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Casa de Fardo de 

Pa ha em Bage 


o CURSO 

o IPEG (Instituto de Permacultura e 
Ecovilas Gaucho), localizado em Bage 
no estado do Rio Grande do Sui na 
biorregiao da Pampa, realizou, de 18 a 
26 de fevereiro de 2001, um Curso de 
Constru~ao de Casas de fardo de pa
Iha (straw bale) e Design de Ecovilas. 0 
curso foi ministrado pelo arquiteto e 
permacultor norte americano Scott 
Pttman, diretor do Permaculture Institute 
of North America com mais de vinte arios 
de experiencia internacional em 
arquitetura natural . 

o curso foi teorico-pratico e incluiu a 
constru~ao de uma casa de 150 m2 

que sera a sede do IPEG. Nele tambe~ 
foi elaborada a proposta de design da 
Ecovila para a area do Instituto. Partici
param mais de 40 pessoas de varias are
as e de varios lugares como agricultores 
do MST, representantes de setores do 
governo do estado como EMATER Ga
binete de Reforma Agraria, alun~s de 
arquitetura, arquitetos, professores, 
extensionistas, integrantes da COPTEC 
( Cooperativa de Assistencia Tecnica), 
COCEARGS (Cooperativa Central dos 
Assentados do Rio Grande do Sui), e 
outras pessoas da cidade. 

o design de Ecovilas e 0 planejamento 
de um a~sentamento auto suficiente, em 
harmonta com a natureza . Nele se con
sideram de forma integrada a agua, os 
fluxos naturais de energia, 0 saneamen
to, a produ~ao de alimentos organicos 
e a bio-arquitetura, bem como as ques
toes socia is envolvidas no estilo de vida 
proposto. Tudo e planejado nos moldes 
permaculturais , em que a localiza~ao 
relativa de todos os elementos e 
enfatizada . 

A CONSTRU~AO 

A constru~ao com fardo de palha para a 
regiao da pampa e bastante interessan
te em varios aspectos. Por um lado se 
destaca a sua viabilidade economica, 
dada a nossa abundancia em cereais de 
inverno (trigo, aveia, centeio, etc), bem 

como grandes areas plantadas com ar
roz sendo este tipo de palha uma das 
melhores, por ser sua fibra ser mais 
dura. Por outr~ lado, ela vem ao encon
tro da nossa necessidade local de casas 
que sejam termicamente eficientes. Este 
tipo de constru~ao e uma forma ecolo
gica de obter um otimo isolamento ter
mico pelo menor custo e menos tempo 
de constru~oo . Sendo uma formas bas
tante antiga de constru~ao , que vive 
agora um renascimente em diversos pa
ises do mundo, e uma op~ao alternati 
va para 0 nosso futuro. 

o primeiro passo para a constru~ao da 
sede do IPEG, foi a orienta~ao norte. 
Para a estrutura do telhado utilizamos 
madeira de eucalipto e capim Santa 
Fe, caracteristico de toda a regiao da 
pampa (sui do Brasil, Uruguai e Argen
tina). Esse capim foi usado como forma 
de resgate cultural e para sermos coe
rentes com tudo 0 que estamos propon
do, plantamos 0 mesmo no terreno do 
!nstituto. No telhado foram dispostas 3 
lanelas: norte, leste e oeste, a fim de 
permitir a ilumina~ao do espa~o central , 
onde no futuro sera erguido um segun
do piso. 0 telhado, com inclina~ao de 
45° ocupa uma grande altura e permite 
que esse espa~o seja aproveitado. 

As paredes foram feitas de fardos de 
palha de aveia rebocadas com argila. 
Os fardos usados tem 30 cm de altura, 
40 cm de largura e 90 cm de compri
mento. As paredes foram erguidas du
rante 0 curso em sistema de mutiroo, e 
os participantes foram divididos em gru
pos e cada grupo assumiu tarefas dis
tintas em rodizio. 

o ALiCERCE 

Neste coso foi feito de tijolos, devido 
essas paredes servirem como divisoria e 
nao como sustenta~ao do telhado, 0 ali 
cerce foi feito com 20 cm de profundi
dade e 30 cm acima do nivel do solo. 
Foi colocada uma manta asfaltica como 
isolamento e em cima desta uma fino 
camada de acido borico para evitar en
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tra~a de ins~tos e outros pequenos ani
mals. 

o alicerce tem a largura dos fardos, no 
caso 40 cm, e em suas medidas de 
comprimento buscou-se uma forma de 
nao comprometer tanto os fardos (evi
tando recortes). 

REBOCO 

Depois de empilhado os fardos e pre
sos com varas de bambu, (estando as 
janelas e portas firmadas tanto nos far
dos de palha como na estrutura do te
Ihado), a parede come~a a ser rebocada 
com uma mistura de 3 de argila para 1 
de areia e agua. Esta primeira mistura 
e bem liquida, servindo de base para 0 

reboco; na segunda e terceira camada 
usamos . a propor~ao de 3 de argila, 
1de arela, palha picada , agua e uma 
cola feita de farinha de trigo e agua (1 
copo de farinha para 1 litro de agua) 
cozinhando por 30 minutos. • 

Joao Rockett Ii coordenador do 
IPEG. Esta adisposic;ao para quem 
quer saber mats sobre a construc;ao 
e sobre 0 IPEG pelos telefontes 
(53)242-2150, (53)242-619~ 
(53)9975-8564 e pelo e-mail: 
rockett@altemet. com. br 
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~~Pe:r~m~a~c~u~lt~u~ra~B~ra:s;il--~e:d~.~6---------------------------------------------------------------------------------



Sergio Pamplona 


Para voces, caros amigos curiosos, entenderem como funci
ana esse tipo de constru~oo. 

Se quiser partir pareJ construir alga assim sugerimos pedir 
orienta¢o com alguem que tenha experiencia com essa tec
nica e tornbem a consultor alga do bibliografia existente, 
infe/izmente quase que toda ainde em ing/es. Ao final deste 
quodro damos algumas indicoc;6es, inclusive de sites no 
Internet. 

Tudo come~o com a escofho do local para a caso. Nesse 
ospecto essa recnico nao fern nenhum requerimento es
pecifico, e podemos usar a born sensa que usoriamos com 
quo/quer outro sistema construtivo. 

Adireita,o fundo~iio come~a a ser executodo. Euma sa
potu corrida de concreto, pais a e5frofuro a coso de far
dos de polho e bostonte leve. As esperos de ferro sao 
pooro receber a primeiro fjodo de fordos. 

Observem que estoo coloeando fordos d~ pallia sob 0 

contropiso, sabre umo comado de brito. E umo tecnico 
novo, oindo em avo/ioc;oo, para me/hor is%menta termi
co do piso e, consequentemente, do coso. Noo enecessa
rio no nosso climo. 0 cuidodo ai, bem como em todo 0 
coso de fordos, eevitar 0 contato deles com a aguo. 

A. esquerda come~a 0 ser erguidp umo estrutura de ma
deira com pi/ores ae lOx7Ocm. Eque nesse coso especi
fico, estD sendo mostrada urna coso de fordos nao portonte, 
como a que foi construfda em Bage. La, a estruturo usado 
foi de eucalipto. 

A coso oqui mostrodo poderio tranquilamente fer paredes 
portantes, que ecomo a tecnico iniciolrnente foi crioda, 
no Nebrasko, EUA 

1550 noo alteraria muito a que esta sendo mostrado aqui. 
Mas obviamente outros cuidodos e outros detalhes deve
roo ser observados. 

Aqui adireita, a fe/hado come~o a ser fixado no esfnJtu
ra. Pora que umo dos corader/sticos mois marcantes dos 
fardos.de po/ha - seu isolamento temlTco - seia aproveila
do, deve-se cuidor para que halO urne perferro veda~oo 
entre a te/hado e as paredes. 

Acosa de fordo de polho se odopta a proticamente quo/
quer tipo e forma de cobertura com que se queiro frabo
thor. Existem desde felhados vivos ate experimentos de 
obObadas e cupulos nesse fantastico e fJexivel material. 
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No coso de Bage, como ;6 foi dito, usou-se reboco de 
barro. 0 reforr;o nos areas fr6geis, como nos pi/ares de 
madeira (que forom tombem cobertos com rebaco) 0 re
forr;o foram panos embebidos no mesmo barro do rebo-

E la embaixo esta a bela coso pronto. 

Este material (principa/mente as iJusfrot;oes) ebaseado 
em urn livreto muito born de S.D. MacDonald, ilustrodo 
par E. Purev-Erdene, chamado '~ Visuol Primer to 
STRAW-BALE CONSTRUCTIONu , que pode ser adqui
rido, inclusive em espanhol no Appropriate Development 
Project, UGWA, P.O.Box 383, Gila, New Mexico 88038, 
.USA 0 e-mail eemoif@ugwa.org. 

Aos autores agradecemos a permissao para publicar seu 
material em nossa revista. 

Qutras Fontes importantes: 

fhe I.ast Straw Journal. Network Productions, Inc. HC 
66, Box 119, Hillsboro, New Mexico 88042 USA 
(505)895-5400 

Build It With Bales: a step-by-step guide to straw
bale construction, version two. Matts Myrham & S. Q. 
MacDonald, 1997. 

Agora que as paredes comer;am a ser erguidas, nassos 
fardos rea/mente~ntram em cena. Esto ea parte rapi
do e divertida desse tipa de constru¢a. Todos as mar
cos das portas j6 devem entoo estar bem f/xados em 
seus /ocais, e OS das jane/as devem serfixados no mo
menta em que as paredes afingem suo altura. 

Reparem que einteressante j6 projetar a coso de for
ma que 0 m6du/o b6sico seja 0 tamanho dos fardos. 
E/es ate que s60 f6ceis de cortar; mas esempre bom 
evitar trabalho excessiva e desnecess6rio. 

Nesse caso aqui, e/es estoa usando as fardos para fa
zer urn forro bem iso/ado. Esses desenhos s60 de uma 
construr;Cio no Mong6lia, e a isolamenta termico eurn 
fator crucial noquelas condit;Oes dimaticos. 

Finalmenfe, abaixo, comet;o 0 rebaco do coso. AJguns 
construtores a fazem sem nenhum tipo de reforr;o. 15so 
funciono com rebocos grudentos 0 base de argiic1. Com 
rebacos menos grudentos, com base em cimento, urn 
reforqo, como uma mailla met6lica, erecomendado, 
especio/mente em 6reas mais frngeis, como as pr6xi
mas dos contos do coso ou emvolto dos ;onelas. 

Building With Earth and Straw. Bruce King. 
Ecological Design Press, 1996 

The Straw Bale House. Athena & Bill Steen, David 
Bainbridge & David Eisenberg, 1994. Chelsea Green 
Publications. 

Strawbales as a Building Element. Center fa 
Resourceful Building Technology, PO Box 100, 
Missoula, MT 59806 

Na intemet: 

http://www.s1rawhomes.com 

http://moxvox.com/surfso/o.htm/ 

http://mho-net.orglhtml/sblinks.htm 

http://www.deatech.com/cane/o 
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