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RESUMO 

BORGES, Ariane Magda. Vernacu[lares]: A casa de fazenda seridoense do século XIX 
como exemplo de adaptação ao clima semiárido. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Natal, 2015. 

As habitações rurais das fazendas de criar da microrregião do Seridó potiguar, construídas no 
século XIX, tornam-se referência pelo seu caráter vernacular, isto é, estas edificações, além de 
terem reconhecida relevância para a identidade da região, são adaptadas às condicionantes do 
lugar nos mais diversos aspectos (econômicos, culturais, construtivos, físicos, etc.), e 
consistem em espaços de proteção em relação às características hostis do clima semiárido. 
Levando em consideração a premissa supracitada, surge o seguinte questionamento: Que 
características das casas de fazendas de criar do século XIX do Seridó potiguar são 
preponderantes para que sejam espaços de proteção em relação ao clima semiárido? No 
intuito de responder à indagação, a presente pesquisa tem por objetivo identificar quais as 
particularidades das casas de fazenda do Seridó que contribuem para adaptabilidade destas 
edificações ao clima semiárido, como ambientes de proteção; e contribuir para ações de 
valorização do patrimônio arquitetônico em questão. Para tanto, foram adotados 
procedimentos divididos em duas etapas. Primeiro foram identificadas as características 
recorrentes nas edificações estudadas por meio de um estudo tipológico realizado a partir dos 
inventários existentes (DINIZ, 2008; FEIJÓ, 2002; IPHAN, 2012). Para a definição do tipo 
trabalhou-se com o conceito que mescla a tipologia analítica de Durand que identifica as 
semelhanças e diferenças para classificar edificações, tendo o caráter de levantamento 
histórico e de documentação arquitetônica, com a definição proposta por Argan (1963) de que 
a tipologia não é definida a priori, mas na dedução a partir de uma série de casos ilustrativos 
que tenham analogia formal e funcional entre si. Em seguida, trabalhou-se com uma amostra 
de cinco tipos diferentes entre si, definidos pela possibilidade de acesso ao interior das casas, 
proximidade a outros exemplares, bom estado de conservação e preservação. As fazendas 
contempladas foram: Pitombeiras, Agenus e Garrotes, no município de Acari; e no município 
de Caicó, Palma e Penedo. A segunda etapa consistiu no levantamento arquitetônico, registro 
fotográfico, modelagem tridimensional digital (visando a ampliação da documentação e 
registro existente); e no monitoramento térmico ao longo de aproximadamente um dia 
representativo em cinco casas de fazenda, relacionando o desempenho térmico das casas com 
suas características individuais. As variáveis escolhidas para análise do monitoramento se 
baseiam no modelo de conforto térmico adaptativo (SPAGNOLO e DE DEAR, 2003 apud 
NEGREIROS, 2010). As características das casas foram analisadas conforme o atendimento 
às estratégias de condicionamento térmico passivo recomendadas pela Norma NBR 15220 
(ABNT, 2005), para a zona bioclimática 7 onde se inserem os municípios de Caicó e Acari. A 
análise das temperaturas operativas das casas revelou que durante mais de 90% das horas do 
dia os ambientes encontram-se dentro da faixa de conforto. Tendo sido o desempenho térmico 
melhor nas casas de fazenda que tiveram maior grau de atendimento às estratégias 
bioclimáticas recomendadas. Nos ambientes (normalmente a cozinha e cômodos de pés-
direitos baixos, expostos à radiação Oeste) que ainda apresentaram horas de desconforto, o 
conforto térmico pode ser alcançado com movimentação de ar de aproximadamente 1,0 m/s. 

Palavras-chave: arquitetura vernacular; fazendas de gado; Seridó; tipologia; desempenho 
térmico. 



ABSTRACT 

BORGES, A. M. Vernacular: Nineteenth century Seridó Potiguar’s cattle farms as example 
of adaptation to the semiarid climate. Master’s thesis. Programa de Pós-graduação em 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015. 

The farm’s rural dwellings of creation from the Seridó Potiguar microregion, built in the 
nineteenth century, became a reference by its vernacular character, i.e. these buildings, 
besides having recognized relevance to the identity of the region, they are adapted to the 
conditions of the place in many aspects (economic, cultural, construction, physical, et.) and 
consist in protective spaces in relation to hostile characteristics of Seridó’s climate. 
Considering the above premise, the following question arises: What characteristics of the 
nineteenth century Seridó Potiguar’s cattle farms are crucial for them to be a protective space 
in relation to the semiarid climate? In order to answer the question, this research aim to 
identify which particularities of the Seridó’s farmhouses that contribute to adaptability in 
these buildings to semiarid climate, as protection environments; and contribute to the stock 
valuation of the architectural heritage concerned. Therefore, procedures were adopted divided 
into two stages. Were first identified the recurring characteristics in the studied buildings, 
through typological study performed from existing inventories (DINIZ, 2008; FEIJÓ, 2002; 
IPHAN, 2012). To define the type it worked up with the concept that merges Durand’s 
analytical typology that identifies the similarities and differences to classify buildings, having 
the character of historical survey and architectural documentation, with the definition 
proposed by Argan (1963) that the type is not defined a priory, but the deduction from a 
number of illustrative cases which have formal and functional similarity with each other. 
Then worked up in a sample of five different types with each other, defined by the possibility 
of access to the interior of the houses, proximity to other copies, good state of conservation 
and preservation. The contemplated farms were: Pitombeiras, Agenus e Garrotes in Acari’s 
town, and the municipality of Caicó, Palma and Penedo. The second stage consists of the 
architectural survey, photographic record, digital three-dimensional modeling (aiming to 
expand the existing documentation and registration) and thermal monitoring over 
approximately a representative day in five farmhouses, relating the thermal performance of 
the houses with their individual characteristics. The selected variables for analysis monitoring 
are based on the thermal comfort adaptive model (SPAGNOLO and DE DEAR, 2003 apud 
NEGREIROS, 2010). The characteristics of the houses were analyzed as meeting the passive 
thermal conditioning strategies recommended by NBR 15220 (ABNT, 2005), for the 
bioclimatic zone 7 where the municipalities of Caicó and Acari are located. The house’s 
analysis of the operating temperatures revealed that 90% of the times of day the environments 
are within the comfort range.  The farmhouses, which had a higher degree of compliance with 
recommended bioclimatic strategies, had the best thermal performance. In environments 
(usually the kitchen and rooms with low ceiling heights, exposed to west radiation) which still 
had discomfort hours, the thermal comfort can be reached with air movement approximately 
1,0 m/s. 

Keywords: vernacular architecture; cattle farms; Seridó; typology; thermal performance. 
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INTRODUÇÃO 

O Seridó é uma microrregião do Rio Grande do Norte, que teve seu povoamento iniciado no 

século XVII com a pecuária como principal atividade econômica, levando ao assentamento 

das famílias no sertão potiguar. No século XVIII, atrelada à economia açucareira, a pecuária 

experimentou seu período de maior expansão, sendo a ela conferida certa exclusividade 

econômica na região do Seridó até meados do século XIX, quando o cultivo do algodão foi 

associado à referida atividade servindo para expansão e fortalecimento da fixação da 

população na região. Este processo de formação territorial, as necessidades socioculturais, o 

clima semiárido e, portanto, os cuidados necessários para proteção em relação às 

características físicas hostis da região resultaram na produção de um importante patrimônio 

arquitetônico rural no Rio Grande do Norte, as fazendas de gado. Embora sejam 

manifestações construtivas de cunho popular, constituem-se em exemplares de relevantes para 

a identidade da região e para a compreensão do modo de construir mais adequado às 

condicionantes locais.  

A microrregião do Seridó é caracterizada pelo clima semiárido e bioma da caatinga, 

apresentando, portanto, solo bastante erodido, baixo índice pluviométrico, alto nível de 

insolação e elevadas temperaturas médias anuais e, por consequência, secas prolongadas. 

Estas características físicas hostis demandam cuidados especiais na produção arquitetônica 

desta região, na intenção de criar ambientes de proteção para aqueles que ali habitam. Neste 

sentido, as habitações rurais das fazendas de criar do Seridó potiguar tornam-se referência 

pelo seu caráter vernacular, entendido como caráter de uma produção arquitetônica que se 

adapta às condicionantes do lugar, nos mais diversos aspectos (econômicos, culturais, 

construtivos, físicos, etc.), e deste modo consistem em edificações que tiveram a construção 

norteada pelo conceito de proteção em relação às características hostis do clima semiárido. 

Tendo em consideração a premissa supracitada, surge o seguinte questionamento: Que 

características das casas de fazendas de criar do século XIX do Seridó potiguar são 

preponderantes para que consistam em espaços de proteção em relação ao clima semiárido? A 

presente pesquisa tem como objetivo geral identificar quais as particularidades das casas de 

fazenda do Seridó que contribuem para adaptabilidade destas edificações ao clima semiárido, 

como ambientes de proteção; e contribuir para ações de valorização do patrimônio 

arquitetônico em questão. Para atingir o objetivo geral, a pesquisa desenvolveu-se por meio 

dos seguintes objetivos específicos: verificar os princípios que norteiam a produção e 
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utilização das casas de fazenda seridoenses do século XIX (dimensão histórico-cultural); 

identificar semelhanças e distinções entre os modelos arquitetônicos existentes por meio de 

um estudo tipológico dessas habitações rurais; realizar levantamento arquitetônico e medições 

de conforto ambiental em exemplares representativos; analisar os resultados encontrados. 

Em análise aos estudos apresentados nas dissertações de mestrado de Diniz (2008) e Feijó 

(2002), observou-se a constatação de que grande parte das edificações rurais do Seridó 

potiguar encontra-se em mau estado de conservação ou estão em processo de dilapidação, e 

em alguns casos, estas edificações já estão em ruínas. A pesquisa tem relevância para a 

memória, preservação e conservação da produção arquitetônica rural do Seridó do século XIX 

na medida em que proporciona a ampliação do registro existente e documentação destes 

elementos como constituintes da história da arquitetura rural do Estado do Rio Grande do 

Norte. Além disso, possibilita também a ampliação do conhecimento concernente as atuais 

condições de preservação e conservação desse acervo, e produz um material passível de ser 

utilizando em possíveis ações de preservação do referido conjunto. Nesse sentido uso da 

modelagem geométrica tridimensional digital das casas de fazenda atua como um modo de 

registro que não exclui as formas tradicionais como o registro fotográfico, croquis e desenhos 

em CAD, mas as complementa e oferece uma visão mais ampla a respeito do edifício, 

favorecendo ações de preservação por proporcionar um material de base para intervenções e 

estudos posteriores. 

Um dos principais fatores de ordem prática que motivaram a pesquisa no sentido da 

viabilidade foi o conhecimento a respeito do projeto de pesquisa coordenado pelo professor 

José Clewton do Nascimento que tem por título: “Do rural ao periurbano: tradição, 

transferências e apropriações do modo de construir a habitação rural a partir do caso 

potiguar.”, financiado pela FAPERN (Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio 

Grande do Norte). Somado a isso, a possibilidade de dar continuidade aos inventários de Feijó 

(2002), Diniz (2008) e IPHAN (2012), que tratam das casas de fazenda da região Seridó, e 

agregar informações ainda não contempladas, trouxe estímulo para o desenvolvimento da 

pesquisa. 

A constante necessidade de projetar habitações no semiárido durante a atuação profissional da 

pesquisadora no município de Assu trouxe uma série de questionamentos sobre quais soluções 

seriam mais eficazes para produzir ambientes termicamente confortáveis. Em contrapartida, 

poucos são os estudos e pesquisas que apresentem orientações e parâmetros para realização de 
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projetos arquitetônicos adequados ao clima da região, a Norma NBR 15.220 – Desempenho 

Térmico de Edificações Habitacionais Unifamiliares de Interesse Social (ABNT 2005) é o 

principal material disponível sobre o assunto1. Entretanto, Roriz (2012) aponta falhas na 

elaboração e aplicação do zoneamento bioclimático disposto na NBR 15.220 e lança uma 

proposta de revisão. Estas considerações fizeram perceber a importância de se estudar a 

arquitetura vernacular do sertão, relacionando-a ao clima ao qual está sujeita, para entender, 

de forma empírica, como as recomendações feitas pela Norma se aplicam nessa arquitetura e 

se relacionam com o bom desempenho térmico destas edificações. Este consiste no fator de 

ordem pessoal que impulsionou o interesse pelo tema.  

A pesquisa tem caráter multidisciplinar e traz, portanto, contribuição para diversas linhas de 

pesquisa dentro do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN, 

embora se enquadre dentro da linha de pesquisa de Morfologia, Usos e Percepção do 

Ambiente, que investiga relações entre forma e usos do ambiente construído, através da 

aplicação de técnicas de representação, simulação, observação e análise do espaço e dos 

atributos físicos que o definem em termos funcionais e simbólicos.  

A linha de pesquisa de Morfologia, Usos e Percepção do Ambiente tem atuação em estreita 

interface com a linha de pesquisa Projeto de Arquitetura, por gerar conhecimentos que 

contribuem para orientar a produção arquitetônica, sobretudo modos de apropriação espaciais 

e de possibilidades para reuso de ambientes tradicionais e históricos; nesse sentindo, os 

princípios que nortearam a concepção das casas de fazenda do Seridó e fazem destas 

edificações adaptadas ao clima semiárido do sertão potiguar, conforme observado nesta 

pesquisa, podem contribuir para indicação de referências projetuais na concepção de novas 

edificações, assim como também em casos de reforma e intervenções em edifícios históricos 

incluindo as próprias habitações rurais estudadas na pesquisa. Além disso, a adaptabilidade 

das casas de fazenda seridoenses do século XIX ao contexto em que se inserem é pautada no 

desempenho térmico das edificações e, portanto, relaciona-se a mais uma linha de pesquisa, 

Projeto, Morfologia e Conforto no Ambiente Construído, que trata entre outros assuntos do 

                                            
1 A NBR 15220 (ABNT, 2005) apresenta recomendações quanto ao desempenho térmico de habitações 
unifamiliares de interesse social aplicáveis na fase de projeto. Ao mesmo tempo em que estabelece um 
Zoneamento Bioclimático Brasileiro, traz recomendações de diretrizes construtivas e detalhamento de estratégias 
de condicionamento térmico passivo, com base em parâmetros e condições de contorno fixados. Propõe também 
a divisão do território brasileiro em oito zonas relativamente homogêneas quanto ao clima e, para cada uma 
destas zonas, tem formulado um conjunto de recomendações tecno-construtivas que otimizam o desempenho 
térmico das edificações, através de sua melhor adequação climática. 
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desempenho térmico, desenho bioclimático e integração de métodos e ferramentas à 

projetação. 

No tocante a abordagem concernente ao processo de formação territorial da região Seridó 

potiguar, a pesquisa adentra na linha de Formação e Gestão do Território que enfoca, entre 

outros aspectos, os mecanismos e agentes da produção do espaço e nas configurações 

resultantes associadas ao meio ambiente, às condições de vida e de moradia. 

Os procedimentos metodológicos foram divididos em duas etapas:  

1) Caracterização e estudo tipológico das casas de fazenda do século XIX do Seridó potiguar 

a partir dos inventários existentes (DINIZ, 2008; FEIJÓ, 2002; IPHAN, 2012)2. Para a 

definição do tipo trabalhou-se com o conceito que mescla a tipologia analítica de Durand que 

identifica as semelhanças e diferenças para classificar edificações, tendo o caráter de 

levantamento histórico e de documentação arquitetônica, com a definição proposta por Argan 

(1963) de que a tipologia não é definida a priori, mas na dedução a partir de uma série de 

casos ilustrativos que tenham analogia formal e funcional entre si. 

2) Levantamentos arquitetônico, registro fotográfico e documental, modelagem tridimensional 

digital, e monitoramento das temperaturas do ar externo e interno dos principais ambientes e 

das temperaturas superficiais internas (paredes, piso e teto), durante um período de, no 

mínimo, 24 horas. As variáveis escolhidas para análise do monitoramento se baseiam no 

modelo de conforto térmico adaptativo (SPAGNOLO e DE DEAR, 2003 apud NEGREIROS, 

2010) e as características das casas foram analisadas conforme o atendimento às estratégias de 

condicionamento térmico passivo recomendadas pela Norma NBR 15220 (ABNT, 2005), para 

a zona bioclimática 7 onde se inserem os municípios de Caicó e Acari. 

A estrutura da dissertação é composta por cinco capítulos: 1) A casa grande de fazenda do 

Seridó; 2) Referencial teórico-conceitual; 3) Método; 4) Resultados e discussão; e 5) 

Considerações finais.  

                                            
2 Em 2002, Feijó inseriu em sua dissertação de mestrado inventários de 11 fazendas do município de Acari; no 
ano de 2008, Diniz, incluiu em sua dissertação inventários de 55 fazendas de 12 municípios seridoenses e em 
2012 o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) realizou um inventário onde constam 178 
casas de fazenda do Seridó. No início de 2013 foram realizadas visitas ao município de Jucurutu, acrescentando-
se mais três casas. Levando-se em consideração a repetição de alguns exemplares em mais de um dos 
inventários, tem-se o total de 210 casas de fazenda da região Seridó como população desta pesquisa. 
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O primeiro capítulo intitulado “A casa grande de fazenda do Seridó” caracteriza as casas de 

fazenda do Seridó e a relação de proteção que norteia a produção do acervo existente. Neste 

capítulo são descritos: o modo como se dá a implantação dessas fazendas; os ambientes 

constituintes das casas-sedes; e os materiais e técnicas construtivas empregadas. 

O segundo capítulo consiste no referencial teórico-conceitual e aborda as temáticas 

pertinentes à pesquisa: o Seridó potiguar e seu processo de formação territorial, o acervo 

arquitetônico rural como produto desse processo, e a configuração espacial atual da região; a 

arquitetura vernacular e seu aspecto bioclimático, adentrando a bioclimatologia aplicada ao 

projeto arquitetônico; e o conceito de “tipo” e tipologia na arquitetura. 

O terceiro capítulo descreve os métodos e procedimentos adotados na realização da pesquisa. 

Os procedimentos metodológicos foram dispostos em duas etapas: a primeira consiste na 

pesquisa documental, definição as principais estratégias bioclimáticas observadas na 

implantação e configuração das casas e estudo tipológico; e a segunda no levantamento 

arquitetônico, registro e documentação, modelagem geométrica tridimensional digital e 

monitoramento térmico das fazendas.  

O quarto capítulo trata dos resultados, abordando primeiramente o estudo tipológico das casas 

de fazenda seridoenses que constavam nos inventários existentes. São identificadas as 

semelhanças e distinções entre as caixas murais das casas inventariadas, além de conclusões a 

respeito dos tipos mais recorrentes. Em seguida, descreve as casas de fazendas analisadas, 

apresentando o programa, aspectos construtivos, e o monitoramento individual de cada uma, 

analisando o desempenho térmico dos ambientes, mediante a comparação do monitoramento 

com a(s) estratégia bioclimática(s) adotadas em cada situação. 

O quinto e último capítulo contêm a análise dos resultados e as principais conclusões a 

respeito da pesquisa como um todo. Nele são apontadas também as limitações e possíveis 

desdobramentos da pesquisa.  
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1 A CASA GRANDE DE FAZENDA DO SERIDÓ 
Construções de duas águas, alpendradas, com sala na frente, uma chamada 
dos homens e a outra chamada das mulheres, onde viviam a mãe da família 
e suas filhas, ocupadas em trabalhos domésticos (...) 

Assentada no alto – para melhor aproveitar a frescura dos ventos e oferecer 
posição mais vantajosa quando dos ataques dos cangaceiros – era de 
construção sóbria, alpendrada, de duas águas e levantada com madeira, 
pedra, tijolo e telha da própria fazenda. Não oferecia beleza artística dos 
casarões do açúcar, de grades de ferro-trabalhado e arabescos de argamassa 
e pedra. Nenhum enfeite transparecia de sua arquitetura e seu conforto 
maior parecia residir no frio das lajes do alpendre ou na carícia da rêde 
armada no quarto do sótão. (LAMARTINE, 1965, p. 15, 23) 

A descrição das casas de fazenda do Seridó feitas por de Lamartine (1965) ressalta aspectos 

construtivos destas edificações relacionando-os ao conforto das mesmas, além de apresentar 

características no modo de vida da sociedade na época. Além disso, tal relato confirma a 

premissa de que tais casas de fazenda tornam-se referência pelo seu caráter vernacular, isto é, 

além de terem reconhecida relevância para a identidade da região, são adaptadas às 

condicionantes do lugar nos mais diversos aspectos (econômicos, culturais, construtivos, 

físicos, etc.), e consistem em espaços de proteção em relação às características hostis do clima 

semiárido. As palavras de Lamartine (1965) tornam-se, deste modo, instigantes e servem de 

estímulo à presente pesquisa que visa, entre outras coisas, verificar os princípios que norteiam 

a produção e utilização desse patrimônio edificado. Surgem, portanto, algumas perguntas que 

se procuram responder ao longo deste trabalho: Seriam essas características mencionadas pelo 

autor aplicáveis a todos os casos? São de fato os elementos mencionados que proporcionam 

um ambiente agradável e confortável? De que modo o uso de materiais próprios do lugar e o 

saber fazer deste povo atua na adaptação desta edificação ao contexto em que se insere? 

Ao discorrer sobre os termos “casa” e “lar”, Miguel (2002)3 ressalta os pontos relevantes que 

os distinguem, e que entendemos como intimamente ligados ao “espírito” das casas das 

fazendas de criar seridoenses. A primeira caracterização de casa mencionada por ele ressalta 

tanto o aspecto vernacular quanto o bioclimático, enquanto construção: “a casa apresenta-se 

como um espaço/forma que busca estar adequada e ser resposta correta ao modo de vida de 

seus moradores e às características climáticas da paisagem onde se instala.” (MIGUEL, 2002). 

Além disso, ele também diz que a casa relaciona-se intimamente com o homem, pois “sua 

configuração é dependente da situação e do modo de vida de seu habitante e quando este lhe 

                                            
3 In: Casa e lar: a essência da arquitetura. Arquitextos, São Paulo, ano 03, n. 029.11, Vitruvius, out. 2002 
Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.029/746>.  

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.029/746
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infunde seu hálito vital e a transforma em algo próprio e pessoal, ela pode assumir uma 

dimensão simbólica” (MIGUEL, 2002). Esta transformação em algo próprio e pessoal é 

percebida na casa de fazenda seridoense e na afirmação da identidade da região como fruto do 

contexto histórico e sociocultural que a produziu. Cada elemento construtivo e mobiliário 

destas casas seridoenses traz impresso em si a personalidade e costumes do povo sertanejo. 

Uma vez que se conhecem os sertões do Seridó, é possível afirmar que as características mais 

marcantes evidenciadas na arquitetura e costumes da sociedade sertaneja são: proteção e 

acolhimento. A hospitalidade é um dos mais belos cartões de visita deste povo, ela está 

impregnada nos cômodos, mobília e nos utensílios domésticos.  

Sobre “casa” e “lar” como a essência da arquitetura Frank Lloyd Wright afirma: “tem a casa 

como origem do refúgio, um abrigo no qual o ser humano busca amparo ou se retira, como se 

fosse uma cova, para proteger-se da chuva, do vento e da luminosidade intensiva. Nesse 

pequeno espaço pode recolher-se e sentir-se em segurança” (WRIGHT apud MIGUEL, 2002). 

À luz desta citação, o aspecto de proteção intrínseco na concepção e adaptação nas casas de 

fazenda do Seridó fica ainda mais evidente, tanto em relação às intempéries do clima 

semiárido, quanto com respeito às invasões e ataques de cangaceiros.  

A casa seridoense é um abrigo flexível em sua essência, pois se ajusta e se adapta para atender 

a necessidade de proteção aos seus ocupantes, conforme se observa nas características destas 

casas e no estudo tipológico realizado nos capítulos que se seguem.  

1.1 CARACTERIZAÇÃO DAS CASAS DE FAZENDA DO SERIDÓ 

1.1.1 Implantação 

A implantação da fazenda de criar seridoense não se dava de modo aleatório, havia uma 

lógica para cada elemento e a relação destes com a paisagem existente. A descrição de Feijó 

(2002) explicita alguns dos principais critérios adotados tanto na implantação das fazendas, 

como na orientação e posicionamento da edificação principal, a casa sede, no terreno: 

“Para a instalação de uma fazenda de gado faziam-se necessários certos cuidados na 
escolha do local para a implantação da casa, do curral e de outras estruturas, o que 
não ocorria com relação à casa urbana. O local onde seria edificada a casa-grande da 
fazenda deveria atender a pré-requisitos básicos, como a existência de água potável 
de fácil obtenção, boa visibilidade, e fácil acesso. Este último, muitas vezes 
dificultado pelo inexistente ou incipiente sistema viário de então. Para a implantação 
da casa no terreno levava-se em consideração, basicamente, que a mesma tivesse sua 
fachada principal voltada para o nascente, garantia de que a casa estaria localizada 
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do “lado da sombra”, assegurando-se, assim, que o sol da tarde não incidiria em sua 
fachada principal, tornando bastante aprazível não só o alpendre (quando existente) 
como também a sala de visita. A edificação ficava totalmente isolada dentro do lote, 
ou seja: dentro da área da fazenda, com possibilidades de se ter aberturas de portas e 
janelas em qualquer de suas fachadas, como também coberturas em quatro águas.” 
(FEIJÓ, 2002). 

A escolha do local normalmente estava relacionada à existência de água potável, uma 

demanda essencial à atividade pecuarista. Resultante disto, a maior incidência de fazendas de 

criar no Seridó é nas proximidades das ribeiras da região, conforme apresenta Diniz (2008) 

em seu estudo. Entretanto, em função do baixo potencial sub-superficial da bacia hidrográfica 

seridoense, formada em sua maior parte por rios temporários, é comum identificar-se a 

presença de açudes e barragens para garantir o abastecimento de água potável mesmo em 

períodos de estiagem. A Figura 1 mostra o açude que fica ao sul bem próximo a casa sede da 

fazenda Garrotes, no município de Acari-RN.  

Figura 1 – Açude da Fazenda Garrotes 

 

Fonte: Acervo da autora 

Outra questão considerada no momento da implantação da casa sede é locá-la num platô, 

normalmente plano mais elevado do terreno (Figura 2). Este critério está relacionado à 

visibilidade da fazenda como um todo tendo como ponto de vista a casa grande, o que 

favorece o controle de quem entra ou sai, especialmente no que diz respeito à defesa contra 

possíveis invasores.  
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Figura 2 – Implantação da Fazenda Garrotes  

 
Fonte: Acervo da autora 

No que diz respeito à orientação, Feijó (2002) diz que as casas de fazenda eram 

preferencialmente voltadas para o nascente tendo em vista não expor a fachada principal para 

o sol da tarde. Entretanto, durante as visitas realizadas observou-se que realmente evita-se 

orientar a fachada principal da casa (seja ela com ou sem alpendre) para o poente, mas 

encontramos casas com fachadas principais voltadas para as mais diversas orientações: Norte 

(ex.: Pitombeiras), Nordeste (ex.: Penedo e Pendanga), Leste (ex.: Palma), Sudeste (ex.: 

Garrotes) e Sul (ex.: Agenus).  

1.1.2 O Programa Funcional – Ambientes Constituintes  

Antes de tratar do programa funcional, é preciso ter em conta que as funções dos ambientes 

nessas casas não eram estáticas, mas variavam conforme a necessidade, uma sala, por 

exemplo, poderia funcionar também como quarto ou oratório familiar; o alpendre como 

espaço para a dormida dos viajantes. Além disso, conforme detalhado posteriormente no 

estudo tipológico das casas de fazenda do Seridó, não há um padrão único seguido por estas 

casas, embora apresentem semelhanças no que diz respeito à caixa mural. Feijó (2002) 

confirma em seu estudo que ao contrário do comumente pensado a respeito da arquitetura 

residencial colonial brasileira, e, por conseguinte, a respeito da arquitetura seridoense, havia 

variação na distribuição interna e nas inter-relações dos ambientes das casas. Diniz (2008) 

também confirma este fato e chama a atenção para as modificações ocorridas na passagem de 

um século de história dessas casas. 

Em geral, as plantas das casas-sede são diversificadas, a maioria tende ao retângulo. 
Algumas casas possuem pátio interno e quintal de serviço murado. O corpo principal 
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é, predominantemente, coberto por telhado em duas águas, enquanto o anexo de 
serviços (no qual se situa a cozinha na parte posterior) é coberto por águas diversas. 
Poucas dessas casas mantiveram-se originais. A passagem de um século trouxe 
necessidades de modificações em sua configuração interna; a mais comum é a 
construção de banheiros no interior da edificação, já que anteriormente as latrinas e 
cumoas localizavam-se no exterior do edifício. (DINIZ, 2008, p.77) 

Conforme descrito pela literatura (LAMARTINE, 1965; FEIJÓ, 2002; MACEDO, 2007; 

DINIZ, 2008), originalmente as casas de fazenda do Seridó apresentavam os seguintes 

ambientes4, com algumas variações de casa para casa: alpendre, sala de visita, corredor5, 

sótão, quartos, sala de jantar, cozinha(s)6, despensa e depósito. Entretanto, as mudanças nos 

hábitos das famílias proprietárias das casas de fazenda foram refletidas, ao longo do tempo, 

nas reformas realizadas, tais como: a incorporação de banheiro à casa, acréscimo de 

ambientes e modificação quanto ao uso de ambientes existentes.  

1.1.2.1 O Alpendre 

O alpendre, também conhecido como “cupiá” ou “copiar” é um dos elementos que mais 

diferencia a caixa mural das casas de fazenda seridoenses, pelo seu formato ou pela existência 

ou não, conforme apresentamos no estudo tipológico. Além de ser um espaço de transição, ele 

tinha papel bastante importante no dia a dia do sertanejo, pois era onde se recebiam os 

visitantes e, tem para com a casa uma relação de proteção, tão marcante na arquitetura rural 

seridoense. Conforme descreve Macedo (2007), era no alpendre onde os proprietários das 

fazendas tratavam de negócios. 

A despeito de ser a parte mais “pública” da casa, o copiar é um lugar de homens 
recebendo outros homens, conversando, fechando acordos de trabalho, proseando-se 
em pé ou sentado, dependendo da complexidade do assunto e disponibilidade do 
tempo. Nele impera o banco de madeira, que media de 1,10 a 3,52 metros, onde se 
sentam cerca de três a quatro pessoas. (...) Objetos de fabricação mais complicada 
que o banco, os tamboretes tornavam-se muito caros, pois, além da madeira eram 
confeccionados com couro na tampa do assento. (MACEDO, 2007, p.160) 

O alpendre se caracteriza por ser aberto em três, de seus quatro lados (Figura 3), podendo ter a 

sua cobertura como prolongamento de uma das águas da cobertura no núcleo central da casa, 

ou independente do “telhado de arrasto” (Figura 4).  

                                            
4 Alguns autores apresentam rótulos diferentes para os mesmos ambientes, preferiu-se adotar nesta pesquisa, 
àqueles que são compreensíveis na linguagem atual, fazendo comentário individual, dentro da descrição do 
ambiente, quando estes recebiam nomes diferentes anteriormente. 
5 Há diversos casos em que as conexões entre os ambientes são feitas de modo direto de um ambiente para outro, 
dispensando o uso do corredor. 
6 Em muitos casos havia uma cozinha para a produção de queijo e outra para atender as necessidades alimentares 
da família 
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Figura 3 – Alpendre Fazenda Penedo 

 
Fonte: Acervo da autora 

Figura 4 – Tipos de alpendre 

  

Fazenda Penedo  Fazenda Malhada Vermelha 

  

Fazenda Umary Fazenda Boi Selado 
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Fazenda Pitombeiras Fazenda Garrotes 

Fonte: Acervo da autora 

Embora muitos dos exemplares existentes tenham passado por modificações, ainda podem ser 

percebidos os materiais com os quais eram feitos originalmente: piso pavimentado em lajedo 

ou tijoleira de barro (Figura 5); pilares delgados de madeira ou em alvenaria, de seção 

quadrada, circular, ou até mesmo retangular com bordas arredondadas (Figura 6).  

Figura 5 – Tipos de pisos no alpendre 

  
Fonte: Acervo da autora 
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Figura 6 – Tipos de pilares no alpendre  

     

Fonte: Acervo da autora 

Além dos tornos de madeira na parede e nos pilares usados para armar redes (Figura 7), havia 

também tornos que serviam de apoio para que o vaqueiro pendurasse seus objetos pessoais 

utilizados em suas atividades (Figura 8), tais como as cordas de couro que deveriam ser 

ensebadas com sebo de carneiro e esticadas de um torno a outro para evitar que se 

emaranhassem em nós7.  

  

                                            
7 Informação fornecida pela proprietária da fazenda Garrotes, Inalda Bezerra Marinho, em conversa informal 
durante a entrevista para o preenchimento da ficha de inventário da referida fazenda. 
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Figura 7 – Tornos de madeira 

  
Fonte: Acervo da autora 

Figura 8 – Objetos de couro utilizados pelos vaqueiros 

  
Fonte: Acervo da autora e NASCIMENTO (2013) 

Como mencionado por Macedo (2007), a mobília do alpendre era basicamente composta por 

bancos de madeira ou tamboretes distribuídos ao longo do ambiente (Figura 9), além de 

armadores para redes. Ele menciona também o uso deste ambiente como lugar para oferecer 

descanso aos viajantes, e pessoas de menor intimidade, delineando desta forma o zoneamento 

funcional da casa, isto é, quando mais se adentrava a casa, mais íntimo e considerado 
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importante pela família era a pessoa recebida. Entretanto, o caráter hospitaleiro do povo 

sertanejo é evidenciado pelo fato de que mesmo sem haver intimidade entre os proprietários 

da fazenda e os viajantes, havia sempre espaço para acolher e receber quem necessitava de 

lugar para ficar. Tal característica pode ser vivenciada até os dias atuais no modo de receber e 

hospedar que tem o povo sertanejo. 

“Na parte mais exterior da casa, recebiam-se os viajantes que raramente adentram a 
casa, lugar por excelência da família. Quem conseguia pousada arranchava-se ou em 
cômodo anexo à morada, ou mesmo em redes que eram armadas nos copiares. 
Somente os mais eminentes tinham a possibilidade de dormirem na sala da frente, 
costume que denotava distinção e sentimento de familiaridade.” (MACEDO, 2007, 
p. 162) 

Figura 9 – Mobília do alpendre 

 
Fonte: Acervo da autora 

Feijó (2002) descreve o alpendre e ressalta a característica preponderante de ambiente mais 

aprazível da casa ao final da tarde e durante a noite em função da disposição do ambiente ser 

voltado para leste, e, portanto, protegido da incidência solar da tarde.  

Constituído pelo prolongamento da cobertura da casa, aberto em três dos seus quatro 
lados e apoiando-se na parede da fachada principal e em pilares de madeira, este 
ambiente era, em geral, pavimentado com lajedo, ou com o mesmo piso aplicado nos 
demais cômodos da casa, a tijoleira de barro. Como mobília, dispunha de bancos 
corridos, confeccionados em cedro, pau-d’arco, aroeira ou angico. É, em geral, o 
ambiente mais aprazível da casa, no período da tardinha e à noite, já que quase 
sempre se volta para o lado da sombra, protegido da incidência do sol no período da 
tarde, recebendo, portanto, a brisa tão necessária ao conforto humano, naquela 
região. (FEIJÓ, 2002, p.32) 



30 
 

Além de ser aprazível nos momentos em que a temperatura do ar externo começa a cair, o 

alpendre tem uma relação de proteção com a casa no fato de ser responsável por favorecer o 

sombreamento, e consequentemente, beneficiar o conforto ambiental nos ambientes por ele 

introduzidos, como sala de visita e quartos. O alpendre também desempenha a importante 

função de proteger as esquadrias de madeira das chuvas e da radiação solar, prolongando a 

vida útil destas. Quando não existente, o papel do alpendre de espaço de transição onde se 

recebem as visitas era substituído pela primeira sala, a sala de visita. 

1.1.2.2 Sala de Visita 

A sala de visita, também chamada de sala da frente (Figura 10), em muitos casos era alongada 

no comprimento da fachada principal e tinha uma ou mais portas e janelas voltadas para o 

alpendre. Ela poderia estar conectada a outros ambientes por meio de um corredor, ou na 

ausência deste, ser a própria conexão, tendo acesso direto para alguns dos quartos, uma saleta 

ou para a sala de jantar. 

Figura 10 – Sala de visita – Fazenda Pitombeiras e Fazenda Pendanga 
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Fonte: Acervo da autora 

Normalmente delimitada por paredes externas espessas, quando ligadas ao exterior da casa ou 

alpendre, estes cômodos poderiam apresentar nichos (Figura 11), que poderiam funcionar 

como pequenos oratórios, armários embutidos, ou simples prateleiras encaixadas na parede. 

Figura 11 – Ninchos e oratórios 
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Fonte: Acervo da autora 

As portas que se encontram nestes ambientes, assim como nos demais que estão voltados para 

o exterior, como é o caso das cozinhas e outras salas, comumente apresentavam folhas cegas 

em fichas de madeira divididas ao meio no sentido horizontal (Figura 12), permitindo a 

abertura somente da parte superior mesmo que a parte de baixo estivesse fechada, 

desempenhando, neste caso o papel de uma janela. Tal configuração das portas, assim como a 

das janelas era diferente das tão usadas venezianas das casas do litoral, pois tendo as folhas 

cegas, permitia maior controle da entrada de ar. Além das esquadrias serem feitas em madeira, 

algumas das fechaduras também eram confeccionadas em madeira (Figura 13).  
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Figura 12 – Portas de entrada 

   
Fonte: Acervo da autora 

Figura 13 – Fechaduras em madeira 

   
Fonte: Acervo da autora 

No que diz respeito ao mobiliário da sala de visita, conforme descreve Feijó (2002), não eram 

muitos e na maioria das vezes eram confeccionados com materiais locais, mas de comprovada 

resistência, pois podem ser encontrados até hoje nestas casas em excelente estado de 

conservação.   

Constava de alguns tamboretes ou bancos feitos de madeira, com assento de 
couro cru, algumas espreguiçadeiras, cujo assento e encosto se constituíam 
de uma única peça de tecido ou couro. Outras eram do tipo de balanço. Todo 
esse mobiliário era confeccionado na própria fazenda ou nas redondezas, por 
marceneiros que usavam o material ali disponível, como o couro e a madeira 
local. (...) A rede era outro elemento também utilizado na sala de visita, não 
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somente para dormir, mas como mobiliário para sentar, no decorrer de uma 
conversa informal e descontraída. (FEIJÓ, 2002, p.34) 

O mobiliário utilizado nas casas de fazenda do Seridó no século XIX, bancos de madeira, 

tamboretes com o assento em couro (Figura 14), espreguiçadeiras e redes (Figura 15), 

tornaram-se elementos culturais incorporados ao dia a dia dos que ainda hoje se encontram 

nestas casas. 

Figura 14 – Tamboretes de madeira e couro 

  
Fonte: Acervo da autora 

Figura 15 – Espreguiçadeiras 

 
Fonte: Acervo da autora 
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1.1.2.3 Sótão 

O sótão é um ambiente bastante peculiar a essa arquitetura do século XIX da região Seridó 

(Figura 16). Este compartimento está presente em 36 das 72 casas contempladas no estudo 

tipológico descrito mais adiante, isto é, em 50% dos casos analisados nessa fase da pesquisa. 

Para Feijó (2002), o surgimento desse cômodo tem como causa mais provável o 

aproveitamento do desvão do que a necessidade de ter mais um cômodo. Ele aponta a 

existência desse cômodo como resultado do grande vão produzido pelas “coberturas de 

arrasto”, “Dá-se essa denominação devido à grande inclinação dos panos do telhado, em duas 

águas, uma para frente e a outra para trás, que se iniciam, respectivamente, no alpendre e na 

parede posterior da casa.” (FEIJÓ, 2002, p. 26).  

O sótão é um compartimento da casa muito característico dessa região. É 
provável que tenha surgido não da necessidade de mais um espaço, mas do 
aproveitamento de um desvão, oriundo da própria concepção arquitetônica, 
cuja característica primordial se constituía na cobertura em duas águas, para 
frente e para os fundos, com beirais com pés-direitos reduzidos e panos de 
telhados com grande inclinação. Considerando que as casas, em geral, 
tinham grande comprimento, resultando, daí, cumeeiras com alturas 
excepcionais para casas térreas, e que, portanto, propiciavam, em seu 
intermédio, o surgimento do tão adotado sótão. Este ambiente da casa, às 
vezes, era utilizado como quarto para as filhas. Apesar de se situar em local 
privilegiado da residência, como concebemos hoje, foi também bastante 
utilizado como ambiente de categoria secundária, talvez por seu acesso ser 
feito, quase sempre, através de escada íngreme e desconfortável. (FEIJÓ, 
2002, p. 40) 

Figura 16 – Sótãos 

  

Sótão da Fazenda Agenus (com dois compartimentos) 



36 
 

  

Sótão da Fazenda Palma (com quatro 

compartimentos) 

Sótão da Fazenda Pitombeiras 

(compartimento único) 

  
Sótão da Fazenda Umary (dois compartimentos, sendo um fechado e outro aberto) 

Fonte: Acervo da autora 

O caráter patriarcal da sociedade sertaneja é evidenciado na cultura e na arquitetura 

seridoense. O uso específico dos quartos mais íntimos, bem como do sótão para as moças da 

família confirmam este fato. Lamartine (1965) afirma que os compartimentos do sótão eram 

poucos usados e de preferência pelas moças da casa, no intuito de resguardá-las. Em alguns 

casos o sótão estava conectado ao paiol (ambiente de pequenas dimensões, normalmente 

situado sobre o corredor, quando existente), que servia para armazenamento de produtos e 

materiais utilizados em atividades cotidianas. 
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1.1.2.4 Quartos 

Os quartos (Figura 17) poderiam ser de diferentes tipos conforme a posição, configuração, e 

de quem eram seus ocupantes. A alcova destinava-se ao casal, e normalmente têm posição 

privilegiada em relação ao controle de acesso aos outros cômodos, assim como pode 

apresentar além de janelas voltadas para o exterior da casa, portas que se abrem ao alpendre. 

Já a camarinha era o ambiente destinado às moças da família, e em poucos casos apresentava 

alguma janela para fora da casa, o que faz por vezes este ambiente ser designado pelos antigos 

moradores como “quarto escuro”8. Em diversos casos o quarto das filhas tinha acesso 

somente pelo quarto dos pais, que neste caso tinha duas portas. Macedo (2007) explica sobre a 

razão de esses ambientes não apresentarem aberturas para o exterior da casa: “A ausência de 

janelas aí era uma franca referência ao enclausuramento votado à intimidade das mulheres, 

além de não se dar azo para raptos ou encontros amorosos indevidos”. (MACEDO, 2007, p. 

169). 

Quando existentes, as janelas dos quartos das moças eram protegidas conforme descreve Feijó 

(2002): 

No quarto das moças, quando existia janela, por vezes essa recebia uma 
espécie de grade, formada pela disposição de peças de madeira, tipo ripas, 
fixadas da verga ao peitoril da mesma, e espaçadas uma sim outra não. 
Segundo a tradição, tinham a função de evitar que as moças donzelas 
fugissem pela janela, à alta madrugada, para encontrar seus namorados. 
(FEIJÓ, 2002, p. 36) 

Feijó (2002) trata ainda da existência de um terceiro tipo de quarto, que se destinavam aos 

hóspedes e tinham por característica principal ter ligação exclusiva para a sala de visita ou 

para o alpendre. 

                                            
8 Informação fornecida pela proprietária da fazenda Garrotes, Inalda Bezerra Marinho, em conversa informal 
durante a entrevista para o preenchimento da ficha de inventário da referida fazenda. 
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Figura 17 – Quartos 

   
Quarto na Fazenda Umary Quarto na Fazenda Pitombeiras 

  
Quarto “escuro” na Fazenda Garrotes, sem acesso para o exterior, com apenas uma porta de 

entrada que dá para a sala de jantar e pequenas aberturas na parede (foto à direita). 

Fonte: Acervo da autora 
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1.1.2.5 Sala de Jantar 

Sala de jantar era um ambiente normalmente bem arejado e iluminado, que poderia fazer a 

conexão entre os demais ambientes da casa, sendo, portanto, comum apresentar portas dos 

quartos, sala de visita e cozinha voltadas para dentro dela (Figura 18). O mobiliário deste 

cômodo normalmente era composto por uma ampla mesa de jantar com bancos corridos e/ou 

tamboretes de madeira, um lavatório e uma cantareira (Figura 19). Feijó (2002) descreve os 

dois últimos: 

Uma espécie de lavatório é peça freqüentemente encontrada na sala de 
jantar. Trata-se de uma bacia de ágata, uma jarra contendo água, um porta-
toalhas, tudo isto disposto em uma estrutura de ferro, com três pernas. Por 
fim, a cantareira, artefato confeccionado em madeira ou pedra, onde eram 
dispostos os potes com água a ser servida na residência. Há muitos casos em 
que as cantareiras também se localizam na cozinha. (FEIJÓ, 2002, p. 37) 

Figura 18 – Sala de jantar 

  
Sala de Jantar - Fazenda Garrotes Sala de Jantar - Fazenda Pitombeiras 
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Sala de Jantar – Fazenda Penedo Sala de Jantar – Fazenda Pendanga 

Fonte: Acervo da autora 

Figura 19 – Lavatório e cantareira 

  

Lavatório 
Cantareira de pedra da Fazenda Pendanga, normamente eram 

encontradas cantareiras de madeira semelhantes a esta da foto. 

Fonte: Acervo da autora 
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1.1.2.6 Cozinha 

A cozinha era o ambiente onde as mulheres da família e as serviçais permaneciam por mais 

tempo na casa, isso porque a elas era conferido o papel essencial de preparar a comida e 

desenvolver outros serviços como a produção do queijo, quando as fazendas o contemplavam.  

Em geral, as cozinhas se situam nos fundos da casa e, muitas vezes, ficam expostas ao Sol 

durante a tarde. Feijó (2002) ressalta a fumaça provocada pela queima da lenha, usada no 

fogão, como um dos principais motivos para que a cozinha fique mais reservada em relação 

ao restante da casa. O fogão era feito de alvenaria de tijolo maciço e apesar da chaminé, a 

fumaça ficava impregnada no ambiente sendo perceptível ainda hoje as paredes e telhado 

escuros, tisnados pela fumaça (Figura 20). Havia ainda ali uma ou mais janelas para ajudar a 

exaurir a fumaça e calor produzidos pelo fogão e arejar o ambiente. Era muito comum 

também encontrar-se na cozinha alguns potes de barro e grandes pilões de madeira (Figura 

21). Por vezes, na cozinha também se encontra uma grande mesa que faz este ambiente 

desempenhar o papel de “lugar de encontro e das conversas” onde se recebem as visitas 

oferecendo-lhes o melhor da culinária sertaneja, ou simplesmente o "cafezinho da tarde” 

(Figura 22).  

Figura 20 – Fogão à lenha 

  
Fonte: Acervo da autora 
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Figura 21 – Utensílios da cozinha 

  
Fonte: Acervo da autora 

Figura 22 – Cozinha da Fazenda Umary 

 
Fonte: NASCIMENTO, 2013 
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1.1.2.7 Despensa, Depósito e Banheiro 

A despensa era onde se armazenavam os alimentos, muitas vezes cereais cultivados na própria 

fazenda, normalmente contidos em baús de madeira (Figura 23). Já os queijos e carnes 

ficavam dispostos em estruturas de madeira suspensas por cordas amarradas aos caibros da 

cobertura, conhecidas como jiraus. Para evitar os ratos tivessem acesso a estes produtos, nas 

cordas ou arames haviam cuias emborcadas atravessadas por um pequeno furo central. Ali 

também poderiam ser encontrados armários em alvenaria com portas e prateleiras de madeira 

que possibilitavam guardar os utensílios da cozinha. Semelhantemente os depósitos tinham 

função de armazenamento da produção e instrumentos relacionados. 

Figura 23 – Despensa – Fazenda Penedo 

  
Fonte: Acervo da autora 

O banheiro não era um cômodo comum neste tipo de edificação, e as necessidades 

fisiológicas eram feitas ao ar livre, encobertadas por alguma moita de vegetação. Entretanto, 

muitas das casas visitadas atualmente incorporaram este ambiente entre o final do século XIX 

e início do XX, conforme a narrativa dos herdeiros e moradores entrevistados9. 

                                            
9 A proprietária da fazenda Garrotes, Inalda Bezerra Marinho, em conversa informal durante a entrevista para o 
preenchimento da ficha de inventário da referida fazenda, é uma das pessoas que descreveu essa transformação 
ocorrida nas casas de fazenda, inclusive na sua própria fazenda por volta de 1850. 
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1.1.3 Materiais e Técnicas Construtivas 

1.1.3.1 Alicerce 

Em geral, o alicerce é feito de pedras e tem profundidade e largura variável (Figura 24). 

Como descreve Feijó (2002), as construções do Seridó tinham alicerce em pedra granítica 

empregadas na sua forma mais natural, em blocos irregulares, conhecida como pedra 

“marroada”, abundante na região.  

Figura 24 – Alicerce 

 
Fonte: Acervo da autora 

1.1.3.2 Alvenaria 

As primeiras casas de fazenda da região Seridó normalmente empregavam a técnica da taipa 

na construção das paredes, entretanto, essa técnica foi substituída, e as paredes passaram a ser 

predominantemente em alvenaria autoportante de tijolos maciços assentados e rebocados com 

argamassa de argila, cal e areia, normalmente eram caiadas na cor branca. Há casos, porém 

que os tijolos permanecem expostos sem qualquer revestimento (Figura 25).  
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Figura 25 – Alvenaria sem reboco 

 
Fonte: Acervo da autora 

As paredes eram executadas diretamente sobre o baldrame (parte superior do alicerce) e 

diferiam bastante umas das outras conforme a função e localização. As internas tinham 

essencial função de vedação/divisão de cômodos, e normalmente medem de 16cm a 20cm de 

espessura, podendo ser ou não desenvolvida até a cobertura (parede solteira); as externas têm 

espessuras variando entre 35cm e 60cm dada a função estrutural de receber os maiores 

esforços da cobertura. Em alguns casos as paredes poderiam ter a base mais grossa como uma 

parede externa e a partir de certa altura assumem espessura semelhante a de uma parede 

interna (Figura 26). 
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Figura 26 – Paredes 

  

 
Fonte: Acervo da autora 

Feijó (2002) apresenta os materiais construtivos básicos empregados na alvenaria: tijolos e 

argamassa. Os tijolos que compunham as paredes das casas pesavam em torno de 8kg e 

tinham as seguintes dimensões: 40cm de comprimento, 16 cm de largura, e 8cm de espessura. 

Segundo Diniz (2008) os componentes da argamassa normalmente eram barro, cal e areia, 

mas devido à dificuldade de obtenção da cal na região, algumas casas podem ter utilizado 

somente barro na execução da argamassa. A respeito da utilização da cal na argamassa Feijó 

(2002) descreve o processo e menciona também que a composição da argamassa variava 

conforme a disponibilidade dos componentes na região: 

A argamassa utilizada na feitura das alvenarias varia de acordo com a 
região, em função da disponibilidade de obtenção de seus componentes. (...) 
A cal empregada nas edificações aqui estudadas é de origem mineral, sendo 
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obtida a partir da queima de pedras calcárias, em fornos construídos para 
este fim. 

Outro componente da argamassa é o barro, que por vezes é o único e 
solitário elemento constituinte da mesma. Isto ocorre quando há dificuldade 
na aquisição da cal, o que é bastante comum, e nesses casos o barro 
empregado é quase sempre o mesmo utilizado na fabricação dos tijolos. (...) 
Após a preparação da argamassa, sua utilização não necessariamente teria 
que ser imediata. Podia-se armazená-la em forma de cone ou pão de açúcar, 
para aplicá-la dias e até meses após, isto graças às propriedades da cal, que 
faz com que somente a superfície externa do pão de açúcar, em contato com 
o ar, perdesse suas qualidades aglutinantes, enquanto a parte interna as 
mantinha. (FEIJÓ, 2002, p. 46) 

1.1.3.3 Cobertura 

A maioria das coberturas era composta basicamente de duas águas, e o alpendre, quando 

existente, poderia ser coberto pela extensão dessa coberta, por uma cobertura independente, 

com o mesmo sentido de caimento da água do restante da casa ou perpendicular ao oitão, 

havendo ainda alpendres em “L” ou “U”. Devido à acentuada inclinação que denomina esse 

tipo de cobertura como “telhado de arrasto”, o pé-direito nas fachadas, principalmente no 

alpendre, era bastante reduzido e na cumeeira exageradamente alto, com a proporção 

aproximada de 2:8, isto é, 2m de altura no ponto mais baixo, e 8m na cumeeira. Contudo, a 

cumeeira poderia ter alturas variadas conforme o comprimento da casa. No tocante à estrutura 

da cobertura, Feijó (2002) identifica os elementos constituintes do madeiramento: brabos, 

terças, frechais, pontaletes, caibros e ripas; e os descreve detalhadamente. Mas o que 

realmente chama a atenção é o fato de serem confeccionadas com madeira de árvores próprias 

região: 

São peças de madeiras de diferentes dimensões e seções, que, dispostas em 
posições determinadas, desempenham funções distintas. São confeccionadas 
de árvores da região, de reconhecida resistência e durabilidade, a exemplo 
da aroeira, do angico, da braúna, da craibeira, do brejuí, do pereiro e do 
gachumbo. (FEIJÓ, 2002, p. 51) 
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Figura 27 – Cobertura – Fazenda Palma 

 
Fonte: Acervo da autora 

A utilização de madeira advinda de árvores nativas do sertão potiguar reforça a questão da 

adaptação da edificação às condicionantes locais, como um dos pré-requisitos dessa 

arquitetura vernacular. O comportamento higroscópico da madeira é uma das principais 

características que favorece ao melhor desempenho do material, pois a durabilidade e 

resistência são diretamente afetadas quando há variação de umidade. 

A madeira é considerada um material semiporoso, e, portanto absorve 
umidade quando o ambiente está úmido e perde umidade quando o ambiente 
está seco. Seu comportamento higroscópico é uma das características mais 
importantes no estudo do comportamento da madeira, influenciando nas 
propriedades físicas e mecânicas, na secagem e preservação, na durabilidade 
natural, trabalhabilidade, acabamentos e produtos derivados (MELO, 2002 
apud MELLO, 2007). 

Segundo Mello (2007) umidade de equilíbrio da madeira varia em função da região em que se 

encontra. Deste modo, ao utilizar madeira proveniente da região evitam-se problemas 

decorrentes de suas alterações dimensionais, que são resultantes da perda de umidade para 

que o material atinja equilíbrio com as condições do ambiente. Por motivo de disponibilidade 
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na região, algumas casas também se utilizam de troncos roliços de carnaúba tanto na 

cobertura como na função de barrotes para forros dos sótãos (Figura 28). 

Figura 28 – Madeira de carnaúba 

 

 
Fonte: Acervo da autora 

No contexto de adaptação da edificação às condicionantes locais, identificam-se os elementos 

da estrutura da cobertura denominados brabos, descritos por Feijó (2002), como bons 

representantes nesse quesito.  
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Os brabos são peças de madeira, em geral robustas, com seção quadrada, 
cujo lado mede em torno de 20cm, já que devem receber os esforços 
transmitidos pela terças e cumeeiras, quando o vão a ser vencido por estas é 
grande, ou seja, não existem paredes nas quais elas ou os pontaletes que as 
sustentam possam se apoiar. Enquanto todas as demais peças de madeira 
utilizadas na cobertura são tanto melhores quanto mais linheiras, o mesmo 
não ocorre no caso dos brabos. É notável a escolha de peças arqueadas na 
confecção dos mesmos, ocorrendo casos de existir um conjunto deles no 
mesmo ambiente, como que “escolhidos a dedo”. Têm, em geral, suas 
extremidades apoiadas em paredes paralelas, recebendo os esforços das 
terças e cumeeira através de pontaletes ou diretamente das mesmas, em sua 
parte arqueada, prevalecendo-se do princípio da contra flecha, aumentando-
se assim a resistência da referida peça, como também obtendo um efeito 
plástico interessante. Muitas vezes, pela dificuldade de obtenção dessas 
madeiras, aplicavam-se peças sem qualquer beneficiamento, e da forma que 
eram tiradas das árvores. (FEIJÓ, 2002, p. 51-52) 

Os brabos são elementos comuns às casas de fazenda seridoenses do século XIX e surgem 

como solução para viabilizar a construção os vãos de grandes dimensões. Peças de madeira 

com pouco ou nenhum beneficiamento, os brabos dão um toque verdadeiramente rústico à 

cobertura dessas casas, que pela ausência de forros, exibem, sem desdém, as feições de seus 

componentes estruturais.  

Figura 29 – Brabos 

 
Fonte: Acervo da autora 
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1.1.3.4 Telhas 

Quanto mais próximos da linha do Equador, maior ganho térmico pela cobertura teremos em 

uma edificação em função do ângulo de incidência solar. Nesse sentido, são necessários 

alguns cuidados específicos quanto ao material da cobertura. No caso de edificações 

localizadas em regiões de clima semiárido, a recomendação segundo a NBR 15.220 é de que 

se tenham coberturas pesadas. Assim ocorre com as telhas das casas de fazenda do Seridó, 

mais espessas do que as fabricadas atualmente, que chegam a pesar 12 quilos por unidade 

(Figura 30). Feijó (2002) descreve: 

Nestas coberturas são empregadas telhas confeccionadas em barro de boa 
qualidade, quase sempre o mesmo de que são feitos os tijolos. São 
conhecidas como telha canal ou colonial. Suas dimensões variam quanto ao 
comprimento, largura, altura e curvatura. Algumas recebem arremates nas 
“cabeças” (ponta mais larga da telha). Aqui e acolá, encontram-se telhas 
com o nome ou a assinatura do oleiro que as confeccionou, ou mesmo com 
uma simples inscrição da data de sua execução. As telhas tradicionais têm 
dimensões maiores que as usadas atualmente, variando em torno de 60cm de 
comprimento, 20cm de largura na sua parte mais larga (cabeça), 16cm na 
sua parte mais estreita (ponta), 9cm de altura em seu ponto mais alto, 
enquanto sua espessura mede 1,5cm. Nessas edificações o forro é um 
elemento praticamente desconhecido, exceto por mera decorrência da 
existência do sótão, pois o piso deste constitui o forro do ambiente de baixo, 
já que, em sua maioria, as edificações eram construídas em telha vã. (Ibid., 
p. 53) 

Figura 30 – Telha usada nas casas de fazenda do Seridó versus telha atual 

 
Fonte: NASCIMENTO et al., 2013 
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1.1.3.5 Escadas 

A existência do sótão torna necessário outro elemento, a escada, que poderia ser de alvenaria, 

assim como observado em algumas casas, mas na grande maioria era feita originalmente em 

madeira (Figura 31). Geralmente estão localizadas no corredor ou na sala de jantar, e têm 

inclinação acentuada e pequenos pisos. Poderiam ter ou não espelhos e corrimão. Na maioria 

dos casos, são configuradas em um único lance, podendo também ser encontrada em dois 

lances e, até mesmo, de forma helicoidal.  

Figura 31 – Escadas 

   
Fonte: Acervo da autora 

1.1.3.6 Esquadrias 

As esquadrias tinham suas folhas normalmente feitas em fichas de madeira da própria região 

(cedro, cumaru, craibeira, umburana, dentre outras), unidas por travessas que era fixada às 

fichas por meio de cravos de ferro de fabricação manual. As portas poderiam ser de uma ou 

duas folhas (tanto verticalmente quanto horizontalmente), mas sempre de giro.  

Por serem feitas em folhas cegas, toda em madeira e com formas variadas de abertura (meia 

folha, um quarto de folha ou completa) as portas (Figura 32), assim como as janelas (Figura 

33 ) das casas de fazenda do Seridó atuam como elementos de controle na entrada de ar e luz. 

Elas servem, deste modo, no atendimento de uma das recomendações da norma NRB 15.220 

para adequação ao clima da região bioclimática 7, a que diz respeito à ventilação seletiva, pois 

embora a ventilação contribua para retirada de calor do interior da edificação, há períodos que 
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a temperatura do ar externo é mais alta do que a do ar interno, e nestas circunstâncias as trocas 

de ar não são recomendadas.  

Figura 32 – Portas 

     

   
Fonte: Acervo da autora 
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Figura 33 – Janelas 

    

  
Fonte: Acervo da autora 

1.1.3.7 Piso 

O piso original das casas de fazenda do Seridó do século XIX normalmente era feito em 

pedra, tijoleira de barro ou adobe (Figura 34). Estes em muitos dos casos era substituído ou 

revestido de cimento queimado, modificação dada a partir do século XX, quando o cimento 

começou a ser utilizado como material construtivo na região. Embora algumas casas 

apresentem ladrilhos hidráulicos combinados com cimento queimado em alguns de seus pisos, 

esse tipo de material não deve ser considerado um padrão da época, uma vez que nestes casos 

eles foram adicionados em reformas mais recentes. 
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Figura 34 – Tipos de pisos 

  

  

  
Fonte: Acervo da autora 

Nos sótãos o piso era em tabuado corrido, fixado aos barrotes por meio de cravos (Figura 35). 

A união das tábuas que tinham cerca de 3cm de espessura, era feita por meio e juntas secas, 

geralmente do tipo “meia madeira”. A madeira de resistência e durabilidade comprovada era 

proveniente da própria região, tanto para as tábuas, quanto para os barrotes. Segundo Feijó 

(2002), as espécies mais comuns eram: aroeira, angico, ipê, craibeira, entre outras. 

Normalmente as peças dos barrotes tinham seção quadrada variando entre 12cm e 18cm, e 

distavam em torno de 60cm entre si. Encontram-se ainda algumas casas que utilizam o troco 
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da carnaúba como barrotes, normalmente onde esta espécie podia ser encontrada mais 

facilmente, já que não é uma espécie típica da caatinga arbustiva (mais comum na região 

Seridó). 

Figura 35 – Piso do sótão e barrotes 

  
Fonte: Acervo da autora 
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1.2 AS CINCO CASAS 
Uma vez descritas as principais características da arquitetura vernacular rural da região 

Seridó, apresentam-se a seguir, as cinco casas de fazenda que constituem a amostra estudada 

nesta pesquisa: Agenus, Garrotes e Pitombeiras, no município de Acari; e Palma e Penedo, no 

município de Caicó (Figura 36). Estas casas constituem-se em exemplares representativos dos 

tipos elencados conforme o estudo tipológico (Capítulo 4) realizado na primeira etapa da 

pesquisa. Entretanto, o fator primordial para a escolha destas cinco casas foi a viabilidade de 

acesso à fazenda e ao interior da casa para a realização de levantamento mais detalhado do 

que aqueles que constavam nos inventários existentes (FEIJÓ, 2002; DINIZ, 2008; IPHAN, 

2012).  

Figura 36 – Distribuição das fazendas adotadas na amostrar no mapa da microrregião 

do Seridó 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL 
2.1 O SERIDÓ POTIGUAR 

O povoamento do sertão potiguar, onde se insere a microrregião do Seridó, iniciou-se no 

século XVII com a fixação dos sesmeiros e de suas famílias. Na segunda metade do século 

XVII, os currais de gado já haviam se espalhado pela região, tomando lugares antes ocupados 

pelos índios (DINIZ, 2008).  

Segundo Macedo (2007), a criação de gado e o cultivo de cana-de-açúcar foram atividades 

complementares na economia colonial, mas o uso quase absoluto dos solos do litoral para 

lavouras de cana tornava-se incompatível com o criatório de gados, pois os largos pastos 

necessários ao apascentamento acabavam competindo os terrenos destinados ao produto 

agrícola mais rentável para a lógica econômica do Antigo Sistema Colonial. 

A convivência da produção açucareira com a cana tornou-se antieconômica, 
a ponto de ser objeto de preocupação da Carta Régia de 1701, que proibia o 
criatório a menos de 10 léguas do litoral. Configurou-se desta forma, a 
necessidade de separação entre a monocultura da cana e pecuária, ensejando 
nos sertões um espaço diferenciado do açucareiro. (MACÊDO, 2007, p.31) 

O período de maior expansão do criatório sertanejo se deu quando ainda estava atrelado à 

economia açucareira, expresso na rápida difusão da pecuária pelo interior no século XVII. 

Mas a despeito de seu dinamismo, a produção sertaneja não se traduziu em expressiva 

rentabilidade. De acordo com Macedo (2007), como o pasto era consumido e não era 

recomposto, os vaqueiros eram obrigados a adentrar cada vez mais os sertões com seus gados, 

este foi o fator fundamental para a expansão do criatório. A fixação do homem branco nas 

ribeiras do Seridó se deu após a expulsão dos índios que ali habitavam e contou com a 

instituição de sesmarias para a ocupação da região.  

Por causa característica hostil da região, a sua intensa aridez, a ocupação se deu especialmente 

em derredores de áreas ribeirinhas, e onde havia pastos em função da criação de gado, 

conforme descreve Macedo (2007): 

Mas afinal que terras seriam propícias num ecossistema hostil como o do 
semiárido? Pelo menos dois ingredientes eram determinantes na escolha de 
logradouros aprazíveis à lides pastoris: pastos e água. O primeiro passo era 
encontrar lugares onde poderiam contar com recursos ecológicos para tal 
empresa. (...) Os rios, poços, riachos e olhos d’água eram a certeza de água 
para consumo humano e dos animais. Assim, as primeiras estradas e 
territórios sesmariais se confundiam com os leitos dos rios, secos a maior 
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parte do ano no semiárido, que amiúde formam pequenas lagoas em suas 
depressões. (...) Nos sertões nordestinos, as primeiras fazendas localizavam-
se nas ribeiras, o leito do rio dividindo no comprimento a sesmaria ao meio. 
(MACEDO, 2007, p. 66, 68). 

A respeito das terras possuídas, o autor fala que na distribuição de sesmarias, era necessário 

que o pretendente a sesmeiro demonstrasse ser uma pessoa de posses, possuir gados e revelar 

não possuir terras ou senão, tendo-as, demonstrar insuficiência delas para criar com mais 

largueza seu plantel de gados (MACEDO, 2007, p. 71). Além disso, os pretendentes deveriam 

declarar a intenção de usos em proporções para a terra a ser possuída. 

No século XVIII, atrelada à economia açucareira, a pecuária no sertão experimentou seu 

período de maior expansão. Mesmo com a crise da produção açucareira no século XVIII, o 

criatório permaneceu como principal atividade econômica da região, ligada à subsistência da 

população. Nesse sentido, à pecuária foi conferida certa exclusividade econômica na região 

do Seridó até meados do século XIX, quando, entre 1845 e 1846, uma severa seca assolou a 

região, de forma que a dizimação dos rebanhos arrasou economicamente a província, gerando 

a necessidade de busca por alternativas econômicas. A atividade pastoril, contudo, não fora 

abandonada, mas a partir deste momento alguns produtos agrícolas, como o algodão, 

começaram a se firmar, também, como base produtiva. A economia algodoeira gerou uma 

dinâmica regional distinta da pecuária, pois não se restringia ao ambiente rural, já que o 

beneficiamento e a comercialização do algodão ocorriam em ambiente urbano, o que deu 

impulso ao desenvolvimento das cidades na região. Nesse sentido, a economia do algodão 

alavancou o desenvolvimento regional, projetando o Seridó para o restante do Rio Grande do 

Norte, lhe conferindo importância econômica e política no cenário estadual (IPHAN, 2012). 

O resultado do desenvolvimento da pecuária como principal atividade econômica do Seridó 

Potiguar é que uma grande quantidade de pátios de fazenda onde os vaqueiros aboiavam são 

hoje praças centrais de cidades sertanejas. Semelhantemente, quase todas as sedes municipais 

no interior do território potiguar foram antigas fazendas de gado (DINIZ, 2008); confirmando 

o que diz Lúcio Costa sobre a produção do espaço urbano e arquitetônico ser configurada a 

partir de um conjunto formado por condicionantes sociais, técnicas e econômicas (COSTA, 

2006).  

Como descreve Diniz (2008), a economia que se desenvolveu no Seridó Potiguar deixou 

como legado um importante acervo arquitetônico que, embora sejam conjuntos arquitetônicos 

mais modestos, são de grande relevância para a identidade desta região. 
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Por ter sido uma região bastante desenvolvida do estado do Rio Grande do 
Norte, por volta dos séculos XVIII e XIX, foi produzido no Seridó um 
acervo significativo de edificações. As regiões do semiárido nordestino têm 
particularidades muito especiais no que diz respeito à sua história, cultura e 
população. (DINIZ, 2008, p.14). 

Diniz (2008) ressalta a importância desses exemplares edificados para a identidade da região. 

Ela identifica ainda o fato de tratar-se de conjuntos arquitetônicos mais modestos, que não 

gozam dos mesmos apelos estéticos dos exemplares do litoral nordestino, como provável 

motivo do pouco interesse do poder público e da população por iniciativas que viabilizem a 

proteção e conservação deste patrimônio histórico e cultural. É importante ressaltar, 

entretanto, que há outras questões envolvidas tais como gestão e uso, uma vez que em 

diversas das fazendas inventariadas as atividades outrora desenvolvidas não permanecem até 

os dias atuais. Em alguns casos questões de partilha de herança não resolvidas também se 

tornam entraves para que as casas sedes das fazendas sejam habitadas. 

Macedo (2007) diz que é possível detectar-se alguns traços distintivos da feição regionalista a 

partir de determinadas recorrências discursivas que se configuram culturalmente no Seridó. 

Deste modo, ele aponta para uma identificação regional verificada em alguns elementos 

histórico-culturais da sociedade seridoense, especialmente ao que diz respeito à sobrevivência 

familiar em meio às agruras da fixação colonial atravessada pelos eventos climáticos.  

O Seridó Potiguar abrange uma área de 6.970,60 km², localizada na porção centro-sul do 

Estado do Rio Grande do Norte, limítrofe com o Estado da Paraíba, e representa 13,08% do 

território estadual. A região está dividida em duas microrregiões: Seridó Ocidental (que 

compreende os municípios de Caicó, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jucurutu, São 

Fernando, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Tenente Laurentino Cruz e Timbaúba 

dos Batistas) e Seridó Oriental (composto pelos municípios de Acari, Carnaúba dos Dantas, 

Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Jardim do Seridó, Lagoa Nova, Ouro Branco, 

Parelhas, Santana do Seridó, São José do Seridó e São Vicente). A Figura 37 mostra o mapa 

da microrregião do Seridó com destaque para os municípios de Acari e Caicó, onde se situam 

as fazendas definidas como amostra: Agenus, Garrotes e Pitomberiras, no município de Acari; 

e Palma e Penedo, no município de Caicó.  
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Figura 37 – Mapa da Microrregião do Seridó com os municípios de Acari e Caicó em 

Destaque  
 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

O clima desta microrregião é o semiárido, conforme descreve Bezerra Jr. (2007): 

Situado em pleno sertão nordestino, no chamado polígono das secas, o 
Seridó Potiguar possui características típicas do clima semiárido: baixo 
índice pluviométrico (entre 400 e 600mm/ano), irregularidade nas 
precipitações (chuvas concentradas entre dois e quatro meses por ano), 
insolação média anual de 2988 horas, alto índice de aridez, elevadas 
temperaturas (por volta de 33ºC) e, por consequência, secas prolongadas 
(BEZERRA JR., 2007 apud IPHAN, 2012). 

Tais características do clima semiárido induzem os habitantes seridoenses a buscar proteção e 

abrigo, o que fica evidenciado diante de sua arquitetura rural tradicional: grossas paredes, 

esquadrias de madeira bem vedadas, telhas bem mais espessas do que aquelas que são usadas 

atualmente, sombreamento da fachada principal pela presença do alpendre, e ambientes que se 
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voltam para o interior ao invés do exterior, tanto por questões culturais (para resguardar as 

moças que habitavam nas casas), como por questões climáticas (para menor exposição às 

intempéries do ambiente hostil onde se situam).  

A bacia hidrográfica do Seridó, por conseguinte, apresenta baixo potencial sub-superficial 

devido às rochas de embasamento cristalino, predominantes na região. Tais fragilidades são 

acentuadas pela alta taxa de insolação, gerando déficit hídrico. 

“Esses elementos explicam o fato da bacia ser formada na maior parte por rios 
temporários. As características naturais da bacia que abastece o Seridó a torna 
incapaz por si só de suprir as necessidades de toda população. Por isso, a hidrografia 
seridoense é marcada por reservatórios [açudes e barragens]” (BEZERRA JR.; 
SILVA, 2007, p.87 apud IPHAN, 2012, p.19).  

O contexto histórico-cultural somado as circunstâncias físicas da região contribuíram na 

produção das peculiaridades do acervo arquitetônico, alvo desta pesquisa, forjando um 

conjunto edificado com identidade própria. 

2.2 ARQUITETURA VERNACULAR E BIOCLIMÁTICA 

No tocante à natureza vernácula das edificações objeto do estudo, percebe-se a necessidade de 

explorar sobre o conceito antes mesmo de mencionar quais são as características que nos 

permite classificá-las como vernaculares, pois há certo grau de divergência ou, até mesmo, 

complementaridade, entre os diversos autores que tratam sobre esse assunto.  

Paul Oliver, um dos principais estudiosos da arquitetura vernacular, procura responder ao 

seguinte questionamento: “O que significa o termo arquitetura vernacular?”. Segundo Oliver 

(2006), abordando a origem da palavra que vem do vocábulo latim vernaculus, que significa 

nativo, a definição de arquitetura vernacular pode ser entendida como “ciência da construção 

nativa”, ou seja, aquela que é marcada pelo seu caráter étnico, regional, local.   

Weimer (2005) prefere substituir o termo arquitetura vernacular por arquitetura popular – em 

contraposição à arquitetura erudita, pois, segundo ele, a expressão “arquitetura popular 

brasileira” corresponde melhor ao seu objeto, de acordo com estudos etimológicos da palavra, 

por estar impregnada de um sentido nacional livre de “estrangeirismos”. Ele define essa 

arquitetura, comumente chamada de vernacular, como arquitetura de popular atribuindo a 

definição de que é “aquela que é própria do povo e por ele é realizada.” (WEIMER, 2005) 
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Essa definição parece ser extremamente atual e feliz: exclui a arquitetura 
realizada para as elites – denominada erudita - e a dos excluídos em que, 
modernamente, se tem usado o termo favela e outros termos associados. (...) 
o equacionamento da arquitetura popular não poderia se reduzir a uma 
apreciação de suas qualidades plásticas, conquanto nessas manifestações as 
características funcionais e – principalmente – construtivas são bem mais 
preponderantes. (WEIMER, 2005, p.XL) 

Lemos (1989), trata a arquitetura vernacular como sendo de característica empírica e 

fundamentada no uso de materiais e recursos do lugar adaptados às condicionantes locais, e 

assim como Weimer (2005), que a define como arquitetura popular, Lemos (1989) também 

trata da arquitetura vernacular como aquela que é feita pelo povo. Entretanto, nesse aspecto 

popular ao qual mencionam cabe uma ressalva, pois nem toda arquitetura de produção 

empírica é popular, no sentido de pertencer à camada economicamente basilar da população e, 

portanto, ser oposta à erudita.  

Arquitetura vernácula é aquela feita pelo povo, por uma sociedade qualquer, 
com seu limitado repertório de conhecimentos, num meio ambiente 
definido, que fornece determinados materiais ou recursos em condições 
climáticas bem características. Com seu próprio e exclusivo “saber fazer” 
essa sociedade providencia suas construções, suas casas, satisfazendo a 
peculiares necessidades expressas em programas por próprios e únicos usos 
e costumes. A casa vernácula, é, portanto, uma expressão cultural. Só pode 
ser daquele povo e daquele sítio. É uma arquitetura que percorre gerações. É 
funcional. Está fora dessas questões ligadas a estilos arquitetônicos. 
(LEMOS, 1989, p.15) 

É preciso tomar cautela na interpretação do conceito apresentado por Weimer (2005) e por 

Lemos (1989), quando aponta a arquitetura vernacular como sendo popular, para não inferir 

que somente as edificações menores e mais simples podem ser consideradas como vernacular. 

Para esclarecer sobre essa linha tênue na interpretação do conceito de arquitetura vernacular, 

Oliver (2006) cita o exemplo das casas com estrutura de madeira, as “timber-framed houses”, 

nas Ilhas Britânicas e as edificações em pedra das Cotswolds, na Inglaterra (Figura 38). 

Segundo Oliver (2006) não há dúvidas de que estas edificações são vernaculares, mas as casas 

com tal porte e construídas com solidez não são percebidas como vernaculares, em alguns 

países onde o termo “arquitetura vernacular” é frequentemente aplicado a edifícios menores e 

mais simples.  
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Figura 38 – Cotswold Típica em Gloucestershire, Inglaterra 

 
Fonte: OLIVER (2006) 

Retomando a questão da afirmação da identidade local por meio das edificações históricas 

vernaculares mencionada por Diniz (2008) e Macedo (2007), temos a seguinte definição que 

enfatiza o uso de materiais e recursos próprios do lugar como uma das características dessa 

arquitetura de caráter local ou regional, anônimo e comum, bem como a ausência de estilos 

arquitetônicos: 

A arquitetura vernacular é todo o tipo de arquitetura em que se empregam 
materiais e recursos do próprio ambiente em que a edificação é construída, 
caracterizando uma tipologia arquitetônica com caráter local ou regional. No 
processo de planejamento e ordenação do crescimento urbano, as 
edificações históricas vernaculares são como artefatos na afirmação de 
identidades, que é caracterizada pela presença protetora do genius loci. 

De acordo com essa abordagem, a importância da conservação não se limita 
somente a monumentos arquitetônicos, mas abrange também a arquitetura 
vernacular, de qualquer época, que reflete momentos históricos da cidade, 
relacionando-o à formação e crescimento da sua malha urbana.  

Nessa arquitetura não são reconhecidos estilos arquitetônicos, mas a sua 
essencialidade tipológica e morfológica, compreendida como uma 
arquitetura comum, anônima, que constitui a fisionomia da cidade, e se 
diferencia, de acordo com as expressões e linguagens culturais, o que 
diferencia uma cidade e/ ou região de outra (MARQUES, AZUMA, 
SOARES, 2009). 

A definição de Marques, Azuma e Soares (2009), é a mais adequada à compreensão das casas 

de fazenda de criar seridoenses como arquitetura vernacular, pois abrange aspectos da 

adaptação contexto em que se insere, tanto pelo uso de materiais e recursos próprios do lugar 

e como pela adequação à conjuntura sociocultural que define o caráter regional, atuando na 
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afirmação da identidade local. Confirma-se, deste modo, a importância do estudo da 

arquitetura vernacular tanto para a preservação do patrimônio cultural, como para a afirmação 

da identidade local e reconhecimento tipológico e morfológico das edificações.  

O estudo da arquitetura vernacular é apontado por Veloso (1999) como sendo um importante 

recurso que contribui na assimilação de exemplos de adequação inteligente às particularidades 

climáticas do local. Nesse sentido, ela aborda o aspecto bioclimático da arquitetura vernacular 

como referência para que se obtenham ambientes construídos mais confortáveis.  

A arquitetura vernacular (sem arquitetos) tem historicamente apresentado 
exemplos de adequação inteligente às particularidades climáticas de diversas 
regiões do mundo. As formas mais elementares de que se tem conhecimento 
em arquitetura tinham, antes de tudo, a função de abrigo/proteção contra os 
efeitos indesejáveis do clima. Esta preocupação também era observada nas 
soluções de desenho de algumas aglomerações urbanas. Durante algumas 
décadas do século XX, esse condicionante fundamental do projeto de 
edificações foi relegado a segundo plano, notadamente com a difusão do 
"international style", simbolizado pela caixa de aço, concreto e vidro, e com 
o urbanismo devastador do II Pós-guerra. Em tempos de revisão desta 
herança modernista, de restrições impostas pelas crises econômica e 
energética a partir dos anos 70, e, sobretudo, diante da urgência da questão 
ambiental, ressurge o interesse pelo tema da adequação da arquitetura ao 
clima, na busca de melhores condições de conforto no ambiente construído. 
Neste contexto, os exemplos das soluções arquitetônicas vernaculares 
voltam a ser destacados em diversos estudos e pesquisas. (VELOSO, 1999) 

Embora Veloso (1999) enfatize o lado da arquitetura moderna descomprometido com as 

questões bioclimáticas em suas considerações, sabe-se, porém que a produção modernista 

brasileira, em diversos casos, incorporou elementos que favoreciam a adaptação destas 

edificações às condicionantes climáticas locais, tais como: o uso de pátios internos; protetores 

solares nas fachadas como brise soleils e cobogós, que permitem sombreamento e ventilação; 

aberturas para iluminação natural protegidas da radiação solar direta por meio de marquises e 

etc. Feita esta ressalva, as palavras de Veloso (1999) confirmam o estudo da arquitetura 

vernacular, sobretudo em seu aspecto bioclimático, isto é, adaptado às condicionantes 

climáticas do local, como tendo grande contribuição para a formulação de conceitos e 

princípios de referência para ações projetuais contemporâneas favorecendo a concepção de 

projetos de edificações adequadas, da melhor maneira possível, ao contexto em que se 

inserem.  
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De acordo com Lamberts et al. (1997) o primeiro princípio utilizado na arquitetura vernacular 

era, geralmente, aproveitar as características desejáveis do clima evitando as indesejáveis, que 

consiste numa característica da arquitetura bioclimática.  

Pereira (2008), por sua vez, reforça a importância do aspecto bioclimático observado na 

arquitetura vernacular para que haja harmonia entre o ambiente construído e a paisagem 

natural, uma verdadeira adaptabilidade, que, a nosso ver, não deve estar relacionada somente 

ao clima, mas ao contexto histórico e sociocultural como um todo.  

Levando em conta as considerações dos diversos autores mencionados, assim como os pontos 

de divergência e convergência, a linha de pensamento mais coerente com o estudo descrito 

nesta dissertação é a que descreve a arquitetura vernacular como aquela em que se empregam 

materiais e recursos do próprio ambiente em que a edificação é construída, caracterizando 

uma tipologia arquitetônica com caráter local ou regional. Não se trata apenas de uma 

arquitetura bioclimática, feita com técnicas construtivas e materiais locais, mas também uma 

arquitetura com identidade local ou regional conferida por suas expressões ou linguagens 

culturais. 

2.2.1 Bioclimatologia Aplicada ao Projeto Arquitetônico 

A climatologia aplicada aos seres vivos é chamada de bioclimatologia. De acordo com 

Goulart et al. (1994), os primeiros estudos sobre a climatologia aplicada a arquitetura datam 

da década de quarenta e teve como pioneiro J. M. Fitch lançando as bases dessa aplicação 

com a publicação: “American Buildings: the environmental forces that shape it”, que fora 

reeditada e ampliada em 1972.  Na década de sessenta, os irmãos Olgyay estenderam a 

aplicação às condições de conforto térmico humano por meio da publicação “design with 

climate: bioclimatic approach to architectural regionalism” e criaram a expressão “projeto 

bioclimático”.   

Segundo Lamberts et al. (1997) a arquitetura concebida por meio de um projeto bioclimático 

busca utilizar, por meio de seus próprios elementos, as condições favoráveis do clima, 

satisfazendo deste modo as exigências de conforto térmico do homem. No final da década de 

sessenta Givoni (1969 apud LAMBERTS et al. 1997) concebeu a “Carta Bioclimática da 

Edificação” em sua publicação: “Man, Climate, and Architecture”, que corrigia algumas 

limitações do diagrama idealizado pelos irmãos Olgyay. Conforme descreve, Lamberts et al. 
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(1997), a carta de Givoni se baseia em temperaturas internas do edifício e propõe estratégias 

construtivas para a adequação da arquitetura ao clima. Em 1992, Givoni desenvolveu um 

trabalho que explica a relação do clima interno de ambientes não condicionados com a 

variação do clima externo e com a experiência de uso dos habitantes. Implicando na 

afirmação de que “pessoas que moram em edifícios sem condicionamento e naturalmente 

ventilados aceitam usualmente uma grande variação de temperatura e velocidade do ar como 

situação normal, demonstrando assim sua aclimatação.” (LAMBERTS, 1997, p. 104). 

Analisando as metodologias de Watson e Labs (1983), Olgyay (1973), Givoni (1992) e 

Szokolay (1987), com vistas à compreensão de qual metodologia bioclimática era mais 

adequada às condições brasileiras, Lamberts (1997) concluiu que o trabalho de Givoni (1992) 

é o mais adequado. Fundamentado no trabalho de Givoni (1992), Lamberts (1997) elaborou a 

carta bioclimática para o Brasil (Figura 39) 

Figura 39 – Carta Bioclimática adotada para o Brasil 

 
Fonte: Lamberts (1997) 

A Carta Bioclimática para o Brasil, proposta por Lamberts (1997), relaciona, sobre um 

diagrama psicrométrico, temperatura do ar e umidade relativa. Obtendo os valores destas 

variáveis para os principais períodos do ano climático de uma determinada localidade, o 

projetista pode utilizar a carta para aplicar as variáveis e extrair recomendações a respeito de 

quais estratégias bioclimáticas devem ser adotadas no desenho do edifício a ser construído 

naquela localidade. 

Com base na carta bioclimática para o Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) estabelece um Zoneamento Bioclimático Brasileiro, descrito na norma 15220 em 

2003, que trata do Desempenho Térmico de Edificações. Este zoneamento propõe a divisão 

do território brasileiro em oito zonas relativamente homogêneas quanto ao clima, e formula, 
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para cada uma dessas zonas, recomendações tecno-construtivas para otimizar o desempenho 

térmico de edificações. De acordo com este zoneamento, a região do Seridó, se insere dentro 

da zona bioclimática 7, para a qual também apresenta um conjunto de recomendações 

construtivas. Atualmente, o zoneamento bioclimático Brasileiro para por um processo de 

revisão, e nesse sentido a pesquisa visa contribuir com recomendações obtidas a partir do 

monitoramento e análise das vernaculares casas de fazenda da região Seridó. 

2.3 TIPO NA ARQUITETURA 

Em busca de compreender melhor a respeito da arquitetura das casas de fazenda do Seridó 

potiguar, traçou-se a estratégia de realizar um estudo tipológico, tendo como base as casas de 

fazenda do Seridó que foram inventariadas por Feijó (2002), Diniz (2008) e IPHAN (2012). 

Fez-se necessário, portanto, uma explanação a respeito do conceito de tipo em arquitetura, 

que passamos a abordar em seguida.  

A conceituação de tipo em arquitetura não é algo recente. De acordo com Sonia Gomes 

Pereira (2005), a partir do século XVIII, os levantamentos de monumentos históricos 

tornaram-se cada vez mais frequente e nesse contexto, as edificações eram agrupadas por 

tipologias, que tanto eram ditadas pela função comum, quanto pela recorrência do mesmo 

padrão formal. Segundo ela, esse procedimento se fazia necessário para a identificação de 

semelhanças e diferenças que pudesse levar à classificação destes monumentos. Ela cita a 

produção de Jacques Nicolas Louis Durand como uma das primeiras tentativas de 

classificação tipológica, embora, de acordo com Aragão (2006), Durand preferisse usar “o 

termo “gênero” ao descrever a variedade de construções classificadas de acordo com seu 

programa ou uso.” (ARAGÃO, 2006, p.36). 

É nessa direção que se pode analisar o uso que Durand fez da tipologia. Ele não 

aceitava mais a ideia da arquitetura como imitação da natureza ou dos antigos; ao 

contrário, acreditava que as ordens e demais formas históricas eram importantes pela 

força do hábito e do costume. Assim, sua tipologia apoiava-se no levantamento 

histórico e concretizava-se em catálogos de prédios com funções ou partidos 

similares, em que ficavam evidenciados os padrões comuns. Para Durand, o tipo era 

uma composição característica de projeto, que, apesar de não ter mais a autoridade 

de um cânone, concentrava a força de uma tradição histórica. (PEREIRA, 2005, 

p.150-151) 
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Solange Aragão (2006) diz que essa tipologia adotada por Durand foi definida por Philippe 

Panerai como uma tipologia analítica, que tinha como ponto de partida as plantas e fachadas 

dos edifícios, revelando-se os esquemas básicos que as organizavam. 

Segundo Panerai, tratava-se de um catálogo de exemplos arquitetônicos abstraídos 

do lugar onde haviam sido implantados e do momento histórico, que poderia ser 

utilizado por qualquer engenheiro para fazer construir rapidamente um tribunal, um 

quartel, ou outro edifício selecionado a partir de sua função, não importando a 

cidade onde estivesse. (ARAGÃO, 2006, p.36) 

Esta descrição de Panerai da tipologia adotada por Durand faz entender o estudo dos tipos 

meramente como um instrumento de imitação e reprodução de modelos existentes, no entanto, 

este não era o principal resultado da tipologia dele. Segundo Pereira (2005), embora a 

tipologia gerada estivesse acima da história e da geografia, estando ancorada em 

características como função e partido, o que de fato induz à imitação, há um importante 

proveito que o estudo de Durand traz em si: “o aproveitamento de sua notável experiência” e, 

por meio dos exemplos apresentados por ele, o arquiteto ter aval para garantir “a legitimidade 

de sua arquitetura”. 

É importante assinalar que essas pranchas, apesar de decorrentes de um 

conhecimento histórico, acabavam gerando uma tipologia acima da história e da 

geografia, exatamente o contrário da noção de estilo. Pois, se o estilo era 

determinado temporal e espacialmente, tal não acontecia com o tipo, que se 

ancorava em características comuns, em termos de função ou partido. Diante dessas 

pranchas, é como se o arquiteto tivesse exposto diante de si toda uma tradição 

arquitetônica à sua disposição para ser reutilizada nos prédios contemporâneos. Mais 

do que imitar simplesmente o passado, trata-se de aproveitar de sua notável 

experiência. A sua exemplaridade avaliza as escolhas do arquiteto e garante a 

legitimidade de sua arquitetura. Temos aqui, também, todo um processo de escolha 

entre alternativas possíveis, como aquela que Gombrich indica como sendo 

específica do trabalho artístico. (PEREIRA, 2005, p.151-152) 

Pereira (2010), ao tratar da definição formal de tipo, feita por Quatremère de Quincy, em 

1825, diz que é um equívoco limitar a compreensão de tipo apenas ao âmbito da teoria 

francesa da arquitetura no século XIX, quando Durand já o havia submetido a uma condição 

operativa em suas lições na École Polytechnique. Ela ainda ressalta que embora Vidler (1997) 

aponte que a ideia de tipo na teoria da Arquitetura, tenha passado a fazer parte da doutrina 
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acadêmica francesa no início da década de 1780, as descrições tipológicas remontam ao 

tratado de Vitrúvio, escrito no Século I d.C., há mais de 2000 anos. 

Pereira (2010) diz ainda que, no século XVIII, os filósofos e arquitetos remontaram aos 

abrigos primevos em busca da origem, e nesse sentido, ela apresenta o tipo como sendo a 

expressão deste princípio originário que está relacionado com a busca de regras estáveis, 

verdadeiras e duradouras, baseada na definição de Quatremère de Quincy. 

Tudo precisa de um antecedente, nada, em gênero algum, vem do nada; e isto não 

poderia, de forma alguma, deixar de se aplicar a todas as invenções dos homens. 

Dessa forma observamos que todas elas, apesar de mudanças posteriores, 

conservaram sempre visível, sempre sensível ao sentimento e à razão, seu princípio 

elementar. É como uma espécie de núcleo em torno do qual se agregaram e se 

organizaram, consequentemente, os desenvolvimentos e as variações de formas às 

quais o objeto era suscetível. Assim nos chegaram várias coisas de todos os gêneros; 

e uma das principais ocupações da ciência e da filosofia, para apreender as razões, é 

de nelas procurar a origem e a causa primitiva. Aqui está o que deve ser chamado de 

tipo em Arquitetura, assim como em todos os outros domínios das invenções e das 

instituições humanas. (QUATREMÈRE DE QUINCY apud PEREIRA, 2010, p. 57)   

Segundo Pereira (2010), Quatremère faz uma clara separação entre tipo e modelo: 

conceituando tipo como a ideia por trás da aparência individual do edifício, geradora de 

infinitas possibilidades e derivações; e modelo como um objeto específico que pode ser 

copiado identicamente. 

Quatremère sente-se atraído pela distinção entre tipo e modelo que responde a suas 

preferências pela etimologia grega ante a latina, pela linguagem especulativa ante os 

termos demasiados práticos. Tipo, do grego typos (τυπος), significa “matriz, 

impressão, molde, figura em relevo ou em baixo-relevo” e distingue-se de modelo, 

do latim modellum, trasladado às artes através do italiano modello, que implica uma 

“cópia literal” e possui demasiadas conotações empíricas, físicas e miméticas. O tipo 

é a ideia por trás da aparência individual do edifício, uma forma ideal, geradora de 

infinitas possibilidades, da qual muitos edifícios dissimilares podem derivar. 

Distingue-se do modelo, objeto específico que pode ser copiado identicamente. 

(PEREIRA, 2010, p. 66) 

Para Quatremère o principal do tipo está na ideia que ele representa e o modo como ele serve 

de regra ao modelo, ou seja, àquilo que se pretende reproduzir de forma idêntica. “A palavra 

tipo apresenta menos a imagem de uma coisa a copiar ou imitar por completo que a ideia de 
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um elemento que devia ele mesmo servir de regra ao modelo.” (QUATREMÈRE DE 

QUINCY apud PEREIRA, 2010, p. 66). Com respeito às casas de fazenda do Seridó, o que 

menos se observa é a replicação de modelos, embora a aparência externa das casas seja 

semelhante, os tipos se diferenciam quando são analisadas as plantas baixas das casas em 

conjunto com as caixas murais das mesmas. 

Nesbitt (2010) afirma que depois que Argan (1963) reacendeu o interesse pela tipologia em 

seu ensaio intitulado Sobre a Tipologia em Arquitetura, alguns arquitetos, debruçaram-se 

sobre a antiga definição de tipo apresentada por Quatremère de Quincy: “a ideia de um 

elemento que deve servir de norma para o modelo”.  Nesbitt (2008) diz que Rafael Moneo 

interpretou a definição de Quatremère como a ordem formal e estrutural inerente que permite 

agrupar, distinguir e repetir objetos arquiteturais. Ela também apresenta a visão Aldo Rossi e 

Leon Krier sobre a tipologia. 

Rossi e Leon Krier consideraram a tipologia um instrumento analítico preciso para a 

arquitetura e a forma urbana e dizem que, além disso, ela proporciona uma base 

racional para a concepção do projeto. O interesse pelo tipo é um dos aspectos da 

pesquisa pós-moderna mais geral acerca do significado, pois estabelece uma 

continuidade com a história – cada vez mais entendida como necessária para a 

legibilidade da arquitetura no interior de uma cultura. (NESBITT, 2008, p. 267) 

A respeito do ensaio de Argan, Nesbitt (2008) diz que a teoria dele admite a criação de novos 

tipos como respostas a mudanças socioculturais e tecnológicas e ressalta a importância da 

reflexão apresentada por ele para o processo de concepção de projeto em geral, concordando 

com Rossi e Krier quando identificam a tipologia como um instrumento analítico preciso para 

a arquitetura e a forma urbana e dizem que ela proporciona uma base legal para a concepção 

do projeto. 

(...) para Argan, um tipo é mais um princípio passível de variações do que um 

conjunto a priori de entidades fixas. Em sua definição, o tipo funciona nos planos da 

configuração formal, da estrutura e dos elementos decorativos. Argan conclui que a 

vinculação da tipologia à tectônica transformará os tipos em bases “inevitáveis” para 

a exploração formal. O nível estrutural da tipologia que ele propõe faz esse vínculo. 

A reflexão de Argan sobre os tipos é muito importante para o processo de concepção 

do projeto em geral e para a produção de obras individuais. (NESBITT, 2008, p. 

267) 
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De acordo com Argan (1963), é legítimo pressupor que as tipologias surgem como produto do 

processo histórico da arquitetura e dos modos de pensar e trabalhar de certos arquitetos. No 

caso das casas de fazenda do Seridó, falamos da arquitetura vernacular e, por isso, nos 

referimos ao saber fazer da região sendo identificado no tipo. 

Ao tratar do processo de formação do tipo, Argan (1963) defende que o tipo nunca é definido 

a priori, mas consiste sempre na dedução a partir de uma série de casos ilustrativos que 

tenham analogia formal e funcional entre si. 

A criação de um “tipo” depende da existência de uma série de construções que 

tenham entre si uma evidente analogia formal e funcional. Em outras palavras, 

quando um “tipo” é definido pela prática, ou pela teoria da arquitetura, ele já existia 

na realidade como resposta a um complexo de demandas ideológicas, religiosas ou 

práticas ligadas a uma determinada situação histórica em qualquer cultura. 

No processo de comparação e justaposição de formas individuais para determinar o 

“tipo”, são eliminadas as características particulares de cada prédio, permanecendo 

apenas aquelas que são comuns a todas as unidades da série. Portanto, o “tipo” se 

constitui pela redução de um complexo de variantes formais à forma básica comum. 

(ARGAN, 1963, p. 269-270) 

Argan (1963) finaliza seu ensaio com concluindo que o aspecto tipológico e inventivo do 

processo de criação é contínuo e interligado, isto é, o aspecto inventivo está relacionado às 

demandas históricas da situação presente por meio da crítica e da superação das soluções do 

passado depositadas e sintetizadas esquematicamente no “tipo”. 

De acordo com Colquhoun (1967), faz-se necessário por parte do arquiteto retomar antigos 

exemplos, isto é, soluções tipológicas anteriores, para resolver novos problemas.  

Muitos creem – não sem razão – que os métodos intuitivos de composição 

tradicionalmente utilizados pelos arquitetos não permitem lidar com a complexidade 

de problemas que precisam ser resolvidos e que, na falta de instrumentos mais 

refinados de análise e classificação, o arquiteto tende a voltar aos antigos exemplos 

para resolver novos problemas – isto é, às soluções tipológicas. (COLQUHOUN, 

1967, p.274) 

As soluções tipológicas das casas de fazenda do Seridó, conforme observado no decorrer 

desta dissertação, apresentam um caminho bastante didático para resolver questões projetuais 

referentes à adaptação de edificações ao clima semiário. 
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O conceito de tipo desde muito tempo vem sendo trabalhado na arquitetura, mas nos diversos 

períodos da história ele passou por algumas mudanças e teve enfoques diferentes. Mesmo 

diferindo em foco, o uso da tipologia na arquitetura é visto como útil e necessário. 

Nesta pesquisa trabalha-se com o conceito que mescla a tipologia analítica de Durand que 

identifica as semelhanças e diferenças para classificar edificações, tendo o caráter de 

levantamento histórico e de documentação arquitetônica, com a definição proposta por Argan 

de que a tipologia não é definida a priori, mas na dedução a partir de uma série de casos 

ilustrativos que tenham analogia formal e funcional entre si. Deixa-se claro, porém, que o 

objetivo do estudo tipológico das casas de fazenda da região Seridó do século XIX, não é 

produzir um modelo para que sirva de cópia, mas trazer luz para a solução de novos 

problemas, especialmente no que diz respeito à adaptação da edificação ao clima semiárido.  
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3 MÉTODO 
O método que norteia a pesquisa é o comparativo, uma vez que são analisadas as semelhanças 

e diferenças entre os exemplares de casas de fazenda do Seridó no intuito de contribuir para a 

compreensão do modo como estas respondem às características hostis do clima semiárido, 

como ambientes de proteção. Visando de alcançar o objetivo geral da pesquisa, que é, 

primeiramente, identificar quais as particularidades das casas de fazenda do Seridó que 

contribuem para adaptabilidade destas edificações ao clima semiárido, como ambientes de 

proteção, são analisados: sistemas e materiais construtivos, o programa funcional, a 

implantação e orientação das edificações, relacionando-os ao desempenho térmico destas. 

Além disso, para alcançar o objetivo de modo completo também se fez necessário apresentar 

contribuição para ações de valorização do patrimônio em questão. Nesse sentido, 

desempenham esse papel, a documentação e registro feito por meio da modelagem digital 

tridimensional juntamente com levantamentos fotográficos e arquitetônico, amparados por 

entrevistas informais aos moradores e/ou proprietários das casas.  

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os procedimentos metodológicos foram divididos em duas etapas: 1) Caracterização e estudo 

tipológico das casas de fazenda do século XIX do Seridó potiguar; e 2) Levantamentos 

pormenorizados e monitoramento das fazendas selecionadas a partir do estudo realizado na 

primeira etapa. 

A primeira etapa contempla a caracterização das construções estudadas nesta pesquisa e, para 

tal, conta com o levantamento bibliográfico nos inventários existentes sobre a arquitetura rural 

seridoense, a partir dos quais foi realizado um estudo tipológico das casas de fazenda do 

século XIX da região Seridó. Por meio do estudo tipológico foram identificadas semelhanças 

e diferenças nos exemplares e quais os tipos recorrentes. Consiste, portanto, em uma 

preparação para a etapa seguinte de levantamentos mais aprofundados das edificações (para a 

documentação e, consequentemente, a memória desses edifícios - visando cumprir a parte do 

objetivo geral que trata contribuição às ações de valorização do patrimônio em questão) e 

monitoramento térmico da edificação.  

Os procedimentos metodológicos da segunda etapa da pesquisa consistiram: no levantamento 

arquitetônico, registro fotográfico e modelagem tridimensional digital (todos estes 

objetivando o aprofundamento da documentação existente que contribui para o registro e 
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memória do patrimônio); e no monitoramento das temperaturas do ar externo e interno (dos 

principais ambientes) e das temperaturas superficiais internas (paredes, piso e teto), durante 

um período de, no mínimo, 24 horas, de casas de fazenda seridoenses do século XIX. As 

variáveis escolhidas para análise se baseiam no modelo de conforto térmico adaptativo 

(SPAGNOLO e DE DEAR, 2003 apud NEGREIROS, 2010), que avalia a influência do 

movimento do ar sobre a elevação do limite da temperatura de desconforto ao calor, adotados 

por Negreiros (2010) e atualizado por Lamberts et al. (2013). O método escolhido de 

monitoramento foi definido com base nos equipamentos disponíveis no Laboratório de 

Conforto Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labcon-UFRN). As 

edificações foram escolhidas conforme o estado de conservação, preservação e viabilidade de 

acesso, não somente ao contexto da fazenda, mas também ao interior da casa (permitindo a 

realização do monitoramento e levantamento arquitetônico). 

3.1.1 Primeira etapa 

O levantamento bibliográfico foi utilizado tanto para efeito de constituir um panorama dos 

conceitos e temas que fundamentam a pesquisa, como para definição da arquitetura rural 

seridoense, que, por sua vez, se utiliza tanto dos inventários existentes (DINIZ, 2008; FEIJÓ, 

2002; IPHAN, 2012), como visitas de reconhecimento para ampliação dos inventários. Esta se 

constitui na etapa inicial precedente à categorização das fazendas visando à realização do 

estudo tipológico. Em 2002, Feijó inseriu em sua dissertação de mestrado inventários de 11 

fazendas do município de Acari; no ano de 2008, Diniz, incluiu em sua dissertação 

inventários de 55 fazendas de 12 municípios seridoenses e em 2012 o IPHAN (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) realizou um inventário onde constam 178 casas de 

fazenda do Seridó. Tomando por base estes inventários e acrescentando mais 3 casas de 

fazendas visitadas no início de 2013 no município de Jucurutu, temos o total de 210 fazendas, 

com o cuidado de não contabilizar mais de uma vez aquelas que encontram-se presente em 

mais de um dos três inventários. O esquema apresentado na Figura 40 mostra a relação entre 

os inventários existentes, identificando quantas fazendas estão presentes somente em um 

deles, e quantas constam em mais de um dos inventários. Nesta etapa foi ainda realizada uma 

triagem nas fichas dos inventários para identificar o estado de conservação, preservação e 

viabilidade de acesso, resultando em um total de 72 fazendas que apresentavam condições de 

serem visitadas e analisadas externa e internamente.  
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Figura 40 – Esquema de distribuição das fazendas pesquisadas nos inventários 

existentes 

 
Fonte: Elaboração da Autora 

3.1.2 Segunda etapa 

Em janeiro de 2013 fizemos uma visita às fazendas Umary, no município de Ouro Branco, e 

Pitombeiras, em Acari. Nesta visita realizamos levantamentos e medições como pré-teste da 

pesquisa e, levando em consideração as prescrições feitas pela NBR 15220 (ABNT 2005), 

verificamos alguns dos fatores que, provavelmente, têm maior influência sobre as condições 

de conforto ambiental em edificações construídas na região do semiárido e contribuem para 

que estas casas de fazenda consistam em espaços de proteção para seus moradores e 

visitantes. Estes fatores observados estão relacionados a estratégias de condicionamento 

térmico passivo que podem ser distribuídas em dois grupos, conforme a implantação (Figura 

41) e características das edificações (Figura 42): 

1) Quanto à implantação da edificação: 

A) Recobrimento vegetal das superfícies externas e do entorno imediato 

B) Resfriamento evaporativo  

C) Orientação da edificação de modo a ter a mínima exposição possível ao Sol da tarde 

(Oeste)  

D) Implantação no nível mais elevado do terreno 
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Figura 41 – Estratégias de condicionamento passivo – Implantação da edificação 

Fonte: Elaboração da Autora 

2) Quanto às características da edificação: 

A) Sombreamento das fachadas 

B) Permeabilidade da cobertura 

C) Superfícies externas de cores claras 

D) Massa térmica das paredes 

E) Massa térmica da cobertura 

F) Altura dos vãos 

G) Ventilação seletiva 

  

1A - Recobrimento vegetal das superfícies 

externas e do entorno imediato 
1B – Resfriamento evaporativo 

  

1C - Orientação da edificação de modo a 

ter a mínima exposição possível ao Sol da 

tarde (Oeste)  

1D - Implantação no nível mais elevado 

do terreno 
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Figura 42 – Estratégias de condicionamento passivo – Características da edificação 

Fonte: Elaboração da Autora 

2A - Sombreamento das fachadas 2B – Permeabilidade da cobertura 

  

2C - Superfícies externas de cores claras  2D - Massa térmica das paredes 

  

2E – Massa térmica da cobertura 2F – Altura dos vãos 

  

2G – Ventilação seletiva 
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As estratégias elencadas foram analisadas em duas fases: a primeira refere-se ao que foi 

possível ser confirmado por meio dos inventários e que resultou no estudo tipológico, e a 

segunda diz respeito às características das edificações que não constam nos inventários e, 

portanto, necessitaram ser confirmadas por meio de visita in loco. 

Características contempladas na análise dos inventários existentes: 

 Caixa mural (forma da planta): retangular, quadrada, outro (ex.: em “L”). 

Está relacionada à estratégia 1C (Quanto à implantação - Orientação da edificação 

de modo a ter a mínima exposição possível ao Sol da tarde), uma vez que a forma 

retangular posicionada com as dimensões na orientação Leste-Oeste contribui para 

menor exposição das fachadas à radiação solar; 

 Existência e forma do alpendre: em “L”, em “U”, e paralelo à empena ou à queda 

d’água.  

Associada à orientação pode contribuir para o atendimento das estratégias 1C e 2A 

(sombreamento das fachadas); 

 Sótão: fechado, aberto ou inexistente. 

Relaciona-se com a redução permeabilidade da cobertura (estratégia 2C) no vão 

imediatamente abaixo do mesmo. 

 Forma da cobertura: rebaixada, com ou sem alpendre, de arrasto (queda d’água no 

sentido do maior vão). 

Combinada com orientação, a forma da cobertura contribui para menor área de 

exposição das fachadas (favorável ao atendimento de 1C), haja vista que nas 

fachadas onde se tem empenas a área de exposição é muito superior em relação às 

que não tem empena, e os próprios beirais, quando existentes, contribuem no 

sombreamento. Além disso, a forma da cobertura está relacionada a altura do vão 

(2F). 



80 
 

Outras características confirmadas, caso a caso, mediante visita in loco: 

 Implantação e orientação: posição em relação ao açude e em relação à topografia (alto, 

plano, vale), disposição em relação à ventilação, menor exposição das fachadas a Oeste e 

recobrimento vegetal do entorno. 

Relaciona-se a todas as estratégias referentes à implantação;  

 Sistema e materiais construtivos (ex.: parede de tijolo maciço em fiada dupla, janela 

de fichas de madeira em folha cega, telhado em telha vã). 

Tem relação com as estratégias 2B a 2E; 

 Tamanhos e tipos de abertura para ventilação. 

Está associada à ventilação seletiva (2G), especialmente no que diz respeito aos 

tipos de abertura como janelas e portas que podem ser abertas, total ou 

parcialmente. 

As casas analisadas estão inseridas na microrregião do Seridó potiguar, definida pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como região interestadual do sertão nordestino, 

que agrega 24 municípios do Rio grande do Norte. O clima é caracterizado como quente e 

seco e corresponde à zona bioclimática 7, de acordo com a NBR 15220 (ABNT, 2003). As 

análises do clima para identificação da representatividade dos dias de análise e faixa de 

temperatura operativa de conforto empregou o arquivo climático da cidade de Caicó, referente 

ao ano de 2008, da base de dados do INMET (2001-2010) disponibilizada por Roriz (2012a). 

Os mesmos dados foram utilizados tanto nas análises referentes às casas do município de 

Caicó, quanto do município de Acari, uma vez que a estação climatológica da qual se obteve 

os dados se encontra na mesma região e tem o mesmo clima de Acari, a 50 km de distância, e 

suas latitudes diferem de apenas 0°4’.  

A faixa de conforto térmico emprega o método adaptativo (SPAGNOLO e DE DEAR, 2003 

apud NEGREIROS, 2010), que avalia a influência do movimento do ar sobre a elevação do 

limite da temperatura de desconforto ao calor, adotados por Negreiros (2010) e atualizado por 

Lamberts et al. (2013). A faixa de conforto térmico relaciona a temperatura média do ar 

externo com um intervalo de temperatura operativa interna. A faixa limite de conforto para 
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90% de pessoas satisfeitas é de ± 2,5ºC na temperatura de conforto. A influência do efeito do 

movimento do ar emprega o modelo proposto por Lamberts et al. (2013). Este modelo é 

aplicado para condições com roupas leves entre 0,5 e 0,7 clo e taxa de metabolismo entre 1,0 

e 1,3 met e situações em que os ocupantes têm controle individual do movimento do ar. A 

velocidade do ar foi limitada em 1,0m/s devido aos efeitos provocados por velocidades mais 

elevadas, conforme ressalta Negreiros (2010).  

As medições de temperatura de bulbo seco do ar externo e dos ambientes das casas foram 

realizadas por meio de sensores/armazenadores da marca Hobo, configurado para medir a 

temperatura a cada 10 minutos, cuja aferição ficou inferior à incerteza de medição nominal de 

±0,5°C. As temperaturas superficiais das paredes, do piso e do teto foram medidas 

manualmente por meio de um termômetro infravermelho de mão da marca Fluke, cujas 

médias foram usadas para determinar a temperatura radiante média. 

O monitoramento térmico das casas se deu em três momentos. Primeiramente, na Fazenda 

Pitombeiras foi realizada o pré-teste da pesquisa, as medições ocorreram do das 17h00 do dia 

30 às 14h00 do dia 31 de janeiro de 2013. Depois foram monitoradas as fazendas Penedo e 

Palma, no município de Caicó, por um período contínuo de 24 horas nos dias 16 e 17 de 

agosto de 2014. Por fim, as fazendas Agenus e Garrotes, no município de Acari, foram 

monitoradas também em um período de 24 horas nos dias 28 e 29 de setembro de 2014.  

Após a realização do monitoramento das casas, os dados foram tratados em uma planilha do 

Excel para obter-se a temperatura radiante média a partir dos dados de temperatura superficial 

das paredes, do piso e do teto de cada ambiente. E, de posse desses dados, poder calcular a 

temperatura operativa de cada um dos ambientes monitorados por meio da média aritmética 

da temperatura do ar e temperatura radiante média. Uma vez definida a temperatura operativa 

dos ambientes, verificou-se a incidência destas nas faixas de conforto, desconforto ao frio, 

conforto com movimento de ar e desconforto ao calor.  

Em paralelo os tratamento e análise dos dados das medições de temperatura, e após o 

levantamento arquitetônico, desenvolveu-se o modelo tridimensional das casas visitadas, com 

o intuito de complementar os registros existentes e oferecer uma visão mais ampla a respeito 

do edifício, favorecendo ações de preservação por proporcionar um material de base para 

intervenções e estudos posteriores. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
4.1 ESTUDO TIPOLÓGICO DAS CASAS DE FAZENDAS SERIDOENSES 

O conceito de Tipo que norteia o presente estudo tipológico mescla a tipologia analítica de 

Durand que identifica as semelhanças e diferenças para classificar edificações, com a 

definição proposta por Argan de que a tipologia não é definida a priori, mas na dedução a 

partir de uma série de casos ilustrativos que tenham analogia formal e funcional entre si. A 

ênfase deste estudo, no entanto, é nos aspectos formais e construtivos dessas edificações que 

contribuem para o melhor desempenho térmico das edificações em relação ao clima 

semiárido. 

Lamartine (1965) afirma que as casas construídas pelos fazendeiros no Seridó para sua 

habitação pouco diferiam uma das outras, quer no seu aspecto externo, quer nos seus 

compartimentos. Entretanto, no tocante a distribuição dos ambientes e ao modo como estes se 

conectavam não é possível atribuir um padrão homogêneo às casas de fazenda de acordo com 

o que Feijó (2008) apresentou em seu estudo, tendo analisando 11 casas de fazenda do 

município de Acari-RN. Semelhantemente, às caixas murais das casas de fazenda do Seridó 

não pode ser atribuído um padrão único, uma vez que estas apresentam variações 

especialmente no que diz respeito à existência, formato e disposição do alpendre, disposição 

das águas da cobertura, e existência do sótão.  

Após a realização de uma triagem nas fichas dos inventários existentes para identificar o 

estado de conservação, preservação e viabilidade de acesso, das 210 casas contempladas 

chegou-se à conclusão de que apenas 72 fazendas apresentavam condições de serem visitadas 

e analisadas, externa e internamente. Em análise a estes 72 exemplares foi possível identificar 

outros tipos além daquele mais comum, conforme a descrição de Feijó (2008) a seguir: 

 “São cobertas com dois panos d’água, com empenas elevadas, favorecendo a 
existência do sótão, além de contar com o tradicional alpendre em sua fachada 
principal. Esses modelos, que se consagraram por todo o século XIX e início do 
século XX, formam as conhecidas casas de “telhado de arrasto”. Dá-se essa 
denominação devido à grande inclinação dos panos do telhado, em duas águas, uma 
para frente e a outra para trás, que se iniciam, respectivamente, no alpendre e na 
parede posterior da casa. Têm pé direito em torno de 2.00m, no alpendre, indo se 
encontrar na cumeeira já com altura suficiente para abrigar outro pavimento, o sótão, 
com janela dando para o oitão, tão peculiar àquelas habitações.” (Feijó 2002, p. 26) 

Na definição dos tipos, levou-se em consideração as informações que podiam ser obtidas por 

meio das fichas dos inventários: a caixa mural (forma da planta): retangular, quadrada, outro 
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(ex.: em “L”); a existência e forma do alpendre: em “L”, em “U”, e paralelo à empena ou à 

queda d’água; existência e tipo de sótão: fechado, aberto ou inexistente; e a forma da 

cobertura: rebaixada, com ou sem alpendre, de arrasto (queda d’água no sentido do maior 

vão). Conforme estas informações, os 72 exemplares analisados podem ser classificadas em 

14 tipos de casas de fazenda conforme os modelos representados na Figura 43.  

Figura 43 – Tipo de casas de casas de fazenda encontradas no Seridó potiguar 

 
Fonte: Elaboração da Autora 

Alguns tipos se assemelham entre si no que diz respeito à existência do sótão e/ou do 

alpendre, mas diferem no formato da caixa mural e sentido da queda d’água, como por 

exemplo, os tipos 9 e 14 que não têm sótão e apresentam alpendre perpendicular à empena,. 

Enquanto o tipo 9 tem maior dimensão no lado da empena, no tipo 14 a maior dimensão fica 

nas faces onde o telhado tem suas quedas d’água. Semelhantemente, o tipo 13 é como o tipo 1 

com formato mais alongado na face onde há o alpendre que a da empena. Estes fatores 

poderiam ser desconsiderados na categorização dos tipos, se este aspecto não interferisse no 

nível de conforto da edificação, mas conforme já mencionado com respeito as estratégias de 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 

Tipo 6 Tipo 7 Tipo 8 Tipo 9 Tipo 10 

Tipo 11 Tipo 12 Tipo 13 Tipo 14 



84 
 

condicionamento passivo, a quantidade de exposição ao Sol e orientação da edificação são 

alguns dos princípios que devem ser observados. 

Os tipos 1 e 3 se diferem no tocante a existência do sótão e são os mais recorrentes, juntos 

totalizam 45 exemplares, mais de 64% das casas analisadas (Gráfico 1). Alguns tipos 

aparentam resultar da composição a partir dos tipos 1, 2, 3 e 8. De acordo com o relato de 

alguns dos moradores e/ou responsáveis pelas casas era comum construir-se a casa sem 

alpendre e/ou sótão (conforme o modelo 8), para só depois acrescentá-los por meio de uma 

reforma, provavelmente quando havia melhora das condições financeiras. É curioso observar 

que algumas casas de porte notadamente mais imponente que as demais, como a Garrotes e 

Penedo, embora possuíssem altura suficiente para executá-lo, nunca receberam sótão em seu 

programa funcional. Possivelmente por se tratar de casas com muitos cômodos, sendo assim, 

suficientes para atender às necessidades da família. 

Gráfico 1 – Distribuição das fazendas conforme tipo e quantidade 

 
Fonte: Elaboração da Autora 

As 72 casas de fazenda, contempladas no estudo tipológico, estão distribuídas em 29 

municípios seridoenses. Por questão de logística na segunda etapa da pesquisa: levantamento 

detalhado (documentação) e monitoramento de temperatura das casas de fazenda, além da 

disponibilidade de acesso a fazenda e interior da casa, um critério adicional foi levado em 

Tipo 1; 23

Tipo 3; 22

Tipo 5; 6Tipo 2; 4

Tipo 12; 4

Tipo 14; 3

Tipo 6; 2

Tipo 4; 2

Tipo 9; 1
Tipo 8; 1
Tipo 7; 1

Tipo 13; 1
Tipo 11; 1
Tipo 10; 1
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conta, o da proximidade de uma fazenda a outra fazenda para viabilizar o monitoramento 

simultâneo de duas casas. 

A Figura 44 mostra a distribuição de cada tipo nos municípios seridoenses. Observa-se uma 

maior incidência de casas na região mais centro-sul da região, no entanto, isso não significa 

que a maior concentração de casas de fazenda do século XIX seja nestes municípios, pois este 

mapa apresenta apenas as casas de fazenda que estão em bom estado de conservação e 

preservação e condições de acesso. 

Figura 44 – Distribuição dos tipos no mapa da microrregião do Seridó 

 
Fonte: Elaboração da Autora 
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4.2 FAZENDAS ANALISADAS 

A seguir são descritas as fazendas analisadas, as informações de caráter histórico com respeito 

a estas foram obtidas a partir dos inventários existentes e complementadas por meio de 

entrevista aos moradores e/ou herdeiros e estão documentadas nas fichas de inventário destas 

fazendas que constam no Apêndice.  

4.2.1 Fazenda Pitombeiras 

A Fazenda Pitombeiras (Apêndice A), localizada no município de Acari (Figura 45), 

caracteriza-se por implantar-se em terreno plano e com orientação desfavorável, pois as 

maiores dimensões da fachada voltadas para Leste e Oeste. Ela consta de um açude, que 

embora seco no momento da foto aérea, está posicionado à Sudeste da casa, isto é, no sentido 

dos ventos dominantes. A superfície do solo no entorno é quase completamente constituída 

areia, o que contribui tanto para o empoeiramento do ar quanto para redução dos níveis de 

conforto no alpendre em função do ganho térmico por radiação partir do solo do entorno. Tais 

características da Fazenda Pitombeiras implicam em um baixo grau de atendimento às 

estratégias bioclimáticas recomendadas no que diz respeito à implantação, pois a única 

recomendação atendida é a do resfriamento evaporativo, que se dá pela água do açude no 

sentido dos ventos dominantes, no entanto, por vezes, no período de seca prolongada, este 

vem a secar-se completamente. 

Figura 45 – Implantação da Fazenda Pitombeiras 

  

Fonte: Maps by Nokia 2013 
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A fazenda Pitombeiras foi construída no ano de 1870, mas em 2002, conforme descreve Feijó 

(2002), esta fazenda se encontrava abandonada e em processo de degradação: “um belo 

exemplar de uma casa de fazenda típica do Seridó, contudo, lamentavelmente, pelo que se 

pode observar, está decretado seu desaparecimento, já que não mais dispõe de uma única 

folha de porta ou janela, não por terem se acabado, mas por haverem sido retiradas” (Figura 

46). De acordo com o autor, ainda se mantinham naquele momento as características da 

construção original, tais como: o “telhado de arrasto”, os esbeltos pilares de madeira no 

alpendre, escada de acesso ao sótão. 

Figura 46 – Fazenda Pitombeiras Abandonada 

 
Fonte: FEIJÓ, 2002 

Entre os anos de 2005 e 2007 a fazenda foi restaurada e ampliada para voltar a ter uso. O atual 

proprietário, Marcos Nepomuceno, buscou conservar as características originais da casa como 

a distribuição espacial do núcleo original, o que inclui o sótão e, consequentemente, telhado 

em duas águas com grande inclinação (telhado de arrasto), entretanto, muitos dos materiais 

como piso, madeiramento, telhas, escada, piso do sótão, e esquadrias, precisaram ser 

recuperados, utilizou-se para tanto dos espólios de outras duas casas de fazenda da região. Foi 

acrescida uma nova cozinha, um alpendre em toda a extensão leste da casa (contínuo ao 

existente), e um anexo destinado à hospedagem interligado à casa a Oeste por um vão coberto. 

A Figura 47 mostra o estado atual da casa sede da fazenda Pitombeiras. 
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Atualmente na fazenda Pitombeiras são realizados eventos periódicos especialmente 

relacionados a cultura do povo sertanejo, tais como a “Pega de Boi”10, encontros de vaqueiros 

e até mesmo algumas celebrações religiosas.  

Figura 47 – Fazenda Pitombeiras Atual 

 
Fonte: Acervo próprio 

Além dos cômodos criados com a ampliação da casa, o uso da cozinha anterior, assim como o 

uso da despensa foi modificado. A cozinha original deu lugar a uma segunda sala de jantar, e 

onde antes era a despensa, foram construídos três banheiros, a sala que fica sob o sótão antes 

era um quarto e não tinha porta para o exterior, mas uma janela no lugar correspondente. Os 

dois quartos que dão para a sala de jantar anteriormente não tinham janelas (Figura 48 e 

Figura 49). 

                                            
10 “A Pega de Boi nasceu nos tempos antigos, quando não havia as cercas delimitando as fazendas de criação e o 
gado era solto na caatinga. No início da seca, os fazendeiros reuniam os vaqueiros da região para pegar o boi, 
marcar a ferros, castrar e conduzir para áreas onde os pastos eram mais abundantes. Um trabalho árduo, exigindo 
muita experiência e força do vaqueiro”. (GURGEL, 2007) In: Fazenda Pitombeira – Acari RN. Disponível em: 
< http://fazendapitombeira.blogspot.com.br/>. 

http://fazendapitombeira.blogspot.com.br/
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Figura 48 – Planta Baixa da Fazenda Pitombeiras Original 

 
Fonte: Adaptado a partir de Feijó (2002) 

Figura 49 – Planta Baixa da Fazenda Pitombeiras Atual (sem anexo) 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Conforme observado na planta baixa (Figura 49), o programa atual consiste em: alpendre em 

“L”, duas salas (sendo uma sob o sótão), duas salas de jantar, dois quartos (sendo um suíte), 

sótão em um único compartimento que serve de quarto, dois banheiros voltados para a sala de 

jantar, cozinha e duas despensas.  
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Figura 50 – Fazenda Pitombeiras - Principais Ambientes 

 
Fonte: Acervo próprio 

A Figura 50 apresenta os cômodos da casa com sua respectiva mobília, grande parte 

confeccionada em madeira de boa qualidade, no entanto, desprendido de luxo, preservam em 

si a simplicidade e aconchego tão característicos da cultura sertaneja. 

O sistema construtivo das alvenarias é autoportante formado por tijolo maciço recoberto por 

camada de reboco. No caso das paredes externas a espessura chega a 56 cm, enquanto as 

internas têm em média 19 cm, tal variação se dá devido ao modo como são assentados os 

tijolos. A parede que divide a sala de jantar original e a sala de jantar 2 (onde antes ficava a 

cozinha) teve seu reboco removido na face que dá para a sala de jantar 2, expondo deste modo 

o sistema construtivo adotado e fazendo a delimitação entre o original e a ampliação. A 

cobertura é toda em telha cerâmica colonial (maiores e mais espessas que as fabricadas 

atualmente).  O piso do alpendre na fachada norte permanece original, sendo todo em pedra 

retangular com acabamento superficial irregular. A parte do alpendre lateral à casa, voltado 

para o Leste tem piso em cimento queimado. A Figura 51 mostra a parede com reboco 

descascado na sala de jantar (à esquerda) e alpendre com demarcação no piso entre o original 

e a ampliação (à direita). 

Quarto Sala sob sótão Corredor 

Sótão Sala de jantar Sala de visita 
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Figura 51 – Fazenda Pitombeiras - Sala de Jantar 2 e Alpendre em “L” 

 
Fonte: Acervo próprio 

Os ambientes internos tinham originalmente piso em tijoleira de barro, que, na restauração da 

casa, foram substituídos por cimento queimado combinado com ladrilho hidráulico. O piso do 

sótão, assim como a escada em madeira precisou ser substituído, mas permanece de tabuado 

corrido de sustentado por barrotes de seção retangular, como o anterior. A pintura interna dos 

cômodos é feita na cor branco, e a externa amarelo com detalhes em azul. As esquadrias são 

todas de “folha cega” em fichas de madeira maciça pintadas na cor azul. As janelas com 

abertura em giro, tanto com folha dividida ao meio, como em folha única; e as portas de giro, 

sendo que as que estão voltadas para o exterior tem folha dividida ao meio horizontalmente, o 

que permite a abertura superior mantendo a parte inferior trancada, funcionando deste modo 

como uma janela.  

O levantamento arquitetônico realizado, tanto nesta fazenda como nas demais, teve como 

desdobramento a modelagem geométrica tridimensional digital da casa de fazenda (Figura 52 

e Figura 53), um modo de registro que não exclui as formas tradicionais como o registro 

fotográfico, croquis e desenhos em CAD, mas as complementa e oferece uma visão mais 

ampla a respeito do edifício, favorece também ações de preservação, por proporcionar um 

material de base para intervenções e estudos posteriores. 
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Figura 52 – Modelo tridimensional digital da Fazenda Pitombeiras 

 
Fonte: Elaborado pela autora no SketchUp® 8.0 

Figura 53 – Modelo tridimensional digital da Fazenda Pitombeiras  

 

 
Fonte: Elaborado pela autora e colaboradores no Lumion® 4.0 

4.2.1.1 Monitoramento 

A casa da Fazenda Pitombeiras foi monitorada por aproximadamente 24 horas durante o dia 

30 e 31/01/2013, foi a primeira casa a ser monitorada como pré-teste do método. Os 

ambientes analisados foram o sótão, a sala de visita, o corredor, a sala de jantar e a sala sob o 

sótão (Figura 54).  
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Figura 54 – Fazenda Pitombeiras – Ambientes Monitorados 

Fonte: Elaboração da autora 

Os ambientes da sala de jantar e corredor são voltados para o Leste e estão protegidas pelo 

alpendre. Tanto a sala da frente e quanto a sala sob o sótão estão expostas à radiação solar no 

período da tarde, pois uma de suas paredes é voltada para o Oeste e não apresenta proteção 

solar. A sala sob o sótão apresenta apenas uma parede externa, enquanto que a sala de vista 

(sala da frente) apresenta três paredes externas, sendo duas sombreadas parcialmente por 

varandas. O sótão é o ambiente mais exposto à radiação solar, pois suas paredes não 

apresentam proteção solar e estão voltadas para Leste e Oeste.  

A Conforme apresentado na Tabela 1, o ambiente que apresenta menor grau de atendimento 

às estratégias bioclimáticas recomendadas é o alpendre, seguido do sótão. O papel do alpendre 

é importante no sombreamento dos outros ambientes, mas ele mesmo fica bastante exposto à 

radiação solar direta e ao ar quente e empoeirado dos períodos mais secos, devido ausência de 

vedações. No caso do sótão, o que mais prejudica o desempenho do ambiente é a grande 

exposição das fachadas ao Sol e o baixo pé-direito, uma vez que o maior ganho térmico da 

edificação se dá pela cobertura. 

Tabela 1 apresenta o resumo ilustrado das estratégias bioclimáticas adotadas na casa sede da 

fazenda Pitombeiras. Cada ambiente recebe uma pontuação de 0 a 3 conforme o grau de 

atendimento da estratégia (não, pouco, médio ou muito atendido). Comparando-se esta tabela 

com o resultado do monitoramento térmico da edificação podemos compreender melhor como 

atuam os elementos constituintes dos ambientes analisados. 

CORREDOR 

DE VISITA 

(SALA DA 

FRENTE) 

Ambientes Monitorados 
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Conforme apresentado na Tabela 1, o ambiente que apresenta menor grau de atendimento às 

estratégias bioclimáticas recomendadas é o alpendre, seguido do sótão. O papel do alpendre é 

importante no sombreamento dos outros ambientes, mas ele mesmo fica bastante exposto à 

radiação solar direta e ao ar quente e empoeirado dos períodos mais secos, devido ausência de 

vedações. No caso do sótão, o que mais prejudica o desempenho do ambiente é a grande 

exposição das fachadas ao Sol e o baixo pé-direito, uma vez que o maior ganho térmico da 

edificação se dá pela cobertura. 

Tabela 1 – Resumo das Estratégias Bioclimáticas Adotadas na Fazenda Pitombeiras 

 
Fonte: Elaboração da autora com colaboradores 

O Gráfico 2 mostra a temperatura do ar nos ambientes que foram monitorados, nele fica 

evidenciado o pequeno potencial de proteção do alpendre (no que diz respeito ao ambiente em 

si), assim como o baixo desempenho térmico do sótão.  
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Gráfico 2  – Fazenda Pitombeiras – Temperatura do ar nos ambientes monitorados 

Fonte: NASCIMENTO et al. 2013 

Os picos de temperaturas internas e externas ocorrem com pouca defasagem, indicando que 

não há atraso térmico significativo. As temperaturas dos ambientes internos da residência são 

muito próximas. Durante a noite, a temperatura externa é aproximadamente 1,5°C mais baixa 

que as internas, sendo que nas horas mais quentes do dia é aproximadamente 2,0°C mais alta, 

com exceção da temperatura do sótão. 

As diferenças entre os ambientes no térreo variam pouco entre si, a maior parte do tempo 

menos de 1,2°C. O sótão, entretanto, apresenta as maiores temperaturas, sendo até 3,7°C 

maior que dos demais ambientes. Durante o dia, ele acompanha a temperatura do ar externo e 

durante a noite acompanha as temperaturas internas.  

A semelhança entre as temperaturas do ar internas e externas indica que há ventilação natural 

causada por uma alta taxa de infiltração. Provavelmente o que ocorre é uma movimentação de 

ar ascendente exaurindo o ar quente do interior da edificação pelas frestas na cobertura de 

telha vã, de tal modo que se forma uma gradação de temperatura no sentido vertical, ou seja, 

as temperaturas são mais baixas no nível do solo e mais altas no nível do sótão. 
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Do mesmo modo que a telha exposta ao Sol é a principal fonte de calor durante o dia (Gráfico 

3), ela é também o principal sumidouro de calor durante a noite, durante o dia a telha exposta 

ao sol encontra-se com temperatura cerca de 2,0° mais elevada que a telha sombreada. Além 

disso, a cobertura tem influência no ganho térmico da edificação mitigado pela altura do pé-

direito, espessura da telha e permeabilidade do conjunto de telhas ao vento. Confirma-se deste 

modo que a solução da coberta do “núcleo de proteção” (parte da edificação delimitada pela 

caixa mural formada por espessas paredes de tijolo maciço, por vezes sombreada pelo 

alpendre) apresenta coerência com a conformação da casa como abrigo também ao clima. 

As diferenças entre as temperaturas superficiais internas e externas atingem até 5°C, 

demonstrando o efeito do atraso térmico. As superfícies externas apresentam maior variação e 

maiores temperaturas, enquanto as internas tendem a apresentar uma pequena variação.  

Gráfico 3 – Fazenda Pitombeiras – Temperaturas superficiais dos ambientes 

monitorados 

 
Fonte: NASCIMENTO et al. 2013 

A ocorrência de conforto térmico pode ser observada pelas temperaturas limites de 

desconforto ao calor (linha tracejada) e desconforto ao calor com movimento de ar (linha 

pontilhada) no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Fazenda Pitombeiras – Evolução de temperaturas e limites de desconforto 

térmico 

 
Fonte: NASCIMENTO et al. 2013 

As curvas de temperaturas do ar externo e interno são muito próximas, sendo que a 

temperatura média das superfícies internas se mantém inferior às da temperatura do ar durante 

o dia e superior durante a noite. Ao adotar a temperatura operativa como variável de conforto 

térmico, observa-se que há conforto durante o período da manhã e desconforto ao calor 

durante à tarde. 

A experiência inicial com a Fazenda Pitombeiras causou surpresa e apontou para uma direção 

que não imaginávamos: o uso combinado de duas estratégias bioclimáticas distintas, a 

ventilação natural com a inércia térmica. Na verdade já se esperava constatar a contribuição 

da inércia térmica para o conforto térmico nos ambientes de edificações como essas. 

Entretanto, o que abriu-nos o olhar para as próximas medições, foi o benefício causado pelo 

“efeito chaminé”, isto é, a ventilação proporcionada pelas altas taxas de infiltração de ar que 

entra pelas largas frestas das esquadrias e que saem pelas frestas entre as telhas da cobertura, 

produzindo um movimento do ar facilmente perceptível no interior da edificação, tal qual uma 

brisa leve ascendente, que contribui para o conforto térmico. 
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4.2.2 Fazenda Agenus  

A Fazenda Agenus (Apêndice B), construída em 1850, situa-se no município de Acari-RN e 

tem acesso por via perpendicular a rodovia RN-288 no sentido Acari-Cruzeta. Implantada em 

terreno plano, cercada por vegetação típica da caatinga arbustiva, isto é, espécies de plantas 

cujas folhas desaparecem durante o período sem chuvas, não apresenta resfriamento 

evaporativo e está orientada da pior forma possível: maiores fachadas expostas ao Sol, pois 

tem suas maiores dimensões voltadas para Leste e Oeste. (Figura 55).  

Figura 55 – Implantação da Fazenda Agenus com Coordenadas 

 
Fonte: Adaptado do Google Maps 2014 © 

Bem próximo e a Sudeste da casa, há duas árvores, que proporcionam um pouco de 

sombreamento à fachada no período da manhã (Figura 56). O curral situa-se a Sudoeste da 

casa. Além de sombrear, as árvores também funcionam como uma barreira aos ventos fortes 

(que na região são predominantemente Sul, Sudeste e Leste), pois a casa encontra-se em um 

contexto descampado, onde os ventos atingem velocidades maiores.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
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Figura 56 – Fazenda Agenus 

    
Fonte: Acervo próprio 

O programa funcional é bastante simples e praticamente não foi alterado, exceto pelo 

acréscimo do banheiro. Seus ambientes são: alpendre, sala de visita, sala de jantar, três 

quartos (um deles transformado em suíte pelo acréscimo de um banheiro), corredor, cozinha e 

sótão (com dois ambientes e um paiol) (Figura 57). 

Figura 57 – Planta Baixa da Fazenda Agenus 

  
Fonte: Elaborado pela autora 

A alvenaria é autoportante de tijolo maciço e as paredes externas têm espessura entre 35 e 40 

cm, enquanto as internas têm em média 15 cm. A cobertura, assim como nas demais casas, é 

em espessas telhas cerâmicas do tipo colonial. O banheiro é um acréscimo à edificação 

original e está conectado ao quarto por meio de um pergolado. O piso do alpendre é de 
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cimento queimado, a soleira da porta principal é em pedra. Com exceção da sala de visita e do 

Quarto 1, que são em tijoleira de barro, todos os demais cômodos têm piso de cimento 

queimado. O sótão tem um dos cômodos com parede sem reboco e todo o piso é feito de 

tábuas de madeira apoiadas em barrotes de seção quadrada, a escada de acesso, também em 

madeira, tem pisos com espaçamentos e tamanhos irregulares. Todas as paredes são pintadas 

na cor branca, sendo que externamente a pintura está bastante desgastada. As esquadrias são 

todas em fichas de madeira. As janelas e portas internas de giro em folha única e as portas que 

dão para fora da casa seguem o padrão de folhas divididas horizontalmente ao meio. O 

modelo tridimensional apresentado na Figura 58 e Figura 59 permite compreender melhor a 

relação dos ambientes entre si, bem como o tipo de acabamento que é aplicado no piso de 

cada um dos cômodos, e a relação da casa com a paisagem do entorno. 

Figura 58 – Modelo tridimensional digital da Fazenda Agenus  

 
Fonte: Elaborado pela autora no SketchUp® 8.0 

Figura 59 – Modelo tridimensional digital da Fazenda Agenus 

 
Fonte: Elaborado pela autora e colaboradores no Lumion® 4.0 
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4.2.2.1 Monitoramento 

A casa da Fazenda Agenus foi monitorada por 33 horas entre os dias 28 e 29/09/2014 

(mesmos dias da casa da Fazenda Garrotes), iniciando-se às 8h00 do dia 28/09 e sendo 

finalizado às 17h00 do dia 29/09.  Os ambientes analisados foram: a sala de visita, a sala de 

jantar, os quartos 01 e 02, a suíte e a cozinha (Figura 60). 

Figura 60 – Fazenda Agenus - Ambientes Monitorados 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Assim como a fazenda Pitombeiras, a casa da fazenda Agenus tem uma orientação bastante 

desfavorável em relação ao movimento do Sol, pois suas maiores fachadas estão dispostas no 

sentido Leste-Oeste e sem sombreamento, o que faz da casa mais exposta ao Sol. A sala de 

visita, o sótão e a cozinha apresentam vãos alongados que vão desde a fachada Leste até a 

fachada Oeste, e deste modo sofrem influência no ganho térmico por meio da radiação solar 

nas paredes externas tanto pela manhã como à tarde. Enquanto a sala de jantar e o quarto 02 

recebem Sol em suas paredes externas apenas pela manhã, o quarto 01 e a suíte recebem 

radiação solar apenas à tarde. O alpendre, por estar posicionado na fachada Sul, pouco 

coopera para melhorar o desempenho térmico da edificação. 

A Tabela 2 contém o resumo ilustrado das estratégias bioclimáticas adotadas na casa da 

fazenda Agenus. O desempenho da edificação pode ser classificado de modo geral como 

“bom”, de acordo com as estratégias bioclimáticas adotadas.  
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Tabela 2 – Resumo das Estratégias Bioclimáticas Adotadas na Fazenda Agenus 

Fonte: Elaborado pela autora 

O quarto 01 é o ambiente que apresenta menor pontuação no que diz respeito às estratégias 

bioclimáticas adotadas. Além de ter um vão de pouca altura e cobertura pouco permeável ao 

fluxo de ar ascendente, a única parede externa do quarto 01 é voltada para Oeste e sem 

sombreamento na qual se insere uma pequena abertura que pouco tem serventia na ventilação 

do ambiente, uma vez que durante a maior parte do ano os ventos predominantes têm sentido 

Sudeste com variação para Sul e Leste. Entretanto, no que diz respeito ao monitoramento da 

temperatura, o quarto 01 foi o que apresentou melhor desempenho térmico comparado aos 

demais ambientes (Gráfico 5). Tal aparente contradição fez refletir a respeito de qual o fator 

foi diferencial para este cômodo. Mesmo com baixo grau de atendimento à grande parte das 

estratégias bioclimáticas, a temperatura operativa no quarto 01 chega a ser 2,0ºC mais baixa 

que na suíte (que fica ao lado) durante a tarde. Possivelmente o forro de madeira seja o fator 

que mais pesa na redução do ganho térmico neste cômodo especificamente, pois conforme 

observado na análise da Fazenda Pitombeiras, a telha exposta ao Sol é a principal fonte de 

calor. A permeabilidade das telhas funciona como um escape para o ar quente durante a noite, 
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por isso a redução da temperatura no quarto 01 ocorre de forma menos acentuada que nos 

demais ambientes.  

O Gráfico 5 mostra a evolução das temperaturas operativas dos ambientes da fazenda Agenus 

ao longo do dia monitorado com a delimitação dos limites de conforto térmico. De modo 

geral, considerando a temperatura operativa como variável de conforto, a casa apresentou um 

bom desempenho térmico. Apenas a cozinha e a suíte mediram temperatura superior à 

temperatura de conforto, mas dentro dos limites de conforto com movimento de ar. Mesmo 

dentro dos limites de conforto os ambientes que apresentaram piores resultados foram: a 

cozinha, seguida da suíte e do sótão. Os três têm, tanto a cobertura como pelo menos uma 

fachada exposta ao Sol. Além disso, a casa estava ocupada no momento em que realizamos as 

medições e o fogão à lenha aceso para preparo do almoço, como fonte de calor, contribuiu 

para elevar ainda mais a temperatura da cozinha.  

Gráfico 5 – Fazenda Agenus – Evolução de temperaturas operativas e limites de 

desconforto térmico 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Para efeito de comparação da evolução das temperaturas: do ar, radiante média e operativa 

(superficiais), selecionamos o quarto 01 como exemplo (Gráfico 6).  

Gráfico 6 – Fazenda Agenus – Evolução de temperaturas: do ar, radiante média e 

operativa do quarto 01 com limites de desconforto térmico. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

A temperatura do ar mostra-se mais elevada que a temperatura radiante média durante o dia 

(cerca de 2,0ºC), e seu pico acontece cerca de 5 horas mais cedo. À noite a temperatura do ar 

e temperatura das superfícies tende a igualar-se. A temperatura operativa, média entre as duas 

primeiras, é a que adotamos para proceder às análises segundo método proposto por de Dear 

(2003). 
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4.2.3 Fazenda Garrotes  

A Fazenda Garrotes (Apêndice C) foi construída em 1880 e seu primeiro proprietário foi Félix 

Bezerra. Em 1952 a casa foi comprada por Sátiro Bezerra de Araújo Galvão, pai de Inalda de 

Araújo Bezerra, atual proprietária. Ao adquirir a casa, o Sr. Sátiro realizou algumas pequenas 

modificações para atender à solicitação de sua esposa, como o acréscimo de um banheiro com 

acesso pela cozinha.  

Figura 61 – Implantação da Fazenda Garrotes com Coordenadas 

 
Fonte: Adaptado do Google Maps 2014 © 

Ao Sul/Sudoeste da casa há um açude, que em períodos de cheia chega a transbordar para os 

contornos Sudeste/Leste da fazenda, deixando-a quase ilhada, e limitando seu acesso pela 

estrada ao Norte e aumentando a distância a ser percorrida para chegar até a rodovia mais 

próxima (Figura 61). A paisagem do entorno, vista da fazenda, é contornada por belas serras e 

serrotes. Ao Norte e Noroeste da casa estão os currais e armazéns, além da casa do morador. 

Conforme pode ser visto na Figura 62, a casa está implantada num ponto mais elevado e é 

circundada por vegetação que se distancia da tradicional caatinga arbustiva pela presença de 

carnaubeiras e outras espécies típicas de áreas alagadiças. 
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Figura 62 – Fazenda Garrotes 

 
Fonte: Acervo próprio 

Além das características de sua implantação, a fazenda Garrotes destaca-se pelo porte e amplo 

programa. Os ambientes são: alpendre, sala de visita, sala de jantar, quatro quartos, uma 

saleta, um depósito, duas cozinhas, um banheiro, quintal murado e três armazéns (Figura 63). 

Com exceção do acréscimo do banheiro, a proprietária não soube responder sobre possíveis 

reformas e mudanças de usos nos demais ambientes. Apesar de apresentar pé-direito bastante 

elevado na sala de jantar e outros cômodos que ficam abaixo da cumeeira, não há qualquer 

indício de que em algum tempo houvesse sótão na casa.  
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Figura 63 – Planta Baixa da Fazenda Garrotes 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Assim como nas demais casas, as alvenarias autoportantes de tijolo maciço compõem o 

sistema estrutural das paredes. As externas variam de 37 a 64 cm, e as internas de 17 até 47 

cm. Com exceção do alpendre da área de serviço, que é coberto com telhas cerâmicas mais 

finas produzidas na atualidade, a cobertura da casa é toda em grossas telhas cerâmicas 

coloniais. De acordo com a proprietária da casa, uma parte do madeiramento da cobertura 

teve de ser substituído, principalmente as ripas. O piso do alpendre é todo em tijoleira de 

barro, e os cômodos dividem-se entre os que têm piso de cimento queimado e os que ainda 

preservam o piso em tijoleira. A pintura branca tanto no exterior, como interior da casa é feita 

a base de cal. Em todos os ambientes há um rodapé feito com tinta óleo na cor amarela, a 

mesma pintura se faz presente no contorno de portas e janelas. As esquadrias são todas em 

fichas de madeira maciça pintadas na cor azul. Curiosamente, não há uniformidade no 
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tamanho das portas internas. Algumas são mais baixas (ex.: quarto 3 e 4) e outras mais altas 

(ex.: quarto 1). 

Na Figura 64 vemos a relação de cheios e vazios entre o volume principal, a cozinha, os 

armazéns e o quintal posterior e o pátio na lateral em frente à cozinha. Na Figura 65, por sua 

vez, fica mais claro a existência do açude que aparece nas fotos encoberto por vegetação, 

nesta figura também fica claro o quanto a casa é elevada do nível do solo. 

Figura 64 – Modelo tridimensional digital da Fazenda Garrotes  

 
Fonte: Elaborado pela autora e colaboradores no SketchUp® 8.0 

Figura 65 – Modelo tridimensional digital da Fazenda Garrotes 

 
 Fonte: Elaborado pela autora e colaboradores no Lumion® 4.0 
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4.2.3.1 Monitoramento 

A casa sede da Fazenda Garrotes foi monitorada por 33 horas entre os dias 28 e 29/09/2014, 

iniciando-se às 9h00 do dia 28/09/2014 e sendo finalizado às 18h00 do dia 29/09/2014. Os 

ambientes analisados foram: o alpendre, a sala de visita, a sala de jantar, os quartos 1 a 4, a 

saleta e o depósito (Figura 66). 

Figura 66 – Fazenda Garrotes – Ambientes Monitorados 

 
Fonte: Elaborado pela autora  

A fachada principal da casa está voltada para sudeste e tem o alpendre em toda a sua extensão 

como um lugar para receber pessoas e proteger o núcleo principal da casa. O quanto 01 tem 

uma de suas paredes externas protegidas pelo alpendre e outra exposta ao Sol da tarde. A sala 

de visita tem a sua única parede externa protegida pelo alpendre, e o quarto 02 tem uma 

AMBIENTES MONITORADOS 



110 
 

parede protegida pelo alpendre e outra exposta ao Sol pela manhã. Na parte mais central da 

casa está a sala de jantar, que conecta vários cômodos da casa; e o quarto 03 que não tem 

qualquer comunicação com o ambiente externo à casa. Há uma saleta conectada ao quarto 02, 

que tem um alto pé-direito (assim como os demais ambientes que ficam abaixo da cumeeira) e 

uma parede externa voltada para Leste. O quarto 04 e o depósito têm suas paredes externas 

voltadas para Noroeste. E a cozinha é o ambiente que apresenta pior configuração, pois duas 

de suas paredes externas estão expostas ao Sol durante a tarde. 

A Tabela 3 apresenta o resumo das estratégias bioclimáticas adotadas na casa da fazenda 

Garrotes. De acordo com este resumo a fazenda Garrotes tem alto grau de atendimento das 

estratégias bioclimáticas pré-definidas. Com exceção do alpendre, quarto 04, depósito e 

cozinha, todos os demais ambientes classificam-se como ótimos considerando o total de 

estratégias atendidas. 

Tabela 3 – Resumo das Estratégias Bioclimáticas Adotadas na Fazenda Garrotes 

 
Fonte: Elaborado pela autora   

Os ambientes monitorados, com exceção da cozinha, apresentaram temperaturas operativas 

(Gráfico 7) dentro da faixa de conforto. Além da exposição ao Sol durante a tarde e baixo pé-

direito, na cozinha o tradicional fogão à lenha estava sendo utilizado para preparar refeições 

no dia do monitoramento, o que contribuiu para o aumento da temperatura no ambiente. 

Entretanto, com o movimento de ar de aproximadamente 1,0m/s na cozinha alcança conforto 
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térmico em todas as horas do dia, o que não é difícil de acontecer, pois ela tem aberturas 

posicionadas nas três paredes externas o que favorece à ventilação controlada, quando 

necessário.   

Gráfico 7 - Fazenda Garrotes – Evolução de temperaturas operativas e limites de 

desconforto térmico 

Fonte: Elaborado pela autora 

Uma característica desta casa é ter ambientes de pé-direito bastante elevado sem sótão. Outra 

característica é a fluidez para o ar ascendente: em alguns dos ambientes como quarto 03 e 04, 

há pequenas aberturas bem no alto da parede que os divide; e entre a sala de visita e quarto 02 

a parede que os separa não chega até o teto.  As características da implantação desta casa 

também estão diretamente ligadas ao desempenho térmico de seus ambientes, especialmente 

no que diz respeito à remoção do calor por meio da ventilação.  A casa está implantada em um 

platô elevado em relação ao restante do terreno favorecendo a ventilação, há presença de um 
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açude no entorno imediato que contribui para o resfriamento evaporativo e para que a 

vegetação (tanto para sombreamento como para o recobrimento do solo) permaneça verde.  

4.2.4 Fazenda Palma (Casa Rural Assis Ageu) 

A Fazenda Palma (Apêndice D), atual Casa Rural Assis Ageu está situada no Distrito da 

Palma, município de Caicó, à margem da rodovia RN-89 (Figura 67 e Figura 68). Ela teve sua 

construção em meados do século XIX e pertenceu inicialmente ao Padre Gil Brás de 

Figueiredo. Implantada sobre um terreno de topografia ligeiramente plana e elevada do nível 

da rua, com acesso por meio de um platô, a casa está orientada de frente para o nascente. 

Figura 67 – Implantação da Fazenda Palma com Coordenadas 

 
Fonte: Adaptado do Google Maps 2014 © 

Figura 68 – Fazenda Palma (Fachada Leste) 

 

Fonte: Acervo Próprio 
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O programa é composto de: sala de visita, sala do oratório, sala de jantar, cozinha 1 e 2, dois 

quartos no térreo e dois quartos no sótão, que onde estão mais dois ambientes além do paiol. 

De todos os sótãos vistos nas casas estudadas este é, de longe, o maior de todos, com quatro 

compartimentos. O acesso ao sótão ocorre por meio de uma escada rústica de lance único, 

feita com madeiramento local e sem padronização de seus espelhos e pisos. 

Figura 69 – Fazenda Palma (Fachada Leste) 

  
Fonte: Elaboração da autora 

O sistema construtivo da alvenaria é autoportante e estrutural, composto por tijolos maciços 

recobertos por camada de reboco. A espessura das paredes chega a variar entre 20 cm 

(internas) e 58 cm (externas). O piso original é todo em tijoleira, mas alguns ambientes 

tiveram seus pisos cimentados. A cobertura é composta por pesadas telhas cerâmicas coloniais 

e madeiramento confeccionado a partir de espécies de árvores nativas: pereiro, nos caibros; e 

aroeira nas ripas e linhas. 

As esquadrias em “folhas cegas” de fichas em madeira de umarú. As janelas são todas de uma 

folha e giro para o interior dos ambientes, já as portas apresentam três configurações: com 

uma ou duas folhas (as que separam os ambientes internos); e portas com uma folha dividida 
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ao meio horizontalmente, de modo que quando a parte de baixo estiver trancada, a parte 

superior pode ser aberta, funcionando como uma janela, quando assim se desejar. 

Por funcionar atualmente como modesto memorial da cultura local, a Fazenda Palma, 

atualmente denominada Casa Rural Assis Ageu ainda preserva mobília e utensílios que 

embora estejam em desuso, são trazidos à memória e ao conhecimento daqueles que visitam a 

casa. De caráter utilitário, em geral o mobiliário é simples e produzido a partir de materiais à 

disposição no local, por exemplo, a madeira de árvores nativas e couro produzido nas próprias 

fazendas de gado. Na sala de jantar se encontra preservada uma grande mesa em madeira 

outrora utilizada nas principais refeições do dia, estando a família toda reunida (hábito 

frequente nas relações familiares patriarcais antigas). A cozinha é marcada pela presença de 

um fogão à lenha feito em alvenaria, bem como de utensílios tais quais potes em barro, pilão 

em madeira, tachos metálicos e grandes colheres de pau. Além de lamparinas, utilizadas para 

iluminação dos diversos cômodos da casa. Destaca-se ainda, a presença de alguns utensílios 

destinados às atividades de subsistência da família, como a rede de pesca do tipo arrasto e 

armadilhas para a captura de onça, as aratacas. 

Figura 70 – Modelo tridimensional digital da Fazenda Palma 

  
Fonte: Elaboração da autora e colaboradores no SketchUp® 8.0 

A fazenda Palma apresenta um estado mais degradado que os outros exemplares aqui 

estudados, mas conforme pode ser visto nas Figura 70 e Figura 71, a documentação por meio 

da modelagem geométrica digital tridimensional permite visualizar a edificação em um 

estágio mais conservado que o atual, e livre da deterioração de seus elementos.  
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Figura 71 – Modelo tridimensional digital da Fazenda Palma 

 

Fonte: Elaboração da autora e colaboradores no Lumion® 4.0 

4.2.4.1 Monitoramento 

A casa sede da Fazenda Palma foi monitorada por 29 horas entre os dias 16 e 17/08/2014, 

iniciando-se às 12h00 do dia 16/08/2014 e sendo finalizado às 17h00 do dia 17/08/2014. Os 

ambientes monitorados foram: sala de visita, sala do oratório, sala de jantar, quarto 02, 

cozinha e o quarto 01 do sótão (Figura 72). 

Esta casa não tem alpendre e no entorno há poucas árvores para sombreamento. A orientação, 

porém, ocorre da melhor maneira possível: as menores fachadas estão voltadas para Leste-

Oeste, contribuindo para que as paredes externas tenham a mínima exposição à radiação solar 

direta possível. Embora a cozinha seja o cômodo monitorado que está posicionado na fachada 

Oeste, a presença do banheiro atua como uma barreira de proteção à radiação solar direta.  
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Figura 72 – Fazenda Palma – Ambientes monitorados 

 
Fonte: Elaboração da autora 

A Tabela 4 sintetiza as estratégias bioclimáticas que podem ser observadas nos cômodos da 

casa da fazenda Palma.  De acordo com a tabela o cômodo classificado como “ótimo” devido 

maior grau de atendimento das estratégias é a sala de visita. 

Tabela 4 – Resumo das Estratégias Bioclimáticas Adotadas na Fazenda Palma 

 
Fonte: Elaboração da autora 
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O desempenho térmico verificado por meio do monitoramento dos ambientes (Gráfico 8) 

revelou que a falta de sombreamento na fachada Leste faz com que a temperatura operativa 

destes ambientes seja mais elevada que os demais cômodos cerca de 2,0ºC (exceto o sótão) 

pela manhã, esta diferença de temperatura se reduz gradativamente com o passar das horas à 

tarde. Em média, durante todo o dia, o sótão apresenta temperatura operativa 1,0ºC mais 

elevada que os ambientes que estão logo abaixo deste.  

Gráfico 8 - Fazenda Palma – Evolução de temperaturas operativas e limites de 

desconforto térmico 

 
Fonte: Elaboração da autora 

O ganho térmico pela radiação solar à tarde reflete-se nas temperaturas operativas da cozinha 

no horário da noite, o que indica o efeito do atraso térmico produzido pela massa térmica da 
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envoltória. Não houve influência do fogão como fonte de calor para a cozinha porque a casa 

não está habitada, mas apenas funciona como um memorial da cultura sertaneja. 

Mesmo havendo diferenças de desempenho entre os ambientes, a temperatura operativa de 

todos os cômodos permanece em conforto térmico durante todo o dia. Neste fato deve ser 

considerado que as medições nesta casa ocorreram no mês de agosto, quando as temperaturas 

médias ainda não tão elevadas quanto no verão. Isso não desqualifica o bom desempenho 

térmico desta edificação, pois ainda que as temperaturas operativas dos ambientes que 

apresentaram pior desempenho térmico fossem elevadas em 2,5ºC ainda assim o conforto 

poderia ser alcançado com o movimento de ar na velocidade de aproximadamente 1,0 m/s. 

4.2.5 Fazenda Penedo 

A Fazenda Penedo (Apêndice E), situada no município de Caicó, foi construída em meados de 

1850, para o prof. Joaquim Apolinar Pereira de Brito, um dos principais professores no início 

do processo educativo de Caicó. Posteriormente, a casa foi herdada pelo neto do prof. 

Joaquim Apolinar, Celso Affonso Dantas, o último coronel de Caicó, que também foi prefeito 

intendente, juiz de paz, dono do primeiro banco de Caicó e comerciante. Atualmente, a 

Fazenda Penedo pertence aos herdeiros de José Evaristo de Medeiros. 

Embora a Fazenda Penedo apresente a peculiaridade de ter sido envolvida pela área urbana da 

cidade de Caicó, ela possui características próprias de uma fazenda de criar, com os seus 

equipamentos que subsidiam a atividade pecuarista e agrícola. O terreno da casa sede, 

conhecida como Casa Grande do Penedo, situa-se à Rua Senador José Bernado, com a qual 

faz limite a Noroeste (Figura 73). 
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Figura 73 – Implantação da Fazenda Penedo com Coordenadas 

 

Fonte: Adaptado do Google Maps 2014 © 

Diante da fachada onde se situa o longo e largo alpendre (Figura 74), a Nordeste da casa, onde 

hoje são os currais, havia a extinta senzala; e ao Sul, próximo ao acesso de serviço, os 

armazéns para estoque de algodão.  

Figura 74 – Fazenda Penedo (Fachada Nordeste) 

 

Fonte: Acervo Próprio 

O amplo alpendre existente na Casa Grande do Penedo (Figura 75), voltado para o nascente e 

com vista para a bela Serra de São Bernardo, consiste não somente em um espaço de 

transição, mas além de proteger a entrada principal da casa e fazer a integração do interior da 

casa com a paisagem circundante, era usado para receber fazendeiros e amigos do coronel. De 
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acordo com o relato de um dos herdeiros, as pessoas costumavam se reunir no alpendre para 

observar o tempo e tentar adivinhar se haveria chuvas ou não, prevendo se o inverno seria 

bom.  

Figura 75 – Alpendre da Fazenda Penedo 

    

 
Fonte: Acervo Próprio 

Além o alpendre, o programa da casa grande do Penedo é composto por: sala de visita, duas 

salas de jantar, cinco quartos, dois banheiros, dependência (antigamente era o quarto do 

capataz), cozinha, despensa subdividida em três compartimentos (Figura 76). 
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Figura 76 – Planta Baixa da Fazenda Penedo 

 
Fonte: Elaboração da autora e colaboradores 

A fazenda Penedo, como as demais casas estudadas, tem paredes externas bem espessas em 

alvenarias autoportante de tijolo maciço. As espessuras das paredes externas variam de 35 a 

58 cm, e as internas de 20 até 35 cm. Diversas das paredes internas não chegam até a 

cobertura, o que favorece o fluxo de ar ascendente, conforme pode ser visto na Figura 77. 

Com exceção do quarto de dependência, que é coberto com telhas cerâmicas mais finas das 

que são produzidas na atualidade, a cobertura da casa é toda em grossas telhas cerâmicas 

coloniais sem forro. O piso é o mesmo em todos os cômodos da casa, um cimento queimado 

com detalhes decorativos. Com respeito a pintura, tanto no exterior, como interior da casa as 

paredes são brancas com rodapé na cor vermelho terracota, com exceção da cozinha e 

despensas que são pintadas em amarelo. As esquadrias são todas em fichas de madeira 

maciça, pintadas na cor azul turquesa. A maioria das janelas tem folha dupla e giro para o 

interior dos ambientes, mas também há algumas de folha única, já as portas apresentam três 
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configurações: com uma ou duas folhas (as que separam os ambientes internos); e portas com 

uma folha dividida ao meio horizontalmente, podendo ter função de janela.  

Figura 77 – Modelo tridimensional digital da Fazenda Penedo  

 
Fonte: Elaboração da autora e colaboradores no SketchUp® 8.0 

A fazenda Penedo tem importante papel na história do município de Caicó, e seu destino é 

uma incógnita por conta de partilha de herança. A Figura 78 apresenta o modelo 

tridimensional digital da casa como instrumento de documentação deste belo patrimônio 

edificado. 

Figura 78 – Modelo tridimensional digital da Fazenda Penedo  

 

  
Fonte: Elaboração da autora e colaboradores no Lumion® 4.0 
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4.2.5.1 Monitoramento 

A casa sede da Fazenda Penedo foi monitorada por 25 horas entre os dias 16 e 17/08/2014, 

iniciando-se às 17h00 do dia 16/08/2014 e sendo finalizado às 18h00 do dia 17/08/2014. Os 

cômodos monitorados foram: o alpendre, a sala de visita, as duas salas de jantar, os cinco 

quartos, a cozinha e a dependência (Figura 79). 

Juntamente com a fazenda Garrotes, a fazenda Penedo é uma das que melhor atende às 

estratégias bioclimáticas recomendadas tanto no que diz respeito à implantação da casa como 

na edificação em si (Tabela 5). Nela também não há sótão, o que resulta em ambientes com 

altos pés-direitos. A fachada principal, que tem acesso pelo alpendre, está voltada para 

Nordeste; nela se distribuem quatro dos cinco quartos da casa e a sala de visita. A parede que 

divide a sala de visita o quarto 03, assim como a que divide as salas de jantar do quarto 05 não 

chegam até o teto, o que favorece o livre fluxo de ar ascendente ao ponto mais elevado da 

cobertura, a cumeeira.  

Figura 79 – Fazenda Penedo – Ambientes Monitorados 

 
Fonte: Elaboração da autora 



124 
 

Tabela 5 – Resumo das Estratégias Bioclimáticas Adotadas na Fazenda Penedo 

 

 
Fonte: Elaboração da autora 



125 
 

A sala de jantar 02, o quarto 04 e a dependência são os ambientes mais expostos ao Sol da 

tarde, sendo que a dependência tem como agravante o baixo pé-direito, as telhas menos 

espessa que no restante da casa e as paredes externas mais finas. 

Todos os cômodos da casa apresentam temperaturas operativas dentro da faixa de conforto 

(Gráfico 9), sem a necessidade de recorrer à movimentação de ar, dando-nos uma margem 

para que em dias mais quentes o conforto possa ser alcançado por meio de uma brisa de 

aproximadamente 1,0m/s. 

Gráfico 9 - Fazenda Penedo – Evolução de temperaturas operativas e limites de 

desconforto térmico 

  
Fonte: Elaboração da autora 

Analisando de forma comparativa os ambientes monitorados, há uma diferença de 

aproximadamente 2,0ºC entre os ambientes que têm uma de suas paredes expostas ao Sol 

(sala de jantar 02, quarto 04) e aqueles que têm suas únicas paredes externas sombreadas pelo 

alpendre (sala de visita e quarto 03).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pesquisar as casas de fazenda do Seridó é adentrar num universo de descobertas sobre a 

cultura sertaneja da região. Nestas construções observam-se as características, costumes, 

tradições, contexto socioeconômico, bem como o uso de técnicas, materiais e sistemas 

construtivos próprios da região que conferem identidade e evidenciam o caráter vernacular 

destas edificações. Mas de todas as descobertas sobre essas casas destacam-se a flexibilidade 

e versatilidade que elas possuem, isto é, programa dessas casas não é estático, pois os 

ambientes que em determinado momento têm uma função, podem rapidamente ser ajustados 

para atender a novas necessidades. Diferentemente do que se pensa sobre as casas de fazenda 

do Seridó, elas não são todas iguais, embora sejam parecidas se comparadas por um olhar 

pouco atento. Tanto a análise acurada feita por Feijó (2002) sobre as plantas baixas, como o 

estudo tipológico realizado neste trabalho, que considerou as caixas murais destas casas, 

identificam a diversidade na distribuição e conexões dos espaços, bem como quanto à 

existência de alpendre e forma da caixa mural, entre outros fatores. Deste modo, contesta-se a 

frase: “Quem viu uma, viu todas” do engenheiro francês Vauthier sobre as casas brasileiras do 

século XIX. 

A arquitetura rural seridoense é marcada por diversos espaços de transição e ambientes com 

portas que os conectam a vários outros ambientes. A versatilidade também se faz presente no 

que diz respeito à mobília utilizada. Os bancos de madeira e tamboretes (banquinhos de 

madeira com assento em couro) podem facilmente carregados de um ambiente para o outro, 

assim como as cadeiras com estrutura dobrável em madeira e assento em tecido 

(espreguiçadeiras) que são ainda mais fáceis de transportar, e, uma vez que se encontram 

tornos para armar redes em quase todos os ambientes, qualquer ambiente que funciona como 

sala de visitas ou de jantar pode transformar-se em dormitório. A hospitalidade tão 

característica do povo seridoense se traduz em flexibilidade quando são analisados os 

ambientes e mobília. 

A melhor forma de caracterizar a casa de fazenda seridoense seria defini-la como sendo um 

abrigo flexível, pois além da versatilidade dos ambientes, ela consiste em um excelente 

espaço de proteção, especialmente no que diz respeito às características hostis do clima 

semiárido. Mesmo diferindo em forma, distribuição espacial dos ambientes internos e na 

existência de alguns elementos tais como sótão e alpendre, tais casas, de acordo com as 
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medições realizadas nos exemplares representativos, apresentam-se como uma boa alternativa 

de proteção em relação ao clima semiárido. Contudo, é necessário destacar que o bom 

desempenho térmico destas casas é proporcional à quantidade de estratégias bioclimáticas 

para o clima semiárido que se atendem de forma correlacionada. O monitoramento térmico 

dessas edificações revela que as casas que apresentam melhores desempenhos térmicos são 

justamente aquelas que atendem todas ou quase todas as estratégias bioclimáticas 

recomendadas. 

Normalmente, as estratégias têm aplicações correlacionadas, isto é, podem ter o desempenho 

potencializado quando usadas simultaneamente, como é o caso da altura do vão somada a 

permeabilidade da cobertura, favorecendo o “efeito chaminé” (exaustão do ar quente pelas 

frestas da cobertura). A ventilação seletiva, quando associada ao resfriamento evaporativo 

(presença de lamina d’água no sentido dos ventos predominantes), é ainda mais favorável, não 

somente para eliminar o calor como também para minimizar os efeitos desagradáveis do ar 

empoeirado, comum em períodos mais secos nessa região. 

Os alpendres, embora não sejam os melhores ambientes para permanência prolongada por 

terem grande exposição à radiação direta e indireta, contribuem fortemente para o bom 

desempenho térmico da edificação, uma vez que o sombreamento das fachadas 

(especialmente aquelas que estão voltadas para Leste e Oeste) é uma das estratégias que mais 

podem contribuir na redução do ganho térmico da edificação por meio das alvenarias.  

O monitoramento térmico das edificações apresentou bons resultados na maioria das casas, 

sobretudo nas casas Penedo (Caicó) e Garrotes (Acari) que apresentam maior grau de 

atendimento às estratégias bioclimáticas para o clima semiárido. Torna-se importante observar 

que nestas duas casas não há presença de sótão, embora, nos dois casos, haja altura mais do 

que suficiente para sua execução. Aponta-se para a probabilidade de que a altura do vão, 

somada à permeabilidade e massa térmica da cobertura sobrepõem-se à existência do sótão no 

que diz respeito à contribuição para o melhor desempenho térmico da edificação. 

No tocante à expansão do registro existente sobre do patrimônio arquitetônico rural da região 

do Seridó, este trabalho apresenta-se como um bom início com os levantamentos 

pormenorizados somados à modelagem geométrica digital tridimensional dos cinco 

exemplares da amostra. Este feito terá desdobramentos com a continuidade do projeto de 

extensão, financiado pela Pro-Reitoria de Extensão da UFRN e intitulado: “A fazenda de criar 
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seridoense: documentação de uma referência para construção no clima quente e seco”, 

aprovado para este ano de 2015 que visa à documentação e registro destas edificações. Além 

disso, ao longo da pesquisa foram publicados alguns artigos científicos para divulgação dos 

resultados obtidos.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – FICHA DE INVENTÁRIO DA FAZENDA PITOMBEIRAS 

Projeto 

Inventário morfológico e de conforto Unidade  

Responsável Ariane Data 31 /  01   / 2013 

Identificação e localização do imóvel 

Cidade Acari 

Localidade/Bairro Zona Rural 

Denominação Fazenda Pitombeiras 

Endereço   
  

Coordenadas GPS    

Contextualização histórica 
Data de 
construção 1870 

Informações 
sobre a 
construção 

O proprietário mais antigo foi Manoelzinho da Pitombeira. Depois passou para Quinta 
Servita (Joaquim Servita de Pereira Brito), e em 1920 foi vendida para João Odorico 
(João Silvério de Araújo). Atualmente pertence a Marcos Dantas Nepomuceno. 

Proprietário 
Antigo 

João Silvério de Araújo 
(provavelmente) Atual Marcos Dantas Nepomuceno 

Uso antigo Residência Atual Residência/Memorial do Vaqueiro 

Reformas 

Foi construído um alpendre lateral, peças de madeira foram substituídas, os pilares do 
alpendre frontal foram refeitos de acordo com o modelo dos originais e com madeira 
antiga (de demolição). Também os armadores de rede foram refeitos de acordo com o 
modelo original. O piso é novo, de cimento queimado e ladrilho hidráulico. 

Localização e implantação 
Implantada num alto, com currais a Norte da casa. 
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Caracterização 
 Conservação Preservação 

[ x ] Bom     [    ] Regular    [    ] Precário    [    ] 
Ruínas 

 

[    ] Preservado   [ x ] Modificado    [    ] 
Descaracterizado 

 
   Integra conjunto?  [ x ] Sim     [    ] Não   Insere-se na 

paisagem?  [  x  ] Sim    [    ] Não 

Números de 
pavimentos 

Acima do solo: 1 

 

Total de pavimentos: 1 

 Uso do sótão: Sim 

 

 Paredes externas Paredes internas 

 Descrição Informação imagética  Descrição Informação imagética 

E
st

ru
tu

ra
 

 
 
Alvenaria 

 

 
 
Alvenaria 

 

M
at

er
ia

is
 

Alvenaria  Alvenaria 

 

C
or

es
 

 
Amarelo e azul 

 

Branco e 
azul 

 

T
ex

tu
ra

s      

 
 Fundação: 

Cobertura 
Tipo: 

 

                  [ ] 1 água 
                  [ ] 2 águas 
                  [ ] 3 águas 
                  [ ] 4 águas 
                  [ ] laje plana 
                  [  x*   ] outra: várias águas  

Material: 

 

                  [ x ] Telha cerâmica 
                  [ ] Telha metálica 
                  [ ] Telha de madeira  
                  [   ] Outro 

Estrutura: 

 

                  [ x ] Madeira 
                  [ ] Metálica 
                  [    ] Outro 
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 Descrição: Informação imagética: 

E
sq

ua
dr

ia
s 

 
 

Em madeira pintada 

   
 

R
ev

es
tim

en
to

 d
e 

pi
so

  
Cimento queimado e 
ladrilho hidráulico 

    

 Descrição: Informação imagética:  Descrição: Informação imagética: 

Fo
rr

os
 

 
 

Telha vã 

 

B
en

s M
óv

ei
s 

 

     

Modificações visíveis importantes: 
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Croqui da planta baixa e elevações: 
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APÊNDICE B – FICHA DE INVENTÁRIO DA FAZENDA AGENUS 

Projeto 

Inventário morfológico e de conforto Unidade  

Responsável Joyce Data 03 / 05 / 2014 

Identificação e localização do imóvel 

Cidade Acari 

Localidade/Bairro Sítio Agenus 

Denominação Saco dos Pereira 

Endereço Estrada Acari-Pinturas 
Coordenadas 
GPS   

Contextualização histórica 

Data de construção Séc. XIX (1850) 

Informações sobre a 
construção  

Proprietário Antigo  Atual Maria Altiva 

Uso antigo Residencial Atual Residencial 

Reformas Pilar de concreto na sala + banheiro + pergolado 

Localização e implantação 

Estrada Acari-Pinturas 

      

Caracterização 
 Conservação Preservação 
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[    ] Bom     [ x ] Regular    [    ] Precário    [    ] 
Ruínas 

 

[ x ] Preservado   [    ] Modificado    [    ] 
Descaracterizado 

 
   Integra conjunto?  [ x ] Sim     [    ] Não   Insere-se na paisagem?  [ x ] Sim    [    ] Não 

Números de 
pavimentos 

Acima do solo: 1 

 

Total de pavimentos: 1 

 Uso do sótão: Uso como 
quarto ao lado paiol 
(guarda alimentos). 
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 Paredes externas Paredes internas 

 Descrição Informação imagética  Descrição Informação imagética 

E
st

ru
tu

ra
 

 
 
 
Alvenaria 

 

 
 
 
Alvenaria 

 

M
at

er
ia

is
 

 
 
 
Tijolo maciço  

 

 
 
 
Tijolo maciço 

 

C
or

es
  

 
 
Branco 

  
 
 
Branco 

 

T
ex

tu
ra

s  
 
 
Cal 

   
 
  
Cal 

 

 
 Fundação: Pedra e tijolo 

Cobertura 
Tipo: 

 

                  [    ] 1 água 
                  [ x ] 2 águas 
                  [    ] 3 águas 
                  [    ] 4 águas 
                  [    ] laje plana 
                  [    ] outra: várias águas  

Material: 

 

                  [ x ] Telha cerâmica 
                  [    ] Telha metálica 
                  [    ] Telha de madeira  
                  [    ] Outro 

Estrutura: 

 

                  [ x ] Madeira 
                  [    ] Metálica 
                  [    ] Outro 
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 Descrição: Informação imagética: 
E

sq
ua

dr
ia

s 
 
 

  Em madeira 

   

R
ev

es
tim

en
to

 d
e 

pi
so

 

 
 
Cimento queimado, 
tijolo de ladrilho e 
madeira 

 

 
 Descrição: Informação imagética:  Descrição: Informação imagética: 

Fo
rr

os
 

 
 

Telha vã 

 

B
en

s M
óv

ei
s 

 

    

Modificações visíveis importantes: 
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Croqui da planta baixa e elevações: 
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APÊNDICE C – FICHA DE INVENTÁRIO DA FAZENDA GARROTES 
Projeto 

Inventário morfológico e de conforto Unidade  

Responsável Joyce Data 04/05/2014 
 
Identificação e localização do imóvel 

Cidade Acari 
Localidade/Bairro    
Denominação Fazenda Garrotes 

Endereço Leste: garrotes – Gavião. Oeste: água doce. Norte: Moreira + água doce. Sul: 
Logradouro 
  Coordenadas 

GPS 
   

 
Contextualização histórica 

Data de 
construção 

Séc. XIX (1880) 
Informações 
sobre a 
construção 

Inicialmente abrigava atividade pecuária e plantação de algodão. Atualmente continua 
pecuária. 

Proprietário 
Antigo Félix dos Garrotes Atual Inalda Bezerra Marinho 

Uso antigo Residencial Atual Residencial 

Reformas  
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Localização e implantação 
Localizada em um alto, próximo ao açude.  

     
 
Caracterização 
 Conservação Preservação 

[    ] Bom     [    ] Regular    [    ] Precário    [    ] 
Ruínas 

 

[ x ] Preservado   [    ] Modificado    [    ] 
Descaracterizado 

    Integra conjunto?  [ x ] Sim     [    ] Não   Insere-se na paisagem?  [ x ] Sim    [    ] Não 

Números de 
pavimentos 

Acima do solo: 1 

 

Total de pavimentos: 1 

 Uso do sótão: Não possui. 

 

 Paredes externas Paredes internas 

 Descrição Informação imagética  Descrição Informação imagética 

E
st

ru
tu

ra
 

 
 
Alvenaria 

 

 
 
Alvenaria 

 

M
at

er
ia

is
 

 
 
Tijolo maciço 

 

 
 
Tijolo maciço 

 

C
or

es
 

 
 
Amarelo e branco 

 

 
 
Amarelo e branco 
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T
ex

tu
ra

s 
 
 
Reboco e tinta 

  

 
 
Caiação 

 
 
 
 Fundação: Pedra de uma face 

Cobertura 
Tipo: 

 

                  [    ] 1 água 
                  [ x ] 2 águas 
                  [    ] 3 águas 
                  [    ] 4 águas 
                  [    ] laje plana 
                  [    ] outra: várias águas  

Material: 

 

                  [ x ] Telha cerâmica 
                  [    ] Telha metálica 
                  [    ] Telha de madeira  
                  [    ] Outro 

Estrutura: 

 

                  [ x ] Madeira 
                  [    ] Metálica 
                  [    ] Outro 

         

 Descrição: Informação imagética: 

E
sq

ua
dr

ia
s 

 
Madeira sentada (azul) 
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R
ev

es
tim

en
to

 d
e 

pi
so

 
 
Tijolo de ladrilho; 
cimento queimado 

 
 Descrição: Informação imagética:  Descrição: Informação imagética: 

Fo
rr

os
 

 
Telha vã 

 

 

B
en

s M
óv

ei
s 

 

   
Banco externo; Potes 
de barro. 

 

  
Modificações visíveis importantes: 
Acréscimo de banheiro 

 
Croqui da planta baixa e elevações: 
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APÊNDICE D – FICHA DE INVENTÁRIO DA FAZENDA PALMA 
Projeto 

Inventário morfológico e de conforto Unidade  

Responsável Ariane Data 16/08/2014 
 
Identificação e localização do imóvel 

Cidade Caicó 

Localidade/Bairro Palma 

Denominação Fazenda Palma / Casa grande e engenho 

Endereço Herdeiro dos Padres 

Coordenadas GPS 24M 0715897    UTM 9264226 
(engenho) 

24M 0716103   UTM 9264486 (casa 
grande) 

Contextualização histórica 
Data de 
construção 1886 

Informações sobre 
a construção 

 Casa térrea construída sobre alicerce de pedra com paredes em tijolos. Pertencia a 
padres da diocese de Caicó. 

Proprietário 
Antigo Diocese de Caicó Atual Herdeiros dos padres 

Uso antigo Casa do Padre Gil Atual Casa Rural Assis Ageu (Memorial) 

Reformas 
 

 

Localização e implantação 
Implantada em um plano em frente a uma estrada. 

      

 
Caracterização 
 Conservação Preservação 

[    ] Bom     [ x ] Regular    [    ] Precário    [    ] 
Ruínas 

 

[ x ] Preservado   [    ] Modificado    [    ] Descaracterizado 
 

   Integra conjunto?  [    ] Sim     [  x  ] Não   Insere-se na paisagem?  [ x ] Sim    [    ] Não 
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Números de 
pavimentos 

Acima do solo: 1 

 

Total de pavimentos: 1 

 Uso do sótão: Sem uso 

 

 Paredes externas Paredes internas 

 Descrição Informação imagética  Descrição Informação imagética 

E
st

ru
tu

ra
 

 
 
 
Alvenaria 

 

 
 
 
Alvenaria 

 

M
at

er
ia

is
 

 
 
 
Alvenaria  

 
 
 
 

 
 
 
Alvenaria 

 

C
or

es
 

 
 
 
Cinza, reboco 

  
 
 
Branco,cal 

 

T
ex

tu
ra

s 

 
 
 
Uso de reboco 

   
 
 
Uso de reboco e 
caiação 

 

 
 
 
 Fundação: Uso de pedras 

Cobertura 
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Tipo: 

 

                  [    ] 1 água 
                  [ x ] 2 águas 
                  [    ] 3 águas 
                  [    ] 4 águas 
                  [    ] laje plana 
                  [    ] outra: várias águas  

Material: 

 

                  [ x ] Telha cerâmica 
                  [    ] Telha metálica 
                  [    ] Telha de madeira  
                  [    ] Outro 

Estrutura: 

 

                  [ x ] Madeira 
                  [    ] Metálica 
                  [    ] Outro 

        Descrição: Informação imagética: 

E
sq

ua
dr

ia
s 

 
 

  Em madeira 

   

R
ev

es
tim

en
to

 d
e 

pi
so

 

 
 
Cimento queimado, 
tijolo de barro e 
madeira 
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 Descrição: Informação imagética:  Descrição: Informação imagética: 
Fo

rr
os

 
 
 

Telha vã 

 

B
en

s M
óv

ei
s 

 

    

Modificações visíveis importantes: 
Obs: Existe também no terreno, um antigo engenho feito completamente com tijolos de barro, com estilo   

arquitetônico semelhante ao da fazenda. 

  

 

 
Croqui da planta baixa e elevações: 
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APÊNDICE E – FICHA DE INVENTÁRIO DA FAZENDA PENEDO 
Projeto 

Inventário morfológico e de conforto Unidade  

Responsável Lívia Nobre Data 16 / 08 /2014 
 
Identificação e localização do imóvel 

Cidade Caicó 

Localidade/Bairro Centro 

Denominação Sítio Penedo 

Endereço Rua Senador José Bernardo 
Coordenadas 
GPS 

 24M 0711009    UTM  9285506 H = 170m 

 
Contextualização histórica 

Data de 
construção 

Século XIX 
Informações 
sobre a 
construção 

  

Proprietário 
Antigo 

 Atual Herdeiros de José Evaristo de 
Medeiros 

Uso antigo Casa de Fazenda Atual  Casa inserida na cidade 

Reformas 
 

 

 
Localização e implantação 

Inserido já na cidade, que cresceu e se aproximou do sítio, tem acesso por rua de paralelepípedo e vista para a 
Ilha de Sant’Ana. 

     
Caracterização 
 Conservação Preservação 

[    ] Bom     [ x ] Regular    [    ] Precário    [    ] 
Ruínas 

 

[ x ] Preservado   [    ] Modificado    [    ] 
Descaracterizado 

    Integra conjunto?  [    ] Sim     [ x ] Não   Insere-se na paisagem?  [    ] Sim    [ x ] Não 

Números de 
pavimentos 

Acima do solo: 1 

 

Total de pavimentos: 1 
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 Uso do sótão: 

 

 Paredes externas Paredes internas 

 Descrição Informação imagética  Descrição Informação imagética 

E
st

ru
tu

ra
 

 
Alvenaria 

 

 
Alvenaria 

 

M
at

er
ia

is
 

 
Tijolo Maciço 

  
Tijolo Maciço 

 

C
or

es
 

 
Branco 

 

 
Branco; amarelo na 
cozinha. 

 

T
ex

tu
ra

s 

 
Reboco e caiação; 
Reboco 
descascando. 

   
Reboco e caiação. 

 

 
 
 
 Fundação: 

Cobertura 
Tipo: 

 

                  [    ] 1 água 
                  [ x ] 2 águas 
                  [    ] 3 águas 
                  [    ] 4 águas 
                  [    ] laje plana 
                  [    ] outra: várias águas  

Material: 

 

                  [ x ] Telha cerâmica 
                  [    ] Telha metálica 
                  [    ] Telha de madeira  
                  [    ] Outro 

Estrutura: 

 

                  [ x ] Madeira 
                  [    ] Metálica 
                  [    ] Outro 
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 Descrição: Informação imagética: 

E
sq

ua
dr

ia
s 

 
Madeira, pintada de 
azul piscina 

    

R
ev

es
tim

en
to

 d
e 

pi
so

  
Piso cerâmico com 
dois padrões de 
desenho; cimento 
queimado. 

     

 Descrição: Informação imagética:  Descrição: Informação imagética: 

Fo
rr

os
 

 
Telha vã 

 B
en

s M
óv

ei
s 

 

   
Oratório; baús. 

 

Modificações visíveis importantes: 
 

 
Croqui da planta baixa e elevações: 
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