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História e influências. 
A influência indígena
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Ricardo Marinho de Carvalho

Técnicas construtivas vernaculares no Brasil

Escrever sobre as técnicas construtivas vernaculares brasileiras constituiu 
um desafio de síntese (várias técnicas e diferenças regionais) e de pesquisa 
(ainda não se fez no Brasil uma pesquisa sistemática e abrangente sobre o 
tema). No sentido de se evitar apenas um apanhado descritivo das diversas 
técnicas, que de qualquer forma seria impossível nos limites de um só ca-
pítulo, a opção foi de se apresentar inicialmente a história da conformação 
destas técnicas, seguida de um rápido quadro geral em relação às diversas 
regiões do país e, finalmente, parte dos resultados de quatro pesquisas. 
Acredita-se que desta forma foi possível equilibrar uma contextualização ge-
ral, e o necessário aprofundamento, advindo de pesquisas recentes. 

Ao se retroceder a 1500, ano da chegada dos primeiros portugueses ao Bra-
sil, certamente todo o universo construtivo já existente no país, constituiu o 
primeiro grande manancial de tecnologia construtiva vernacular. Presentes 
em algumas regiões do país até hoje, o estudo das técnicas construtivas 
indígenas exigiriam um capítulo a parte. Felizmente estas técnicas tem me-
recido, cada vez, mais estudos dentro do contexto particular que as envolve, 
o que nos permite remeter os interessados, a esta bibliografia hoje existen-
te. Aqui cabe ressaltar além das principais técnicas, sua articulação com a 
história da construção brasileira. 

A tecnologia construtiva utilizada era fundamentalmente baseada na ma-
deira como estutura e nas folhas como vedação e cobertura. A utilização da 
terra como vedação não era usual, embora Weimer advirta para as possiveis 
excessões1. Muito se tem discutido em relação à utilização ou não pelos 
indígenas da terra como material de construção. Além dos relatos em que 
provavelmente Weimer se baseia, devido as dimensões do país e a suas 
variedades físicas e climáticas, parece no mínimo apressada qualquer con-
clusão sobre a não utilização em hipótese alguma desta técnica pelos indí-
genas. O que não invalida a conclusão de que a técnica usual de construção 
não incluia a terra. E este, já é um aspecto por si só, muito interessante. 
Finalmente, é importante lembrar, que desde os primeiros contatos com o 

  1. WEIMER, G. Arquitetura 
popular brasileira, São Paulo, 

Martins Fontes, 2005.
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2. NOVAES, S. C., Habitações 
Indígenas, Nober/EdUSP, 1983.
3. NARLOCH, L. , Guia 
politicamente incorreto da 
história do Brasil, São Paulo, 
Leya, 2011.
4. CUNHA, M. C. et al, 
“Casa”. En: Enciclopédia 
da floresta: o Alto Juruá – 
práticas e conhecimentos das 
populações, org. CUNHA, M C 
C  e ALMEIDA, M B São Paulo, 
Companhia das Letras, 2002.

portugueses e africanos, houve um processo de aculturação e alguns indíge-
nas passaram a utilizar estas técnicas.

Retornando à tecnologia construtiva em madeira, a habilidade construtiva 
nos encaixes e a adequada escolha das espécieis de madeira permitia ven-
cer muitas vezes grandes vãos, conformando espaços retangulares ou circu-
lares, conforme a cultura local. Outra característica comum era a cobertura 
indo até o chão, conformando um só corpo com a vedação. A escolha das 
espécies de folhas e a forma de sua superposição são outras técnicas que 
merecem destaque2. 

Devido ao seu caráter extremamente difuso, a influênncia indígena na for-
mação da cultura brasileira tem sido de identificação difícil. Mas, ao se obser-
var a dificuldade em obter mão-de-obra nos primeiros anos de colonização 
é possível se pensar em uma razoável influência desta tecnologia vernacu-
lar. Aliás, em relação a esta herança indígena Narloch, chama atenção para a 
presença significativa da herança genômica indígena dos brasileiros -8%, se 
comparada aos 17% da africana- em recente estudo feito entre os estudantes 
da Universidade Católica de Brasília, o que demonstra que a interação e fusão 
com a cultura indígena foi muito maior do que a usualmente admitida3.

A influência sobre as técnicas construtivas dos futuros moradores certamen-
te aconteceu em vários apectos dificeis de identificar, porque presentes 
somente em um fazer, não registrado. Entretanto em alguns tipos de tec-
nologias construtivas vernaculares como as utilizadas nas construções dos 
seringueiros da Região Norte do país, chamadas de Tapiri, esta influência é 
marcante4. Certamente na medida em que avancem os estudos sobre a tec-
nologia vernacular, se poderá identificar outros casos, como o analisado por 
Weimer no Estado da Bahia, no município de Barra, as margens do Rio São 
Francisco. Neste caso, as construções são feitas em estrutura de madeira e 
a vedação em folhas, aonde, sobretudo as últimas, utilizam técnica de clara 
influência indígena. Mas, é o mesmo autor, quem adverte, sobre a impor-
tância de se estudar cuidadosamente cada caso, pois também os africanos 
utilizavam em seu continente de origem vedações e cobertura em folhas. 

Universidade Federal do Ceará
ricardomarinho@fortalnet.com.br

Jaqueline Vale
Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais
jaquelinevale@gmail.com.br 
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A influência africana

A influência 
portuguesa

Portanto a simples utilização deste tipo de técnica não pode ser imediata-
mente considerada uma influência indígena. 

A influência africana foi, certamente, maior que a indígena, mas, devido a 
falta de registros, nem por isso mais fácil de identificar. Segundo dados da 
UNESCO, esta população representava 61,2% da população total do Brasil 
em 1798 e 58% em 18725. Silva mostrou a importância desta participação nas 
construções monumentais da cidade de Ouro Preto, 1º. patrimônio mundial 
pela UNESCO do país6. Já Faria, estudou esta influência nas construções em 
terra e sobretudo nas construções vernaculares.

Se nas construções mais significativas a influência sobre os traços arquitetô-
nicos e da tecnologia portuguesa eram determinantes, o mesmo não acon-
tecia nas residencias e outras construções mais simples. Quer na construção 
de suas moradias nas fazendas, ou nas cidades, ou mesmo nos quilombos, 
aonde tinham maior poder de decisão sobre as construções, a mão-de-obra 
escrava encontrava espaço para utilização de algumas de suas características 
arquitetônicas e também de suas técnicas vernaculares, como identificado 
por Faria. O conhecimento das mesmas técnicas pelos portuguesos tornou 
difícil identifcar até que ponto estas técnicas tem origem africana ou lusi-
tana. Mas a identificação de características no desenho arquitetônico, que 
tem clara herança africana, parecem não deixar dúvidas quanto a influência 
também sobre a tecnologia construtiva. Além disso, a sobrevivência das téc-
nicas do pau-a-pique e do adobe até os dias de hoje, são dois exemplos de 
técnicas vernaculares que certamente encontram em sua origem africana 
fortes razões para sua sobrevivência. Como defende Marquese: “quando 
tiveram oportunidade para tanto, os escravos configuraram suas moradias 
baseando-se em formas e técnicas africanas”7.

Sem dúvida a história mais bem documentada que possuímos é sobre a 
herança portuguesa. Aqui ao contrário dos casos anteriores, há vários do-
cumentos, inclusive descrevendo como deveriam se fazer as construções. É 
claro, sobre as construções mais simples, encontraremos o mesmo silêncio. 
Mas, mesmo neste caso, a maior quantidade de registro de seus usuários, 
além dos estudos já realizados em Portugal tornam a tarefa mais fácil. Em 
certo sentido a herança portuguesa se constituiu a matriz sobre a qual se 
fazem as demais transformações. Weimer fez um cuidadoso estudo sobre as 
diversas facetas desta herança portuguesa, exemplificando alguns de seus 
desdobramentos sobre a arquitetura vernacular brasileira. Sob o ponto de 
vista da tecnologia construtiva vernacular são marcantes os trabalhos com 
terra crua, madeira e em alguns aspectos a cantaria de pedra. 

A evolução desta história se inicia com o descobrimento quando fica difícil 
identificar -a excessão das técnicas indígenas- o vernacular e o erudito. Na 
medida em que se deslocam maiores esforços para a construção das fortifi-
cações e das primeiras igrejas e conventos, com a influência dos engenhei-

  5. UNESCO apud FARIA, 
J.P.R., Influência africana 

na arquitetura de terra em 
Minas Gerais, Dissertação 

de Mestrado. Programa de 
Pós-Graduação em Ambien-

te Construído e Patrimônio 
Sustentável, Belo Horizonte, 

Universidade Federal de Minas 
Gerais, 2011. 

 6. SILVA, F.G., Pedra e cal: 
os construtores de Vila Rica 
no século XVIII (1730 -1800), 

Dissertação de Mestrado. 
Programa de Pós-Graduação 
em História. Belo Horizonte, 

Universidade Federal de Minas 
Gerais, 2007. 

  7. MARQUESE apud FARIA, 
op.cit.
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ros militares e alguns padres projetistas, inicia-se a convivência de técnicas 
mais elaboradas e outras mais simples e expeditas usadas nas residências. 
De qualquer forma as técnicas básicas são a taipa de pilão, esta em geral 
usada para as construções mais sofisticadas, a excessão do planalto paulista 
aonde se torna a técnica mais usual também para as moradias, o adobe, 
como vedação ou estrutura, e a estrutura em madeira, com vedação em 
adobe ou taipa de mão. A cantaria com o trabalho cuidadoso em pedras 
também é reservado para as construções mais importantes. Entretanto, de-
pendendo da região do país, as construções em pedra, com argamassa de 
terra ou terra e cal, são também utilizadas em residências. 

Ao longo do século XIX, a introdução do tijolo cozido, do ferro fundido e 
a maior disponibilidade da cal, transformaram o sistema construtivo usual, 
reservando as técnicas anteriormente descritas ao campo da tecnologia ver-

Mapa mostrando regiões do 
Brasil e localização pesquisas 
feitas
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A influência holandesa 
(Países Baixos)

As influências no 
século XIX: alemães, 

italianos, poloneses e 
outros povos

nacular. Desde então seu uso tem decrescido. Primeiramente nas cidades 
maiores, depois nas cidades de porte médio, este movimento se associou 
também à migração do campo para a cidade, acelerado no Brasil sobretu-
do a partir da década de 30 do século XX. Desta forma, não só o uso nas 
cidades era menor, mas também as próprias cidades começaram a abrigar 
uma população cada vez maior. Devido a herança da origem rural de mui-
tos dos habitantes que se concentravam na periferia das grandes cidades, 
conformando as favelas, até por volta dos anos 60 era possível encontrar 
pessoas com domínio da tecnologia do abobe ou taipa de mão nestes aglo-
merados. Mas o material, utilizado nestes locais foi sendo, cada vez mais, os 
tapumes de madeira ou zinco, fáceis de conseguir, e rápidos de construir, 
como se requeria nestes casos. Esta é uma nova fase da história das técni-
cas construtivas vernaculares no país. Nestas periferias se desenvolveu um 
intenso movimento de apropriação de técnicas construtivas, conforme será 
abordado adiante. Antes é necessário, dando seguimento ao fluxo histórico, 
considerar outras influências, ainda no período colonial.

Durante o século XVII a Holanda tentou constituir colonia própria no Brasil, um 
domínio que durou várias décadas e teve desdobramentos sobre as técnicas 
construtivas. A mais significativa tenha sido, talvez, o incentivo e utilização 
do tijolo cozido na constituição da cidade de Recife. A presença de olarias 
na cidade vizinha de Olinda não era novidade, mas os tijolos tinham usos 
sobretudo nas abobodas e arcos, e não nas paredes e estruturas como faziam 
os holandeses. Para isto, estes importam e depois incentivam a fabricação em 
maior qualidade e quantidade do tijolo8. Uma certa tecnologia vernacular se 
desenvolve então, relacionada à utilização deste “novo” material. A retomada 
da cidade de Recife e de toda área de domínio holandês, implicou em uma 
retomada também dos métodos construtivos portugueses, mas os reflexos 
sobre as técnicas construtivas ainda merecem maiores estudos.

Até o seculo XIX, quando devido as guerras napoleônicas, o Rei de Portu-
gal se muda para o Brasil, o país era uma colônia fechada a imigrantes não 
portugueses. Não que, informalmente, tal imigração não ocorresse, mas a 
partir da chamada “Abertura dos Portos” o país se abre aos estrangeiros, 
e incentiva massivo fluxo, que vai ter importância inclusive na consolidação 
de suas fronteiras ao sul. Contribuiu também com este fluxo o fim do tráfi-
co de escravos. Cada um destes fluxos migratórios vai trazer contribuições 
à estruturação de novas técnicas vernaculares, em especial aquelas relati-
vas à madeira. Os alemães “trouxeram” o blocause (uso da madeira bruta 
sobreposta) e o enxaimel (estrutura em madeira contaventada ortogonal-
mente preenchida com adobe, pedras ou tijolos) e o poloneses as casas 
“krupie”, formadas de madeiras debastadas e sobrepostas com encaixes 
nas quinas9. Os italianos experimentaram evolução diferente. Primeira-
mente construíram em pedras ou tijolos, conforme a disponibilidade e sua 
tradição na origem. Entrentanto posteriormente com a maior facilidade da 
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madeira aderiram a este tipo de construção10. Já os Japoneses, dão con-
tribuição com as construções em gaiola (estrutura em madeira, com duplo 
contra-ventamento). 

Garcia et al descrevem a transformação destas diversas técnicas no estado 
do Paraná, que tem similaridades com os demais estados do sul do país. 
Ao longo do tempo, e principalmente, a partir do final do séc. XIX, com a 
instalação de várias madereiras, e a grande disponibilidade de madeiras se-
rradas, as construções com estrutura em pilares e viga, e contra-ventamento 
ou revestimento em tábuas se tornou preponderante, gerando um grande 
número de construções com esta técnica. 

8. ARAÚJO, R.D., O ofício da 
construção na cidade colonial – 
organização, materiais e técnicas, 
Tese de Doutorado, Programa 
de Pós-Graduação em Estruturas 
Ambientais Urbanas, São Paulo, 
Universidade de São Paulo, 2002. 
9. GARCIA, F S; GUERNIERI, M S.; 
PEREIRA, G F. e WEIHERMANN, 
S., Arquitetura em madeira : uma 
tradição paranaense, Curitiba, 
Scientia et Labor, 1987; WEIMER, 
op.cit.
10. GARCIA et al., op.cit.

Fabricação de adobe em “Bichinho”. Fonte:  Jaqueline Vale, 2010

Construção parede em pedra. Fonte:
Flávia Possato, 2009
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Quadro atual Ainda não foi feita no Brasil uma pesquisa sistemática buscando traçar as 
suas diversas arquiteturas vernaculares, muito menos suas técnicas constru-
tivas vernaculares. Existem certamente, publicações específicas sobre algu-
mas regiões, localidades e técnicas. 

Há que se mencionar também as partes referentes ao Brasil da “Encyclope-
dia of Vernacular Architecture of World”, editada por Paul Oliver11. Esta obra 
reuniu autores brasileiros na busca de um retrato sobre a nossa arquitetura 
vernacular. Entrentanto, além dos limites de espaço, em uma obra desta pro-
porção, cada contribuição se inseriu de certa forma, de maneira autonoma 
em relação às demais, tornando difícil qualquer tentativa de síntese.

Já Gunter Weimer apresenta dez tipos de moradias brasileiras, que muito 
resumidamente, se apresenta a seguir, tendo como foco não as suas carac-
terísticas gerais, mas somente a listagem das técnicas construtivas utilizadas: 
as em “tocas” (habitação em grutas e cavernas, estado do Piauí), da caatinga 
(a caatinga é um bioma característico do interior da região nordeste brasilei-
ro, neste caso, moradias com estrutura em madeira, revestimento em terra 
crua, cobertura em folhas ou telhas canal), dos areais (casas de pescadores, 
em madeira e folhas à beira das praias), dos coqueirais (região também cos-
teira, mas um pouco mais adentro, utilizando técnicas por vezes semelhan-
tes às anteriores, por vezes de terra crua), dos mangues, em pântanos, flu-
tuantes, dentro da floresta, (estas quatro últimas, tendo como característica 
em comum, aliás, como toda arquitetura vernacular, uma forte adaptação 
ao meio e o uso da madeira e folhas como revestimento e cobertura), dos 
campos (vários tipos diferentes de habitações em diferentes áreas rurais do 
pais), e, finalmente, das favelas urbanas. 

Apresenta-se a seguir, um quadro genérico das técnicas vernaculares brasi-
leiras. Há que se reconhecer de antemão, os limites ao se traçar este quadro 
geral. Diante da diversidade do quadro brasileiro o foco foram alguns as-
pectos e técnicas mais característicos e presentes atualmente. Certamente, 
existem várias outras técnicas vernaculares no país12. Entretanto para falar 
de todas elas seria necessário não um capítulo, mas um ou mais livros. Além 
disso, um resultado mais definitivo fica a espera de necessária pesquisa e 
levantamento a se fazer em todo país. 

 As diversidades regionais do país, com varíaveis físicas e culturais, levaram 
a constituição e sobrevivência de distintas técnicas vernaculares. Começan-
do ao norte, a tradição construtiva com estrutura em madeira e vedação e 
cobertura em folhas, se faz presente nas “Tapiris”, casas dos seringueiros13. 
Ainda aí, se encontra a construção de casas flutuantes em madeira14, e as 
construções em palafitas15, sempre utilizando a madeira como material es-
trutural básico, associado a vedações em folhas e fibras. Já nas periferias, 
sobretudo das cidades maiores, a vedação se faz com tábuas e com outros 
elementos industrializados refugados.

Na Região Nordeste encontraremos diferentes técnicas, conforme a loca-
lidade, mas com um predominio do adobe e da taipa de mão. Estas duas 

  11. OLIVER, Paul. 
Encyclopedia of vernacular 

architecture of the world, 
Cambridge,  Cambridge 

University Press, 1997.
  12. Além destas técnicas 

construtivas mais 
características, e das já 

abordadas quando se tratou de 
sua história, Weimer identificou 
ainda as seguintes técnicas no 

país: a) contruções na terra, 
casas semi-enterradas, como 

por exemplo de pescadores, na 
areia e nas dunas; b) torrões, 
“placas” de solo unidas por 
gramíneas retiradas do solo 
e justapostas conformando 
paredes; c) taipa de pilão, 

paredes estruturais formadas 
por terra comprimida entre 

formas; d) cerâmicas (tijolos 
queimados e azulejos como 

revestimento); e) pau-a-pique 
somente com a parte de 

madeira (sem revestimento 
em terra crua); f) materiais 

singulares como por exemplo o 
uso do couro.

  13. CUNHA, M. C. et al, 
op.cit.

  14. WEIMER, op.cit.
  15. As construções em 

palafitas, são encontradas 
também, em menor grau, em 

outras regiões do país, sempre 
próximas ao oceano ou rios. 
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16. LIMA Júnior, G. C.B. 
Arquitetura Vernacular Praieira, 
Recife, Genival Costa, 2007.
17. ALEXANDRIA, S.S.S, 
Arquitetura e construção com 
terra no piauí:investigação, 
caracterização e análise. 
Dissertação de Mestrado. 
Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento e Meio-
Ambiente. Teresina, Estado 
Piauí, Universidade Federal do 
Piauí, 2006.
18. GERALDINO, Y. e  Silva, 
C.J., Casa e Paisagem 
Pantaneira, Cuiabá, Carlini 
Caniato, 2009.

técnicas estão entre as mais difundidas no país sendo encontratadas em 
diversas regiões, inclusive, no caso da taipa de mão com diferentes nomes, 
como taipa de sopapo, de sebe ou pau-a-pique. Esta técnica consiste fun-
damentalmente em uma estrutura de madeira “em gaiola”, com baldrame, 
esteios, pilares e vigas, a qual é acrescida uma malha em madeira, que serve 
de fixação à terra crua. As peças verticais da malha, que se ligam do baldra-
me às “vigas” são de dimensão menores que os esteios, e recebem no sen-
tido vertical peças ainda de menor espessura. As formas de fixação destas 
peças, e mesmo o número de peças e dimensões variam conforme a região 
do país. Lima Júnior, ao discorrer sobre arquitetura vernacular praieira, afir-
ma que exemplares de construção com taipa de mão foram encontradas no 
litoral do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas, adap-
tadas à função e ao local em que são construídas16.

As construções em adobe sofrem variações em relação ao tamanho dos ado-
bes e ao acréscimo de fibras vegetais, ou outros materiais orgânicos confor-
me a região do país. Alexandria identificou várias construções em adobe, 
em diferentes áreas no estado do Piauí, assim como a pesquisa relatada 
no próximo item, em relação ao estado do Ceará17. No próximo item serão 
apresentados três casos típicos, de diferentes regiões do país, onde se apre-
sentará outros detalhes destas técnicas. 

Em direção ao centro do país (Região Centro-Oeste) há que se destacar a 
casa pantaneira. Tendo o pau-a-pique como técnica básica de construção, 
nesta região foi criada metodologia construtiva própria, que envolve grande 
adaptabilidade as cheias anuais da região (construção em áreas não inun-
dáveis, construção de pequenos diques). A cobertura é em folhas (Acuri – 
Scheelea phalerata Bur. e Babaçu – Orbignya oleifera Bur., mais utilizadas) e 
a fundação em pedra e barro18. 

No sudeste, além do adobe e da taipa de mão, é significativa a concen-
tração da população nas favelas, com formas de apropriação próprias como 
se discutirá a seguir. Também há que se ressaltar que mesmo na região mais 
densamente povoada do país, ainda há áreas de campos e pequenas vilas 
e regiões ainda não levantadas aonde poderão ser identificadas novas téc-
nicas construtivas. Como exemplo paradigmático desta possibilidade, será 
apresentado no próximo item o caso da cidade de São Thomé das Letras. 

Nos estados do sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) merece 
menção -como já foi descrito anteriormente ao se tratar da história- a sua 
forte tradição construtiva utilizando a madeira, tanto como estrutura e como 
vedação. Infelizmente, a exploração não planejada das florestas nativas le-
vou ao seu esgotamento, e hoje, o elevado custo da madeira, tornou a so-
breviência desta técnica limitada.

Finalmente, permeando todas as cidades do país temos as diversas técnicas 
utilizadas nas favelas. Em algumas regiões como ao Norte, as condições físicas 
exigem um tipo de solução tecnológica muito específica como as palafitas ou 
as “casas flutuantes”, já mencionadas. Mas de maneira geral se assistiu nas 



110

Red AVI · Colección Textos

Pesquisas recentes. O 
adobe em Vitoriano 

Veloso, Minas Gerais, 
região Sudeste

favelas a um movimento de contínua adaptação das técnicas vernaculares. 
No início quando a posse dos terrenos não era assegurada, os materiais uti-
lizados eram basicamente refugos de madeira e chapas metálicas, justapos-
tos, com uma técnica que se tornou própria (o que não é privilégio do Brasil, 
mas, infelizmente, de vários desvalidos no mundo, a ponto de Paul Oliver19  
chamar a atenção sobre este tipo de tecnologia vernacular). Mas na medida 
em que a idéia da remoção das favelas perde força, uma nova tecnologia 
começa a se configurar, desta vez adaptada das construções usuais: paredes 
de tijolos furados, com argamassa de cimento e areia, pequenos pilares de 
concreto armado em cada quina, e laje plana de cobertura. É a nova técnica 
de construção a unificar diferentes periferias em todo o país. Não é a tecnolo-
gia das grandes construções porque nao possui nem projetos, nem cálculos, 
nem a mesma sistemática de decisão. Nem é necessariamente a tecnologia 
mais racional, pois construções de um ou dois pavimentos não precisariam 
de estrutura de pilares e vigas. (Ou talvez, sejam as mais racionais, no sentido 
de permitirem futuras expansões verticais). Mas assim se fazem modificando, 
mudando, adaptando, enfim, criando uma técnica, ou no mínimo uma apro-
priação técnica que permite uma rápida expansão do número de construções 
e corresponde a maior parte do consumo (60 %) do cimento fabricado no país. 

Localizado entre as cidades históricas de Prados e Tirandentes, no Estado 
de Minas Gerais, região Sudeste, o distrito de Vitoriano Veloso, pertencente 
ao município de Prados, mais conhecido como Bichinho, surgiu no século 
XVIII e se destaca por suas construções em adobe. 

Atualmente, existem três produtores-fabricantes de adobe, sendo que dois 
deles estão localizados no centro do distrito e um na zona rural. O mais an-
tigo produtor de adobe da região produz os blocos há 15 anos. Com a área 
de produção dos blocos no mesmo lote que sua casa, sua produção é em 
media de 200 adobes por dia. O barro é amassado utilizando os pés, deixa-
do descansar por um dia e moldado em formas individuais feitas de madeira, 
diretamente no solo, e secos ao sol.

Croqui sistema construtivo 
do Município São Thomé das 

Letras com reboco externo. 
Fonte: Fabiana Correia Dias, 

2009

  19. OLIVER, Paul. “Vernacular 
Know-How”. En:  Vernacular 
Architecture, TURAN, Meren 

(ed), Pittsburgh, Averbury, 
1990.
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A experiência de 
Viçosa, Ceará, Região 
Nordeste

São Thomé das Letras, 
Minas Gerais, região 
Sudeste

Em 2010, foi realizada pesquisa para identificar os motivos pelos quais os 
moradores de Bichinho utilizam o adobe. Foram identificadas as construções 
em adobe e feitas entrevistas aos moradores e produtores de adobe. De 
321 construções da vila, 83 são de adobe, sendo 62 destas em adobe sem 
revestimento. 

Os principais motivos identificados para utilização do adobe são o resga-
te da arquitetura colonial local e estética dos blocos dos tijolos de adobe 
aparentes. Além disso, outro aspecto importante é a existência dos três pro-
dutores locais de adobe, uma vez que, na região, é raro o próprio morador 
produzir seu adobe.

O município de Viçosa do Ceará destaca-se, na região norte do Ceará, pela 
larga tradição em construções em terra crua, especialmente adobe. Tem ori-
gem no século XVII, quando teve uma forte ocupação jesuítica. Em 2003, o 
sitio histórico de Viçosa do Ceará passou à condição de “patrimônio histó-
rico nacional”. 

Apesar de toda esta tradição construtiva, a produção em adobe sofreu a 
cerca de 30 anos atrás, certa descontinuidade. Esta tradição construtiva só 
não se perdeu porque se iniciou uma migração de famílias de construtores 
populares de outros estados que utilizavam a construção em adobe como 
atividade econômica. Promoveram assim a venda e construção de casas em 
adobe. É interessante notar que o conceito de melhor habitabilidade das 
casas em adobe sempre existiu. A técnica, no entanto, havia se perdido. A 
entrada de construtores populares gerou uma nova fase de construção em 
adobe, que vem sendo difundido pelas várias localidades circunvizinhas, re-
estruturando a forma de construir e sua relação com a moradia, já passando 
para outras gerações de construtores a técnica perdida anteriormente. 

Os adobes tem a medida de 40 x 22 x 7 cm, são assentados com a argamassa 
de terra, e durante sua fabricação não recebem nenhum aditivo.

Situada no alto de uma montanha formada de quartizito, localizada na re-
gião sul do Estado de Minas Gerais, região Sudeste esta cidade responsável 
por grande parte da extração desta pedra, que é utilizada como piso e re-
vestimento de paredes nas construções, desenvolveu um método peculiar 
de construção que tem na pedra o seu material básico. A forma usual de 
extração da pedra, em lajotas, levou à técnica construtiva, que consiste, 
em sobrepor estas lajotas, sem argamassas. Para facilitar o acabamento, na 
verdade duas paredes paralelas são levantadas, permitindo assim o correto 
aparelhamento em uma das faces. Posteriormente, o vazio no meio é preen-
chido com restos de pedra ou com terra. Este preenchimento visa permitir 
uma melhor vedação. Estas paredes podem ou não ser rebocadas. Outra 
variação é o empilhamento simples, mas implicando obrigatoriamente no 
reboco, em pelo menos uma das faces. Construiu-se assim quase toda uma 
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Teresina, capital do 
estado do Piauí, região 

Nordeste. 

20. IBGE. Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística. 

Cidades. (2010). Disponível em: 
www.ibge.com.br/cidadesat/

topwindow.htm?1.  [25-7-2012] 

cidade em pedra. Com a melhoria das estradas e a chegada do tijolo e do 
cimento, houve uma decandência inicial do sistema construtivo, mas recente 
survey feito na cidade indica que a grande maioria dos moradores prefere 
este sistema. Este é um exemplo de como diferentes técnicas vernaculares 
podem estar presentes no país, variando conforme suas condições físicas e 
culturais.

A cidade de Teresina, que tem população de 814.230 habitantes, foi criada 
em 1852 para ser a capital do estado do Piauí20. 

Em meados da década de 1970, teve início o processo do surgimento e 
adensamento de favelas na cidade21. A carência de moradias resultou na 
produção de edificações executadas em taipa de mão, que produzidas com 
um objetivo temporário, de ocupar rapidamente os espaços disponíveis, e 
realizadas sem seguir os procedimentos corretos, deixam a desejar no que 
se refere a acabamento (por exemplo: não execução das várias camadas de 
revestimento em terra, como é parte da técnica), durabilidade (por exemplo: 
uso de madeiras de baixa qualidade) e aparência (por exemplo: não utili-
zação de reboco). Assim, tornou-se prática comum a construção de casas 
de taipa de mão, em áreas de risco, ou ainda em terrenos desocupados 

Construções de taipa de mão 
na Vila Cidade Leste, na Zona 
Leste de Teresina. Foto: Thaís 

Carvalho, 2009
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nos bairros nobres da cidade, fazendo com que estas construções não se 
concentrassem apenas na periferia da cidade. Entretanto, são encontradas 
principalmente na na Zona Sudeste, Zona Leste e Zona Norte. 

Apesar da familiariedade de parte da populaçao com esta técnica, percebe-
se que as construções são realizadas deixando a desejar no que se refere a 
qualidade da construção em si e não apresentando variações na maneira de 
construir e nos materiais utilizados.

Casa de taipa erguida em 
área nobre da Zona Leste 
de Teresina. Foto: Thaís 
Carvalho, 2009

Teresina, capital do Estado 
do Piauí, vista aérea

21. LIMA, A. J., op.cit.
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Mais que um relato das diversas técnicas vernaculares, inicialmente mostrou-
se a sua história e desenvolvimento, apontando lacunas, e demonstrado o 
complexo universo cultural em que se inserem. 

As técnicas construtivas vernaculares em adobe e taipa de mão estão entre 
as mais difundidas no país, mas com adaptações locais, como as demonstra-
das pela “Casa Pantaneira”. No norte do país, a tradição cultural indígena, 
e as próprias condições naturais, levaram ao uso de técnicas baseadas na 
madeira como estrutura e nas folhas como revestimento. Ao longo de todo 
o país, as perferias e favelas, constituem um exemplo vivo e dinâmico de 
apropriações tecnológicas vernaculares. 

Pesquisas, recentes re-afirmam a utilização da arquitetura de terra, em vários 
pontos do país, e mostram diferentes dinâmicas que levaram a sua sobrevi-
vência, não sendo possível imaginar um só modelo. Mostram ainda, a neces-
sidade de pesquisa mais sistemática para que se registrem também técnicas 
menos usuais como as da cidade de São Thomé das Letras.
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