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Natividade é uma cidade 

do sudeste do Estado do 

Tocantins que tem muita 

história para contar. Atualmente, Natividade recebe 

investimentos do governo federal por meio do IPHAN 

e do Programa Monumenta para a preservação do 

seu patrimônio.

O IPHAN e o Programa Monumenta, 

agora, precisam da sua ajuda para preservar nosso 

patrimônio arquitetônico.

Para preservar é preciso conhecer como as 

casas nativitanas são construídas, seus elementos, 

como funcionam e como resolver seus problemas. 

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

Pensando nisso, este pequeno manual 

apresentará um pouco da história da cidade e das 

casas, seus principais problemas, soluções e dicas 

para mantê-las sempre conservadas e bonitas. 

O Manual foi desenvolvido para que a 

comunidade em geral, moradora de sítios históricos 

ou não, tenha acesso às informações importantes 

que auxiliem  na preservação de seu patrimônio.

Esperamos que os dados técnicos, os  

exemplos apresentados sejam de grande utilidade e 

façam com que a  conservação do seu imóvel seja 

mais eficiente, menos dispendiosa  financeiramente, 

e de simples  execução.
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Parabéns! Parabéns! 
Você é proprietário de um Você é proprietário de um 
patrimônio nacional!patrimônio nacional!

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Ser proprietário de um bem 

tombado pelo governo federal 

é ter a posse de uma coisa que 

todos os brasileiros têm o direito de conhecer. Isso 

quer dizer que Natividade é nossa!

A palavra tombamento é uma referência 

à Torre do Tombo, o arquivo público português, onde 

são guardados e conservados documentos históricos 

importantes. Por isso, tombar  também significa proteger.

O tombamento federal tem o objetivo de 

garantir a preservação de algo que foi reconhecido 

como muito importante para a memória e a 

identidade do Brasil. 

O responsável pela preservação do 

patrimônio cultural brasileiro é o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, 

criado em 13 de janeiro de 1937.

O centro histórico de Natividade está 

protegido por uma legislação federal, o Decreto 

Lei nº. 25 de 19 de novembro de 1937, além de 

uma Portaria Regional que define as regras de 

preservação para a cidade.

Natividade foi tombada em 1987, pelo 

IPHAN que, desde aquela época, trabalha para a 

preservação da cidade. O escritório do IPHAN mantém 

profissionais à disposição da comunidade para 

orientar as intervenções no patrimônio edificado, de 

acordo com as leis e portarias de preservação. 



1010

Este desenho foi feito pelo viajante Buchell, que passou por Nati vidade no século XIX e 
mostra a Igreja o largo da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Ela já teve telhado!

Nossa cidade foi construída 

ao pé da Serra de Nossa 

Senhora de Natividade e 

surgiu com a exploração do ouro no território goiano, 

e sua fundação por volta do ano de 1734. Na época 

Natividade, uma cidade do Natividade, uma cidade do 
século XVIIIséculo XVIII

HISTÓRICOHISTÓRICO

da província, Natividade foi uma das cidades mais 
importantes do norte goiano, e chegou a ser a sede 
do Governo Provisório da Comarca do Norte.

Como a exploração do ouro foi muito 
intensa, logo, as maiores jazidas se esgotaram, 
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que levou grande parte dos mineradores a deixar 

Natividade, reduzindo a circulação de riquezas 

na cidade. Com a saída dos mineradores foi difícil 

substituir a atividade de mineração por outra tão 

lucrativa e abundante, o que gerou, como em todo 

o antigo Estado de Goiás, um longo período de 

paralisação econômica.

Lentamente, a pecuária passou a ser 

a principal fonte de recursos da sociedade nativi-

tana. Apesar de já ser praticada na época do ouro, a 

criação de gado na região tornou-se, então, a base da 

economia nativitana no final do século 19 e início 

do século 20. 

A arquitetura acompanhou esse processo 

de modificação. As moradias passaram a ter, em 

seus quintais, os currais para a criação de gado e, 

por isso, os muros passaram a ser uma necessidade. 

O gado foi responsável por um novo período de 

prosperidade, e a arquitetura acompanhou a nova 

riqueza. 

Os maiores produtores rurais trouxeram 

diversas modificações da arquitetura em 

Natividade, gerando características próprias da 

cidade. A distância entre Vila Boa - antiga capital 

da província de Goiás - e Natividade era grande e, 

por esse motivo, a cidade também movimentava o 

comércio com regiões mais próximas, como a Bahia, 

por exemplo. De lá, foram trazidos construtores, 

pedreiros e carpinteiros para construir ou reformar 

suas casas, como o mestre Eduardo, Artur Rios (o 

mestre Bomba), mestre Chaves e mestre Joaquim 

Carpina. Modernizações de materiais e de técnicas 

construtivas como o ladrilho hidráulico, calhas e 

platibandas foram muito utilizadas na época. 

Diversas fachadas ganharam frisos e 

adornos decorativos, revelando o novo momento de 

enriquecimento da cidade. Ainda hoje, encontramos  

em Natividade o reflexo desse processo de mudança 

nas edificações (moradias, casas comerciais e 

prédios públicos), mas o Centro Histórico mantém, 

praticamente todas as suas características 

preservadas.

Não só as edificações, mas a forma de 

organização da cidade também permanece como no 

passado. As ruas, largos, praças e becos ainda podem 

ser reconhecidos por diversas gerações tendo suas 

memórias preservadas pelo tempo. Tradicionalmente, 

as residências antigas de Natividade ainda 
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preservam a memória das primeiras famílias e as 

histórias são repassadas de geração para geração. 

As casas foram sendo construídas 

uma ao lado da outra, normalmente mantendo as 

áreas de serviços e quintais nos fundos dos lotes. 

As ruas tortuosas e tranqüilas são enfeitadas pelos 

telhados de duas águas que participam bastante da 

paisagem do lugar. 

A Serra de Natividade é um elemento 

que também está sempre presente na paisagem de 

Natividade.  Grandiosa, a serra observa há séculos 

a formação de Natividade, desde a ganância na 

extração de ouro até os refrescantes banhos de rio. 

Nati vidade, desde a sua criação, mantém diversos 
edifí cios preservados tal qual foram construídos.

Ela faz parte da história e é uma referência para a 

comunidade. 

Natividade, ainda hoje possui alguns 

edifícios considerados especiais por suas características 

únicas. As igrejas Matriz de Nossa Senhora de 

Natividade e de São Benedito, somadas à ruína da 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos formam 

um belo conjunto de arquitetura religiosa do século 

20, tipicamente tocantinense. Nelas, vemos a forma 

de construir dos escravos adaptada às condições 

e aos materiais encontrados no local, na época da 

construção. 

Erguiam-se os edifícios simplesmente 

empilhando pedras ou utilizando a argamassa a 

base de cal e barro para juntar as pedras. Essa técnica 

produzia paredes grossas, o que favorecia a construção 

de estruturas altas e imponentes, exatamente como 

deveriam ser os templos religiosos.

A antiga cadeia também tem largas 

paredes construídas para tentar impedir as fugas 

de presos, que eram comuns. Por sua localização 

privilegiada na Praça Leopoldo de Bulhões, a cadeia se 

destaca no conjunto arquitetônico devido ao seu porte. 
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Esta é a Rua Deocleciano Nunes com a serra ao fundo observando as transformações da nossa cidade histórica. 
Abaixo está a Igreja Matriz Nossa Senhora da Nati vidade. 

Outros edifícios se destacam pelo seu 

tamanho, ou por que foram importantes na história da 

cidade são reconhecidos. Exemplos: a  antiga Câmara 

Municipal (hoje, o Centro de Artesanato e de Apoio 

ao Turista), a casa onde viveu Teotônio Segurato e o 

antigo Fórum (hoje Prefeitura Municipal).
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Houve um grande uso do adobe e 
da taipa de pilão, em Natividade, 
e isso é um bom exemplo do 

uso da arquitetura de terra. A grande maioria das 
edificações residenciais ainda preserva o sistema 

construtivo original: fundações em pedra canga, 

Vamos falar um pouco sobre as casas de Vamos falar um pouco sobre as casas de 
Natividade.Natividade.

CONSTRUÇÕESCONSTRUÇÕES

paredes estruturadas com tijolos de adobe ou taipa, 

e coberturas feitas com telhas artesanais de barro 

montadas sobre estrutura de madeira da região.

Agora vamos percorrer cada um dos itens 

que existem nas casas.

As casas são construídas 
lado a lado formando um 
conjunto arquitetônico, 
rico e harmonioso.
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FUNDAÇÕESFUNDAÇÕES

Pedra de CangaPedra de Canga

É também chamada de tapiocanga e, 
muito encontrada na região. A pedra de canga foi 
largamente utilizada na construção de fundações em 
Natividade, e pode ser encontrada na maior parte das 
antigas edificações. Esse material tem baixa densidade 
e grande porosidade o que permite infiltrações de 
umidade que sobem até os pés das paredes. 

ProblemaProblema

A fundação é a primeira parte da casa 
que sofre com a influência da água que sobe do 
terreno, com a água de algum vazamento, ou com 
a água da chuva que fica acumulanda perto do pé 
da parede.

A umidade constante, com o passar dos 
anos, faz com que a argamassa se desgaste até 
acabar de vez, deixando um espaço vago entre as 
pedras que acabam se desmanchando e deixando 
buracos nas fundações.  

SoluçãoSolução

Nessa hora, devemos recuperar as 
fundações: abrir uma pequena vala junto à 
fundação, até que se consiga ver e preencher os 
trechos soltos com novas pedras de boa qualidade 
e argamassa forte de cal. A argamassa de cal é 

É muito comum, em Nati vidade, 
alicerces construídos com pedras de 
canga. Algumas vezes elas apresentam 
problemas por excesso de umidade ou 
movimentação do solo.

parede de adobe umidade
no reboco

reboco a cal

reboco com cimento

umidade do 
terreno

fundação 
comprometi da

alicerce

piso
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recomendada, pois é muito mais resistente a esse 
tipo de situação provocada pela água.

Esse serviço deve ser feito com cuidado 
de metro em metro, com paciência para ficar bem 
feito. Só assim, o problema não voltará mais. 

PAREDES E ALVENARIASPAREDES E ALVENARIAS

Diferente de outras construções onde 
a estrutura da edificação é feita com madeira, em 
Natividade, as próprias paredes são responsáveis 
pela estruturação do prédio e, por isso, são chamadas 
de paredes autoportantes. 

Outra característica importante da 
cidade são as casas construídas em parede-meia, 
situação onde as paredes laterais dos imóveis fazem 
divisas com o imóvel vizinho.

Encontramos diversos tipos de 
alvenarias em Natividade, diferenciando-se 
basicamente pela forma e tamanho das suas peças. 
Assim, encontramos atualmente na cidade os 
seguintes tipos de paredes:

Alvenaria de AdobeAlvenaria de Adobe

Adobe é um tipo de tijolo feito com terra 
crua. Crua porque não se utilizava fornos para 
“queimar” os tijolos, eles secavam ao sol, ganhando 
a dureza necessária para a construção. Ao barro de 

ti jolo de adobe

Este é um trecho do canto  das 
edifi cações onde as paredes 
de adobe se estruturam com a 
amarração dos ti jolos. Abaixo vemos 
uma casa sem reboco, com ti jolos 
de adobe. 

ti jolo de adobe

1616
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boa liga se misturava palha de capim, entre outras 
fibras, o que lhe dava maior resistência.

Devido à ausência de estrutura de 
madeira, a organização dos tijolos de adobe na 
construção de paredes ganha uma característica 
especial. As peças são travadas em seus cantos e 
nos encontros de paredes. Desta forma, apoiadas 
umas nas outras elas se mantém de pé e firmes. As 
argamassas de assentamento de adobes e tijolões 
normalmente são a base de cal e areia, cal e barro, ou 
apenas barro. As paredes são rebocadas e pintadas 
com argamassa e pintura também a base de cal. 

Alvenaria de Tijolões Maciços ou Alvenaria de Tijolões Maciços ou 
TijoleirasTijoleiras

Os tijolões maciços ou tijoleiras são 
antigas peças grandes, confeccionadas em cerâmica 
rústica e queimadas em fornos artesanais. São 
peças de tamanhos e acabamentos diferentes dos 
tijolos maciços que conhecemos hoje. Foram bastante 
utilizados em Natividade para a execução de arcos 
que sustentam grandes pesos de paredes, como no 
arco do cruzeiro da ruína da Igreja Nossa Senhora 
do Rosário dos Pretos. São muito utilizados na 
construção de frisos e cimalhas destacados na 
fachada dos imóveis. As tijoleiras também foram 
utilizadas como revestimentos de piso, em outros 
lugares do Brasil. 

Alvenaria de Tijolos MaciçosAlvenaria de Tijolos Maciços

Trata-se dos tijolos maciços, como os 
já descritos, porém em tamanhos inferiores. Eles 
são produzidos em fornos mais modernos, onde a 
queima das peças é de melhor qualidade e produz 
peças com maior resistência.

 Os tijolos podem ser assentados das 
seguintes maneiras: 

• a cutelo ou meio-tijolo, quando se usa a face 
mais estreita do tijolo para seu assentamento;

• com a largura de um tijolo e meio; e

• com parede dobrada, quando a espessura 
corresponde ao comprimento de um tijolo ou à 
largura de dois. 

Alvenaria de Tijolos FuradosAlvenaria de Tijolos Furados

Em algumas regiões, o tijolo é conhecido 

ti jolo maciço ti jolo furado
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como tijolo baiano. São os tijolos mais vendidos 
hoje em dia e, normalmente, são fabricados com 
4, 6 ou 8 furos. São fabricados em larga escala, e 
queimados em fornos modernos, sendo um produto 
de resistência e aparência mais regular que os 
demais tipos. 

Taipa de PilãoTaipa de Pilão

As paredes construídas com taipa de 
pilão são, normalmente, mais largas que as de adobe. 
Elas são levantadas a partir do uso de fôrmas de 
madeira, chamadas de taipal, onde o barro é socado 
com pilão. A terra utilizada era como uma farofa 
composta por terra, cal, estrume e fibras vegetais e 

A taipa de pilao é feita a parti r da 
uti lização de formas chamadas de taipal.

animais. Com a terra bem compactada e seca, as 
fôrmas eram retiradas e erguidas para a próxima 
socagem. Ao final, as paredes eram rebocadas e 

pintadas com argamassa e pintura a base de cal. 

REBOCOS E ARGAMASSASREBOCOS E ARGAMASSAS

Argamassa de CalArgamassa de Cal

Na arquitetura nativitana, a cal teve 

papel fundamental, sendo o principal material 

empregado na argamassa de assentamento de 

pedras, adobes, tijolões e revestimentos de rebocos.

A cal, originalmente, era apanhada na 

natureza em seu estado bruto, sendo necessária a 

realização da queima e extinção do material até 

encontrar condição de uso. É conhecida como a cal 

virgem.  No processo de preparo das argamassas, 

a cal permanecia dentro da água, onde ficava 

em espera por vários dias até seu emprego final. 

Atualmente, não se encontra mais a cal virgem na 

cidade, tendo sido substituída pela cal hidratada 

vendida nas lojas de material de construção.

As argamassas de cal e areia são duram 

muito, pois possuem um processo de endureci-

mento crescente, ou seja, quanto mais antiga a 

taipal

taipa de pilão

reboco

1818
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mistura, mais resistente ela fica. E por se tratar 

de um revestimento poroso permite que as paredes 

“respirem” fazendo com que a umidade da parede 

evapore mais facilmente.

Solo CalSolo Cal

As argamassas de assentamento e de 

revestimento como rebocos recebiam na mistura o 

barro e fibras, vegetais e animais, como capim seco 

e crina de cavalo produzindo o chamado solo cal. O 

revestimento também poderia ser composto apenas 

de solo, ou barro. 

CimentoCimento

Os rebocos e argamassas a base de cimento 

são os mais comuns e empregados nas casas da cidade, 

atualmente. Na sua mistura são adicionados a cal e 

areia. Esses revestimentos e argamassas promovem 

uma grande impermeabilidade das superfícies, isso 

quer dizer que não deixam a parede “respirar”. 

 Problema Problema

Como já sabemos, os adobes e as taipas 

são feitos com terra que não vai ao forno. As paredes 

deste tipo são grossas: porque são de terra, são 

naturalmente úmidas, como a terra do quintal. 

Mas essa é uma umidade boa, porque 

mantém o interior da residência mais úmido e 

frio que o exterior. É possível um convívio pacífico 

com essa umidade, desde que tomadas as medidas 

necessárias como, por exemplo, usar materiais de 

reboco que permitam que a tal umidade evapore, ou 

seja, que a parede respire. Por isso, o mais indicado 

para rebocos é a argamassa a base de cal e areia, sem 

cimento. 

O cimento cria uma barreira para a 

respiração da parede e todo reparo feito com ele começa, 

rapidamente, a se esfarelar ou cair da parede.

Como vimos, na fundação existe a 
umidade ruim que desgasta as argamassas de 

Em algumas regiões do Brasil, antes da aplicação do reboco era comum uti lizar uma camada de estrume, 
para dar aderência entre o revesimento e a parede. 
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assentamento. O mesmo acontece com as paredes de 
adobe e taipa, que se dissolvem e perdem segurança. 

O principal sinal de problemas nas paredes 
é o aparecimento de trincas nos revestimentos. Sabemos 
que existe perigo quando aparecem rachaduras grossas 
que permitem que a gente enxergue do outro lado da 
parede. Nesses casos, geralmente houve movimentação 
da fundação ou das esquadrias. Rachaduras menores 
no reboco também podem revelar grandes estragos por 
dentro das paredes.

SoluçãoSolução

A primeira parte da solução de uma trinca 
na parede é a investigação. E o formato da trinca pode 
indicar pistas sobre o que está acontecendo:

• quando a trinca começa juntinho do chão, o 
problema pode estar na fundação;

• se a trinca começa no alto e desce até a metade da 
parede, talvez seja um problema da cobertura;

• se a trinca é no canto de duas paredes, de cima 
até ao chão, pode ser um problema do telhado e da 
fundação juntos; e

• observe, também, se a trinca vai ficando mais 
grossa e comprida com o tempo, o que pode ser 
sinal de que o problema está aumentando. 

Atenção! O que causou a trinca deve 

ser resolvido primeiro, só depois a trinca poderá ser 
corrigida definitivamente.

Para a correção das trincas, normalmente 
é utilizado o embrechamento ou a aplicação de 
argamassa de cal e areia nos espaços vazios 
existentes. 

Em caso de trinca muito aberta, pode-se 
complementar com pedaços de alvenaria, desde que 
seja do mesmo tipo: terra com terra e tijolo com tijolo. 

O reboco deve sempre respeitar o tipo de 
parede. Em caso de taipa e adobe não use cimento, 
use argamassa de cal e areia com os seguintes 
traços: 

• parte de cal para 3 de areia lavada nos pés de 
paredes; e

• parte de cal para 4 partes de areia lavada nas 
demais áreas das paredes.

 É mais barato e muito mais durável.

Quando o reboco do pé da parede já está 
esfarelando ou despregando é melhor trocar. Retire 
o reboco estragado, limpe bem a área, faça o emboço 
de regularização para preenchimento dos buracos e 
depois aplique a primeira camada de argamassa à 
base de cal e areia, depois coloque mais uma camada 
e faça o acabamento. 



2121

PISOSPISOS

Em Natividade podemos encontrar 
diversos tipos de pisos utilizados nas edificações. 
Alguns são mais tradicionais ou típicos da região, 
enquanto outros foram trazidos e aplicados a partir 
da chegada de novas opções de compra na cidade ou 
fora dela.

Chão BatidoChão Batido

Atualmente, encontramos poucas 
edificações em Natividade que ainda permanecem 
sem revestimento de piso. O piso de terra ou chão 
batido foi característico das edificações mais 
simples da cidade, porque os proprietários não 
tiveram condições financeiras para acompanhar a 
modernização da forma de construir.

Ladrilhos de Barro ou MezanelasLadrilhos de Barro ou Mezanelas

Esse tipo de piso também recebe o nome 
de mezanelas cerâmicas ou tijoleiras. Trata-se do 
mais antigo e típico piso da arquitetura nativitana. 
A instalação é feita sobre o piso de chão batido, 
que recebe uma camada de areia lavada para o 
assentamento das peças de forma organizada e 
nivelada. 

Ladrilho HidráulicoLadrilho Hidráulico

Quando a cidade viveu seu segundo período 
de prosperidade, as portas se abriram para a chegada 

de novas influências nas construções. Com isso, os 
pisos de ladrilho hidráulico substituíram as antigas 
mezanelas nas casas de quem podia gastar mais. 

Os ladrilhos hidráulicos são peças que 
receberam prensagem hidráulica de argamassa 
de cimento colorida com pigmentos industriais. 
Também são tradicionalmente assentados sobre 
areia, mas podemos encontrar alguns instalados 
sobre contrapiso de cimento rústico.

Cimento QueimadoCimento Queimado

A partir do início do século 20, o cimento 
queimado foi muito utilizado em Natividade, como 

uma opção de revestimento mais barato e acessível. 

É um revestimento à base de argamassa de cimento, 

despejado e aplainado sobre a superfície do piso podendo 

Os pisos de ladrilho hidráulico 
normalmente formam desenhos 
ricos e variados.
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terreno. Sofrem, também, com as movimentações 

das fundações e das paredes. 

Ao fazer a limpeza com água, podem 

surgir áreas onde o piso parece empoçar, áreas 

afundadas, buraquinhos no canto da parede e 

fissuras. Dependendo do tipo de revestimento de 

piso, os sinais se serão diferentes.

Nos pisos de cimento queimado e 
de cerâmica esmaltada podem aparecer trincas 
fininhas e fissuras grossas. Normalmente, o 
problema está onde estão as fissuras grossas. 
Quando se tem uma influência de água do terreno 
muito forte, esses pisos podem apresentar grandes 
manchas. Em algumas casas, os pisos desse tipo 
chegam a ficar molhados com a água que sobe do 

terreno.

Os pisos em ladrilho cerâmico ou 
mezanela, normalmente são lavados com água 
para limpeza. Com o passar do tempo, as peças do 
piso vão se desgastando e até se esfarelando. Como 
o material dos ladrilhos é poroso, o piso respira 
mais, reduzindo a quantidade de água que sobe 
pelas paredes. Como as peças normalmente são 
instaladas sobre areia, elas se adaptam melhor às 
movimentações do terreno e, às vezes, disfarçam os 
problemas que acontecem abaixo delas.

Esta casa mostra que o piso teve três 
fases: a do chão bati do, a do ladrilho 
de barro e a do cimento queimado 
vermelhão.

receber coloração, o que é conhecido como queima. 

Trata-se do revestimento de piso mais 

encontrado na cidade, mas a utilização de cerâmicas 

industriais vem ganhando espaço no gosto dos 

moradores.

Alguns imóveis guardam os antigos 

revestimentos de piso abaixo da camada de cimento 

queimado ou da cerâmica industrializada. 

ProblemaProblema

Os pisos também sofrem com a água 

das chuvas, dos vazamentos, da limpeza e do 

mezanella

chão 
bati do

cimento 
queimado
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 Os pisos em ladrilho hidráulico, por 

serem produzidos com cimento, são mais rígidos e 

impermeáveis. Sua instalação é feita sobre contra-

piso de cimento o que deixa o piso ainda mais 

rígido. Assim, demonstram com as fissuras e 

peças quebradas os problemas que podem acontecer 

debaixo deles. É comum encontrarmos o ladrilho 

hidráulico com manchas e cores desbotadas por 

causa do permanente contato com a água do terreno. 

Isso ocorre porque a água tenta evaporar e encontra 

barreiras ficando retida dentro da peça, e as paredes 

ao redor desse tipo de piso podem apresentar manchas 

maiores de umidade, em sua base. 

Quando os pisos são resultados de 

aterros ou seja, de uma fundação alta que recebe 

terra por dentro recebe terra para que a altura do 

piso seja mais elevada, ou para se adaptar aos altos 

e baixos do terreno, a atenção deve ser redobrada; é 

preciso observar o comportamento das fundações, 

pisos e paredes externas. 

SoluçãoSolução

Investigue as causas das trincas. Para 

isso, veja o desenho delas e seu caminho. Nessas 

áreas é comum existir um som diferente, como se 

embaixo estivesse “oco”. Para confirmar esse som use 

um cabo de vassoura e bata com a ponta no piso. 

Depois da identificação das áreas “ocas” 

ou onde a água da limpeza empoça e penetra, é 

melhor abrir para verificar. As causas podem ser 

as mais variadas, um vazamento de tubo de água, 

parte da fundação danificada, a raiz de uma árvore 

próxima ou até a água da limpeza entrando por um 

buraquinho feito por formigas. 

Após solucionar a causa do problema, o 

buraco deve ser fechado socando bem a terra, sem 

uso de entulho. O uso de entulho pode fazer com que, 

futuramente, apareçam áreas de afundamentos que 

danificarão o piso, outra vez.

Em caso de pisos de ladrilhos cerâmicos, 

as peças devem ser retiradas com cuidado e 

armazenadas em local seco para que sejam 

reaproveitadas após o serviço de recuperação. O uso 

de cera inglesa nos ladrilhos ajuda a conservá-los.

Os ladrilhos hidráulicos muitas vezes 

são assentados em contrapiso de cimento e, difícil-

mente resistem às retiradas sem perdas de peças. 

Por isso, só devem ser retirados em último caso.
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ESQUADRIASESQUADRIAS

Esquadria é o nome dado às portas 

e janelas instaladas nas paredes dos edifícios. 

Na arquitetura nativitana, foram usadas, 

originalmente, esquadrias de madeira na grande 

maioria das edificações. 

Janelas Janelas 

As janelas são estruturadas por quadros 

de madeira. Os quadros são compostos por duas 

ombreiras, uma verga superior e um peitoril, um 

conjunto de elementos que forma o quadro e oferece 

rigidez estrutural para sustentação das aberturas 

nas paredes. 

As janelas também podem receber 

bandeiras fixas. As bandeiras têm função de 

ventilação e iluminação superior, próximo das 

vergas. Elas podem receber vidro, treliças, venezianas 

ou madeiras torneadas. 

Os fechamentos das janelas são feitos 

com folhas que podem ser para escuro, e peças 

inteiriças de madeira com encaixes variados, 

quando as folhas são de tábuas. 

Podem ser encontradas, ainda, algumas 

janelas com treliças de madeira. As treliças são feitas 

Em Nati vidade encontramos janelas 
simples ou com treliças. As vergas retas 
são as mais uti lizadas nas esquadrias 
nati vitanas.

treliça

moldura

folhas da 
janela
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com várias tiras de madeira organizadas em desenhos 

geométricos vazados, garantindo ventilação, 

luminosidade e privacidade aos moradores.

Também existem janelas do tipo 

venezianas, cujas tiras horizontais promovem, de 

forma diferente, as mesmas vantagens das treliças.

As janelas de Natividade desempenham 

um papel muito importante na arquitetura da cidade, 

porque destacam os cheios e vazios das fachadas e 

recebem decoração nas sobrevergas e molduras em 

massa, que embelezam e as diferenciam das demais 

esquadrias produzidas nos séculos 18 e 19.

PortasPortas

As portas também são constituídas por 

quadros de madeira e, normalmente, são formadas 

por duas ombreiras, ou batentes, e uma verga. 

Apresentam soleira, que pode ser em madeira ou 

ladrilhos. Normalmente, os fechamentos são feitos 

com folha cega de madeira ou combinações de 

encaixes variados. 

Em Natividade, até hoje, as portas 

possuem papel importante na organização do espaço 

interno do imóvel. Nos edifícios residenciais, a porta 

do corredor de entrada é o único acesso da fachada 

para o interior, e ali dentro existe uma segunda 

porta, como uma barreira ao visitante, que deve se 

apresentar antes de entrar na casa.

Quando as duas portas estiverem 

abertas, a entrada é bem vinda, mas se apenas a 

externa estiver aberta, o visitante deve se anunciar 

antes de entrar, e se a porta da rua estiver fechada, 

os visitantes dificilmente serão atendidos.

Somente quando o imóvel possui alguma 

venda ou comércio funcionando nos cômodos da 

Os encaixes mais comuns de folhas 
de portas e janelas podem ser do 
ti po meio-fi o ou meia-madeira e 
macho e fêmea.

encaixe 
meio-fi o

treliça

verga

folhas da 
janela

ombreira

peitoril
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frente, se estabelecem outras portas além da entrada 

da residência na fachada principal. São comuns as 

edificações comerciais que têm, em suas fachadas, 

só as portas. 

Em Natividade, as portas e janelas, 

também recebem sobrevergas decoradas. Os frisos 

são comuns, normalmente configurando ombreiras 

ou requadros destacados. 

Quando as paredes são muito grossas, as 

vergas de portas e janelas podem receber uma peça de 

madeira que sustenta o peso da parede acima do vão. 

Essa peça de madeira é a padieira, que pode ser de 

vôo, quando se usa uma peça de madeira inclinada; 

ou padieira armada quando a sustentação é feita 

por três peças quadradas de madeira. 

ProblemaProblema

As esquadrias também sofrem com 

a ação da água da chuva. E os sinais começam 

a ser notados por manchas escuras ou cinzas, 

áreas moles e quebradiças, plantas e cogumelos 

crescendo na madeira, comprovando que a madeira 

está apodrecendo. As manchas são provocadas por 

fungos que corroem a madeira. 

Alguns tipos de esquadrias permitem a 

entrada da água da chuva nas paredes internas do imóvel 

e isso, normalmente, causa sérios danos nas paredes. 

Além da água, existem os efeitos do 

ataque de insetos, como formigas e cupins. 

A maioria das esquadrias, com o tempo, 

começa a apresentar dificuldades para fechar suas 

folhas. Isso pode acontecer por vários motivos, mas 

é muito comum a madeira se expandir, na época 

da chuva, e perder volume, na época da seca. Outro 

É muito importante fazer uma revisão periódica 
nas ferragens e estruturas das esquadrias para 
garanti r seu bom funcionamento.

folha de porta

cunha de travamento 
da folha da porta

estrutura 
das portas
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motivo é que o peso das folhas faz com que as 

ferragens acabem cedendo junto com as folhas. 

As padieiras também podem apresentar 

comprometimentos. Os principais são apodrecimentos, 

ataques de cupins ou água que desce do telhado pela parede. 

Atenção! Essas situações podem causar 

desabamentos. 

SoluçãoSolução

As áreas da madeira afetadas com 

manchas escuras e moles devem ser cortadas e 

trocadas por peças novas. Para o problema não voltar, 

mantenha a pintura ou verniz das esquadrias 

sempre em boas condições para evitar que a água se 

acumule e estrague a madeira. 

Para evitar que a água da chuva se 

acumule no peitoril da janela, instale uma régua de 

madeira na face externa inferior da folha. Assim 

a água encontra uma barreira e é conduzida para 

fora. Também pode ser aberta uma pequena calha 

no batente do peitoril de onde saem pequenos canos 

de metal que servem de condutores da água para 

fora da janela. 

Quando os cupins ou formigas já 

atacaram a madeira, o ideal também é retirar a 

parte danificada e substituir por uma nova. Não 

esqueça sempre de encaixar sempre a parte nova na 

antiga com segurança. 

Depois de tudo encaixado é bom utilizar 

um fungicida e cupinicida. Mas, cuidado! Siga 

sempre as instruções do fabricante desses produtos, 

protegendo os olhos, boca e mãos, na hora da 

aplicação.

 As dobradiças e trincos das folhas 

de portas e janelas precisam ser revisados, bem 

lubrificados e os parafusos devem estar sempre 

bem apertados. Isso evita que as folhas rebaixem e 

dificultem seu funcionamento.

Nas padieiras, os sinais de problemas 

aparecem quando a peça começa a “embarrigar” ou 

com a presença de galerias de cupins, escurecimento, 

amolecimento ou manchas na madeira.

Quando as peças de madeira estão 
danificadas devem ser retiradas por etapas, 
escorando sempre a parte que aguarda o reparo. 
É preciso substituir a peça inteira ou o trecho 
danificado, usando encaixes nas madeiras 
acrescentadas. 
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ESTRUTURA DOS TELHADOSESTRUTURA DOS TELHADOS  

Normalmente, as telhas cerâmicas são 

colocadas sobre peças de madeira que chamamos 

de “madeiramento ou estrutura do telhado”. O 

madeiramento é composto por cachorros, frechal, 

caibros, terças, ripas, cumeeira e demais peças 

estruturantes da cobertura como oitões, empenas, 

treliças e tesouras. 

Os telhados são compostos por planos de 

cobertura que são chamados de águas. São muito 

comuns, em Natividade, telhados com uma, duas, 

três e quatro águas. Nos encontros das águas são 

utilizados cumeeiras, tacaniças e rincões. 

Oitões e EmpenasOitões e Empenas

Oitões e empenas são as bandeiras ou 

vedações dos desvãos das paredes de encontro com 

os telhados. Quando externas, formam as empenas 

laterais e oitões das edificações, e internamente 

formam as áreas de paredes superiores, onde se 

apóiam as vigas. 

Treliças e TesourasTreliças e Tesouras

São peças estruturais em madeira que 

foram utilizadas em Natividade, geralmente nas 

igrejas e edificações de maior porte. Servem para 

estruturar telhados com grandes vãos, onde naves 

ou salões precisavam ser cobertos sem o uso de pilares 

ou paredes.

CumeeirasCumeeiras

São as peças que organizam toda a 

estrutura dos telhados. Estão sempre na região mais 

alta dos edifícios, representando o ponto mais alto 

onde as águas do telhado se dividem. Encontramos 

as cumeeiras em grandes dimensões, com seções 

quadradas, de cerca de um palmo e assentadas 

em posição diagonal. Normalmente, eram feitas 

em aroeira, uma espécie de madeira resistente aos 

ataques de cupins.

 Vigas Vigas

Principais peças de estruturação dos 

telhados. Colocadas na horizontal têm, geralmente, 

dimensões maiores porque sustentam a carga das 

demais peças do telhado.

CaibrosCaibros

Originalmente feitas com peças roliças 

que foram substituídas, aos poucos, por peças 

aparelhadas, se apóiam nos frechais, terças e nas 

cumeeiras para sustentar ripas, guarda-pós e telhas.



2929

RipasRipas

As ripas são peças de madeira dispostas 

sobre os caibros, onde as telhas são apoiadas e 

espaçadas de acordo com o tamanho das mesmas. 

Originalmente, era comum o uso da taboca e o talo da 

palmeira  pati, como ripas, em Natividade, mas por 

causa de sua escassez e baixa durabilidade, foram 

sendo substituídas pelas atuais ripas de madeira. 

Encontramos, em Natividade, ripas e ripões que 

recebem o nome de acordo com suas dimensões. 

Geralmente, eram escolhidas de acordo com o peso e 

robustez das telhas empregadas.

FrechalFrechal

São as peças de madeira que recebem 

os caibros e distribuem sobre as paredes todo o peso 

do telhado. Em Natividade, foram pouco utilizadas 

nas construções residenciais, sendo encontradas, 

geralmente, nas paredes laterais das igrejas como 

estruturas nos grandes vãos vencidos pelas tesouras.

RincãoRincão

O rincão ou mocho é um sistema 

estrutural que faz o encontro de duas coberturas de 

alturas diferentes. Normalmente em declive, abaixo 

das telhas recebe uma calha metálica que recolhe as 

águas onde as duas coberturas que se encontram.

As tesouras de linhas altas servem 
de base para forros inclinados, 
como os de gamela. Em função do 
calor, era comum a uti lização de 
aberturas superiores nas paredes 
internas, facilitando a venti lação 
dos ambientes. 

tesoura

frechal

linha alta

viga 
mestra

caibro

terça

cumeeira

abertura para 
venti lação
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TelhaTelhass

 Atualmente, encontramos diversos 

tipos de telhas de barro em uso no centro histórico. 

As mais antigas são do tipo capa e bica, ainda 

feitas artesanalmente e encontradas em diversos 

tamanhos e tipos. Também encontramos alguns 

imóveis com coberturas em telha francesa, além dos 

modelos mais modernos como as do tipo telha plana, 

romana, colonial entre outras. 

ENCAIXES/SAMBLADURAENCAIXES/SAMBLADURASS

Como herança dos carpinteiros mais 

habilidosos que passaram por Natividade, encontramos, 

atualmente, diversos sistemas de encaixes e junções 

de peças de madeira nos telhados. Chamamos 

esses detalhes de sambladuras. Normalmente, são 

caibro

calha
terça

cumeeira

perna ou 
empena

estribo linha

escora

Muitas vezes é necessário emendar 
peças estruturais  dos telhados. Este é 
um exemplo de emenda com encaixe 
chamado “mão-de-amigo”. Abaixo temos 
o detalhe de construção de uma Tesoura 
de cobertura

mão de amigo
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utilizadas quando é preciso unir uma peça à outra. 

Apesar de encontrarmos ainda muitos encaixes nos 

telhados da cidade, muitos deles foram esquecidos ou 

deixaram de ser usados.

Os vários tipos de encaixes são 

responsáveis por unir peças de madeira. Os mais 

conhecidos para folhas de portas e janelas são o meio 

fio ou meia-madeira, e o macho e fêmea. 

O meia-madeira é quando o encaixe de 

uma tábua é feito na metade da peça da outra tábua. 

O macho e fêmea é o tipo de encaixe entre duas 

tábuas onde a saliência de uma peça se encaixa na 

reentrância da outra peça. 

Outros tipos destinam-se à estrutura do 

imóvel, como o tipo malhete é o encontro de duas 

peças que possuem um conjunto de dentes salientes 

que se encontram com dentes reentrantes. 

Mão de amigo é mais uma peça para 

a estrutura do imóvel. Recebe esse nome porque se 

presta ao encaixe de duas peças de madeira que 

lembram um formato de mão.

ProblemaProblema

Telhados mal construídos ou sem 

manutenção, normalmente acabam gerando 

As telhas nati vitanas apresentam 
desenhos em relevo e datas escritas 
nas superfí cies externas.

estribo

pendural chapa 
metálica

pendural

perna ou 
empena

linha

telha colonial

telha francesa
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metálica

perna ou 
empena
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goteiras. Também é comum que as telhas de barro, 

quando mal assentadas, se desloquem criando 

vazamentos nos telhados. O trânsito de veículos 

pesados e até o vento podem contribuir para a 

movimentação das telhas instaladas. Outro fator 

que colabora para o deslocamento das telhas é o 

trânsito de pequenos animais como ratos e gatos, 

entre outros. 

Quando usamos madeira na construção 

civil, normalmente enfrentamos outro inimigo 

que, apesar de pequeno, age em grupos enormes. Os 

cupins se alimentam da madeira e sempre preferem 

a madeira de baixa qualidade ou apodrecida. Em 

contato constante com a umidade, a madeira tende 

a apodrecer, o que é ideal para o cupim. Os cupins 

são capazes de destruir completamente as peças de 

madeira de um edifício e o que é pior, por não gostarem 

de luz, trabalham dentro da madeira sem serem 

vistos, tornando sua localização bastante difícil. 

SoluçãoSolução

Quando a estrutura da cobertura 

está posicionada de forma errada, normalmente 

aparecem fissuras nas paredes abaixo das peças de 

madeira. Peças como tesouras e vigas jamais devem 

ser posicionadas acima da verga dos vãos de portas 

No lugar das sambladuras, passaram a ser 
uti lizados travamentos de ferro ou aço, 
simplifi cando e empobrecendo a arte da 
carpintaria em Nati vidade.

pendural

escora ou 
travamento

linha estribo

pendural
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trecho danifi cado

substi tuição por 
peça nova
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e janelas, pois ali existe uma área menor de parede 

para sustentar o peso do telhado. 

Outra forma de mau posicionamento é 

quando, mesmo com madeira nova e sem cupins, as 

telhas parecem afundar. Manter o mesmo espaço de 

distância entre as peças de caibros e ripas evita que 

as telhas afundem. 

Na reforma ou recuperação de uma 

cobertura, muitas vezes o ideal é respeitar o método 

de construção original, pois as paredes já se 

acostumaram a receber o peso daquela maneira.

A infestação de cupim pode ser 

controlada com a substituição das peças danificadas 

e tratamento com fungicidas e cupinicidas à base 

de óleo, como o de linhaça ou produtos químicos 

apropriados.  A substituição de parte das peças deverá 

contar com um encaixe adequado entre a parte nova e 

a antiga. Isso evitará que as peças se soltem.

Para solucionar os problemas de goteiras 

é indicado usar o grampeamento das telhas. O 

grampeamento não é um furo nas telhas, não. 

É um arame galvanizado em forma de “S” que 

fixa as telhas para que não “escorram” ou não se 

movimentem. Para isso, é preciso que telhas novas 

Quando a madeira está em contato 
direto com o chão, a umidade e os 
cupins podem atacar.

pendural
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e antigas sejam instaladas umas sobre as outras 

sem problemas de encaixe.  Outra forma de manter 

o telhado em boas condições é o emboçamento das 

telhas de cumeeira e beirais.

COROAMENTO DAS EDIFICAÇÕESCOROAMENTO DAS EDIFICAÇÕES

O que chamamos de coroamentos são 

os acabamentos dos telhados em suas bordas, a 

parte superior ou remate de uma construção. Os 

coroamentos, normalmente, têm um papel decorativo 

e funcional na cobertura de um edifício.

PlatibandasPlatibandas  

A platibanda é um tipo de coroamento 

de fachada que substitui o beiral dos edifícios. Eles 

surgiram, em Natividade, no final do século 20, 

com a chegada dos construtores da Bahia, trazidos 

para construir ou reformar algumas edificações. 

Certamente influenciados pela requintada 

arquitetura eclética, os construtores deixaram 

impressa nos edifícios a riqueza de alguns 

proprietários. 

É um prolongamento maciço ou vazado 

da fachada, que serve para esconder o telhado e 

decorar a fachada do imóvel. É muito freqüente 

encontrarmos relevos e frisos embelezando estes 

elementos.

Atrás das platibandas, o telhado termina 

e despeja a água da chuva em calhas metálicas ou 

de alvenaria. Das calhas, a água é conduzida para a 

Os telhados devem ser travados com 
a uti lização dos “grampos” para evitar 
a movimentação e aparecimento de 
goteiras e vazamentos.

grampos

caibro

ripa

grampo

telha
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calçada por tubos embutidos na fachada ou é lançada 

na rua por canos que chamamos de buzinotes. 

CalhasCalhas

Geralmente são executadas em chapa 

zincada e coletam a água da chuva que escorre 

pelo telhado.  Para construir uma calha, é preciso 

a habilidade do calheiro em executar as dobras e 

inclinações necessárias ao bom escoamento da água.  

São sempre utilizadas nas junções de telhados e 

bordas onde a água não pode ser despejada.

BEIRAISBEIRAIS

Servem para garantir maior proteção das 

paredes externas contra a chuva e o sol. O beiral tem o papel 

de lançar a água da chuva para longe da base da parede. 

Em Natividade, encontramos beirais 

curtos acompanhados de cimalhas em massa ou beira-

seveira, e alongados a partir dos caibros ou cachorros 

que fornecem maior proteção para as fachadas. 

Beiral Encaibrado ou SimplesBeiral Encaibrado ou Simples

São aqueles onde os caibros se estendem 

além do limite da fachada, lançando as águas da 

chuva à frente, longe da base de parede. 

Este desenho acima mostra diversos ti pos 
de coroamentos. Abaixo está a plati banda 
feita com elementos conhecidos como 
“bombas” ou “balaústres”.



3636

Beiral com CachorrosBeiral com Cachorros

O beiral com cachorros ou “encachorrado” 

é um sistema que procura levantar a inclinação 

do beiral para que a água da chuva seja lançada 

o mais longe possível do pé da parede, tal efeito se 

chama galbo do contrafeito. O galbo é resultado do 

encaixe de peça de madeira entre o caibro e o cachorro, 

formando um triângulo estrutural que reduz a 

inclinação entre o beiral e a água do telhado. 

Beira-SeveiraBeira-Seveira

São beirais construídos com camadas 

de telhas embutidas na alvenaria. Logo abaixo da 

última fiada de telha do beiral, são fixadas fiadas 

sobrepostas de telhas emassadas, que se estendem ao 

longo de toda a fachada. Também são conhecidas como 

beira-sob-beira e beira-sobeira. O principal objetivo 

dos beirais do tipo beira-seveira é o embelezamento 

dos telhados e o afastamento da água de chuva das 

bases das paredes com pingadeiras. 

CimalhaCimalha

Assim como a beira-seveira, a cimalha 

se desenvolve abaixo do beiral e ao longo de toda 

a fachada. A cimalha é responsável pelo encontro 

da parede com o beiral.  Possui relevos geométricos, 

como pequenos degraus ou curvilíneos, como peitos 

cachorro

parede de 
adobe

frechal

telha

caibro

ripa

contra-feito

retranca

buzinote

calha

Alguns sistemas de contrafeitos 
recebem uma peça de retranca que faz 
o travamento entre o cachorro e caibro.
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de pombo. Normalmente, as cimalhas nativitanas 

são construídas com o uso de argamassa e tijolos, 

onde os tijolos são assentados de forma a servir 

como estrutura para o assentamento da argamassa 

de revestimento. Podem ser encontradas cimalhas 

de vários modelos, em Natividade. 

ProblemaProblema

Como já vimos, os coroamentos estão no 

alto das edificações e por isso sofrem com a ação 

das águas das chuvas. 

Quando se tem platibandas, a infiltração 

de água no interior do imóvel pode acontecer por uma 

calha danificada ou por erro na sua construção. 

Nesse caso, a base posterior da platibanda perde 

argamassa de reboco e, com o tempo, passa a permitir 

a entrada de água sobre a parede. Também é comum 

encontrarmos deterioração dos tubos embutidos 

na fachada. Esses tubos, quando apresentam 

vazamentos, danificam a parede e rebocos internos 

e externos, podendo trazer problemas, inclusive, 

para a fundação. 

O imóvel de beiral com cachorros 

pode apresentar apodrecimento das madeiras e 

deslizamento de telhas. Após uma reforma, o 

contrafeito normalmente é deixado de lado, o que, 

cimalha

beira-seveira

beiral simples ou 
encaibrado

caibro

ripa

telhas
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dependendo da inclinação da cobertura, pode trazer 

mais problemas. 

Os beirais encaibrados também podem 

sofrer com o apodrecimento da madeira e o deslizamento 

de telhas.  O apodrecimento, normalmente, acontece 

depois da movimentação das telhas e surgimento 

de goteiras acima das madeiras. A infiltração de 

água de telhas movimentadas também estraga as 

beira-seveiras e cimalhas. Essas duas dependem do 

uso do contrafeito para que não existam goteiras. 

Infelizmente, após as reformas, essa peça tão valiosa 

quase sempre é esquecida. Os principais problemas 

dos coroamentos são causados por erros na construção 

ou pela má conservação do telhado. 

SoluçãoSolução

As platibandas devem receber calhas 
únicas. Evitar emendas garante a durabilidade 
do serviço e diminui a chance de goteiras. Em caso 
de vazamentos da tubulação que escoa a água da 
chuva pela parede, podem aparecer manchas escuras 
ou trincas na parede. Se isso acontecer, o melhor 
é abrir a parede e trocar o tubo. O vazamento pode 
afetar a fundação, o piso e a parede. Para ter certeza, 
investigue e siga as recomendações apresentadas 
sobre esses temas. 

Se os rebocos das paredes das platibandas 
estiverem danificados, devem ser refeitos. O 
assentamento da calha deve embutir parte da 
calha na parede, e o acabamento deve ser feito com 
argamassa de areia e cal. 

Os beirais simples e encaibrados devem 
receber a troca de peças de madeira danificadas e 
a reinstalação das telhas. Devem, ainda, receber o 
emboçamento das primeiras telhas e, se for possível, 
o grampeamento utilizando o já descrito “S” para 
sua fixação nas ripas. 

Os beirais com cimalhas e beira-seveiras 
também precisam do uso do contrafeito, por isso 
quando essas peças não existirem nesse tipo de 
beiral devem ser refeitas. 

Quando fazemos a revisão do 
telhado devemos ser organizados 
e rápidos para que a casa fi que por 
pouco tempo descoberta.
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Beira-seveiras são feitas utilizando 

telhas embutidas na parede. Então, antes de proceder 

dessa forma, busque telhas que tenham dimensões 

iguais às que já estavam no lugar. 

Na recuperação de cimalhas, devem 

ser utilizados tijolos com as mesmas dimensões e 

forma de assentamento, para continuar o desenho e 

alinhamentos já existentes. 

FORROSFORROS

As altas temperaturas, em Natividade, 

podem ter sido a causa do pouco uso dos forros, 

uma vez que os telhados construídos com telhas de 

barro permitem um melhor conforto térmico para 

os moradores, deixando espaços de respiro entre as 

telhas. Originalmente, os forros são encontrados em 

casas maiores, onde a altura dos telhados permitia 

sua utilização e as famílias podiam gastar mais 

na construção de suas residências.

Os forros são montados sobre uma 

estrutura de madeira própria para suportar o 

peso. Essa estrutura se chama tarugamento.  

Normalmente, os forros usados na cidade são planos 

e encontrados em três tipos: treliçados, tabuados 

lisos com mata-juntas e em PVC. 

A carpintaria é uma ati vidade que 
exige muitos cuidados e experiência. 
Devemos escolher muito bem os 
profi ssionais que contratamos para  
executar nossas obras.
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TreliçadosTreliçados

Executados com finas réguas de 

madeira, geralmente organizadas em treliças 

armadas no formato de losângulos ou quadrados. 

Sua vantagem estava na capacidade de decorar 

o ambiente e esconder a estrutura do telhado, 

permitindo a circulação de ar no interior do imóvel.

Tabuado Liso com Mata-JuntaTabuado Liso com Mata-Junta

Esse forro também era construído com a 

fixação de tábuas lado a lado, sem a utilização de 

encaixes.  Uma régua de madeira pregada nas duas 

peças esconde as juntas e oferece bom acabamento.

ProblemaProblema

Os forros podem ser danificados com 

a água que escorre pelas goteiras do telhado. Em 

forros de madeira os danos são bem visíveis, tanto 

em pequenos quanto grandes vazamentos. As 

pecas chegam a escurecer, manchar e até soltar as 

tábuas. 

Já os forros de PVC só deixam aparecer 

sinais de água quando existem grandes vazamentos. 

Esses forros são fabricados com material liso e 

impermeável, permitem que a água escorra até às 

paredes. Por não absorverem a água, não deixam 

tabuado Liso com 
mata-Junta

tabuado liso com 
saia e camisa

tabuado Liso com 
macho-fêmea
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manchas que indiquem a existência de goteiras. 

Quando a parede é muito grossa é difícil notar sinais 

de que está recebendo água. 

A instalação plana dos forros faz 

com que o interior do imóvel esquente, pois entre 

a água da cobertura e o forro se forma um colchão 

de ar quente. Outro fator ruim é que, por serem 

rebaixados, permitem o livre acesso e moradia de 

ratos, mucuras, morcegos e pássaros. 

SoluçãoSolução

É preciso trocar as peças estragadas, 

quando os forros estão comprometidos pela 

infiltração de água. Aproveite e confira se o 

tarugamento também foi danificado.

As peças de madeira devem receber 

tratamento contra fungos, cupins e formigas.

A instalação inclinada que acompanha 

o caimento da água permite uma maior circulação 

de ar no interior do ambiente, que fica mais fresco.   

Os forros de PVC são muito eficientes 

desde que não sejam usados sobre construções de 

adobe, taipa ou tijolões. Já sabemos que esses tipos de 

alvenaria são menos resistentes à água.

PINTURASPINTURAS

As pinturas de parede mais comuns, 

em Natividade, são as tintas a base de látex 

industrializado. 

E o nativitano gosta de cor, muita cor.

As pinturas a base cal são menos 

comuns, hoje em dia, mas não foi sempre assim: 

no passado, a única material usado para pintar as 

paredes era a cal. 

A cal também poderia receber coloração com 

pigmentos naturais extraídos do solo, de folhas e frutos. 

O solo ou a folha eram socados no pilão até virar um 

pó fino ou uma pasta, que eram adicionados à água 

da cal para colorir as paredes. Inicialmente, alguns 

forro treliçado
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Isso acontece porque as paredes possuem 

aquela umidade interna, a que vem do solo e a da 

limpeza. Quando essa umidade encontra o látex, 

estraga a pintura que não deixa a parede respirar. 

O mesmo acontece quando se pinta o barrado com 

tinta esmalte, a óleo ou sintética. 

Infelizmente as bases da parede da 

fachada sempre ficam escuras depois de uma 

chuvarada, mesmo quando é usada tinta diferente 

no barrado. 

O resultado também é ruim quando 

se usa massa acrílica na parede de adobe, taipa ou 

tijolão, antes da pintura. Isso é garantia de fracasso, 

pois não garante durabilidade nenhuma nesse tipo de 

parede, com umidade interna que precisa evaporar e 

quando encontra uma barreira o serviço é estragado.

SoluçãoSolução  

As pinturas a cal são as melhores para 

as argamassas e a arquitetura de terra. Devido à 

sua composição, a caiação permite a evaporação da 

pigmentos em pó eram importados e, com o passar do 

tempo, passaram a ser produzidos no Brasil.

Em algumas regiões do país, usava-

se leite ou banha na mistura para fixar a cal na 

parede. Mesmo com esse recurso as cores não eram 

vibrantes, eram claras, até porque o sol e a chuva 

de Natividade desbotam qualquer pintura. As cores 

mais comuns eram o branco, tons de azul e cores 

que lembram a terra, como rosados e amarelados.

Hoje em dia, as esquadrias são pintadas 

com esmalte sintético, mas, no passado, a pintura 

era feita com um óleo vegetal que também recebia 

a cor dos pigmentos naturais extraídos de folhas e 

frutos. As cores mais comuns eram os tons de verde 

e de vermelho. 

ProblemaProblema

Quando as pinturas látex são aplicadas 

nas bases das paredes, normalmente começam a 

apresentar bolhas ou se soltam. Isso é mais comum 

em paredes de taipa, adobe ou tijolões. 

Em algumas regiões do Brasil se misturava a cal com gordura animal, como a banha, ou leite. Isso 
se fazia para obter um efeito fi xador da cal na parede. Quando pintavam com cor vermelha os 
anti gos diziam que “encarnavam” portas e janelas. Isso quer dizer que pintavam na cor de carne.
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umidade retida nas paredes e evita a deterioração da 

pintura em adobes e taipas.

Trata-se de uma camada protetora e fixadora 

dos rebocos que receberam argamassa de cal. Os rebocos 

ficam cada vez mais firmes e protegidos contra os fungos 

e musgos, que escurecem os pés de paredes. 

A cal tem o poder de exterminar fungos 

e musgos que se desenvolvem em trechos úmidos 

e sombreados da edificação. Por ser um serviço de 

baixo custo, executar a caiação das paredes todo ano 

não sai caro e conserva o imóvel. 

Mas, se essa sujeira escura já está na parede, 

o melhor é lixar e aplicar, com borrifador, uma solução 

de água e cloro. Se for uma camada muito grossa de 

sujeira, use uma escova de cerdas macias umedecida na 

solução. Aguarde de dois a cinco dias para a secagem 

completa da parede e faça a pintura. Importante! Isso 

deve ser feito fora do período das chuvas.

As pinturas látex são mais procuradas 

porque oferecem mais cores.  Além do baixo custo, 

a pintura a cal ainda reserva a vantagem de poder 

ser facilmente colorida com a ajuda de pigmentos 

industrializados, vendidos em pó ou em bisnagas, 

podendo ser fixada, também, com produtos próprios 

ou com cola branca.

A pintura a cal deve ser feita com 
no mínimo 3 demãos, aplicadas 
hora na horizontal e hora na verti cal 
alternadamente. O material uti lizado para 
a pintura à base de cal é muito mais barato 
do que as ti ntas prontas
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INSTALAÇÕESINSTALAÇÕES

Instalações Hidro-SanitáriasInstalações Hidro-Sanitárias

A falta de um sistema de coleta de 

esgoto também pode ser um problema para as 

construções. Com a modernidade, os sanitários 

que eram inicialmente construídos distantes das 

casas, geralmente nos quintais, passaram a ser 

construídos junto ou até no interior das edificações. 

Com eles, as fossas e sumidouros se aproximaram 

das fundações das construções. 

O abastecimento de água hoje é público, 

mas, durante muito tempo, era feito por poços de 
água escavados nos quintais. Muitos ainda existem 
e são utilizados.

A água da chuva, além de trazer 
problemas com vazamentos nos telhados, pode 
ser destruidora se não for recolhida e conduzida 
para longe da edificação. A falta de tubulação 
adequada e capaz de coletar a água da chuva vinda 
dos quintais e dos telhados cria uma situação de 
umidade prejudicial para as paredes. A maioria das 

Esquema básico de abastecimento e 
esgotamento de água
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casas nativitanas tem uma canaleta que passa 
debaixo da casa para escoar a água da chuva que 
vem do quintal.

Como em todas as cidades, Natividade 
tem enfrentado um problema chamado aumento 
da taxa de impermeabilização do solo. Trata-se da 
diminuição da capacidade do terreno absorver água 
da chuva. Quanto maior a área de pavimentação 
seja nas ruas ou nos quintais, maior também é a 
quantidade de água que precisa ser canalizada e 
afastada das edificações. 

caixa d’água

sanitário

pia

caixa d’água

fossa-sépti ca

pia
chuveiro

tanque

sumidouro
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Instalações ElétricasInstalações Elétricas

A energia elétrica chegou há pouco mais de 
40 anos, na cidade. A fiação é instalada junto à estrutura 
de madeira da cobertura, utilizando roldanas e emendas. 
As instalações elétricas são, normalmente, distribuídas 
por um único circuito. Dificilmente essas instalações 
possuem aterramento. 

ProblemaProblema

O acúmulo de matéria orgânica e água 
nas fossas escavadas muito próximas às construções 
contamina as paredes, com infiltrações, afundamentos 
de pisos, mofo e fungos. As fossas próximas aos 
tradicionais poços de Natividade representam um 
perigo: a água fica sujeita à contaminação e imprópria 
para o consumo.

A higiene das tubulações nem sempre é 
atendida, já que são raras as caixas de gordura para 
coleta do esgoto de pias e tanques, e sifões em ralos de 
pias. Isso atrai baratas e outros visitantes indesejados. 
As caixas de passagem e caixas sifonadas também são 
pouco usadas e por isso é comum o mau cheiro nos ralos 
dos banheiros. 

Os revestimentos de azulejo e cimento 
queimado são os mais encontrados nos sanitários 
nativitanos. Esse tipo de revestimento, quando 
é aplicado sobre paredes de terra pode apresentar 
problemas.

As instalações elétricas também devem 

fossa sumidouro

fossa sépti ca

sumidouro

sanitário

caixa-de-gordura

sanitário

fossa sépti ca

sumidouro



4747

ser observadas, já que percorrem todo o telhado e 
dificilmente são separadas por circuitos aterrados de 
forma adequada. 

SoluçãoSolução

A água da chuva deve ser escoada com 
canaletas adequadas. Observe em dia de chuva como 
a água se comporta e por onde ela passa para prever 
a localização ideal da canaleta. Abaixo dos beirais é 
uma área obrigatória para as canaletas, que evitarão a 
infiltração de água nas fundações.

A construção da fossa deve prever o 
distanciamento das bases da parede do imóvel. Quando 
isso não for possível, pelo menos impermeabilize a face 
da parede da fossa que fará divisa com a parede do 
imóvel. Isso diminuirá o problema por um tempo. As 
fossas precisam sempre ser ligadas a um sumidouro, 
que se responsabiliza por infiltrar, no solo, a água que 
sobra.

As tubulações de esgoto devem prever 
o uso de caixas de gordura e de passagem por fora 
dos imóveis, ralos com caixa sifonada nos banheiros 
e cozinhas, e sifões em todas as pias. Isso manterá 
a constante higiene dos ambientes. Evite instalar 
revestimentos de parede como azulejos e cimento 
queimado em paredes de terra, pois sua durabilidade 
fica comprometida. Fique atento para manchas de 
água nas paredes e pisos.

As instalações elétricas devem prever 
circuitos e aterramentos separados para banheiros, 

luminária

interruptor

tomada

roldana

fi o

salas com muitos eletrodomésticos e cozinhas. Isso 
evita sobrecargas, quedas de energia e perdas de 
aparelhos por curto-circuito. A fiação deve ser muito 
bem esticada, sem emendas com fita isolante. Não 
economize roldanas, pois elas são fundamentais para 
que os fios fiquem perfeitamente estirados. Essas 
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QUINTAISQUINTAIS

Tradicionalmente, os quintais fazem 

parte do cotidiano de Natividade. Os fundos dos lotes 

dos imóveis são divididos em terreiro e quintal. O 

terreiro faz parte da rotina da casa, onde se estendem 

roupas nos varais, preparam os alimentos, realizam 

confraternizações e demais atividades coletivas das 

famílias. No terreiro é onde, normalmente, estão 

as cisternas, poços de água que originalmente 

abasteciam a casa.  Com o abastecimento público, 

essa prática não é mais usada.

O quintal é onde se encontram as 

árvores frutíferas como as mangueiras centenárias 

e as criações de animais. Geralmente é a porção 

mais afastada da casa. 

ProblemaProblema

Como em qualquer cidade, as áreas 

verdes de Natividade estão sendo gradualmente, 

ocupadas por novas edificações e calçamentos. Isso 

traz diversos problemas para a vida dos moradores, 

como o aumento do fluxo de água da chuva que será 

escoada pela superfície do terreno e sob as casas. 

É importante lembrar, também, da água 

que existe debaixo da terra, conhecida como lençol 

roldana

fi o

lâmpada

interruptor

caixinha

conduíte

quadro geral

disjuntor

medidas evitam curtos circuitos que podem, até 
mesmo, causar incêndios.

O quadro geral de energia deve ser feito 
com bastante cuidado, devendo possuir capacidade 
para abrigar um disjuntor por circuito, além de alguns 
de reserva para futuras ampliações.
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freático. O lençol freático é um rio subterrâneo de 

onde vem a água dos poços ou cisternas que ficam 

no quintal. No período das chuvas, o lençol freático 

fica mais próximo da superfície e no período da seca 

fica mais fundo.

Solução Solução 

Procure manter mais de 50% do seu 

terreno sem pavimentação, garantindo área de 

absorção para as águas da chuva.

Para evitar a erosão do terreno, é preciso 

plantar o máximo de árvores e arbustos possível. 

Observe o percurso que a água faz quando chove, e 

ali construa uma canaleta. Isso evita a necessidade 

de movimentar todo o solo do terreno em função de 

uma nova forma de escoar a água. As canaletas 

podem ser construídas com tijolos, pedras ou 

concreto. Se optar por tijolos e pedras, use um aditivo 

impermeabilizante na mistura da argamassa, para 

que a durabilidade das canaletas seja maior. 

Quando os poços estiverem próximos 

de fossas, não devem ser utilizados para consumo 

na cozinha ou para os animais, pois a água 

provavelmente estará contaminada. 

Quintais tradicionais ainda 
bastante arborizados e 
sombreados

Quintais modifi cados, carentes de vegetação 
e bastante impermeabilizados
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A falta de conservação dos 

imóveis é um dos principais 

motivos da degradação da 

arquitetura de terra de Natividade. Um telhado sem 

manutenção, uma rachadura sem conserto, ou um 

vazamento constante podem ser a porta de entrada 

para um problema maior. Quando um problema 

desse tipo não é corrigido rapidamente, sua solução 

é mais cara e complicada. Todo problema tem uma 

causa, uma origem, e é ela que precisa ser corrigida. 

Sendo assim, antes de começar a recuperação de um 

imóvel devemos ter sempre em mente a pergunta: 

Qual a causa do problema?

Por isso confira algumas dicas:

• Na hora de recuperar o seu imóvel, o ideal é 

que seja feito um projeto por um arquiteto ou 

engenheiro, para que exista garantia de que o 

trabalho será feito da melhor forma possível. 

• Cuidado também com o mestre-de-obras que 

você for contratar. Natividade possui muitos 

profissionais experientes, dê preferência a eles, 

porque, às vezes, o barato pode sair caro.

• Procure fazer um contrato de serviços simples 

com a descrição dos serviços, tempo de entrega 

e valor do trabalho. Essa é uma garantia para 

o proprietário e para a mão-de-obra de que o 

serviço e o valor não mudarão. Contas claras 

preservam a amizade.

• Já sabemos que a principal causa de um 

problema de fundação pode ser a água. Então, 

afaste o máximo possível as fontes de água do 

seu imóvel. Solucione os problemas causados 

pela água da chuva, a água empoçada da 

limpeza e os vazamentos de água e esgoto. 

• Todo mundo, em Natividade, tem o costume 

de lavar o interior das casas, porque diminui 

o calorão e a poeira, é uma necessidade 

nativitana. Mas isso não é bom para a 

fundação e nem para as paredes. A alternativa 

para evitar problemas nas paredes é o uso 

DICAS DE MANUTENÇÃODICAS DE MANUTENÇÃO
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de materiais de revestimento que permitam 

sua respiração, mas fique atento para o 

aparecimento de fissuras e investigue sempre 

as causas. 

• Fique atento para a conservação das fundações 

e paredes. Nos pisos, verifique aqueles 

buraquinhos no canto da parede por onde a 

água da limpeza entra e desaparece. 

• Para reduzir o problema de desgaste dos 

ladrilhos cerâmicos, use cera em pasta e 

escovão. Ele não vai ficar brilhoso, nem liso, 

mas dará acabamento melhor para limpeza 

com vassoura e evitará o seu esfacelamento.

• Aplicação de óleo diesel queimado em madeiras 

não tem ação comprovada para afastar os 

cupins. Use madeiras “amargas” e resistentes 

como ipê, aroeira, nó-de-porco, cega-machado 

ou angelim, e se tiver que usar óleo use o de 

linhaça que tem ação comprovada. 

• Mantenha a pintura ou verniz das esquadrias 

sempre em dia, pois ela evita que a água se 

acumule e danifique a madeira.

• Procure manter sempre o mesmo sistema 

construtivo das coberturas. Isso evita maiores 

problemas estruturais. 

• As cabeças de frechal e de linhas de cumeeiras 

que ficarão expostas ao tempo devem receber 

uma camada de pintura com betume ou outro 

produto preservante.

• Para controlar o cupim, sempre que possível 

quebre as galerias externas. Todo ano faça 

uma limpeza geral na cobertura.

• Procure manter os sistemas de encaixe originais 

das peças em madeira de esquadrias, coberturas 

e beirais. 

• Quando unir duas partes de uma peça de 

madeira procure adotar um método eficaz de 

encaixe entre as peças. Assim, você evita que 

elas se soltem no futuro.

• A constante investigação de calhas, 

movimentação de telhas e solução de goteiras 

conservará não só o telhado e todas as 

madeiras, mas também o beiral, os pisos e as 

paredes do seu imóvel.

• Quando receber madeiras na obra certifique-

se de que esteja seca, sem empenamentos, nós 

e fissuras.
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• A pintura a cal deve ser aplicada com trincha e 

utilizar sentidos únicos e diferentes de acordo 

com a demão: se a primeira demão seguir o 

sentido horizontal, a segunda demão deve 

seguir o sentido vertical.

• Fazer calçadas com pequena inclinação para 

a rua ou para o quintal evita que a água do 

beiral escorra para perto da fundação. Manter 

as canaletas e calhas limpas e sem obstáculos 

facilita o caminho da água para longe de casa.

• O serviço bem feito, caprichado e que considera 

as diferenças de cada parede, reboco e telhado 

é garantia de durabilidade e satisfação do 

cliente que indicará essa mão-de-obra para 

outras pessoas. 

• Quanto mais rápido você agir no imóvel, mais 

simples, rápidas e baratas serão as soluções 

necessárias para corrigir os problemas. 

• Por se tratar de bens tombados, quando 

for preciso realizar alguma obra ou serviço 

no imóvel, é preciso solicitar autorização e 

orientações da Prefeitura e do IPHAN.
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Em uma obra, existem situações 

que podem colocar em risco a vida 

dos operários. Então, pensando 

na família desses nativitanos trabalhadores, é bem 

melhor prevenir! Por isso todo mundo da obra precisa 

se preocupar com a segurança no trabalho, mesmo com 

o incomodo que os equipamentos possam trazer.

Usar camisetas, calças compridas, 

capacetes, luvas e botas são o mínimo para manter 

uma condição segura. Principalmente quando se 

trabalha com telhados e madeiras. 

Existem muitos tipos luvas: mais justas, 

mais largas, de borracha, de lona, de algodão, e 

com borracha na palma. Escolha um tipo que não 

atrapalhe o trabalho e proteja bem as mãos. Também 

existem muitos tipos de capacetes. 

Já a bota é questão de costume. Depois 

fica uma beleza, não tem prego que dê medo! 

Também evite jogar as telhas de cima 

do telhado para o colega no chão. Use uma calha de 

SEGURANÇA NA OBRASEGURANÇA NA OBRA

madeira para que as telhas deslizem lá de cima até 

um carrinho de mão com areia. Isso evita o perigo, o 

esforço do pessoal e quebra menos telhas!  

Camisas de manga, luvas, máscaras e 

óculos descartáveis também devem ser utilizados para 

aplicação de produtos químicos como os cupinicidas, 

fungicidas e formicidas. Isso protege seu corpo, evita 

o mal estar do estômago e a ardência dos olhos. Tenha 

sempre o cuidado de manter bem longe o cachimbo e 

o cigarro desse tipo de serviço, e lembre-se de garantir 

que a chave geral de energia esteja desligada. 

As escadas de trabalho devem ser feitas 

com madeira de boa qualidade, firmes e seguras. 

Nada de usar aquelas que ficam balançando 

enquanto sobe. E não fique pendurado em madeiras 

ou escadas para fazer os revestimentos ou paredes 

mais altas. É muito mais seguro montar um 

pequeno andaime com cavaletes. Pode até ser mais 

demorado, mas depois de montado ganha-se tempo 

porque o trabalhador não precisa gastar energia se 

equilibrando para não cair.
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PARA  ENTENDER  O  MANUALPARA  ENTENDER  O  MANUAL
ÁguaÁgua     Uma das faces da cobertura que recebe as telhas .

Adobe ou Adobo  Tijolo de barro seco ao sol, feito com terra e fôrmas de madeira.

Alcova   Quarto sem janelas e sem portas diretas para o exterior.

Almofada  Relevo da madeira de portas e janelas encaixado nas folhas de forma retangular ou quadrada.

Alvenaria de pedra Muro ou parede, espesso construído com pedra seca ou com uso de argamassa de barro, cal e areia.

Aparelhada  Peça de madeira ou pedra aplainada.

Apiloado  Piso batido ou socado com pilão ou soquete.

Arco Cruzeiro   Arco que separa a nave da capela-mor de uma igreja.

Auto-portante  Paredes com função estrutural.

Bandeira  Folha fixa em madeira ou envidraçada, instalada na parte superior de uma porta ou janela.

Banha   Tipo de gordura animal.

Batente   Também conhecido por ombreira, é uma peça onde se encaixam as folhas de portas e janelas.

Batistério  O lugar onde fica a pia de batismo no interior das igrejas.

Beira-seveira  Tipo de beiral composto por fileiras de telhas sobrepostas, embutidas na parede e cobertas com argamassa.

Beiral   Extremidade do telhado no encontro com as paredes externas.

Betume   Contém cal e azeite de mamona, usado para proteção da madeira e para vedar condutores de água.

Biqueira  Tubo de metal que sobressai na fachada para escoar a água de chuva.

Boneca   Saliência na parede onde se encaixam as ombreiras de portas.

Cachorro  Peça de madeira em balanço, que se apóia no frechal para sustentar o beiral. 

Caiação   Pintura a base de água e cal que pode receber pigmentos para coloração.

Caibro Peça de madeira com seção retangular ou circular que se apóia nos frechais, terças e cumeeiras. 
Sustentam ripas, forros e telhas.
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Caibro corrido  Tipo de beiral do telhado com caibros se lançando para fora da parede.

Caixilho   Quadros de madeira que formam uma esquadria destinada à sustentação de vidros.

Calha   Condutor de água da chuva dos telhados.

Canga  Conhecida também como tapiocanga, é um tipo de minério de ferro (pedra) utilizado em 
alvenarias e fundações.

Capela-mor  Capela principal de uma igreja onde se encontra o altar-mor.

Cavilha   Peça em madeira ou metal, como um prego, que serve para unir duas peças maiores.

Cimalha  Arremate ou coroamento superior que faz o encontro da parede com a cobertura.

Cobertura  Toda estrutura que cobre o edifício e podem ser de 1, 2, 3, 4 ou mais águas.

Contrafeito  Vigota de madeira fixa entre o caibro e o beiral do telhado. Forma de nivelar o beiral com a água de cobertura. 

Coro   Balcão acima da porta central de uma igreja destinado aos cantores da missa.

Corrimão  Peça instalada ao longo dos lados de uma escada para firmar as mãos.

Cravo   Prego rústico de ferro batido.

Cumeeira  Parte mais alta dos telhados, onde as águas iniciam sua descida inclinada.

Cunhal   Ângulo feito por duas paredes na divisa das paredes externas do imóvel; cantos de uma fachada.

Cutelo   Forma de uso dos tijolos quando se usa a face mais estreita para compor as fiadas.

Demão   Camada de aplicação de pinturas sobre uma superfície.

Embasamento  Base inferior de uma parede ou imóvel.

Emboçamento  Assentamento das telhas com argamassa.

Emboço   Camada de argamassa aplicada antes do reboco.

Empena   Parte triangular acima do forro e que fecha o vão entre as águas da cobertura.

Entorno  Toda a área vizinha a qualquer construção: praças, ruas, serras, casas que compõem a paisagem 
ao redor da construção.

Escuro   Folha de porta ou janela inteira de madeira; quando fechadas o ambiente interno fica escuro.
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Espelho   Face vertical do degrau de uma escada.

Espigão   Encontro em desnível de duas águas do telhado.

Esquadria  Indicação de portas composta por ombreiras e vergas; e janelas ombreiras, vergas e peitoris.

Esquadriado  Quando algo está no esquadro, em ângulo reto ou perpendicular.

Estrutura  Parte da construção que sustenta o imóvel; em Natividade, a estrutura é composta por fundação, 
paredes de adobe e cobertura.

Fasquia   Ripa de madeira que compõe as treliças.

Ferragem  Conjunto de ferros utilizados na construção; fechaduras, trincos, ferrolhos, puxadores, 
dobradiças, argolas de bater, e outras peças.

Folhas   Parte móvel das janelas, portas e armários.

Forro   Revestimento interno de teto dos ambientes do imóvel.

Frechal   Viga grossa instalada acima das paredes, que serve de apoio aos caibros da cobertura.

Galbo do contrafeito É a concordância entre a inclinação do beiral e a inclinação da água da cobertura.

Gelosia   Folha e/ou painel de portas e janelas com treliças em madeira.

Junta seca  Qualquer tipo de junta que não é instalada com sistema de encaixe ou argamassa; presente em 
forros de madeira, pisos de ladrilhos e paredes de alvenaria sem argamassa.

Ladrilho cerâmico Revestimentos de pisos feitos de barro cozido, instalados com juntas secas.

Ladrilho hidráulico Revestimentos de pisos feitos pelo método de prensagem hidráulica da argamassa de cimento colorida.

Linha    Peça de travamento inferior de uma tesoura, sustentada pelos frechais ou paredes.

Macho e fêmea  O encaixe entre duas tábuas onde a reentrante encaixa na saliente.

Madeira torneada Peça de madeira que recebeu trabalho com torno.

Mata-junta  Uma ripa que veda a junta entre duas tábuas.

Mucura   Nome popular da região para um pequeno marsupial, confundido com rato ou gambá. 

Nave  Interior de uma igreja que se desenvolve a partir da capela-mor; em Natividade, é o lugar onde 
os bancos são colocados para receber os fiéis.



5757

Óculo   Janela circular ou de formas variadas que se destina à entrada de luz, normalmente colocada 
na fachada dos grandes imóveis.

Oitão ou Outão  Tem a mesma definição de empena (parte triangular acima do forro e que fecha o vão entre as 
águas da cobertura).

Ombreira  Peças verticais das portas e janelas onde se instalam as folhas e que sustentam as padieiras e vergas.

Padieira  Em construções de paredes grossas corresponde à verga do vão de porta e janela; podem ser de vôo 
ou armadas dependendo do seu método construtivo.

Parede  Podem ser as vedações ou estruturas de uma edificação e diferentes de acordo com o método 
construtivo, como adobe, taipa, tijolos e pedra.

Parede de meio-tijolo Diz respeito à forma de montagem das peças do tijolo para fazer a fiada; o mesmo que 
assentamento a cutelo.

Parede dobrada  A forma de montagem das peças do tijolo mantém o comprimento de um tijolo ou a largura de 
dois para levantar a fiada.

Parede-meia  Parede que serve de estrutura e divisa para duas edificações e, por isso, chamamos as casas 
nativitanas de casas de parede-meia.

Pé-direito  A altura entre o piso e o forro ou a cobertura.

Peito-de-pombo  Forma curva da ponta de um cachorro ou cimalha; tem esse nome porque se parece com o pássaro.

Peitoril   Apoio da parte inferior de uma janela, a meia altura. 

Pendural  Peça vertical de uma tesoura que se apóia sobre a linha e sustenta as pernas.

Pernas   Peças inclinadas de uma tesoura, que seguem a inclinação do telhado.

Pestana   Bordas em relevo acima das vergas que servem de proteção contra a água das chuvas.

Pilar   Elemento estrutural vertical que sustenta peças no alto.

Planta   Desenho que demonstra o corte horizontal de uma construção, feito acima dos peitoris do prédio.

Platibanda  Coroamento de uma edificação como o prolongamento de uma parede que esconde a cobertura. 

Ponto    Inclinação da água do telhado.

Reboco  Composto por argamassa de cal e areia ou cal, areia e cimento, que reveste paredes e preparam a 
superfície para pintura.
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Rincão  Encontro reentrante entre duas águas de alturas diferentes em declive; possui uma calha 
metálica ou de telhas, que escoa as águas da chuva das duas águas da cobertura.

Ripa  Peças em madeira de largura estreita e grande comprimento, que se apóiam nos caibros e 
sustentam as telhas.

Rodapé   Faixa de ladrilho, madeira, tijolo ou reboco instalada no encontro entre o piso e o pé da parede.

Rústico   Uma forma de acabamento grosseiro, tosco.

Sacristia  Ambiente da igreja destinado à preparação do padre para a missa, onde é guardada parte dos 
objetos usados durante a missa.

Sineira   Janela de torres de igreja onde são colocados os sinos, também chamada de janelas-sineiras.

Sobrearco  Arco construído sobre a verga de uma janela ou porta.

Soleira  Parte inferior de uma porta, no chão, que apóia as ombreiras; recebe material diferenciado do piso 
do ambiente. 

Sumidouro  Abertura profunda no solo por onde escoa a água excedente da fossa ou da água da chuva.

Tabuado liso  Forro de tábuas corridas instaladas em um mesmo plano.

Taipa de pilão   Paredes maciças edificadas com barro socado com pilão. 

Taipal   Tábuas da fôrma que recebem a terra que será socada com pilão para construção da taipa de pilão.

Tarugo   Peças de madeira que sustentam um forro.

Telha ou telhão  Telha de grandes dimensões; em Natividade, algumas recebem datas e desenhos em relevo.

Telha vã  Cobertura sem forro.

Terça   Viga disposta entre a cumeeira e o frechal.

Terra batida  Piso rústico de terra apiloada.

Tesoura   Conjunto de peças de madeira (pernas, pendural e linha) que sustentam o telhado.

Tijolo   Peças retangulares de barro cozido em altas temperaturas.

Treliça   Montagem de fasquias de madeira que se cruzam, deixando espaços vazios e formam desenhos 
geométricos.
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Vão   Uma abertura na parede destinada às portas, janelas e óculos, entre outros espaços.

Veneziana  Tipo de folha da cobertura que possui paletas horizontais com inclinação suficiente para 
passagem de ar entre elas.

Verga   Peça de madeira que sustenta o peso da parede acima das janelas e portas. 

Viga   Uma peça que apóia a estrutura de forma horizontal.

Vigamento  Conjunto de vigas de uma cobertura.
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Bem, pessoal, agora que vocês  acabaram de ler como o trabalho 
deve ser feito, mãos à obra!
Não esquecam de consultar sempre o Manual, para ti rar as 
dúvidas! 
Bom trabalho!
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