas braças de 

fundura para tirar juta lá do fundo da terra, aí eu comecei agricultura, eu não tive estudo senhora! Eu não 

tive aquela sorte de ser um camarada letrado estudado, eu tinha muita vontade, mas eu só morava onde não 

tinha escola. 

Pesquisador 3: Mas era a época nhá  

José: É! Olha a minha idade, sessenta e cinco anos. Não tinha essa habitação que vocês vêem agora não, isso 

aí ... eu morei ali na Bela Vista e para você acha um morador você tinha que andar essa beira do rio todinho. 

Manacapuru só tinha uma ruazinha assim só, só o portinho.  

Pesquisador 3: Seus filhos estudam onde?  

José: Estudam lá pela Bela Vista, de ônibus, leva e traz é uma benção e ainda não querem nada ...  

Pesquisador 1: Qual é a data do seu nascimento?  

José: 1.952  

Pesquisador 1: O dia e o mês o senhor não sabe?  

José: Dia dez de janeiro.  

Pesquisador 1: O senhor sabe o seu RG?  

José: Não, só se eu olhar, eu pelejo para decorar, mas ...   

 

 

 

 

  

Legenda: Casa de José Legenda: Banheiro da casa 
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A MORADIA RIBEIRINHA 

Característica Alvenaria  

 

Construtor José 

Uso atual Habitação grudada na terra 

Uso original Habitação 

Acessos Frontal e lateral 

Pavimentos 1 

Topografia do 

terreno 

Plano 

Estruturas anexas a 

casa 

Banheiro 

Estado de 

conservação 

Ruim 

Observações: 

A comunidade passou a adotar a alvenaria como solução construtiva. 
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CADASTRO DE BENS CULTURAIS 

Processo construtivo de habitação em madeira: interfaces e rebatimentos nas populações ribeirinhas do 

Amazonas 

ENTREVISTADO 

Nome Francisco Marques Freitas  

 

Localidade Bairro Lago do Calado 

Origem da família Araruana – Ceará 

Idade 54 

Tempo de residência no 

local 

- 

Atividade/Profissão Agente de saúde rural  

Data da entrevista 15/08/2017 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

 

Francisco: estava tudo bonitinho, pintou tudo de vermelho preto e branco, mas como alago, a água tira a 

tinta. Mas atrás ainda aparece onde a água não pegou. Arquibancadazinha ainda lá óhhh.  

Pesquisador 1: Você gosta de morar nesse flutuante?  

Francisco: Demais, se Deus permitir, a gente tem uma casinha em Manacapuru que a gente comprou a 

poucos dias, mas se Deus permitir, enquanto eu tiver vida é aqui, a gente vai .... Porque é assim, a minha 

esposa está vindo de Manaus, que ela trabalha lá e está vindo agora no final do ano, para trabalhar aqui, 

aí a gente comprou uma barraca lá, aí nosso caçula já vai para lá no outro ano para estudar, a gente fica 

lá e aqui, porque é perto!  

Pesquisador 2: Vai estudar em Manaus?  

Francisco: Não, Manacapuru. Mas é desfazer daqui, se Deus permitir enquanto tiver vida não! Vai lá na 

cidade, passa o dia lá ..., mas ...  

Pesquisador 1: O senhor que construiu essa casa?  

Francisco: Não!  

Pesquisador 3: O senhor já a comprou pronta?  

Francisco: Não, foi construída, mas o rapaz aqui que construiu.  

Pesquisador 3: Ahh ele construiu.  

Francisco: Porque é aqui como eu disse para vocês, era casa em terra ali nhá, aí era só um pouco, dez 

metros dali para cá nhá, só esse corpo aqui.  

Pesquisador 3: Até ali onde começa a cozinha.  

Francisco: Isso, até aqui. Porque aí também tem essa largura aí dela, fora as varandas nhá. Ai depois que a 

gente colocou aqui que a gente ampliou esse espaço aí ... essas varandas, essa parte de cá e depois 

aquela de trás, aí foi indo.  

Pesquisador 3: Aí fez a cobertura.  

Francisco: É.  
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Pesquisador 2: Geralmente você deixa a frente da casa qual parte?  

Francisco: Para lá, a frente está para lá no lago, que é onde vem o vento forte. 

Pesquisador 2: Refresca.  

Francisco: Geralmente, 80% o vento está daqui.  

Pesquisador 1: E como vocês colocaram a casa em cima das toras de madeira?  

Francisco: Foi feito em uma enchente que a gente chama que alagou baixo, como a gente chama e aí foi 

feito um trilho de madeira até onde a balsa estava.  

Pesquisador 3: Aí amarrou a casa e puxou?  

Francisco: Foi, aí foi torado e foi dois barcos puxando, mais trinta pessoas ajudando a puxar.  

Pesquisador 3: E tora rolando por baixo?  

Francisco: Não ela ia correndo por cima do trilho. A gente passa um óleo queimado para deslizar, ai 

quando chegou lá no final do trilho a balsa estava em igual com o trilho, ai do trilho foi passando para a 

balsa.  

Pesquisador 2: Ela era pequena ou desse tamanho?  

Francisco: Ela era esse corpo aqui, dai até aqui, são dez metros, dai até aqui e a largura dela são cinco 

metros.  

Pesquisador 2: Ela era um dez por cinco.  

Francisco: Dai essa ampliação de varanda, passeio e dali para trás foi construído depois que a casa estava 

em cima da tora.  

Pesquisador 1: A varanda já tinha então?  

Francisco: Aqui? Não.  

Pesquisador 1: Vocês construíram depois?  

Francisco: Depois.  

Pesquisador 1: É um ambiente bem confortável para vocês agora. Por que vocês não fizeram a varanda 

maior?  

Francisco: É opção da gente, tem um metro e meio aqui.  

Pesquisador 1: Porque é a gente ficava de perguntando, porque alguns fazem varanda outros não?  

Francisco: Aqui de noite é muito gostoso.  

Pesquisador 2: Não tem perigo?  

Francisco: Não!  

Pesquisador 1: Você então fica aqui dentro da casa a maior parte do dia?  

Francisco: a gente faz algum trabalho na roça, tem um gado que está a terra firma ainda, o meu eu tenho 

pouquinho, mais é dos meus cunhados =, como eu falei ainda agora esse terreno aqui é da família da 

minha esposa, aí como o pai e a mãe dela morreu, aí os irmãos dela moram nessa casa aí, o terreno é mais 

ali um pouco. Ai quando primeiro morreu o pai, a mãe dela pediu para trazer a casa pra cá porque ai fica 

mais próximo dela. Depois que ela morreu o irmão dela pediu para a gente continuar aqui, na realidade o 

nosso terreno é mais ali um pouco.  
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Pesquisador 2: E o irmão dela mora onde?  

Francisco: Mora nessa casa aqui, na terra aí, na beira do capo.  

Pesquisador 1: O esgoto vocês falaram, vocês usam o banheiro ali e o rio leva?  

Francisco: É, mas o banheiro para necessidades fisiológicas é só quando este alagado, que esta corrente 

que todo mundo usa e não tem para onde, mas quando está seco, igual esse ali do lado aí e aí ... vou até 

colocar uma lona que tem outro ali em uma terra mais alta, enquanto esse está bom neh a gente usa lá.  

Pesquisador 3: Aí tem uma fossa?  

Francisco: Tem. Ai esse aí a gente ... e até porque sempre vem alguém para cá, família, amigo de Manaus, 

final de semana o pessoal sempre vem, e o pessoal sempre tem aquela cultura que acha que você mora em 

flutuante você faz tudo ali nhá .... Onde é o banheiro?  Eu digo o banheiro aí é para tomar banho e para 

dejeto é lá na terra, tem muita gente que acha estranho, mas a gente mora dentro de um lago desse aqui 

preso e a gente vai defecar aqui dentro ... e a gente ... como eu sou da área da saúde, minha esposa é 

professora e a gente tem que dar bom exemplo e praticar.  

Pesquisador 2: Essa é a nossa preocupação.  

Francisco: Porque de repente a pessoa chega aqui e pergunta, onde é o vaso? E ai o vaso do agente de 

saúde é dentro do lago lá, onde eles fazem todas as necessidades.  

Pesquisador 2: Não faz sentido nhá.  

Francisco: O dia que a gente for dá uma palestra ou for falar, alguém pode falar olha aí esses aí estão 

falando de mais, porque eles só falam e não praticam, porque a gente conhece e lá na casa dele ele usa o 

banheiro .... Então o banheiro é interno porque a gente sabe que não pode fazer aqui dentro da água e 

esse lago é muito limpinho, ninguém joga lixo.  

Pesquisador 2: O lixo aqui é queimado?!  

Francisco: Queimado. Mas na realidade em uma época dessa, de vez em quando ainda passa uma sacola 

que alguém joga, nem todo mundo tem a consciência. Tem essas minhas irmãs aí que vocês viram e aquela 

outra senhora que é até minha comadre que são agente e o trabalho nosso é ... principalmente os delas, ir 

nas casas orientando, levando informação, mas tem gente que .... Já chegaram em ir em uma casa de ter 

um monte de lixo jogado assim no mato, que nem aquele ali que estava do lado da casa assim, chega a 

estar. Elas foram falar e tal, a pessoa falou até em tom de ignorância, jogo aí mesmo porque se você só eu 

que jogasse, mas não sou só eu, os outros também. Quer dizer, aquela mentalidade nhá ... ele tem que 

fazer a parte dele, porque nem todo mundo faz, é aquela mentalidade, mas no geral .... Que também 

ninguém vai dizer que é cem por cento nhá. Mas quando está seco não, água limpinha, água boa.  

Pesquisador 1: Se pudesse mudar alguma coisa na sua casa, você mudaria alguma coisa?  

Francisco:  eu sempre falei, mas eu não vou mudar porque vai dar muito trabalho, mas se fosse mais fácil eu 

ia mudar o telhado, suspender mais.  

Pesquisador 3: Você pensaria Francisco, em fazer umas aberturas nesse telhado, do jeito que não chova, 

que não possa entrar bicho, mas o ar quente possa sair?  

Francisco: Ahhh sim.  

Pesquisador 3: Toparia?  

Francisco: Interessante, porque ficava mais nhá  

Pesquisador 1: Fresco.  

Francisco: É não esquenta não, quase todas a janelas eu coloco tela aí.  
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Pesquisador 2: Imagina uma janela lá em cima, com tela que não entre água e o calor daqui de baixo 

sobe.  

Francisco: E aí esfria mais ainda, quando ele está ali no leito do rio, que estabiliza.  

Pesquisador 3: Canaliza o vento.  

Francisco: E aí fica bem próximo daquelas árvores lá de noite, só anoitecer a gente sente assim que vem 

aquela frieza da floresta, bate assim, sente assim. Ai quando é agora a gente sai assim tirando as telas e 

fechando as janelas porque está mais frio dentro de casa. Porque o nosso vento aqui ele cem por cento vem 

de cá. Ai tem esse lago aqui e mais cento e cinqüenta metros de terra ai tem outro lago igual esse.  

Pesquisador 2: Nossa é longe! Agradece .... Muito obrigada viu!  

Francisco: Fica à vontade, disponha!  

Pesquisador 2: Porque eu vi que você foi longe para conversar com a gente!  

Francisco: É tudo a mesma comunidade ....  

Pesquisador 2: Porque eu falei gente que distância ....  

Francisco: É porque aqui ó ... nós estamos bem na extrema, daqui para cá é o pesqueiro e daqui para cá é 

a ressaca do pesqueiro. É que eu moro bem na extrema.  

Pesquisador 2: Ali parece que vocês criaram uma entrada assim ... 

Francisco: Ali é para entrar a malhaderia para coletar peixe, coloca a linha e a malhadeira assenta bem 

embaixo ...  

Pesquisador 1: Qual o dia do seu nascimento?  

Francisco: 04/10/65.  

Pesquisador 1: Obrigada!  

Francisco: Por nada.  

Pesquisador 1: A sua família veio de qual local  ?  

Francisco: De Araruana, Ceará. Se casaram lá e vieram para o Amazonas, só tiveram um filho lá, doze 

nasceram aqui no Amazonas.  

Pesquisador 3: Ele veio depois da Segunda Guerra?  

Francisco: Em cinquenta e oito.  

Pesquisador 3: Ahhh depois da Segunda Guerra.  

Francisco: Na dificuldade imigraram muitos cearenses para as amazonas.  

Pesquisador 2: Você nasceu lá? 

Francisco: Não, aqui!  

Pesquisador 3: E a motivação era realmente buscar uma vida nova ...  

Francisco: É, porque lá realmente, naquela época que eles contavam, não tinha recurso.  

Pesquisador 3: Muita seca também.  
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Francisco: Muito seco e muitos deles vinham pra Amazônia. Ai eu já tive a oportunidade de ir para lá duas 

vezes, fui de 2003 para 2004 e fui em 2004 depois, uma das coisas que mais me emocionou é que eu tive 

a oportunidade de entrar dentro de um quarto de uma casa onde a minha mãe nasceu.  

    

FOTOS DA EQUIPE EM CAMPO E ENTREVISTA 

  
  

Legenda: Banheiro 

utilizado.  

 

Legenda: Vista externa 

do banheiro.  

Legenda: 

Pia para lavar louça 

Legenda:  Vista externa. 
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A MORADIA RIBEIRINHA 

Característica Flutuante  

 

Construtor Não informado 

Uso atual Habitação 

Uso original Habitação 

Acessos 1 

Pavimentos 1 

Topografia do 

terreno 

Plano 

Estruturas anexas a 

casa 

Banheiro com fossa 

Estado de 

conservação 

Bom 
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CADASTRO DE BENS CULTURAIS 

Processo construtivo de habitação em madeira: interfaces e rebatimentos nas populações ribeirinhas do 

Amazonas 

ENTREVISTADO 

Nome Natália  

 

Localidade Bairro Lago do Pesqueiro 

Origem da família Não Informado 

Idade 36 

Tempo de residência no 

local 

Dois anos 

Atividade/Profissão Pescadora 

Data da entrevista 15/09/2017 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

Pesquisador 1: A gente queria saber assim, nessa casa se vocês participaram do processo de construção?  

Pesquisador 2: Compraram?  

Natália: Sim a gente já comprou feita.  

Pesquisador 3: Mas vocês conheceram quem construiu?  

Natália: Não! Até porque a gente vê a diferença ... o povo que conhece essa área aqui todinha, eles 

quando vê esse tipo de flutuante ele já dizem ... esse não foi construído aqui, porque eu não sei se vocês 

percebem, mas os que são construídos aqui são diferentes ... o senhor daquela casa grande ali ele comprou 

para ele passar a enchente com a família dele, a família dele é grande e ela estava abandonada ali no 

porto dele.  

Pesquisador 3: Esse aqui?  

Natália: É ... aí ele ofereceu. Está com dois anos, meu pai faleceu e aí ele perguntou se a gente não queria 

comprar, a gente tinha uma lanchinha, a gente vendeu, pediram dez mil, vendemos uma lanchinha que a 

gente tinha. Aqui só tinha um quarto e uma cozinha, tudo apertadinho, mas ai a gente vai construindo aos 

poucos, graças a Deus meu marido é carpinteiro e ele já vai melhorando.  

Pesquisador 3: Então tinha sala e cozinha?  

Natália: É a gente comprou do jeito que está aqui, se depois quiser ver.  

Pesquisador 1: O banheiro este anexo?  

Natália: Ele veio, mas aí a gente o colocou lá em terra, agora é depósito.  

Pesquisador 4: O banheiro é fora então?  

Natália: É ... só no período da enchente que todo mundo ... porque não tem para onde correr mesmo!  

Pesquisador 4: Isso é importante a gente saber, porque a nossa preocupação quando vai projetar a casa, é 

como é que a gente faz para descartar o dejeto do banheiro. E aí quando o rio esta muito cheio não tem 

jeito.  



196 
 

Entrevistado 1: Não tem não, aqui não tem jeito não! Para você fazer isso, para você comprar uma 

máquina que ela faz todo esse processo, então tem que ter um tanque grande, aí tu compras uma máquina 

e ela faz esse processo de destruição e ele vira água.  

Pesquisador 2: Pode virar também adubo ou energia.  

Entrevistado 1: Pode também ....  

Pesquisador 1: Então na enchente todo mundo vem para cá e tem que esperar a enchente passar?!  

Natália: É ...  

Pesquisador 1: Porque o flutuando acaba sendo um refúgio.  

Natália: É ... até essa menina que mora ali ela passou aqui comigo quando a cheia chegou.  

Pesquisador 3: O gás de cozinha para vocês aqui sai a quanto?  

Natália: Sessenta reais.  

Pesquisador 4: está mais barato do que eu pago lá em São Paulo, 

Natália: Ela gosta de fazer fogo. Só um foguinho ele já assa um peixe. Eu digo a ela a senhora é boa de 

fogo. Tudo tem a sua fase.  

Pesquisador 3: Tem açaí aqui?  

Natália: Não! Porque morreu tudo com a enchente, a pêra oh. Pode ver que não tem mais nada.  

Entrevistada 2: Acabou tudo! Mangueira.  

Natália: Olha tinha três pés de mangueira grande, morreu não agüentou a enchente.  

Pesquisador 1: Como funciona a rotina de vocês aqui? De manhã vocês acordam aí depois vocês vão 

trabalhar?  

Natália: Aqui só quem tem rotina ... é só o meu filho que estuda, hoje ele está o dia todo estudando lá no 

ginásio em frente ao Manacapuru, ele acorda cinco horas e ele vai aí ele chega só cinco horas até cinco e 

meia. Ele faz ... ele está fazendo reforço nhá, duas vezes durante a semana neh ...  

Pesquisador 3: De manhã?  

Natália: Ele estuda a tarde, aí... 

Pesquisador 3: Aqui?  

Natália: Não. Lá no ginásio em frente ao Manacapuru, ele já tem quatorze anos e já está no.… aí aqui a 

gente só faz acordar, bota comida para as galinhas, vai lavar a louça ...  

Pesquisador 1: Vocês gastam bastante tempo aqui...  

Pesquisador 2: Vocês têm horta a bastante tempo. Você tem roçado?  

Natália: Nós temos ... só que quem planta mais é o meu irmão, só ele que planta.  

Entrevistado 1: Ele passou ali com um monte de mandioca.  

Natália: Isso era ele.  

Entrevistada 2: Ali ele já plantou e já até nasceu.  

Pesquisador 2: Mas esse monte de porta faz ficar mais fresquinho.  

Natália: Faz.  

Entrevistado 1: Isso aqui é gostoso professora é quando estão fazendo farinha.  

Natália: Tem casa de farinha ali.  

Entrevistado 1: As casas de farinha aqui são flutuantes... 

Natália: É a nossa ainda está em terra ali.  

Entrevistado 1: Mas é muito bom, tem de ver.  

Pesquisador 3: Pé de moleque, farinha de tapioca, tucupi, bolo de macaxeira, goma ... quando eles estão 

fazendo gente do céu! Tem umas tapiocas que fazem no forno de farinha, minha nossa!  
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Pesquisador 1: Vocês sabem porque não fazem uma varanda maior?  

Natália: Às vezes é por causa das condições mesmo.  

Pesquisador 3: Porque é mais caro.  

Natália: O da mamãe ela está planejando, ela está com a madeira toda ali esperando secar nhá, já até 

secou. Ai quando tiver meu esposo vai lá. Ela vai fazer maior, ele vai fazer bem grande, porque a família é 

grande. Esse meu aqui ele é fraco de bóia, quando entra muita gente ele baixa e entra água.  

Pesquisador 1: Eu nunca tinha entrado em um, mas ele não fica mexendo neh?  

Entrevistado 2: Eu tinha medo lá em terra da casa cair, agora aqui é o medo do cabo quebrar ... aí meu 

filho diz mãe não sai daí do lago não a senhora vai peitar lá na cabeceira ...  

Natália: A gente tem medo de temporal.  

Entrevistada 2: Porque deu um temporal e o menino falou ... ahh a mamãe entrou no furo, porque tem um 

furo... aí ligam mamãe a senhora não ... não entrei no furo não ...  

Pesquisador 2: Está presa.  

Pesquisador 4: Como que funciona o abastecimento de água? Vocês compram água?  

Natália: A gente tem um poço manual, já é antigo e a água é boa, aí quando o meu irmão ... 

Pesquisador 4: Mas quando enche o rio? ....  

Natália: A gente vai pegar lá do outro lado... 

Pesquisador 3: Aí abaixou dá para pegar a água do poço?  

Natália: Dá ... tem um poço aí manualzinho que é bom para fazer até exercício, a gente tira dali. A gente 

está com uma bomba elétrica, só que o rapaz que entende disso, ele disse que vai ter que cavar outro 

poço.  

Pesquisador 2: Quantos anos fazem que vocês trocaram as toras do flutuante ... do seu?  

Entrevistada 2: A bóia? 

Natália: Está com o que ... uns dois anos, que estava fraco neh e ainda ele ta boa e bem resistente.  

Pesquisador: De quanto em quanto tempo que eles trocam?  

Natália: Porque a gente tem pouco tempo que ta morando no flutuante, eu to com dois anos, então a gente 

não trocou, inclusive a gente já comprou essa daí que é para pôr, quando a gente for reformar.  

Pesquisador 1: Quanto é?  

Natália: Essa daí foi mil e seiscentos, aí a gente quer comprar outra.  

Pesquisador 2: E para se acostumar?  

Natália: No começo foi estranho, ela ficava tonta, passava muito mal.  

Pesquisador 3: Agora diminuiu.  

FOTOS DA EQUIPE EM CAMPO E ENTREVISTA 

   
 

Legenda: Vista interna e 

das moradoras.  

 

Legenda: Vista do 

corredor externo.  

 

Legenda: Vista interna. Legenda:  Vista 

externa. 
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CADASTRO DE BENS CULTURAIS 

Processo construtivo de habitação em madeira: interfaces e rebatimentos nas populações 

ribeirinhas do Amazonas 

ENTREVISTADO 

Nome Raimundo Almir  

 

Localidade Bairro Lago do Pesqueiro 

Origem da família Peru e Paraíba  

Idade 52 

Tempo de residência 

no local 

- 

Atividade/Profissão Pescador 

Data da entrevista 15/09/2017 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 



 

Pesquisador 1: A gente queria saber mais ou menos como foi a construção dessa casa.  

Pesquisador 2: Quantos anos ela tem? O senhor participou ou não? O senhor é carpinteiro?   

Raimundo: Não, eu participei, inclusive olha só, foi assim ... isso aqui dá para mim lembrar 

ainda. Quando foi para fazer essa parte de cima, eu paguei porque eu não podia estar aqui, 

trabalhava lá distante nehh e quando foi na época de fazer esse assoalho, eu já estava 

trabalhando aqui. Porque quando a água sobe, onde eu trabalho vem para cá para próximo, 

as terras lá vão tudo embora, a água cobre.  

Pesquisador 2: Seu lugar de trabalho então vem para cá?  

Raimundo: Vem! Fica ali ... aí fica mais perto.  

Pesquisador 2: Que interessante!  

Raimundo: Fui eu mesmo que fiz, eu e minha esposa.  

Pesquisador 1:  A casa? 

Pesquisador 2: A vedação.  

Raimundo: Não, a parte do assoalho, essa madeira aí, chão.  

Pesquisador 2: Os pontaletes da fundação, o senhor ...  

Raimundo: Não, aí foi o carpinteiro que fez...  

Pesquisador 2: Porque essa parte é ... como vocês chamam? Finca no chão ...  

Raimundo: É como eu falei para a senhora, nós chamamos de barrote, os barrotes são esses 

que assegura e esses cumpridos são os esteios, o barrote são os menores.  

Pesquisador 2: E os grandes são os esteios que sobe e pega a tesoura.  

Raimundo: Exatamente. O restante foi o carpinteiro.  

Pesquisador 1: Daquela moça que...   

Raimundo: Não foi ele, naquela época ele não estava nem casado com ela, foi outro rapaz, 

nem daquele local é ele que fez ... eu paguei para ele fazer.  

Pesquisador 1: Essa parte aqui que vocês fizeram ... como foi? Vocês mediram a madeira?  

Raimundo: Não, porque tudo já vens no tamanho certo, esse tipo de madeira que a gente ta 

colocando o pé aqui, elas são já feitas ... é todo canto que você vai comprar é quatro metros 

vamos chamado.  

Pesquisadora 2: É quatro por vinte mais ou menos?  

Raimundo: Mais ou menos.  

Pesquisador 3: Então a distância entre uma viga desse aí é o suficiente para colocar uma 

madeira de quatro metros.  

Raimundo: É aquela coisa, não é uma coisa certa essa distância aqui de uma madeira para a 

outra, porque onde eles serram a madeira, tem vez que eles serram na bitola.  

Pesquisador 3: Ah tem que fazer uns ajustes  

Raimundo: Isso, um ajuste, aí outras serrarias eles serram em outra bitola, então digamos assim, 

aquela mais forte, você tem que colocar as peças mais distante porque ela pode, mas se ela 

for mais fraca, mais fina, aí você tem que colocar mais próximo se não ela vai quebrar, no 

tempo que ela estiver muito úmida ela vai quebrar, aí não tem aquela coisa, porque se tivesse 

a metragem certa, você já. O carpinteiro já era certo colocar essas peças aqui, a gente 

chamamos de ... a gente chama de perna manca, são essas que vem assim para colocar a 

tábua em cima, chamamos de perna manca.  

Pesquisador 2: a gente chama palafita, mas os americanos chamam de...  

Pesquisador 3: É uma viga aqui nhá essa viga longitudinal, essa longarina.  

Raimundo: É. a gente chama de perna manca.  

Pesquisador 2: Qual é a principal?  



 

Raimundo: A principal é a viga mesmo. Para colocar a perna manca, ele tem uma viga, ela é 

direto, inclusive essa daqui não fora serrada, ta passando por ali, aquela lá ... aí em cima dela 

é que está a perna manca. 

Pesquisador 3: É como se fosse uma terça? 

Raimundo: Isso.  

Pesquisador 1: E o forro ali. Foi você que colocou?  

Raimundo: Não, foi o carpinteiro também.  

Pesquisador 1: E o projeto da casa, o senhor pediu desse jeito?  

Raimundo: Fui passando a informação para ele e ele foi fazendo aí ...  

Pesquisador 1: Vocês pediram varanda?  

Raimundo: Não, isso aqui, para te falar a verdade, essa varandinha foi feita depois de três 

anos.  

Pesquisador 1: Foi feita depois.  

Raimundo: Foi feita depois, é porque ela falou ... ela protege muito a casa.   

Pesquisador 2: Protege a madeira da casa.  

Pesquisador 3: Você percebeu que depois da construção da varanda melhorou a parte de 

dentro da casa?  

Raimundo: Melhora, melhora e outra coisa a casa fica mais segura ela não balança.  

Pesquisador 2: A varanda travou a casa!  

Raimundo: Para você ter uma idéia como a varanda protege a casa, para não apodrecer tão 

rápido, porque está com pouco tempo que eu fiz essa varanda só que dá uma olhada que 

está faltando tábua aqui fora, essas daí já ficaram podre essas estragaram, porque ela fica 

pelo lado de fora.  

Pesquisador 2: Aqui está recendo água!  

Raimundo: Porque acontece é o seguinte, tem um tempo que chove muito aqui, entendeu? Já 

está faltando uma, porque ela apodreceu, tem um tempo que chove muito.  

Pesquisador 2: Se você tivesse prolongado um pouco mais nhá.  

Raimundo: Mas aí é aquela coisa, a gente vai digamos assim, quando a gente não tem uma 

aula para aquilo a gente apanha, quando o corpo não pensa a cabeça padece né?!  

Pesquisador 2: Ha, mas está muito bem-feitinha a sua casa.  

Raimundo: E aquela coisa, mas... aí quando você está fazendo uma coisa e alguém dá uma 

idéia aí você aceita e do certo é bom ... 

Pesquisador 2: E protege e vocês ficam aqui fora também... 

Raimundo:  E aí isso aqui é aquela velha história de herdeiro ...  

Pesquisador 2: Mas aí vocês deixam outras pessoas morarem?  

Raimundo: Não, na verdade é nós que mora.  

Pesquisador 2: É só a família.  

Raimundo : Não é bem dizer assim, porque ... tem problemas em cima disso daí que eu não 

gosto nem de falar, mas que ... esse passei que vocês não são daqui nem, o que aconteceu foi 

o seguinte, a minha mãe morreu e ai meu pai arranjou uma mulher e ai ela tinha um filho,  ai o 

filho veio ... ela morava em Manacapuru e ainda foi e ela trouxe o filho, casa do filho dela é 

essa daí ó ... nós para princípio não queria deixar bem que essa casa fosse colocada ai porque 

a mulher que fixou com o meu pai é interesseira, porque ... papai na época tinha umas coisas, 

tinha uns barco ai, inclusive ainda tem, esses barco ai ele toma conta, porque eu sempre falo, 

nós somos em quatro irmãos, eu cuido das coisas do meu pai, mas eu nunca que tenho é 

ganância se meu pai tivesse saúde e dissesse eu quero vender tudo hoje o que eu tenho ele 



 

podia vender, eu não vou deixar ela vender e acabar, porque a família dela mora toda em 

Manacapuru.  

Pesquisador 2: Tem umas leis agora neh. 

 ... que entrou, que parece eu não sei qual a idade, mas tem uma lei que a pessoas tem muita 

idade e casou com outra muito mais nova, parece que tem umas regras, outro dia ouvi o pessoal 

falando, não sei... 

Raimundo: E aí fica aquela coisa aí, ninguém sabe o que vai usar e aquela situação ... fica todo 

mundo ciente que de ela quer que ele morra, porque quando morre um parente da gente ela 

depois ..., mas, pois, foi mais novo e teu pai não morre, e aí dá para você sentir que algo de 

errado tem, mas é ruim de se lidar com ela, eu já umas duas vezes eu perdi a cabeça, mas eu 

tento pensar em Deus para me controlar porque é ruim esse negócio de família.  

Pesquisador 3: Assim, quando eu fiz o meu trabalho, eu tentei entender na época ... o que você 

está dizendo, que era do seu avô..., mas ... O seu avô era de onde? Ele era daqui da região 

ou ele veio de outra região do Brasil?  

Raimundo: Meu avô era paraibano e minha avó era peruana e parece que quando eles vieram 

para cá a muitos anos, eles vieram de cima, do Peru...  

Pesquisador 3: Ha eles vieram de lá ...  

Raimundo: Porque antigamente não via falar de barco ou voadeira em coisa, era aquelas 

coisas navio ... aquelas coisas que eram controladas a carvão a linha, sabem. Parece que eles 

vieram, agora não sei é uma coisa que a princípio ninguém pode ... eles ficaram por aqui e 

tiveram os filhos todos por aqui, e aí já depois dos filhos tudo grande, aí começaram e já 

terminaram o estudo por aqui em Manacapuru e foram para Manaus, para São Paulo, para o 

Rio de Janeiro.  

Pesquisador 2: É bom que está pertinho da cidade vocês ... 

Raimundo: E aí ... eles foram embora, inclusive quando eles foram embora eu também fui na 

época, eles gostavam muito de mim minhas avós, eu morei de três a quatro anos com os meus 

avós, e já idosos para ir para supermercado essas coisas assim, daí por isso que eu fiquei com 

eles, e aí depois de um tempo eu não gostei mais, nunca gostei de viver em cidade e aí eu vim 

embora para cá.  

Pesquisador 3: Porque o nosso trabalho muitas vezes, é tentar entra em uma parte mais íntima 

da família, para entender como vocês produzem essa arquitetura? Então quando entendemos 

o passado a gente começa a entender como é hoje e é por isso que eu fiz essa pergunta.   

Pesquisador 2: Essas enchentes também ...  

Pesquisador 3: Eh... aí tem que se adaptar, porque a realidade é outra.... Seu avô veio da 

Paraíba, do litoral ou do interior?  

Raimundo: Não sabe ... não sei te informar.  

Pesquisador 2: Então se ele veio do interior é muito seco se ele veio do litoral, mas aí chega 

aqui o rio flutua neh, ele teve que encara uma situação nova, para ele ... já pensou em chegar 

aqui e não conhecer como o rio funciona e até se adaptar?  

Raimundo: Vocês aí que estudam ... tu tens alguma idéia dessas águas exagerada que acontece 

agora aqui, essa aração. Tu tens uma idéia? Porque um tempo desse eu conversando com um 

colega lá onde eu trabalho, e aí eu ficava olhando para essas terras que elas desabam e eu 

já tenho conversado com outros amigos, e eu disse assim, cara eu sou um cara que eu não 

estudei nada. Mas aí os estudiosos falam que essa água foi uma ... um desabamento que teve 

aí por essas fronteiras aí que teve, e que veio exageradamente caiu não sei o que é tal ... mas 

se a gente for analisar, pode nem ser isso, entendeu? O que eu acho assim ... o que acontece, 

temo lado lá e tem o lado daqui do rio, cai uma terra do lado de lá e cai outra terra do lado 

de cá para dentro do rio, essa terra que cai do lado de lá e do lado de cá, elas vão ficar no 

fundo do rio, elas vão formar uma praia que você quando vieram ou quando for vocês dão 

uma olhada que tem uma praia no meio do rio, veja bem, vocês vão me entender. O que 



 

acontece ... em todos os lugares do rio Amazonas e o Solimões está tendo essa terra aí e está 

se criando praia, o que pode ser esse exagero de água, essas terras tão ficando no fundo e 

o. a água tem que flutuar ...  

Pesquisador 3: Assoreando.  

Raimundo: Porque ela está impedindo o local da água ficar, onde a água tem que ir ... ela 

tem que flutuar, vejamos bem se eu pego uma vasilha com água, coloco cinco litros d’água 

dentro de uma vasilha, ela vai ficar ... uma vasilha a água vai ficar aqui, e eu pego dói litros 

de terra e jogo dentro da vasilha s água vai ficar aqui ... então não pode estar acontecendo 

isso também nhá  

Pesquisador 2: É, mas assim, existem muita gente falando em aquecimento, o aquecimento pelo 

desmatamento ... 

Raimundo: Pode ser também, mas assim um ajuda o outro.  

Pesquisador 3: Isso na verdade as árvores seguram aterra para a terra não ser levada pelo 

rio.  

Raimundo: Quando começa a chover aqui, se fosse uma coisa assim, se vocês morassem bem 

ali .... Eu ia ligar para pessoa. Como é o seu nome?   

Pesquisador 3: Jair.  

Raimundo: Professor Jair dá para o senhor vir amanhã aqui em casa? Aí o menino ia levar o 

senhor par ao senhor ver, porque para o senhor, para vocês que estuda era ótimo ver o que 

acontece, é de três em minutos desaba de quatro a cinco toneladas de terra no rio, três a 

quatro minutos, quem mora aqui até assusta, as vezes se ouve quando desaba lá ...  

Pesquisador 3: Não acontecia antes?  

Raimundo: Isso não acontecia antes.  

Pesquisador 2: Esse desabamento, a terra o solo deve ser muito arenoso, ele tem uma 

fragilidade muito grande ...  

Pesquisador 3: E aí essa areia que ele vai levando, vai levando vai levando ... e deposita no 

mar.  

Raimundo: Essa água com cor diferente ... da Amazônia você só vê água ... vocês já viram um 

copo de água?  

Pesquisador 3: Já, muito bom.  

Pesquisador 1: Eu vi o senhor conversando sobre flutuantes ... flutuantes então são como um 

refúgio quando tem enchentes?  Ai como fica? O rio é o espaço de todo mundo?  

Raimundo: É, mas sempre quem tem um flutuante ele coloca naquela área que lhe pertence, o 

terreno a casa dele ou do parente dele.  

Pesquisador 1: Ali tem um flutuante por exemplo, mas é seu flutuante?  

Raimundo: Ali é do meu pai.  

Pesquisador 1: Ah entendi, então por exemplo, do lado ali ninguém poderia parar um 

flutuante?  

Raimundo: Se a gente não permitir não, só com a permissão do dono do terreno.  

Pesquisador 1: Aí quando tem a cheia vocês vão de barco até os flutuantes para deixar as 

coisas?  

Raimundo: É ... aqui logo próximo tem cinco, tem um tem outro ..., mas aquela flutuante está 

tudo no terreno de família, que é terra que a gente chama daqui que é dos pais que já se 

foram, são os netos, são os filhos que estão tomando conta. Tem aqueles que pede permissão 

dos cara e coloca no terreno.  

Pesquisador 3: Passa uma temporada e aí embora.  



 

Raimundo: Isso, exatamente, isso aí é para uma temporada, agora você lembrou e falou bem, 

é temporada, não pode ficar porque tem aquela coisa a cabra quando passa dois três anos 

no local e ele já acha que é dele.  

Pesquisador: Ah já acha que é dele.  

Pesquisador 2: É por exemplo, a sua esposa estava falando, viu Bia?  Falando aqui que passa 

jacaré ... 

Pesquisador 1: Eu vi, falando que passa jacaré aqui do lado.  

Pesquisador 2: As cobras ...  

Pesquisador 3: Tu tens acesso à internet aqui?  

Raimundo: Tenho sim, telefone aqui é ...  

Pesquisador 3: Telefone nhá ... computador não?  

Raimundo: Computador não é mais ... 

Pesquisador 3: Internet móvel. Deixa eu lembrar ... antes da luza chegar aqui... você chegou 

quando aqui?  

Raimundo: está com doze anos.  

Pesquisador 2: E antes da luz, como é que funcionava? Ligava o gerador?  

Raimundo: É aqui, quem tinha condições comprava o gerador, até porque ... 

Pesquisador 3:  aí você em o freezer também ne? Porque você pesca e tem que guardar o seu 

peixe em algum lugar. 

Raimundo: Aí já é com gelo.  

Pesquisador 3: O gerador não ligava?  

Raimundo: Não.  

Pesquisador 3: Aí o gerador era para que? Para ver televisão?  

Raimundo: É. funciona para a televisão éhh ... o ventilador porque nem conseguia ar 

condicionado nem freezer nem nada.  

Pesquisador 3: Aí ficava ligado aí, duas três horas ... 

Raimundo: No máximo três horas, o diesel muito caro então a manutenção ... 

Pesquisador 3: Então foi uma evolução grande chegar a luz? Aí você consegue armazenar um 

alimento, consegue fazer uma programação ...  

Pesquisador 1: Acho que para saber como funciona o saneamento aqui?  

Raimundo: Rapaz aqui é assim ó. não tem esgoto, é fossa ou a gente faz um encanamento para 

ir cada vez mais distante, lá no meio do mato.  

Pesquisador 1: E quando tem enchente tu não tens problema com essa água que vai lá atrás?  

Raimundo: É porque ela fica corrente nhá.  

Pesquisador 1: Vai e volta.  

Raimundo: É ... não tem problema porque a gente não usa água daqui para fazer alimentação 

não usa a água daqui para beber.  

Pesquisador 1: Ha vocês usam galão?  

Raimundo:  É vai pegar água ...  

Pesquisador 3: Água do rio para lavar ... 

Raimundo: É só meio pra ... as coisas, uns tempos atrás o pessoal usava, mas a água do rio 

Solimões era uma água mais limpa, não tinha o movimento que a gente tem aqui hoje.  

Pesquisador 1: Vocês não tomam banho de rio aqui? Banho eu digo, nadar no rio quando está 

muito calor ... 

Raimundo: Não, agora nessa época aqui pode tomar porque ela é quente, tem que armazenar 

ela para tomar banho.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Pesquisador 1: Vocês pegam água do rio para tomar banho?  

Raimundo: No momento essa daqui a água está um pouco corrente, porque ali em cima está 

passando água para dentro.  

Pesquisador 1: Mas dependendo da época do ano vocês usam outra água?  

Raimundo: Quando a gente está como remédio, porque tem um remédio que dão para gente, 

que a gente compra, aí armazena um tanque e coloca um remédio e ela limpa todinha, você 

coloca ... já trabalha em cima disso aqui, você tem uma bomba para jogar para outra bomba 

e ela limpa, para poder usar e aí é muito ... se você vê ...  O que fica no fundo do tanque.  

Pesquisador 1: Sujeira ...  

Raimundo: Sujeira, aí depois que você vai pensar, tem que ter cuidado com a vida mesmo, em 

um tanque de água desse dali ó, depois dela limpa, depois de você colocar o remédio você 

tira mais de dois litros de .... 

Pesquisador 1: Sujeira.  

Pesquisador 3: Lodo.  

Raimundo : É uma coisa que sem explicação para vocês viu, dá nem para dizer, para comparar 

como que parece, quando você olha no fundo de um tanque dá até uma coisa ruim assim sabe, 

aquela coisa que você fica olhando e não dá para acreditar, ai tem que ter cuidado, porque 

se não tiver cuidado ... Ai tem que fazer assim, se você não fizer você não faz nada, aqui 

quando a gente não tem como fazer isso ai tem que parar fazer de lavar a louça de fazer as 

coisas, a água não oferece ... tem que ter um remédio para colocar na água e esperar o dia 

todinho. Na COSAMA eles tratam na área da pessoa, eles dão o remédio em garrafa, em 

torno de três horas ela fica desse mesmo jeitinho aqui, podia lavar a louça, fazer de tudo.  

Pesquisador 1 : Muito obrigada vou seu Raimundo, pela receptividade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: 
 

AUTORIZAÇÕES PARA USO DE IMAGEM 

  



 

 

 

 
  



 

 
  



 

 

 

  



 

 

 


