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RESUMO: O uso da madeira como material construtivo na Cidade de Natal restringe-se a coberturas, 
esquadrias e assoalhos (Pacheco et al, 2010). Tendo em vista as poucas construções existentes na 
cidade com utilização da madeira no sistema estrutural, além da coberta, mas em pilares e, 
principalmente, como elemento de fechamento, o artigo tratará sobre a Quitanda Tirol, um dos 
poucos exemplares encontrados na cidade. Dessa forma, o artigo tem o objetivo de discutir o projeto 
em questão com reflexões sobre as patologias, manutenção da edificação e medidas de combate ao 
incêndio, chegando a indicar possíveis soluções em caso de reuso da edificação. A análise foi 
realizada após revisão bibliográfica, levantamento da edificação e entrevista com o proprietário e 
engenheiro. Assim, o estudo apresenta um sistema simples, demonstra a possibilidade do uso da 
madeira como elemento que constitui fachadas leves e portanto, mais facilmente manuseáveis e 
adequado ao clima da cidade. Esse tipo de estudo é fundamental para o maior conhecimento e 
difusão da utilização do material em construções que façam parte da vida diária do natalense e não 
se trata apenas de um sistema voltado para construções de lazer e entretenimento.  
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QUITANDA TIROL: EXEMPLARY OF COMMERCIAL ARCHITECTURE WITH WOOD USE 
IN COVERAGE, STRUCTURE AND LOCKS IN NATAL/RN 

 

ABSTRACT: The use of wood as a construction material in the city of Natal is restricts to coverages, 
frames and floors (Pacheco et al, 2010). In the view of the few existents constructions in the city, using 
wood in the structural system, besides the coverage, but in pillars and, mainly, as locks elements, the 
paper will treat about the Quitanda Tirol, one of the few exemplars founds in the city. Thus, the paper 
has the objective to discuss the concerned design with reflexions about pathologies, building 
maintenance and combat fire measures, indicating possible solutions in case of building reuse. The 
analyses were done after the literature review, building information’s grouping and interview with 
building’s owner and engineer. Thereby, the study presents a simple system, demonstrates wood use 
possibilities as element that constitutes lightweight facades and therefore, more easily manageable 
and appropriate to the city weather. This kind of research is fundamental for bigger knowledge and 
diffusion of material use in constructions that are part of the daily life of Natal and not only one turned 
to constructions systems of leisure and entertainment.  
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1. INTRODUÇÃO 
  

O uso da madeira como material construtivo na Cidade de Natal, coerente com Pacheco 
et al (2010, p.2), “limitou-se aos elementos estruturais para coberturas de pequeno e médio 
porte, a diversos tipos de esquadrias e aos revestimentos, sobretudo assoalhos.” Os 
exemplares em madeira, estão difundidos especialmente no setor hoteleiro ou em 
restaurantes também voltados ao turista, provavelmente devido à ligação do material à 
construções rústicas típicas do litoral e por remeter à sensação de aconchego (MULLER, 
2010). 

Tendo em vista as poucas construções existentes na cidade com estrutura em madeira 
nos pilares e, principalmente, nos fechamento, o artigo tratará sobre a Quitanda Tirol, um 
dos poucos exemplares encontrados na cidade. Dessa forma, objetiva-se discutir o projeto 
em questão que remetem ao uso da madeira como material desde o início do projeto até 
seu uso e manutenção, perpassando pela discussão de possíveis soluções em caso de 
reuso da edificação. 

Dessa forma, entende-se que esse tipo de estudo é fundamental para o maior 
conhecimento e difusão da utilização desse material em construções que façam parte da 
vida diária do natalense e não se trata apenas de um sistema voltado para construções de 
lazer e entretenimento. 
 
2. MÉTODO 
 

O estudo iniciou-se com o levantamento de edificações que utilizassem madeira também 
como elemento da envoltória da edificação e que não fizessem parte do setor hoteleiro. O 
levantamento foi delimitado no bairro de Tirol, por se tratar de um bairro que ainda possui 
muitas residências e estabelecimentos comerciais de pequeno porte, mesmo depois da 
crescente verticalização. Levando em conta essa perspectiva, torna-se imprescindível a 
documentação das edificações do bairro. 

Dessa forma, foram identificadas duas construções com as características supracitadas 
(Figura 1 e Figura 2). Para prosseguir com o levantamento arquitetônico tentou-se contato 
com os proprietários de ambas as edificações, mas obteve-se sucesso apenas com 
comércio. Assim, seguiu-se o levantamento arquitetônico e de detalhes construtivos e a 
entrevista com o proprietário e projetista do estabelecimento, a fim de esclarecimentos 
sobre: as escolhas, o processo de projeto e o desempenho da edificação do ponto de vista 
do proprietário. 

Em paralelo a essa primeira etapa do processo deu-se andamento a uma revisão 
bibliográfica pertinente ao tema que foi utilizada como subsídio para a análise da edificação. 

 

 

Figura 1. Residência na Rua Dr. Múcio Galvão 
 

Figura 2.Comércio na Rua Almirante Nelson 
Fernandes. 

Fonte: Google Street View 
 

 
3. A QUITANDA TIROL 
 



A Quitanda Tirol foi projetada pelo Engenheiro Francisco Ferreira da Mota, seu 
proprietário, e construída em 1994 para vender frutas, carnes e itens para consumo 
residencial. Localizado na esquina da Rua Almirante Nelson Fernandes com a Rua 
Desembargador Montenegro (Figura 2 e Figura 3) o estabelecimento comercial funcionou 
apenas dois anos e desde então, permaneceu fechado. 

 

(a) (b) 
 

Figura 3: Mapa de localização da Quitanda Tirol, na cidade (a) e no bairro, com destaque 
para a construção (b) 
Fonte: Google Maps 

 
A quitanda foi construída com o salão principal destinado à área de venda medindo 

3,81x15m, sendo o fechamento voltado para as ruas utilizando-se de madeira e os demais 
com tijolo maciço, sendo o que sustenta a cobertura com duas fiadas de tijolo (Figura 4 e 
Figura 7). 

 

 

Figura 4: Salão de vendas 

 
 

Figura 5: 
Estoque 

 

 

Figura 6: Açougue 

 

Figura 7: Planta baixa esquemática 
 
Ainda compõe o comércio, uma área de açougue, dois espaços para estoque, um 

banheiro e uma área para funcionários, todos compostos por paredes de tijolo maciço com 
exceção da parede que suporta a cobertura, que recebeu duas fiadas do mesmo tijolo 
(Figura 5, Figura 6 e Figura 7). Esse volume opaco totaliza uma área de 7,67x3,81m. 



A fundação da Quitanda foi realizada com bloco de pedra de mão, na qual foram fixados 
os pilares de madeira, que suportam as vigas de sustentação da cobertura e as mãos-
francesas de apoio ao beiral (Figura 10). O telhado de duas águas (Figura 9), além da mão-
francesa, possui estrutura de vigas, frechal, terças, caibros e ripas para sua sustentação. 
Sendo que do lado do fechamento opaco, a viga descarrega diretamente na parede (Figura 
8). Segundo o Eng. Francisco Mota, todo o madeiramento da estrutura foi realizado com 
Maçaranduba. 

 

 
 

Figura 8: Estrutura do telhado, vista para o 
açougue 

 

 

Figura 9: Telhado com duas águas 

Figura 10: Estrutura do fechamento em 
madeira e cobertura 

 
Ainda de acordo com o proprietário, a madeira foi escolhida como o fechamento da área 

voltada para a via de acesso, devido à possibilidade de trabalhar com transparência visual, 
de modo que os produtos a venda ficassem visíveis a partir da rua. Contribuindo para esse 
efeito, foi projetado em cada módulo entre pilares de 3,06m, três folhas de porta, sendo a do 
meio fixa e as duas laterais de giro 180° (Figura 12). De maneira que a envoltória, quando 
aberta, ficasse 2/3 transparentes. Ele pontuou ainda que, na época da construção, o vidro 
era muito caro e, portanto, se restringiu a inseri-lo na parte superior do módulo de 
fechamento, de forma que a construção ficasse mais leve. Por fim, a área inferior de cada 
folha de porta foi projetada opaca de forma que a poeira e a água da chuva não entrassem 
no estabelecimento (Figura 12). 

Assim como na estrutura, o tipo de madeira foi escolhido para aumentar a durabilidade da 
edificação. Nesse sentido, para os fechamentos escolheu-se a madeira Jatobá. 

 



 

Figura 11: Detalhamento fechamento 

  

Figura 12: Representação do módulo entre 
pilares abertas e fechadas 

 
4. ANÁLISE DO PROJETO 
 
O projeto foi analisado inicialmente de acordo com os cuidados tomados desde o projeto, 
perpassando pelos itens de prevenção e combate a incêndio, manutenção e finalizando com 
as patologias. Dessa forma, pretende-se a compreensão dos impactos do material utilizado 
desde as fases de projeto até o uso. 
 
4.1 Cuidados com o projeto  
 

Pode-se verificar que o projeto da Quitanda Tirol considerou alguns aspectos relevantes 
para a construção em madeira, foram eles: a diminuição da exposição do material à 
exposição solar por meio do uso de beirais de aproximadamente 80cm; o distanciamento 
dos fechamentos da calçada, onde corre as águas pluviais; criação de desnível evitando que 
a água seja absorvida por capilaridade pelos fechamentos; uma boa ventilação das peças 
de madeira, uma vez que a trama utilizada na maior parte das portas permitem ventilação 
cruzada constante; e, por fim, a proteção do topo das peças da cobertura (Figura 13). 

CORMA (2007) evidencia que a devida atenção durante o projeto, principalmente no que 
diz respeito a durabilidade do sistema, evita custos com a manutenção, já que pode-se 
adotar medidas mais adequadas de segurança e controle  
 
4.2 Prevenção e combate a incêndio 
 

Apesar desses cuidados, aspectos relevantes relativos à prevenção e o combate ao 
incêndio não foram identificados nesse projeto. Do ponto de vista da diminuição do tempo 
de propagação da chama, indica-se para um futuro reuso a colocação de barreiras 
arquitetônicas entre edificações. Dessa forma, poder-se-ia elevar a parede separando a 
quitanda da edificação vizinha (CORMA, 2007) e, como compensação por retirar o frechal 
que auxilia no suporte do telhado, lançar mão de um madeiramento auxiliar parafusado na 
parede de fiada dupla (Figura 14). 
 

 

Figura 13: Proteção de topo das ripas e 
caibros  

 

  

Figura 14: Representação esquemática das 
intervenções para prevenção contra 

incêndio 



Ainda nesse sentido, seria interessante desenvolver ações, para instalação de 
dispositivos de detecção de fogo e controle de chamas. De acordo com o grau de 
intervenção, poder-se-ia pensar em barreiras entre os ambientes e, inclusive, aumentar a 
sessão das peças estruturais. 
 
4.3 Manutenção 
 

Além das preocupações com a prevenção e combate a incêndio, fez-se uma avaliação 
sobre a manutenção do prédio, imprescindível ao bom funcionamento do sistema 
construtivo. Em se tratando de madeira, Pinto (2012) destaca a necessidade de 
periodicamente realizar vistorias sistematizadas de forma a abranger sinais de deterioração, 
dentre eles: descoloração, áreas úmidas e goteiras; a realização de reparos que evitem o 
acúmulo umidade e a entrada de água, bem como repinturas e adição de proteções. 

De todos os cuidados necessários, o proprietário informou que foram realizadas apenas 
pinturas por dois anos após o encerramento das atividades da Quitanda. Sendo evidente a 
necessidade de reparos em telhas (Figura 15), a realização de vistorias, repintura (Figura 
17) e adição de proteções (Figura 16). 
 

 

Figura 15: Telhas danificadas 

 

Figura 16: Proteção 
Cupinicida 

 

Figura 17: Repintura 

4.4 Patologias 
 

Provavelmente devido à falta de manutenção durante os anos em que a quitanda está 
fechada, foram identificadas diversas patologias na edificação. Consoante com Calil; Brito 
(2010), a deterioração da madeira altera as propriedades do material de forma negativa, 
podendo dar-se por agentes bióticos (fungos, insetos) ou agentes abióticos. 

A primeira delas, verificada na mão-francesa é a ação dos cupins e parte do elemento de 
proteção do topo da estrutura perdido (Figura 18). CORMA (2007) aponta que para as 
madeiras que já estão atacadas é mais indicado o uso de proteção curativa, o fechamento 
de possíveis rotas e ranhuras a partir de 1,5m, manter o ambiente limpo de materiais que 
contenham celulose e interromper a umidade constante, que segundo Calil; Brito (2010) 
aumenta o risco de infestação. 

A segunda patologia, ainda na cobertura, trata-se de flechas nas vigas de sustentação 
da cobertura (Figura 21). Sua causa pode estar ligada ao carregamento excessivo, que 
precisa ser corrigido (CALIL; BRITO, 2010). De acordo com o engenheiro, foi utilizado 
maçaranduba na estrutura, no entanto, as características dessa madeira – alta densidade de 
1143kg/cm³ e a resistência a flexão de 5,4MPa – apontam para a possível utilização de 
outra espécie. Dessa forma, seria aconselhável uma análise detalhada sobre a madeira 
utilizada e seu dimensionamento, em caso de posterior ocupação do edifício. 

Também foi verificado a ação da luz ultravioleta do sol, principalmente na fachada que 
possui incidência do sol nascente e não está protegida pela sombra das edificações 
vizinhas. Calil; Brito (2010) pondera que essa luz reage quimicamente degradando a 
superfície da madeira, 

deixando-a clara. Essa patologia não é grave e pode ser solucionada com o tratamento 
da superfície afetada com a aplicação de algum produto que atue como filtro solar. 



A fundação deve resguardar a edificação da ação da umidade (CORMA, 2007), no 
entanto, fissuras na alvenaria que protege a base do pilar estão permitindo e armazenando 
água contribuindo para o apodrecimento do elemento estrutural (Figura 21). Zenid (2009, 
p.80) também ressalta que “várias propriedades da madeira são afetadas pelo teor de 
umidade das peças”. O apodrecimento, para Calil; Brito (2010, p.60), deve-se ao ambiente 
de alta umidade propício ao desenvolvimento de fungos, “os sintomas incluem a perda de 
resistência, amolecimento, desintegração e descoloração”. 

Além da base do pilar, essa patologia pode ser observada na base das portas e em 
algumas mãos-francesas (Figura 18 e Figura 23). Essa última devido ao vazamento nas 
telhas, enquanto a segunda deve-se aos respingos e reentrâncias das almofadas que 
dificultam o escoamento da água. No caso específico da base dos fechamentos, seria 
interessante em uma reutilização do local, pensar em peças que pudessem ser modificadas 
temporariamente ou na utilização de outros materiais mais resistentes a umidade. 
Por fim, é possível verificar a corrosão dos pregos (Figura 24) utilizados na fixação das 
barras das esquadrias, os quais não possuem proteção. Para o tratamento desse item seria 
interessante a raspagem ou substituição e a proteção deles com pintura. 
 

 

Figura 18: Ataque de 
cupins e proteção de 

topo perdida 

 

Figura 19: Flexas nas vigas da 
cobertura 

 

Figura 20: Ação ultravioleta 

 

Figura 21: Fendas na 
alvenaria na base dos 

pilares 

 

Figura 22: Base das portas com 
apodrecimento 

 

Figura 23: Mão francesa com 
alto teor de umidade 

 

Figura 24: Pregos com corrosão 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O caso estudado trata-se de um exemplar em construção de madeira, que apesar 
apresentar um sistema simples, é expressivo por se tratar de uma das poucas edificações 
de pequeno porte com uso de madeira também nos fechamentos. 



A Quitanda Tirol demonstra a possibilidade do uso da madeira como elemento que 
constitui fachadas leves e portanto, mais facilmente manuseáveis, mobilidade essa muito 
adequada ao clima da cidade, que indica o uso de ventilação cruzada para melhorar as 
condições de conforto. 

Caso o proprietário intencione reutilizar o local, seria necessário um estudo sobre o 
comprometimento da estrutura nas peças com ataque de cupins, excesso de umidade e 
ocorrência de flexas. Sendo necessário ainda um tratamento nos pregos corroídos e a 
repintura ou aplicação de filtro solar nas peças mais agredidas pelo sol. Nessas condições 
também seria aconselhável o uso de sistemas contra incêndio e a adoção de medidas 
preventivas durante a reforma. 

Por fim, verifica-se que a ação de recuperação da estrutura nesse ponto de deterioração 
terá um custo muito mais elevado do que se a continuação dos reparos iniciais tivesse se 
prolongado.  
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