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CABANA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Risco: médio
Escala de vistoria: exigência média 
Faixa etária: 5 anos ou mais

POSSIBILIDADES

Imaginar Criar Relaxar

MATERIAIS E FERRAMENTAS

• No mínimo três bambus com diâmetro 
médio de 7 cm e com a altura dese-
jada, considerando o público-alvo do 
brinquedo

• Para cavar: escavadeira, pá, enxada ou 
picareta

• Bastão para firmar a terra ao redor do 
tronco

• Motosserra
• Lixadeira ou esmerilhadeira com lixa
• Barra roscada, corda ou tabique
• Furadeira

TIPOS DE CABANAS E ESCONDERIJOS

O engajamento de crianças na construção ou descoberta de um lugar secreto e 
privado é uma experiência ancestral que parece percorrer gerações de meninos 
e meninas mundo afora. Esconderijos, cabanas e refúgios são elementos funda-
mentais em muitas brincadeiras, e têm como pano de fundo o desejo de expan-
são e construção de uma casa para si no mundo natural. 

Existem diversos tipos e estruturas possíveis para uma cabana: casinhas, cabanas 
que usam forquilhas de madeira, simples coberturas para proteção do sol, casas 
de pau a pique, entre outros modelos possíveis. 

Aqui é apresentada a cabana do tipo “tipi”. Muito utilizada pelos indígenas norte- 
americanos, consiste de pirâmide de bambus amarrados pelo topo, com variados 
revestimentos possíveis.
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MÉTODO CONSTRUTIVO

Estrutura de bambu

• A altura das peças de bambu depende da altura desejada para a cabana. É indi-
cado o uso da espécie Bambusa tulidoides, entre 5 e 7 cm de diâmetro.

• Para a estrutura, o número mínimo de peças necessárias é três, de forma a cons-
truir um um tripé. A cada novo bambu inserido na estrutura, uma nova forma 
geométrica é criada como base no solo (triângulo, quadrado, pentágono etc.).

• A amarração realizada no topo dos bambus é sempre por meio de uma torção, 
e o travamento pode ser feito com o uso de amarração com uma corda de 4 mm, 
barra roscada ou com pregos de madeira ou bambu.

• Após amarrados, os bambus devem ter suas bases enterradas por volta de 15 cm, 
evitando seu deslocamento ou queda.

Revestimento

• Definir o local da porta de entrada da cabana antes de revesti-la. 

• Primeiramente, indica-se a amarração de uma ou duas travessas feitas de galhos 
finos na horizontal entre os bambus, por todo diâmetro interno. Esses galhos deli-
mitam o espaço interno da cabana e servem como suporte para o revestimento. 

• O revestimento pode ser feito de diversas formas: com o uso de palha trançada, 
com o uso de galhos na vertical - travados tanto na amarração superior do bambu 
quanto nas traves horizontais. Também pode-se utilizar tábuas de madeira.

• Um tecido também pode ser usado para cobrir a cabana, porém é importante 
considerar a menor durabilidade de um tecido exposto ao tempo, sujeito a mofar 
com a umidade. Por isso, é indicado que ele seja retirado após o final das brinca-
deiras.
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PONTOS DE ATENÇÃO EM RELAÇÃO À NORMA TÉCNICA 16.071 DA ABNT 

Proteção de porcas e pinos

Os componentes de metal devem ser resistentes às condições atmosféricas e pro-
tegidos contra oxidação, de forma a evitar a ferrugem.

VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO

Verificação mensal

• Verificar se os bambus estão íntegros, 
sem nenhuma rachadura na base ou 
no comprimento.

• Verificar as fixações da estrutura e do 
revestimento. Se a cobertura for de 
palha ou pequenos gravetos, repor o 
material. Se revestido de tecido, re-
alizar verificação da integridade do 
material.

Manutenção anual

• Substituição dos bambus.




