
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

 

Sandra Cristina Fernandes Martins 

 

 

 

 

 

 

 

São Carlos – SP 

Setembro 2011

ARQUITETURA DA TERRA ROXA: 

Inspeções em peças de madeira de patrimônio 

histórico rural utilizando ultrassom 

 





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

Sandra Cristina Fernandes Martins 

 

 

ARQUITETURA DA TERRA ROXA: 

Inspeções em peças de madeira de patrimônio histórico rural utilizando 

ultrassom 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
Escola de Engenharia de São Carlos, para obtenção do título 
de Doutor em Arquitetura e Urbanismo. 

 

 

Área de Concentração: Arquitetura, Urbanismo e Tecnologia. 

Orientador: Prof. Dr. João Adriano Rossignolo. 

 

 

São Carlos – SP 

Setembro 2011  



 

2011 AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE 

TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE 

ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 

 

 

 

 

Ficha catalográfica preparada pela Seção de Tratamento da Informação do Serviço de 

Biblioteca – EESC/USP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Martins, Sandra Cristina Fernandes. 
M386a    Arquitetura da terra roxa : inspeções em peças de madeira de patrimônio 
histórico rural utilizando ultrassom / Sandra Cristina Fernandes Martins ; orientador João 
Adriano Rossignolo. São Carlos, 2011. 
 
 
    Tese (Doutorado - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e 
Área de Concentração em Arquitetura e Urbanismo e Tecnologia)–- Escola de 
Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2011. 
  
 
    1. Patrimônio rural. 2. Ultrassom. 3. Tomografia ultrassônica. 4. Madeira. I. 
Título. 
 

 





  



DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais Regina Maria e Dyonísio pelo incentivo, meus avós pela admiração e 

sabedoria e aos meus irmãos.  





AGRADECIMENTOS 

 

Contamos com o apoio e estímulo de diversos profissionais, amigos que atuam na mesma 

área e em outras para o desenvolvimento da pesquisa. Muitas vezes esses amigos nos 

questionavam e nos instigavam a procura de novos conhecimentos. Embora a pesquisa 

acadêmica, muitas vezes foi solitária tivemos que reconhecer que com um breve 

telefonema, um email, uma reunião rápida pelo msn, essas pessoas estavam perto nos 

orientando. 

Apesar dos inúmeros percalços ao longo dessa trajetória, tenho que relatar meus sinceros 

agradecimentos ao meu orientador prof. Dr. João Adriano Rossignolo, pela admiração, pois 

muito me acolheu, direcionou nesta caminhada e a minha coorientadora extra oficial, profª 

Drª Raquel Gonçalves pela amizade, pelos seus conhecimentos e seu profissionalismo 

ético. Ao prof. Dr. Francisco Antonio Rocco Lahr um agradecimento especial pelo exemplo, 

acolhimento, oportunidade e esforço no período de transição da pesquisa, demonstrando 

através de seu gesto humano, respeito pelas minhas dificuldades. 

Ao corpo de professores e técnicos da comissão de Pós-Graduação da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da EESC e em atenção especial a profª Drª Akemi Ino, pelo 

incentivo. Ao prof. Dr. Osny Pellegrini, que apesar do pouco contato, muito me fez crescer 

como ser humano. 

Aos professores, funcionários e alunos de iniciação científica da Faculdade de Engenharia 

Agrícola – FEAGRI –UNICAMP, os quais fizeram parte desse trabalho em todos os 

momentos, em especial ao Dr. Domingos G. P. Cerri, Dr. Alex Trinca, Drª Gisleiva Ferreira, 

Ms. Chiara Secco, Ms. Cinthya Bertoldo e ao Ms. Fernando Batista, e ao Eric meu muito 

obrigada. A Carmem T. A. Elias, diretora do Parque Ecológico, ao sr. José Carlos e outros 

guardas do casarão pelas anotações das medições de ultrassom, ao Condepacc e ao 

Condephaat pela autorização. 

Finalmente, agradeço a todos que me ajudaram de forma direta e indireta e à minha família: 

aos meus pais Regina Maria e Dyonísio, meus avôs Maria Aparecida e José e Lucia e 

Frederico, meus irmãos Ricardo e Frederico, e também aos meus irmãos de jornada de 

doutorado Evelyn, Angelo, Fábia, Melissa, Cláudio e Eduardo. 

  





RESUMO 

 

MARTINS, S. C. F. (2011). Arquitetura da terra roxa: Inspeções em Elementos de Madeira 

de Patrimônios Históricos Rurais utilizando Ultrassom. Tese de Doutorado – Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

São Carlos, 2011. 

 

Fechar diagnósticos para a avaliação dos elementos de madeira de edificações históricas é 

tarefa sujeita, no mínimo aos obstáculos inerentes às falhas a que técnicos se expõem 

quando tais avaliações são feitas apenas à luz de inspeções visuais. Via de regra, quando 

se detecta determinados problemas ele já se alojou, contaminou partes, peças e 

componentes teoricamente sadios comprometendo toda a estrutura da edificação. Diante 

deste argumento, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o uso do equipamento de ultrassom 

como ferramenta na detecção de defeitos internos em madeiras de patrimônio histórico 

atendendo ao princípio de que toda intervenção em edificações históricas deve ser 

precedida de investigação técnico-científica. Inicialmente, com a finalidade de buscar 

aportes teóricos para o desenvolvimento do trabalho, realizou-se uma revisão bibliográfica 

para explicar os conceitos relacionados ao conjunto de questões de interesse como 

patrimônio histórico e ultrassom em madeira de patrimônio. As variações na velocidade de 

propagação das ondas emitidas pelo ultrassom ocorreram pela presença de decomposição 

no interior das peças. Estas variações detectadas pelo equipamento juntamente com os 

ensaios de umidade foram estudadas e imagens (tomografia ultrassônica e de umidade) 

foram geradas representando a situação interna da peça. Os resultados obtidos através dos 

ensaios mostraram que o aparelho de ultrassom tem sensibilidade ao ser utilizado na 

inspeção das portas e janelas do patrimônio e que foi possível originar imagens por meio 

das variações da velocidade e umidade na madeira. Os resultados também auxiliaram na 

formação de arquivos sobre a história dos patrimônios rurais servindo de base para futuras 

intervenções arquitetônicas voltadas para a preservação do patrimônio hora em estudo e 

resgate da memória local. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Ultrassom, Tomografia ultrassônica, Madeira, Patrimônio Rural. 





ABSTRACT 

 

MARTINS, S. C. F. (2011). Architecture of the red earth: Inspections elements of wood using 

ultrasound rural heritage. Tese de Doutorado – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011. 

 

Close to the diagnostic evaluation of the timber elements of historic buildings is a task 

subject, at least of the obstacles inherent technical flaws that are exposed when such 

assessments are made only in the light of visual inspections. As a rule, when it detects 

certain problems he was lodged, contaminated parts and components theoretically sound 

compromising the entire structure of the building. Given this argument, the objective was to 

evaluate the use of ultrasound equipment as a tool to detect internal defects in wood heritage 

while observing the principle that any intervention in historic buildings should be preceded by 

technical and scientific investigation. Initially, in order to seek contributions for the 

development of theoretical work, carried out a literature review to explain the concepts 

related to all issues of interest to historical and ultrasound wooden heritage. The variations in 

the speed of propagation of ultrasound waves emitted by the presence of decomposition 

occurred in the interior parts. These variations detected by the test equipment along with 

humidity were studied and images (ultrasound and humidity scan) were generated 

representing the internal situation of the piece. The results obtained from the tests showed 

that the ultrasound device is sensitive to be used in the inspection of the doors and windows 

of the estate and that could result in images by means of variations in speed and moisture in 

the wood. The results also helped in the formation of archives on the history of rural heritage 

as a basis for future interventions aimed at the architectural preservation of hours in study 

and rescue of local memory. 

 

 

KEYWORDS: Rural Heritage; Wood; Ultrassom; Imaging. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As edificações históricas, desde que não se tomem providências para preservação, vão se 

degradando naturalmente com o tempo e muitos problemas relacionados à resistência e 

durabilidade da madeira são encontrados. Sabe-se que por meio dessas testemunhas 

materiais nossa sociedade pode manter nossa cultura e história preservadas; e ao 

descobrir as patologias construtivas através de inspeções sistematizadas pode-se buscar a 

perpetuação bem como o resgate da identidade do patrimônio tombado. 

Nas universidades, várias áreas científicas investigam, promovem e discutem o assunto 

preservação e conservação assim como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan), os Órgãos dos Governos municipais e estaduais, Institutos não 

governamentais dentre outros. 

Especificamente, no estado de São Paulo atuam o Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) e o Conselho de Defesa do 

Patrimônio Cultural de Campinas (Condepacc) órgãos de fiscalização e que atribuem 

identificações ao patrimônio público. 

Historicamente os movimentos de conservação de patrimônios tiveram origem no século 

18, conforme consta na BS 7913 “Guide to the principles of the conservation of historic 

buildings”. Sabe-se que no século 19 ainda não existiam critérios definidos conduzindo as 
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intervenções, porém iniciam-se as primeiras discussões sobre porque intervir e como 

realizar os procedimentos 1 (NASCIMENTO, 2002). 

Françoise Choay (2001) relatou: “Querer e saber “classificar” monumento é uma coisa. 

Saber depois conservá-los fisicamente e restaurá-los é outro assunto, que assenta sobre 

outros conhecimentos”.  

A conservação e restauração, segundo a Carta de Veneza (1964), constituem uma 

disciplina que reclama a colaboração de todas as ciências e técnicas que possam 

contribuir para o estudo e a salvaguarda do patrimônio monumental e que exige, antes de 

tudo, manutenção permanente. 

Dessa maneira, essa manutenção permanente só poderia ser conseguida através de uma 

metodologia de sistematização e diagnóstico preciso para auxiliarem os processos de 

intervenção dos bens tombados.  

A utilização de técnicas não destrutivas vem sendo estudada por permitir o mapeamento 

das áreas danificadas de uma estrutura e por avaliar sua integridade, auxiliando na 

decisão sobre a técnica de manutenção ou reabilitação mais indicada (OLIVEIRA et al., 

2005). Métodos acústicos são utilizados na detecção de defeitos internos nos mais 

diferentes materiais como concreto, aço, alumínio, inclusive na madeira e seus compósitos. 

Existem ainda, algumas experiências no exterior com o uso de técnicas como o raios-x, 

resistógrafo, ultrassom e microscopia eletrônica de varredura (MEV) para a detecção de 

defeitos internos de madeiras de patrimônios históricos especificamente. 

Sabe-se que os monumentos sofrem as conseqüências das condições atmosféricas e dos 

diferentes usos que as gerações lhe atribuem ao longo dos tempos. E a investigação de 

novos meios de preservação de bens culturais tombados tem se intensificado muito nos 

últimos anos com o intuito de minimizar os fatores de degradação contribuindo para a 

preservação. 

É bem verdade que, o Brasil tem 17 áreas tombadas como patrimônio da humanidade 

inscrito na UNESCO, das quais seis com grande patrimônio arquitetônico histórico. São 

eles: Centro histórico de Goiás, (GO), Diamantina (MG), Olinda (PE), Ouro Preto (MG), 

São Luis (MA) e Salvador (BA). Mas sabe-se também que outras cidades podem ser 

                                                 
1  Encontram-se citados na norma inglesa os documentos que registram a preocupação como o assunto, 

publicados no século XIX: os manuscritos de Scott e Pugin, o manifesto escrito por William Morris em 1877 
para Sociedade de proteção de Edifícios Antigos, o primeiro Ato dos Monumentos Antigos e a fundação da 
“Nacional Trust”.  



Arquitetura da terra roxa: Inspeções em peças de madeira de patrimônio histórico rural utilizando ultrassom 

21 

listadas pelos investimentos e interesse cultural e turístico, como o caso do município de 

Campinas no estado de São Paulo, principalmente no que diz respeito às construções 

rurais da época do café. 

Para avaliar as madeiras do patrimônio histórico, toma-se como período de estudo, as 

transformações urbanas e rurais ocorridas na cidade de Campinas, a partir do recorte 

histórico enfocando bens remanescentes da época cafeeira, especificamente fazendas 

produtoras de café. Campinas, região de terra roxa, teve grande importância no cenário 

nacional devido o plantio de café.  

Compreende-se que a configuração do espaço urbano campineiro remete a duas grandes 

vertentes, a primeira com base na economia cafeeira consolidada com a implantação da 

ferrovia; e a segunda sobrepondo-se à primeira com a chegada da indústria, cujos reflexos 

mantêm-se até hoje. Esta consideração implica na análise das modificações da relação 

entre o espaço urbano e o rural, tanto nos aspectos dos elementos construtivos da 

paisagem, quanto na conformação da memória coletiva e do imaginário social atual. 

Para o patrimônio histórico de modo geral, os reflexos destas transformações explicitam a 

problemática de sua inserção na dinâmica urbana. Apesar da maioria das edificações 

rurais de Campinas já estar inserida na malha urbana e ser considerada importante fonte 

de memória para a população, a restauração e conservação desses patrimônios não 

acontecem de maneira rápida devido a fatores legais, falta de incentivos fiscais, de 

tecnologia eficaz, e de custo acessível que possa minimizar a morosidade desse 

procedimento. 

Visando operacionalizar o processo de compreensão, nesta proposta tem-se como objeto 

de estudo, como mostra a Figura 1.1, o seguinte bem tombado: 

 Casarão sede da Fazenda Mato Dentro. 

Tombado pelo Condephaat processo número 003/09/73 e resolução 

número 34 de 10/05/1982; 

Tombado pelo Condepacc em processo número 006/95 e resolução 

número 037 de 22/10/2002; 
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Figura 1. Casarão da Fazenda Mato Dentro de Campinas. 
Fonte: Martins, 2007.  

 

O percurso desenvolvido para a reflexão sobre a conservação do patrimônio mostra que 

apesar de esforços no sentido da valorização e preservação da história local, muito ainda 

se pode fazer para agilizar os processos de tratamento dos componentes construtivos 

dessas edificações. 

Entende-se que a problemática em que se inserem as edificações rurais da época do café 

decompõe-se por meio dos vários sistemas construtivos, dentre os quais destacam-se a 

alvenaria de pedras, taipa de mão, pilão, adobe, assumindo relevada importância as que 

se utilizam da madeira. 

Nesse caso, é importante ressaltar a falta de conservação que a madeira sofre nessas 

construções. Sua deterioração pode acontecer devido falhas de execução da obra, por 

conseqüências da inadequada utilização além de fatores naturais como agentes biológicos, 

umidade, intemperismo, organismos vivos e incêndios que reduzem a vida útil das 

construções. 

Quando a degradação acontece comprometendo a obra, não há outra solução se não a 

substituição da parte comprometida ou até a possível demolição. A partir de diagnóstico e 

tratamento das patologias empregando ensaios não destrutivos, pode-se evitar assim a 

demolição da construção. 

Pesquisas sobre ensaios não-destrutivos em madeira e derivados de madeira, foram 

impulsionadas nos EUA a partir do início do “Internacional Symposium on Nondestructive 

Testing and Evaluation of wood” em 1963 pela Washington Satate University e pelo USDA 
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(United States Departamento f Agriculture) Forest Products Laboratory (FPL). No Brasil, as 

pesquisas direcionadas ao uso do ultrassom (método não destrutivo) na classificação 

mecânica da madeira foram iniciadas em 1997, na Faculdade de Engenharia Agrícola da 

Unicamp. Atualmente muitas linhas de pesquisa sobre o assunto têm adquirido grande 

importância, tendo se expandido para o setor florestal e para a Arquitetura. 

 

1.1 A HIPÓTESE  

 

Considerando os aspectos destacados, a hipótese abordada foi: 

 que a metodologia utilizando propagação de ondas de ultrassom é capaz de 

mapear zonas ou regiões onde existam deteriorações nas madeiras de patrimônio 

histórico. 

 

A maioria dos trabalhos estudados nesta área analisa a questão do sistema estrutural, 

composto por vigas e pilares e que nem sempre estão aparentes. A opção neste trabalho 

refere-se aos elementos de vedação sempre visíveis e que determinam a composição 

estética nas edificações. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

Esta construção passou várias décadas sem qualquer manutenção devido à estagnação 

econômica da região e, possivelmente, pela falta de interesse de diversos atores. Sendo 

assim, o presente estudo contribui com a análise do estado atual de conservação dos 

elementos de vedação em madeira servindo de base para futuras interferências 

arquitetônicas voltadas para a preservação do patrimônio e resgate da memória local. 

Esta tese torna-se um relevante trabalho para arquitetos, engenheiros, restauradores e 

conservadores entre outras profissões, pois se coloca em evidência a importância da 

investigação técnico-científica que se utiliza das técnicas avançadas de caracterização 
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física e química dos materiais, para auxiliar na identificação dos agentes e mecanismos de 

deterioração, neste caso a madeira. 

Outros motivos que despertam para a importância da pesquisa são agrupados em 

econômicos e sociais. Economicamente, os conhecimentos prévios das patologias 

ocorrentes na madeira permitem a identificação e a elaboração de um trabalho preventivo, 

evitando futuros gastos com reparos ou mesmo reposição. Atualmente, a necessidade de 

utilização de ensaios não destrutivos é cada vez maior, visto que os métodos destrutivos, 

ao removerem amostras, causam danos irreparáveis aos bens.  

Socialmente, afirma-se que prevenindo patologias, evitam-se danos maiores à construção 

que remetem principalmente na memória coletiva de seus usuários, evocando a questão 

da afetividade da população por determinados bens patrimoniais. 

Acrescenta-se ainda que, a maioria das fichas de inventário (método utilizado para 

investigação do patrimônio) propõe um diagnóstico das patologias por análise visual e este 

trabalho sugere a análise dos elementos de madeira por meio do ensaio de umidade, 

ultrassom e da análise visual, imprescindíveis para a análise de conservação. 

 

Quanto à escolha do patrimônio Fazenda Mato Dentro justifica-se:  

 

Pelo seu valor estético e arquitetônico, sua representatividade perante a comunidade, seu 

uso público, pelo fato de ter sido restaurada na década de 90, e no segundo semestre de 

2009, o uso alterado provisoriamente, com a mostra de Arquitetura Casa Cor. 

A metodologia de ensaios com o ultrassom foi escolhida dentre os outros métodos não 

destrutivos porque é possível avaliar os materiais in situ, porque com essa metodologia é 

possível detectar defeitos internos de materiais, suas propriedades não são afetadas e 

porque se pode repetir os ensaios na mesma peça. 

 
1.3 INEDITISMO 

 

Esta pesquisa possui o ineditismo quando se ampliam as indagações sobre este tema, 

pois se consideram inicialmente que os processos de investigação de patologias podem 
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aparecer nas portas, janelas para depois afetar as estruturas de uma edificação 

comprometendo sua rigidez. 

O ineditismo deste estudo está também em desenvolver pesquisas visando avaliar a 

eficiência do método de ultrassom em peças de madeira de janelas e portas de edifícios 

históricos, para obter um diagnóstico pontual, preciso, rápido e de fácil execução, e 

mapear os pontos de deterioração desses elementos. Esse controle de prevenção auxiliará 

no processo de restauro dos bens patrimoniais. 

 

1.4 OBJETIVOS 

Objetivos Gerais 

Levando em conta os aspectos apresentados, os objetivos gerais para o desenvolvimento 

da pesquisa foram:  

 

 Avaliar o uso do equipamento de ultrassom como ferramenta para a detecção 

de defeitos internos em madeira de edifícios históricos;  

 Propor metodologia de inspeção utilizando faixas de velocidade de propagação; 

 Analisar o estado de conservação dos elementos estruturais em madeira. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Mapear possíveis pontos de deteriorações, por meio da variação da velocidade 

de propagação de ondas dos elementos de vedação em madeira; 

 Elaborar imagens, com construção representativa da posição e estimar a 

dimensão da deterioração dos elementos de vedação em madeira.  
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1.5 A ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS 

 

Visando alcançar o objetivo proposto, neste projeto estrutura-se o texto da seguinte forma: 

Apresentam-se os capítulos 1, 2, 3 e 4 relacionando-se com os seguintes temas: 

patrimônio rural, preservação e conservação; madeira como elemento construtivo e 

ensaios não destrutivos enfocando o método ultrassom. 

Os aspectos históricos sobre patrimônio, preservação e conservação, foram abordados no 

capítulo 2, em que se discute a evolução da conceituação de patrimônio rural e a 

caracterização das fazendas de café de Campinas, SP enfocando suas particularidades 

arquitetônicas. 

O capítulo 3 contextualiza o componente madeira e sua importância na arquitetura. 

Discute-se a madeira enquanto material construtivo com suas características e 

deterioração. Também são identificados os principais agentes de degradação, verificando 

como as alterações destas características podem influenciar no comportamento das 

estruturas das edificações. 

Para complementar a revisão bibliográfica, o capítulo 4 descreve experiências anteriores, 

nacionais e internacionais sobre métodos não destrutivos. Reúne os métodos sugeridos na 

literatura para a caracterização e investigação sobre a madeira por meio do ultrassom 

evidenciando as experiências em avaliação do estado de conservação de patrimônios 

históricos. 

Os capítulos 5, 6 são os destinados ao programa de ensaios. O capítulo 5 compreende a 

metodologia utilizada para pesquisa e para a caracterização dos elementos de madeira, e 

realização dos ensaios de umidade e ultrassom. O capítulo 6 apresenta o resultado e a 

discussão dos ensaios, o capítulo 7 contém as conclusões obtidas, a partir da discussão 

dos dados, sugerindo temas para pesquisas futuras. E por fim, o capítulo 8 relata as 

referências bibliográficas. 

No Apêndice apresentam-se o processo de estruturação, estudo e a apresentação da ficha 

de inventário e a ficha de inspeção dos elementos de madeira seguido das tabelas dos 

ensaios de ultrassom e umidade. 
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2. OLHARES SOBRE O PATRIMÔNIO RURAL: FAZENDAS DE CAFÉ CAMPINEIRAS 

 

O presente texto busca uma reflexão abrangendo o seguinte tema: Patrimônio Rural e as 

transformações na paisagem de Campinas - SP. Este capítulo tem como objetivo estudar e 

compreender algumas definições sobre patrimônio, preservação e conservação 

contextualizando a questão do patrimônio rural elucidando suas características e 

peculiaridades arquitetônicas. 

Para prosseguir esta análise é necessária uma contextualização sobre a expansão 

cafeeira no mundo, no Brasil e na cidade de Campinas – SP. Para tal análise, discorre-se 

sobre a história da casa brasileira e principalmente a casa paulista, delimitando um recorte 

adequado do objeto de estudo elaborando assim um referencial teórico. 

 

2.1 PATRIMÔNIO E CONSERVAÇÃO  

 

Mundialmente, a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e 

Educação) é o órgão responsável pela definição de regras e proteção do patrimônio 

histórico e cultural da humanidade e no Brasil, existe o IPHAN2 (Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional). Este órgão atua na gestão, proteção e preservação do 

                                                 
2 IPHAN: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A criação da Instituição obedece a um princípio 

normativo, atualmente contemplado pelo artigo 216 da Constituição da República Federativa do Brasil, que 
define patrimônio cultural a partir de suas formas de expressão; de seus modos de criar, fazer e viver; das 
criações científicas, artísticas e tecnológicas; das obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; e dos conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 



Arquitetura da terra roxa: Inspeções em peças de madeira de patrimônio histórico rural utilizando ultrassom 

28 

patrimônio histórico e artístico brasileiro. É necessário esclarecer que no Brasil, devido sua 

extensa área, existem mais dois órgãos em escala de gestão que cuidam da defesa do 

patrimônio cultural brasileiro. O enfoque é o estado de São Paulo e a cidade de Campinas, 

temos como exemplos: Na escala federal o IPHAN, Condephaat na escala estadual e 

Condepacc na escala municipal. Esses três órgãos praticam tombamento e preservação e 

estão ligados ao governo (MARTINS e ROSSIGNOLLO, 2010). 

Entretanto, o conselho da cidade de Campinas – Condepac também delibera sobre o grau 

de preservação do bem, ou seja, estabelece quais são os elementos que devem ser 

preservados. Isso se reveste de suma importância quando se toma medidas de 

preservação e conservação. Para Campinas, a Lei n° 9.149, de 17 de dezembro de 1996, 

estabelece três graus possíveis de preservação do bem: 

Grau de Proteção 1 (GP1) – aplicável aos bens de alto valor histórico, 
arquitetônico e ambiental. Determina que a preservação das edificações 
seja integral. O imóvel deve ser utilizado para funções compatíveis com as 
de sua construção. 

Grau de Proteção 2 (GP2) – aplicável aos bens de valor histórico, 
arquitetônico e ambiental cuja importância não abrange todo o bem. 
Determina que a preservação se refira apenas a partes delimitadas do 
imóvel. A utilização do imóvel não pode degradar a parte protegida. 

Grau de Proteção 3 (GP3) – aplicável aos bens de valor histórico, 
arquitetônico e ambiental cujo principal valor reside em suas características 
externas, ou em que a proteção da fachada seja suficiente para assegurar a 
preservação dos valores, ou cujo tombamento integral ou parcial não seja 
adequado, por retirar desnecessariamente a vocação e utilização natural do 
bem. Determina que a preservação se refira à conservação das fachadas, 
componentes arquitetônicos externos e cobertura. As edificações poderão 
sofrer alterações internas desde que respeitadas às restrições anteriores. 

 

A fazenda Mato Dentro está tombada pelo Condephaat e Condepacc em grau de proteção 

1. Porém, para compreender sobre patrimônio cultural ainda se faz necessário entender a 

questão do vínculo que este estabelece com seus cidadãos. 

Pellegrini (2009) cita que a memória, do ponto de vista de Jaques Le Goff, estabelece um 

"vínculo" entre as gerações humanas e o "tempo histórico que as acompanha". Tal vínculo, 

além de constituir um "elo afetivo" que possibilita aos cidadãos perceberem-se como 

"sujeitos da história", plenos de direitos e deveres, os torna cônscios dos embates sociais 

que envolvem a própria paisagem, os lugares onde vivem os espaços de produção e 

cultura. Sob essa ótica, Le Goff destaca que a "identidade cultural de um país, estado, 

cidade ou comunidade se faz com a memória individual e coletiva"; a partir do momento 

em que a sociedade se dispõe a "preservar e divulgar os seus bens culturais" dá-se início 
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ao processo denominado pelo autor como a "construção do ethos cultural e de sua 

cidadania". Sendo assim, se o patrimônio for reconhecido e legitimado fará parte da 

memória da população e de seus grupos sociais.  

Winter (2009), ainda cita que “[...] por essa razão não se pode esquecer que tanto a 

memória como o patrimônio trabalham com lembranças e esquecimentos. Ao construir a 

memória, o homem intervém não só na ordenação dos vestígios, dos registros, mas 

também na sua releitura. Ela é expressa de modo como os grupos se apropriam e fazem 

uso do passado. Ao entender como se constitui a memória coletiva face aos 

acontecimentos presentes, percebe-se que ela não é somente uma conquista, mas 

também um instrumento de poder.” 

Tal instrumento de poder é gerado por um processo de seleção arbitrário de alguns 

elementos do patrimônio cultural, e só pode ser entendido como um conjunto de símbolos, 

mas para se apropriar do patrimônio cultural precisa-se antes de tudo definir alguns 

conceitos.  

A UNESCO3 define: “Patrimônio Cultural" designa um monumento, conjunto de edifícios ou 

sítio de valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico e antropológico. 

A Carta de Veneza afirma: 

Portadoras de mensagem espiritual do passado, as obras monumentais de 
cada povo perduram no presente como o testemunho vivo de suas 
tradições seculares. A humanidade, cada vez mais consciente da unidade 
dos valores humanos, as considera um patrimônio comum e, perante as 
gerações futuras, se reconhece solidariamente responsável por preservá-
los, impondo a si mesma o dever de transmiti-los na plenitude de sua 
autenticidade (IPHAN, 1995:109). 

 

Nos termos do artigo 216 da Constituição Federal Brasileira, "constituem patrimônio 

cultural os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira". 

Em 1985 a ICOMOS4, também define patrimônio cultural de um povo como:  

                                                 

3 UNESCO: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura foi fundada em 16 de 
novembro de 1945. Criada para acompanhar o desenvolvimento mundial e, ao mesmo tempo, auxiliar os 
Estados Membros na busca de soluções para os problemas que desafiam nossas sociedades, a UNESCO, 
atualmente, encontra-se envolvida num vasto campo de atividades. Suas áreas de atuação compreendem os 
seguintes temas: Educação, Ciências Naturais, Humanas e Sociais, Cultura, Comunicação e Informação.  
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O patrimônio compreende as obras de seus artistas, arquitetos, músicos, 
escritores e sábio, assim como as criações anônimas surgidas da alma 
popular e o conjunto de valores que dão sentido à vida. Ou seja, as obras 
materiais e não materiais que expressam a criatividade desse povo: a 
língua, os ritos, as crenças, os lugares e monumentos históricos, a cultura 
e as obras de arte e os arquivos e bibliotecas (ICOMOS, 1985, p. 314- 
315). 

Já Choay (2001) define: “Patrimônio histórico como a expressão que designa um bem 

destinado ao usufruto de uma comunidade, constituído pela acumulação continua de uma 

diversidade de objetos, móveis e imóveis, e saberes humanos”. 

O termo “patrimônio” está, em sua origem, associado à herança paterna, aos bens de 

família, à riqueza, com forte conotação às relações econômicas. Requalificado por diversos 

adjetivos ao longo do tempo – patrimônio genético, patrimônio natural, patrimônio histórico 

– a expressão patrimônio cultural designa um bem herdado por um grupo social 

(PASSARELI, 2005, p 52). 

A partir do século XVIII, na Europa, foi se consolidando a noção de patrimônio nacional, 

organizado a partir de reunião de documentos e artefatos históricos que passaram a 

compor os símbolos de uma nação, elementos de identidade de um povo (PASSARELI, 

2005). 

Oliveira (2007), em seu artigo Patrimônio: da etimologia ao significado atual, ainda define o 

conceito de patrimônio dizendo que:  

O conceito de patrimônio, na atualidade, corresponde ao conjunto de bens 
culturais de valor reconhecido para um determinado grupo ou para toda a 
humanidade. No entanto, para se entender o patrimônio hoje, é necessário 
refletir sobre o uso, principalmente o econômico, que será dado a esse 
bem. Preservar é respeitar e valorizar o patrimônio material e imaterial que 
se manifesta no nosso cotidiano, porque o patrimônio é tanto o resultado 
das ações que se realizaram no passado e deixaram suas marcas 
impressas nas formas espaciais do presente, como daquelas que se 
realizam na atualidade (OLIVEIRA, 2007:160). 

 

                                                                                                                                                      
4 ICOMOS: é uma organização civil internacional, o International Council on Monuments and Sites – Conselho 
Internacional de Monumentos e Sítios, ligada à UNESCO, tendo como uma de suas atribuições o 
aconselhamento no que se refere aos bens que receberão classificação de Patrimônio Cultural da 

Humanidade. Foi fundado em 1965, e esta organização não-governamental dedica-se à conservação dos 

monumentos e sítios históricos do mundo. Como principal atividade tem estabelecido padrões internacionais 
para a preservação, restauração e gerenciamento do ambiente cultural, tendo sido promulgadas Declarações 
sobre os temas: Análise e restauração de estruturas do patrimônio arquitetônico; arquitetura em terra, estudo e 
conservação da arquitetura vernacular; arte rupreste, cidades e povoações históricas; economia da 
conservação; edificação em pedra; edificação em madeira; formação profissional; fotogrametria arquitetônica; 
gestão do patrimônio arqueológico; jardins e sítios históricos; patrimônio cultural subaquático; pinturas murais; 
turismo cultural e vitrais. 
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Vários autores e instituições definem patrimônio, porém as pesquisas demonstram a 

complexidade do assunto principalmente quando se trata da questão do uso dado ao 

patrimônio. 

Igualmente importante é a evolução dos movimentos sobre o tema patrimônio, seus 

conceitos e discussões, porém pode-se apontar que dentre esses movimentos a Carta de 

Atenas em 1931, organizada pela Sociedade das Nações em Atenas reuniu os princípios 

básicos e as doutrinas referentes à intervenção em monumentos.  

Valendo-se da Carta de Restauração de Atenas, de 1931 e dos trabalhos de Giovannoni 

que inspiraram a Carta del Restauro Italiana de 1932, é que as idéias sobre patrimônio 

tornaram-se mais conhecidas (KUHL, 1998:198). 

A autora Kuhl (1998) ainda relata que a Carta de Atenas foi resultado de uma reunião 

internacional em 1931, com o objetivo de abordar a preservação de monumentos 

históricos. Nela era apontada, como uma das necessidades primárias, inventariar os 

monumentos históricos dos vários países e estender o conceito de respeito, manutenção e 

salvaguarda, não só aos monumentos históricos, mas também à fisionomia da cidade, 

especialmente em torno deles, assim como assegurar a preservação de certas 

perspectivas. 

Inventariar não é somente uma forma de preservação, mas uma metodologia que assegura 

uma possível e constante manutenção do bem. A partir da Carta de Atenas, conferencias 

internacionais, eventos políticos aconteceram definindo programas de fomento à 

preservação do patrimônio histórico como as Cartas Patrimoniais. 

As Cartas patrimoniais referem-se a uma coletânea dos principais documentos norteadores 

da prática da conservação cultural, recomendações e Cartas conclusivas relativas à 

proteção do patrimônio, ocorridas em diversas épocas e partes do mundo. Essas Cartas 

são balizadores importantes no acompanhamento do pensamento sobre preservação. No 

Brasil, essa publicação foi organizada pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional) e publicada em 1995 (IPHAN, 1995). 

Nascimento (2002) cita entre as principais conferencias que abordaram a preservação de 

monumentos e edificações históricas as seguintes Cartas: 

1931 – Carta de Atenas, Sociedade das Nações, Atenas; 

1933 – Carta de Antenas, Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), 

Atenas; 
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1964 – Carta de Veneza, II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos 

Monumentos Históricos, Veneza; 

1967 – Reunião sobre Conservação e Utilização de Monumentos e Lugares de 

Interesse Histórico e Artístico, Quito; 

1968 – Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura, Paris; 

1972 – Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura, Paris; 

1974 – I Seminário Interamericano sobre Experiências na Conservação e 

Restauração do Patrimônio Monumental dos Períodos Colonial e Republicano, 

república Dominicana; 

1975 – Congresso do Patrimônio arquitetônico Europeu, Amsterdã; 

1976 – Conferência geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura, Nairobi; 

1977 – Encontro Internacional dos Arquitetos, Machu Picchu; 

1980 – Carta de Burra, ICOMOS – Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, 

Austrália; 

1982 – Assembléia Mundial dos Estados, Nairobi; 

1985 – Conferência Mundial sobre Políticas Culturais, México. 

Atualizando a seqüência proposta por Nascimento (2002) e por Teles (2010) podemos 

destacar que das 40 Cartas Patrimoniais existentes, 13 são ligadas ao patrimônio 

arquitetônico diretamente. Em seu apêndice A, Teles (2010) faz um resumo dos assuntos 

abordados pelas Cartas em ordem cronológica e destas, apenas três tratam o assunto 

quanto à sua prática.  

Teles (2010) descreve com exatidão as Cartas que tratam especificamente do patrimônio 

arquitetônico, na Tabela em que considera a Carta Teórica quando seu foco é a definição 

de conceitos ligados à Conservação. As Cartas práticas quando seu foco é a transposição 

desses conceitos para a prática da Conservação. As Cartas de “salvaguarda” procuram 
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expor necessidades de ações e atribuir responsabilidades aos governos, legisladores, 

ONGs, profissionais, de forma a preservar o Patrimônio Cultural.  

Ainda nesta Tabela definida por Teles (2010, p. 46), chamada de Consolidação das Cartas 

Patrimoniais específicas do patrimônio arquitetônico, quanto à sua abrangência e natureza 

(teórica, prática ou salvaguarda) a Carta de Atenas (CARTA..., 1931) é a primeira de 

abrangência internacional quando se refere à prática. Ela recomenda que os profissionais 

de conservação e arquitetos colaborem com “representantes das ciências físicas, químicas 

e naturais para a obtenção de métodos de conservação adequados como os outros 

autores afirmam. As seguintes são a Carta de Atenas (CARTA..., 1933 e a Carta de 

Veneza (CARTA..., 1964). 

Nascimento (2002) cita ainda que o documento técnico mais conhecido e utilizado como 

referência mundial até o momento é a Carta de Veneza (1964). E para tanto estudar e 

rever os conceitos que a Carta expõe é de relevância para a tese. 

A Carta de Veneza de 1964 (IPHAN, 1995) versa sobre alguns princípios, a saber: 

 Todo monumento deve garantir sua perpetuação, mantendo a funcionalidade 

adequada às suas características. 

 Evitar o deslocamento dos monumentos ou partes deles aceitando-os 

excepcionalmente quando fundamental para garantir a salvaguarda do mesmo; 

 A intervenção finda onde começa a hipótese do “porque restaurar”. 

 A colaboração interdisciplinar volta a ser reforçada nesta Carta quanto à 

importância da manutenção permanente; 

 A importância da destinação útil na conservação do monumento, desde que 

compatível com este. 

O Patrimônio cultural é considerado bem coletivo perante as gerações futuras; conservar e 

revelar os valores estéticos e históricos do monumento é uma das respostas do porque 

restaurar. Fica proibida na Carta de Veneza de 1964 (IPHAN, 1995) a Reconstrução. 

A Carta de Veneza, 1964 (IPHAN, 1995) define ainda que a conservação engloba a 

manutenção permanente, destinação útil à sociedade, sem alteração de sua forma; 

preservação da sua escala. 
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O texto ainda discorre sobre como restaurar, dizendo: Toda intervenção deverá ser 

precedida e acompanhada de um estudo arqueológico e histórico do monumento; as 

contribuições de todas as épocas da vida da edificação devem ser mantidas; as esculturas, 

pinturas ou decoração integrantes ao monumento devem ser mantidas, exceto 

intervenções que prejudiquem a segurança do monumento; quando as técnicas 

tradicionais revelarem-se inadequadas podem ser empregadas técnicas modernas, cuja 

eficácia tenha sido avaliada cientificamente e comprovada pela experiência; a 

reconstituição ou substituição das partes faltantes deve integrar-se harmoniosamente ao 

conjunto, distinguindo-se das partes originais, sem adulterar o documento de arte e de 

história; documentação precisa das intervenções realizadas; (relatórios ilustrados com 

desenho e fotografia). 

No que concerne a presente pesquisa os itens acima sublinhados são algumas das 

diretrizes de importância para a realização deste projeto. Principalmente no item (quando 

as técnicas tradicionais revelarem-se inadequadas podem ser empregadas técnicas 

modernas, cuja eficácia tenha sido avaliada cientificamente e comprovada pela 

experiência); Técnicas como o ultrassom, dentre outras não destrutivas já foram aprovadas 

por algumas experiências cientificas que serão relatadas nos capítulos seguintes. 

A Carta de Veneza, 1964 (IPHAN, 1995) foi atualizada pela Carta Internacional para a 

salvaguarda das cidades históricas, aprovada pelo Conselho Internacional de Monumentos 

e Sítios em Washington, no ano de 1986 especialmente quanto ao assunto preservar. 

Nesta Carta aprovada em 1964, segundo Passarelli (2005), os valores a serem 

preservados são o caráter histórico da cidade e o conjunto de elementos materiais e 

espirituais que expressam sua imagem, sendo assim tratam em particular da forma urbana 

definida pelo traçado e pelo parcelamento; das relações entre os diversos espaços 

urbanos, espaços construídos, espaços abertos e espaços verdes; A forma e o aspecto 

das edificações (interiores e exteriores) tais como são definidos por sua estrutura, volume, 

estilo, escala, materiais, cor e decoração; As relações da cidade com seu entorno natural 

ou criado pelo homem; e as diversas vocações da cidade adquiridas a longo de sua 

história. 

A Carta do Restauro, 1972 (IPHAN, 1995) seria o documento que descreve instruções 

técnicas para a salvaguarda dos objetos arqueológicos, critérios para restaurações 

arquitetônicas, execução de restaurações pictóricas e escultóricas, instruções para a tutela 

dos centros históricos. Em seu anexo B, (critérios para restaurações arquitetônicas) deixa 

clara a instrução sobre como realizar intervenções nos elementos construtivos. Algumas 
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ações ficam proibidas nas operações de salvaguarda de acordo com a Carta italiana de 

Restauro: Acrescentar elementos por características de estilos ou analogia, mesmo se 

existir documentação; remoção, reconstrução ou translado para locais diferentes dos 

originais; alteração das condições de acesso ou ambientais em que chegou até os nossos 

dias a obra; eliminação das pátinas. 

Outras recomendações como a Carta de Burra, 1980 (IPHAN, 1995) trouxeram algumas 

considerações importantes que merecem ser destacadas pelo artigo 1°, e define que a 

preservação será “a manutenção no estado da substância de um bem e a desaceleração 

do processo pelo qual ele se degrada”. A preservação deve ocorrer quando a substancia 

do bem, no estado que se encontra hoje, oferecer “testemunho de uma significação cultural 

especifica” (artigo11). 

O termo conservação de acordo com a Carta de Burra, 1980 (IPHAN, 1995) designará os 

cuidados a serem dispensados a um bem para preservar-lhe as características que 

apresentem uma significação cultural. De acordo com as circunstâncias, a conservação 

implicará ou não a preservação ou a restauração, além da manutenção; ela poderá, 

igualmente, compreender obras mínimas de reconstrução ou adaptação que atendam às 

necessidades e exigências práticas. Esses cinco tipos de intervenção proposta na Carta 

com suas definições e condições de salvaguardas orientam e auxiliam as decisões de 

elaboração, escolha ou aprovação de um projeto de conservação. 

A Carta de Washington, 1986 (IPHAN, 1995) inaugurou contribuições mais significativas na 

questão da preservação de cidades e de sítios históricos. Ela se direcionava a um contexto 

político/social em que a deformação dos sítios tradicionais não se dava por efeitos 

demolidores da guerra. Ela visava sanar uma tendência de destruição e descaracterização 

desses espaços, tanto em seus aspectos morfológicos quanto funcionais, ocasionada por 

um modelo de desenvolvimento urbano predatório ao meio ambiente. Nessa perspectiva, a 

Carta de Washington extrapolava a mera consideração da espacialidade do sítio, a qual 

materializava a história e as preferências estéticas de cada período, e passava a enfocar, 

também, os aspectos intangíveis de sua dinâmica quotidiana (SOARES, 2009). 

Outro aspecto relevante dessa Carta é que precisamos contar com profissionais 

especializados, estudos multidisciplinares (arqueológicos, históricos, arquitetônicos, 

técnicos, sociológicos e econômicos) e que todas as intervenções deverão ser 

documentadas para se proceder a uma restauração. 

Sendo assim podemos definir que a Conservação corresponde ao “conjunto de 

intervenções e, posteriormente, de controle do estado de equilíbrio das estruturas e dos 
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materiais, dentro de padrões considerados regulares e compatíveis com as condições 

presentes e favoráveis à edificação” (IAB, 2002). Portanto, não pretende que o edifício 

retorne ao estado em que foi concebido, mas sim em condições seguras e habitáveis 

dentro do contexto atual. 

Ainda temos a definição de Conservação de acordo com dicionário Aurélio, Ferreira (2004) 

esclarecendo que: conservação é um conjunto de medidas de caráter operacional, 

intervenções técnicas e científicas, periódicas ou permanentes que visam a conter as 

deteriorações em seu início, e que em geral se fazem necessárias com relação às partes 

da edificação que carecem de renovação periódica, por serem mais vulneráveis aos 

agentes deletérios. 

Quando analisamos os principais documentos sobre a preservação no Brasil, constatamos 

que raramente os problemas de critérios de intervenção são abordados. Os trabalhos que 

se têm acumulado nas últimas décadas, de enorme interesse, voltam-se a variados 

aspectos do problema, como o estabelecimento e transformação dos órgãos de 

preservação, as políticas públicas patrimoniais, as implicações do tema no campo 

sociológico, antropológico e historiográfico, a discussão sobre o papel da memória (KHUL, 

2008, p.100). 

O programa Monumenta desenvolvido em 2000 pelo Ministério da Cultura editou um 

conjunto de publicações que assumiram importância como oito manuais e oito cadernos 

técnicos sobre temas de restauração e arqueologia. Dentre eles merece destaque o 

Manual de Elaboração de Projetos de Preservação do Patrimônio Cultural, pois descreve e 

dá importância em sua publicação a pesquisa histórica, levantamento físico, levantamento 

cadastral, a topografia do terreno, a documentação fotográfica; a elementos artísticos 

integrados; análise tipológica, identificação de materiais e sistemas construtivos e 

prospecções, diagnóstico subdividido em mapeamento de danos, análise e avaliação do 

estado de conservação dos materiais e do sistema estrutural, identificação dos agentes 

degradadores, caracterização dos danos de fundações e danos estruturais, estudos 

geotécnicos, análises e testes dos materiais existentes.  

Muito se tem a discutir sobre o tema conservação, mas no que se refere atualmente a 

documentos que auxiliam no processo de intervenções, destaca-se a declaração de 

Curitiba de março de 2009 que reflete sobre o tema Patrimônio e Ciência. Nessa 

declaração tem-se discutido: 

[...] que este desenvolvimento está acontecendo através da formação de 
novos restauradores e pesquisadores, com a percepção de que a ciência 
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deve ser um auxilio poderoso para o exercício da sua atividade. Para 
lograr bons resultados deve-se dentre outras providencias, fazer da 
conservação e da restauração um processo teórico e metodológico 
cuidadoso, fundamentado na pesquisa e no ensino, sem deixar de 
considerar a prática, as técnicas tradicionais, o conhecimento dos bons 
mestres e artífices. Para isso, necessita-se de cientistas qualificados, 
docentes com sólida formação e laboratórios adequadamente 
aparelhados. O trabalho criterioso da conservação e restauração pode, 
pela sua metodologia, ser considerado como cientifico se admitido o 
sentido lato da palavra. É bom que se ressalte, também, que as 
indagações sobre a durabilidade e conservação dos materiais, artefatos e 
estruturas constituem-se na base das investigações de um laboratório de 
pesquisas da conservação- restauração. Identificam-se diretamente com 
todos os estudos atuais de tecnologias alternativas, com a apropriação de 
tecnologias tradicionais ou estudos aprofundados de materiais de 
construção, com a eficiência de alguns produtos industrializados ou 
manufaturados, e outros tantos temas de grande atualidade. (ICOMOS, 
2009, p.2). 

 

Como conclusão a Carta de Curitiba relata que: a política de bens de valor cultural deve 

prever ações que visem dar à sociedade condições de compreender a história social do 

país; a natureza específica do patrimônio construído e suas diversidades requerem 

abordagem cientifica interdisciplinar para resolver e lidar com os riscos e os processos de 

degradação aos quais os bens estão inevitavelmente sujeitos e ameaçados; a notável, 

reconhecida e necessária contribuição dos estudos e pesquisas sobre preservação e 

conservação de materiais desenvolvidos nos últimos anos, em especial, pelo seu caráter 

multidisciplinar; a inquestionável importância da ciência para se chegar à conservação 

qualificada e melhor qualidade de vida, integrando a conservação cientifica questão social 

e ao desenvolvimento socioeconômico sustentável (ICOMOS, 2009, p.6). 

Ainda em 2009, durante o I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural, em Ouro Preto, entre 

13 e 16 de dezembro, discutiu-se sobre os desafios, as estratégias e experiências de uma 

nova gestão para o patrimônio cultural. 

Dentre vários assuntos abordados foi discutido e distribuído à publicação do manual de 

Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG) que é uma ferramenta de apoio para 

a gestão e proteção do patrimônio cultural desenvolvido para reunir um amplo e 

diversificado conjunto de informações referentes às cidades históricas brasileiras. Esse 

instrumento tem o objetivo de integrar dados sobre o patrimônio cultural, com foco nos 

bens de natureza material, reunindo em uma base única informações sobre cidades 

históricas, bens móveis e integrados, edificações, paisagens, arqueologia, patrimônio 

ferroviário, conjuntos rurais e outras ocorrências do patrimônio cultural no Brasil. 
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O SICG5 é constituído por um conjunto de fichas agrupadas em três módulos: 

Conhecimento, Gestão e Cadastro. Cada Módulo corresponde a uma esfera de abordagem 

do patrimônio cultural e possui fichas estruturadas para a captura e organização de 

informações conforme o objetivo do estudo ou inventário. Vale a pena ressaltar que existe 

uma ficha específica para os conjuntos rurais tema desta pesquisa.  

Dentre as diversas sessões temáticas e mesas redondas o tema fiscalização e 

preservação gerou algumas polêmicas e levantou assuntos como à capacitação dos 

profissionais que fazem à manutenção e acompanhamento dos processos de fiscalização 

do restauro na ponta do sistema e como eles poderiam agilizar esse processo. O debate 

também incluiu a questão sobre marcos legais, (o impedimento desses bens juridicamente) 

como possíveis multas a serem aplicadas pelos fiscais a fim de legalizar e legitimar o 

processo perante a sociedade. Entende-se que o IPHAN proporcionou soluções e debateu 

questões importantes sobre o patrimônio, mais que tudo conseguir fomentar um debate 

junto à sociedade. Quanto a questões técnicas e diretrizes como a utilização de novas 

tecnologias para o processo de restauração nada foi discutido no fórum. 

A seguir, no quadro síntese 1.1, apresentam-se as ações de preservação: Panorama 

Internacional, Brasil e São Paulo para facilitar o entendimento do processo. 

  

 

                                                 

5 SICG: Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão do IPHAN. (IPHAN, 2010). 
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Quadro 1.1. Quadro síntese das ações de Preservação. 

Quadro Síntese das Ações de Preservação: Panorama Internacional, Brasil e São Paulo.      

           
 1800 1850 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001/03 2004/10 

         1964       
 

  
   1931 

Carta de 
Atenas 

  
Carta de 
Veneza 

Carta de restauro 
1972 

     

 INSP Mon 
França 

1880/90 
Boito 

1900       
Convenção 

Paris 
 Carta de Nara     

 
1830  

1° Carta 
Italiana 

  
Carta 

Italiana 
 ICCROM ICOMOS 

(Patrimônio 
cultural 

humanidade) 
 

1994 
 Recomendações 

de Paris 
 

PRESEVAÇÃO      1932  1951 1965 1972    2003  
                

Panorama 
Europeu e  
internacional 

 
1889 

 
14 -18 

  1933 
Carta de 
Atenas 

ONU 1945 
 1967  

Normas 
Quito 

  1999 
Cartagenas 
de Índias 

   

  Exposição  
universal 

 

I Guerra  
Mundial 

 
1938/9 

ICR 
Instituto 

Central de 
Restauro 
em Roma 

 

Unesco 
1946 

 1968 Paris 
Conferência 
Geral da 
Organização 
das Nações 
Unidas 
Educação, a 
Ciência e a 
Cultura, 

  Colômbia 
 

   

       ICOM 1946         
                
                
  1885 

Museu 
Paulista 

  

Museu 

1933  
Ouro Preto  
Monumento 
nacional 

  
1967/79 
IPHAN 

Brasília 
Salvador 
1970/71 

1980/85 
Gestão 
IPHAN 

1991 
Lei Rouanet 

2000 
Programa 

Urbes 

  

  Museu  
Ipiranga 

  Histórico 
Nacional 

   
Gestão Renato 

1973 
PCH 

Aloísio 
Magalhães 

Incentivo 
fiscal 

(Programa 
reabilitação 

  

PRESEVAÇÃO     

1922 
 

Lei 
tombament
o Decreto 

lei 25   1937 

  Soeiro 
 

Programa 
Cidades 

históricas 

 
Carta 

Fortaleza 
1997 

Sítios 
Históricos) 2001 

Estatuto da 
Cidade 

 

                

Panorama 
Brasil 
 

1838 
IHGB 

(Instituto 
Histórico 

 

  

 
1937 

IPHAN 

 
1955 

Construção 
Brasília 

 
1975  CNRC 

Centro Nacional 
Referências 

Cultural 

1988 
Constituição 

Brasileira 
1999 

Programa 
Monumento 

2000 
Decreto 3551 

  
2009 
SICG 
IPHAN 
 

 Geográfico  
Brasileiro) 

    
(30 anos Fase Heróica) 

   (preservação 
sítios 
históricos  

Patrimônio 
Imaterial 

  

       IPHAN 
Rodrigo 
Melo 
Franco 

     em parceria 
iniciativa 
Privada) 

   

                 
                
           CSPC 

(Coordenador
ia Setorial  

    

         
Condephaat 

 Patrimônio 
Cultural Cps) 

Declaração 
São Paulo 

   

PRESEVAÇÃO       MASP  São Paulo  CONPRESP ICOMOS    
       1947  1963   1996    

São Paulo          1975 DPH 1985/86     
Panorama 
Estado/município 

     1934 
Fabio 
Prado USP 

   (Departamento 
Patrimônio  
Histórico SP) 

1987 Lei 5885 
Condepacc 
Campinas 

 

   

 

Fonte: Nascimento, 2010, alterações a autora. 
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Considera-se hoje como referência a ABRACOR6 (Associação Brasileira de Conservadores 

de Bens Culturais), revista do IPHAN, a revista CPC da USP divulgando artigos técnicos, a 

Associação Paulista de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais – APCR, e 

quanto à conservação e restauro em arquitetura temos o International Centre for the Study 

of the Preservation and Restoration of Cultural Property no site http://www.iccrom.org/ que 

também discute os assuntos relacionados à conservação descrevendo técnicas não 

destrutivas para avaliação dos materiais. 

Segundo Afonso (2007, p. 27), há um grande desenvolvimento tecnológico e normalização 

em determinados setores da construção civil, por outro lado outros carecem de 

investimentos, de pesquisa e de recursos técnicos, materiais e financeiros. A restauração de 

edifícios é um exemplo dentre estas áreas carentes. Para os profissionais da área de 

restauro, é comum a necessidade do desenvolvimento de técnicas alternativas em canteiro 

de obras, ao deparar-se, constantemente, com limitações impostas pelo mercado, de ordem 

técnica e financeira. Utiliza-se nestas circunstancias da criatividade na busca de caminhos e 

soluções. 

Oliveira (1983 apud AFONSO, 2007, p. 27) salienta a necessidade dos profissionais da área 

de restauro estarem preparados e conscientes em fazerem de seus trabalhos uma atividade 

científica, pautados em método, registrando-os, quantificando os fenômenos observados, e 

não apenas baseando-se em palpites e hipótese. 

 

2.2 PATRIMÔNIO RURAL 

 

O patrimônio arquitetônico rural, mais recentemente, vem despertando o interesse de 

engenheiros e arquitetos por seu potencial de alavancar e viabilizar empreendimentos no 

espaço não-urbano. Também historiadores, geógrafos, economistas, turismólogos, 

arquitetos e empresários tradicionalmente ligados ao mundo rural começam a descobrir 

                                                 
6 Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais - ABRACOR - fundada 1980 é 

uma sociedade civil, de direito privado, sem fins lucrativos. Criada para dignificar e proteger, como órgão de 
classe, os profissionais conservadores/restauradores de bens culturais têm como principais objetivos: 1. Criar, 
incentivar e promover meios adequados ao desenvolvimento das técnicas de Conservação e Restauração de 
Bens Culturais, através de entrosamento com entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais; 2. 
Promover a valorização, aperfeiçoamento e a difusão dos trabalhos de Conservação e Restauração, organizando 
congressos, convenções, ciclos de palestras, conferências e outras reuniões dos profissionais da classe; 3. 
Congregar técnicos de Conservação e Restauração, amparar e defender os interesses gerais da classe e 
incentivar o aprimoramento técnico dos associados, através de cursos de especialização, estágios e bolsas de 
estudo. 
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nesse conjunto uma oportunidade de agregar valor a suas propriedades ou a seus negócios, 

atraindo o homem da cidade carente das raízes rurais (ARGOLLO FERRÃO, 2007, p.92). 

Tal atitude parece ter sido encorajada a partir de uma maior compreensão do valor ou 

significado simbólico que passou a ser atribuído às obras edificadas do passado, então 

compreendidas como um produto cultural das sociedades ao longo dos tempos e um 

suporte para a manutenção das identidades (FUCKS, 2003). 

As Cartas patrimoniais apresentadas ao longo do século XX enfocaram predominantemente 

o patrimônio urbano enquanto que patrimônio rural foi pouco discutido. A Carta de Veneza 

de 1964 dispõe sobre o patrimônio rural, definindo o patrimônio (monumento histórico) como 

“a criação arquitetônica isolada, bem como o sítio urbano ou rural que dá testemunho de 

uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico7‟ 

O termo patrimônio rural foi citado pela primeira vez na recomendação de Paris instituída 

pela Conferencia Geral da UNESCO em 1962. Esse documento dispõe sobre a salvaguarda 

das paisagens e sítios naturais ou rurais. No artigo II, item 5, destaca-se que  “a 

preservação é quando possível, a restituição do aspecto das paisagens e sítios, naturais e 

urbanos, devido à natureza ou à obra do homem, que apresentem um interesse cultural ou 

estético, ou que constituam meios naturais característicos” (IPHAN, 1995, p.99). 

Ainda no artigo III, itens 14 e 15, a necessidade de um planejamento físico territorial das 

áreas rurais, nas quais o planejamento deveria ser feito segundo ordem de urgência. No 

entanto, a ênfase maior ainda é no patrimônio urbano, já que cita a urgência de disposições 

especiais para as paisagens e sítios urbanos, que geralmente são os mais ameaçados pelo 

processo de desenvolvimento urbano e pela especulação imobiliária.  

Também conhecida como Recomendação de Nairóbi, a recomendação relativa à 

salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na vida contemporânea de 1976, discorre 

um item específico sobre o patrimônio rural em seu artigo 34 que relata: 

[...] nas zonas rurais, todos os trabalhos que implicarem uma degradação da 
paisagem, assim como quaisquer mudanças nas estruturas econômicas e 
sociais, deveriam ser cuidadosamente controlados para preservar a 
integridade das comunidades rurais em seu ambiente natural (IPHAN, 1995, 
p. 264, art. 34). 

 

                                                 
7 (IPHAN, 1995, p.109, art. 1°)”. INSTITUTO do PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO NACIONAL. Cartas 
Patrimoniais, Brasília: IPHAN/Ministério da Cultura, 1995. (cadernos de Documentos n° 3). 343 p.  
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Todas essas discussões internacionais demonstram que, aos poucos, a preservação do 

patrimônio rural vem ampliando sua área de atuação (PANIS e OLIVEIRA, 2008). 

Segundo esses autores, no caso do patrimônio cultural rural, são reconhecidos e 

valorizados todos os elementos construtivos e naturais quanto às técnicas, os costumes, 

crenças e o saber fazer do meio rural. É considerado patrimônio rural: 

Os antigos casarões e senzalas, colônias e casas de trabalhadores 
dispersas construídas com técnicas tradicionais da arquitetura rural ou com 
materiais e técnicas alternativas de construção, toda arquitetura vernacular, 
antigas capelas rurais, engenhos e casas de máquinas, o próprio 
maquinário desativado, antigos equipamentos de produção e energia 
(monjolo, rodas d`água, etc.), elementos e sistemas estruturais antigos 
(pontes, diques, barragens, etc.), o espaço físico destinados às 
manifestações culturais locais (praças, terreiros, largos, vilarejos, etc.) 
(FERRÃO, 2007, p.94). 

 

Panis e Oliveira (2008) ainda relatam que além de todos esses elementos destacados por 

Argollo Ferrão, acrescentam-se as manifestações artístico-culturais, as formas de 

expressão, as comidas, as vestimentas, os utensílios domésticos e de trabalho, entre outros. 

Argollo (2004) narra que os estudos sobre arquitetura rural no Brasil têm evoluído nos 

últimos anos de acordo com a lógica das intensas mudanças porque passa o ambiente rural 

no país. Normalmente, ao se enfocar a arquitetura rural, remete-se logo à idéia de uma 

paisagem singela, composta por pequenos sítios ou enormes glebas sem a necessária 

infraestrutura física capaz de dotar o território de elementos que otimizem a produção 

agropecuária e ao mesmo tempo a qualidade de vida dos trabalhadores e empresários 

rurais. A paisagem rural brasileira, com seu imenso patrimônio cultural, confere aos estudos 

sobre a arquitetura rural uma dimensão socioeconômica importante. 

Moreira8 (2007) cuja investigação enquadra-se na necessidade de reflexão sobre o futuro do 

Patrimônio Rural em Portugal pode ser citado. A investigação incidirá no patrimônio 

construído em "risco" e analisará os aspectos construtivos, sociais e econômicos do 

processo. O projeto será objeto de análise no âmbito da complementaridade entre a 

investigação científica integrada nos Departamentos da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade Técnica de Lisboa e a atividade pedagógica desenvolvida nos 4º e 5º anos e 

estágio das Licenciaturas de Arquitetura, de Gestão Urbanística, de Planejamento Urbano e 

Territorial e de Arquitetura de Interiores. O projeto prevê a preservação e dinamização de 

                                                 
8 MOREIRA, Margarida, CAMARINHAS, Catarina, PAULO, Luisa Reis. Patrimônio Rural em Portugal. Um 
contributo para o desenvolvimento sustentado do interior português. Revista Pessoas e Lugares Jornal de 

animação da rede portuguesa LEADER+, n.° 45, 2007. 
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núcleos rurais caracterizados por fraca acessibilidade, despovoamento e abandono de 

elementos patrimoniais.  

Os exemplos selecionados para esta investigação foram objetos de análise histórica, 

arquitetônica, urbana e territorial, técnico-construtiva, social e econômica. Selecionaram-se 

dois exemplos de estudo: Castelo Mendo e Sabugal. O Castelo Mendo encontra-se 

abrangido pelo Programa das Aldeias Históricas permitindo avaliar o processo de 

reabilitação em curso e oportunidade de aplicação noutros casos.  

A partir do caso do Sabugal espera-se que encontrem uma metodologia de intervenção 

específica para núcleos rurais em processo de abandono e desenvolver estratégias para a 

reabilitação do patrimônio rural. Esse assunto mostra o interesse da academia portuguesa e 

a comunidade para validar os estudos sobre seu patrimônio rural.  

A presença de elementos patrimoniais, principalmente aqueles formados pelas edificações 

rurais, é como uma âncora que fixa o indivíduo em uma estrutura fornecendo a base de uma 

identidade. Falar de patrimônio é, portanto falar da vida cotidiana é falar do indivíduo e de 

sua identidade. Esta identidade é ancorada nos objetos, nas crenças, nos hábitos, modos de 

ser e de fazer de toda uma comunidade que possui espaço particular onde as práticas 

cotidianas se desenvolvem reforçando os laços culturais dentro desta sociedade9 (FEIBER, 

2007). 

Para compreender as dinâmicas exercidas pelas transformações rurais será necessário 

compreender o recorte temporal e físico em que se insere a pesquisa, a cidade de 

Campinas e suas transformações na paisagem. 

 

2.3 CAMPINAS E AS TRANSFORMAÇÕES NA PAISAGEM  

 

As fazendas de café da região de Campinas são consideradas patrimônio cultural pela 

arquitetura e a paisagem rural, os costumes e tradições que representam o conjunto do 

arranjo espacial. 

                                                 
9 (FEIBER, 2007, p. 2) FEIBER, Silmara Dias. Arquitetura em madeira como berço da Identidade Cultural 

Paranaense. Textos para Discussão V. 24. Série identificação do Patrimônio Cultural. Editora: centro de Estudos 

Avançados da Conservação Integrada. Olinda, 2007. ISSN:1980-8267. 
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Os traços da história local de Campinas sob o viés do café puderam fornecer subsídios para 

a discussão sobre o patrimônio rural, sendo um dos aspectos a compor a sua identificação e 

caracterização tipológica especificamente, as casas-sede das fazendas. Salienta-se que a 

região de terra roxa em Campinas compreende mais 18 fazendas que se desenvolveram 

com a cultura cafeeira.  

Segundo Lemos (1999), “o café foi o divisor de águas, separa a São Paulo pobre, caipira, da 

província riquíssima. E com ele veio também a substituição da arquitetura bandeirista por 

construções inspiradas pelo mais recente gosto europeu - o neoclássico.”  

Junto com a riqueza do café teriam vindo novas noções de conforto ambiental, novo 

mobiliário, cortinas, tapetes, reposteiros, candelabros de pingentes, escarradeiras de 

porcelana, bibelôs, pianos, caixas de música, papéis de parede, talheres de prata, cristais. 

Deixa-se claro que, apesar da contribuição histórica que estamos sujeitos a apresentar, 

eventualmente, deficiências metodológicas de pesquisa histórica podem acontecer, pois a 

condição profissional da área de Arquitetura, não dispõe completamente dos instrumentos 

teóricos e metodológicos da pesquisa em História (MAYUMI, 2006). 

Na seqüência, verifica-se que o café trilhou espaços consideráveis e sua expansão no 

mundo ocidental começou pela cidade de Veneza com a qual se comercializava o produto 

procedente da Abissínia, região de Kaffa, no norte da África. 

Produto tropical, com boa aceitação no mercado e 

lucro certo, o café foi levado pelas metrópoles 

européias para ser cultivado em suas colônias da 

América Central, chegando ao Haiti em 1715, no 

Suriname em 1718 e na Guiana Francesa entre 

1719 e 1722, sendo que, desta última, saíram as 

primeiras sementes para o Brasil, no final da 

década de 1720. Até 1760, seu cultivo restringia-se 

à região norte do Brasil, principalmente ao Pará, 

quando então foi transferido para o Rio de Janeiro.  

Na Figura 2.1 pode-se verificar os caminhos da 

expansão do café. O declínio do ouro em Minas e 

as incertezas quanto ao futuro do mercado do 

açúcar, sobretudo pela concorrência das Antilhas,  

 

 

Figura 2.1. Expansão do café. 
Fonte: Fonte: Argollo, 2004. 

 

. 
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foram os principais motivos que levaram os lavradores do Rio a apostar no cultivo do café. 

Além disso, o produto encontrava em terras brasileiras clima e solo favoráveis; mão de obra 

farta e barata (escravos e imigrantes); antigas instalações dos engenhos de açúcar, e a 

disponibilidade de capitais provenientes dos antigos mineradores e de comerciantes do Rio 

de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 

Da cidade do Rio de Janeiro, o café expandiu-se conforme Figura 2.2, pelo Vale do Paraíba 

Fluminense (Vassouras, Valença, Barra Mansa e Resende) e entra, por volta de 1790, no 

Vale do Paraíba Paulista (Areias, Bananal, São José do Barreiro, São Luís do Paraitinga) e 

no litoral (Ubatuba).  

Percebe-se pelos pontos cinza ainda na Figura 2.2, a trajetória percorrida pelo café da 

cidade do Rio de Janeiro até a cidade de Campinas no interior paulista. A partir daí, abriu-se 

caminho e o café foi avançando em direção ao centro-oeste paulista, sendo que em 1830 já 

se encontravam cafezais em Campinas, que se expandiram para Limeira e Rio Claro, 

atingindo o ponto extremo, quase desabitado, dos campos de Araraquara por volta de 1840 

e em 1870 alcançava Ribeirão Preto, no nordeste paulista10 (BENICASA, 2003). 

.  

Figura 2.2. O café em SP 1908. 
Fonte: Argollo, 2004p. 189. 

 

                                                 
10 BENINCASA, Vladimir. Velhas Fazendas: Arquitetura e Cotidiano nos Campos de Araraquara (1830-1930). 
São Carlos: Imprensa Oficial SP e EDUFSACar, 2003, pg. 17-23. 
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A abertura de uma fazenda no centro-oeste paulista, durante o século XIX, era uma tarefa 

difícil, que exigia muito tempo, dinheiro e disposição para superar as grandes áreas de 

cerrado, campo e florestas. Uma forma de escolher a boa terra era verificar a qualidade 

ideal do solo, observando-se sua coloração: os solos vermelhos indicavam fertilidade 

moderada, os amarelos, terrenos mais pobres, os de cor vermelho escura, ricos em óxido de 

ferro, eram considerados os mais férteis. Porém esses não eram os testes mais confiáveis, 

pois existem os solos vermelhos, chamados “catadupa” que são de baixa qualidade, e 

outros amarelos, como o “massapé”, de origem basáltica e granítica, muito férteis. Um outro 

teste, mais confiável, era verificar a existência de determinadas espécies de árvores no 

terreno, como pau d„alho, jangada brava e figueira branca, entre outras, chamadas árvores-

padrão, eram bons indícios da fertilidade do solo, tanto que se deixavam alguns exemplares 

como de sua prova de qualidade11 (BENICASA, 2003). 

Verifica-se que boa parte do patrimônio arquitetônico rural campineiro concentrou-se, 

inicialmente, nas terras vermelho-escuras da região norte do município de Campinas. Ao 

final dos setecentos, a cana crescia bem em todo município, tornando o açúcar o produto 

mais importante. Por volta de 1830, o plantio do café foi ensaiado com êxito e os 

fazendeiros iniciaram a substituição dos canaviais pelos cafezais. Sai de cena o engenho e 

entra a fazenda de café.12 

Outra fonte indica que as primeiras mudas de café chegaram a Campinas por volta de 1797 

e possibilitaram a primeira grande colheita em 184213; outra ainda diz que foi trazido pelo 

tenente Antônio Francisco de Andrade, no ano de 1807 ou 1809; mas o cultivo com fins 

econômicos somente ganharia grandes proporções por meio da liderança empresarial de 

Francisco Egídio de Sousa Aranha (família proprietária da Fazenda Mato Dentro)14 

(ARGOLLO, 2004). 

De qualquer forma, a explosão do comércio exterior criou condições para o espetacular 

desenvolvimento da cafeicultura no oeste paulista, região de manchas de terra roxa. As 

cidades se desenvolveram rapidamente e são contempladas com inovações técnicas - obras 

de engenharia - que atingem também o campo. Assim, a arquitetura se beneficiou, em 

particular a arquitetura da produção das fazendas cafeeiras paulistas, evoluindo de maneira 

integrada aos demais ramos da engenharia.  

                                                 
11 BENINCASA, Vladimir. Velhas Fazendas: Arquitetura e Cotidiano nos Campos de Araraquara (1830-1930). 

Imprensa Oficial SP e EDUFSCar, São Carlos, 2003, pg 35. 
12 Ibid., pg. 82. 
13 MENDES, J. E. Teixeira. Lavoura cafeeira paulista: velhas fazendas do Município de Campinas. Aquarelas de 
José de Castro Mendes. São Paulo: Departamento Estadual de Informações, 1947. Edição fac-similar, Rio de 
Janeiro, Xerox do Brasil, 1983. 
14 ARGOLLO, André. Arquitetura do Café. Campinas, SP: Editora da Unicamp, Imprensa Oficial, 2004, pg. 27. 
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O complexo cafeeiro paulista baseou-se, inicialmente, num modelo de produção 

escravocrata, passando rapidamente ao trabalho livre, mesmo antes da abolição. Sua 

expansão deu-se a partir da região de Campinas, baseada em técnicas agrícolas e de 

beneficiamento mais eficientes, na ampliação da rede ferroviária paulista15 e no início das 

relações de produção capitalistas nas fazendas de café.  

As regiões cafeicultoras paulistas mais antigas foram o vale do Paraíba e Campinas, as 

quais se assemelham em vários aspectos. Em ambas, a produção do café se desenvolveu 

por volta da década de 1830; em ambas a produção alcançou o auge em fins do séc. XIX; 

dois rios formavam a coluna vertebral: o Paraíba e o Tietê; já se encontravam povoadas em 

plena crise da mineração e apresentavam dispersos pela paisagem pousos e bandeiras, 

além de engenhos de açúcar16. A região de Campinas atingiu seu apogeu entre 1886 e 

1890, beneficiada pela imigração européia e pela qualidade de suas terras. 

Em 1854, a cafeicultura já se havia instalado e consolidado em quase toda a Zona Central 

(Campinas) e, paralelamente, a produção de açúcar também aumentara, o que fazia crescer 

significativamente a população regional17.  

A partir de então, inicia-se um processo que levaria Campinas a estabelecer-se, até a 

década de 1920, como o mais importante pólo de desenvolvimento de todo o oeste paulista, 

abrigando grande número de empresas comerciais e de serviços em geral, indústrias de 

máquinas, escolas e institutos de pesquisa, que visavam ao atendimento local e das novas 

áreas cafeeiras.  

Os terreiros nesta região, já no século XIX se diferenciam de seus antecessores pela sua 

caracterização como espaço de trabalho, mais organizado, não circulando nele, apenas ao 

seu redor. Segundo Einseberg, a mentalidade dos fazendeiros do centro-oeste talvez fosse 

                                                 
15 HISTÓRICO DA LINHA: A linha-tronco da Cia. Paulista foi aberta com seu primeiro trecho, Jundiaí-Campinas, 
em 1872. A partir daí, foi prolongada até Rio Claro, em 1876, e depois continuou com a aquisição da E. F. Rio-
Clarense, em 1892. Prosseguiu por sua linha, depois de expandi-la para bitola larga, até São Carlos (1922) e 
Rincão (1928). Com a compra da seção leste da São Paulo-Goiaz (1927), expandiu a bitola larga por suas 
linhas, atravessando o rio Mogi-Guaçu até Passagem, e cruzando-o de volta até Bebedouro (1929), chegando 
finalmente a Colômbia, no rio Grande (1930), onde estacionou. Em 1971, a FEPASA passou a controlar a linha. 
Trens de passageiros trafegaram pela linha até março de 2001, nos últimos anos apenas no trecho Campinas-
Araraquara. A linha-tronco da Mogiana teve o primeiro trecho inaugurado em 1875, tendo chegado até o seu 
ponto final em 1886, na altura da estação de Entroncamento, que somente foi aberta ali em 1900. Inúmeras 
retificações foram feitas desde então, tornando o leito da linha atual diferente do original em praticamente toda a 
sua extensão. Em 1926, 1929, 1951, 1960, 1964, 1972, 1973 e 1979 foram feitas as modificações mais 
significativas, que tiraram velhas estações da linha e colocaram novas versões nos trechos retificados. No final 
de 1997, os trens de passageiros deixaram de circular pela linha. (www.estacoesferroviarias.com.br). 
16 Campinas pertenceu ao chamado “quadrilátero do açúcar”, que englobava também Piracicaba, Itu e 
Sorocaba. 
17 Há que se compreender a relação “café com açúcar”: em Campinas, o café substitui o açúcar; em Ribeirão 
Preto, o açúcar, depois, substitui o café. 
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mais aberta às inovações tecnológicas e ao espírito de racionalização do que seus 

antecessores18 (BENICASA, 2004, p.33). 

Sérgio Buarque de Holanda escreveu que foi, sobretudo, no oeste paulista que o latifúndio 

cafeeiro veio a tomar caráter próprio, emancipando-se das formas de exploração agrícola 

estereotipadas desde a era colonial o modelo clássico do engenho de açúcar19. 

Para estudo das características arquitetônicas das transformações da casa-sede da fazenda 

de café deste município em questão, seleciona-se para a presente pesquisa a Fazenda 

Mato Dentro. 

Na Figura 2.3 está localizada a fazenda dentro da malha urbana de Campinas em referência 

ao centro da cidade. 

 

             Área da Fazenda Mato Dentro 
             Área Central do município de Campinas 
 
Figura 2.3. Localização das fazendas de café em Campinas em 1875. 
Fonte: ARGOLLO, 2004, p. 214. 

 

O engenho de açúcar foi a primeira grande manifestação arquitetônica da população do 

campo. No início do século XIX o açúcar fica em segundo plano com a propagação da 

                                                 
18 BENINCASA, Vladimir. Velhas Fazendas: Arquitetura e Cotidiano nos Campos de Araraquara (1830-1930). 
São Carlos: Imprensa Oficial SP e EDUFSACar, 2003, pg. 32-33. 
19 BELLIA, Antônio Carlos. Fazendas do Ciclo do Café. Região de Campinas. Cadernos de Fotografia 5. São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado, s.d.. 
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lavoura cafeeira, porém, com a quebra da Bolsa em Nova York em 1929 e a crise do café, 

voltou a ser cultivado em escala considerável no interior de São Paulo. 

 

Nos engenhos que restam do século XVII a XIX, observa-se a repetição de três elementos: 

a casa-grande, a capela e a fábrica conforme Figura 2.4. A implantação desses elementos 

variou muito, às vezes aparecem agrupados em um único edifício, às vezes separados 

(casa e fábrica unidos no mesmo telhado e capela separada; em outros, casa e capela 

unidas no mesmo telhado e fábrica separada. A associação casa-fábrica talvez seja devido 

à permanente vigilância do proprietário. Estes primeiros estabelecimentos rurais foram 

instalados próximos aos rios e ribeirões para o aproveitamento da água na movimentação 

da moenda. A casa-grande situava-se à meia encosta, em posição superior aos demais 

edifícios, com fachada voltada para a fábrica, que por sua vez, situou-se na parte mais baixa 

do terreno para aproveitamento hídrico. A capela é encontrada no mesmo nível da casa, ou 

acima dela - talvez uma simbologia da importância da Igreja Católica. 

 

Figura 2.4. Plano genérico de engenho 
pernambucano do século XVIII. 
Fonte: Louis Léger Vauthier apud 
BENINCASA, pg.25. 
 
Legenda: 
 

a- capela 
b- casa-grande 
c- quartos para hóspedes 
d- senzalas 
e- sobradinho, casa do administrador 
f- casa do engenho, fábrica (moenda 

e caldeira) 
g- alpendre para os cavalos da 

moenda 
h- telheiro acima de fornalha 
i- casa de bagaço 
j- estrebaria 
k- casa de purgar, destilaria, armazém 

de açúcar, oficinas 
l- alpendre servindo de olaria 
m,n- porões servindo de olaria 
o-    horta 

p-    terreno plantado de mandioca 
q-    pasto 
r-     campos de cana 
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A solução nordestina se aplicou em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. A 

disposição das edificações, o programa das habitações, a constante vigilância sobre os 

escravos, a procura de locais à beira d‟água, a existência de locais para o culto religioso, 

todos estes dados estariam presentes na elaboração do agenciamento das fazendas e 

engenhos do sul do país, adaptados à realidade local. 

Segundo Gilberto Freyre, os engenhos e seus senhores acabaram influenciando não só a 

morfologia das fazendas cafeeiras, mas o comportamento da oligarquia rural brasileira20 

(BENICASA, 2003). 

A grande contribuição dos portugueses deu-se com relação às técnicas construtivas e aos 

aspectos formais das edificações. Eles vieram das mais diferentes regiões de Portugal, 

trazendo várias técnicas. Do norte montanhoso e frio de Portugal, trouxeram a arquitetura 

baseada no corte da pedra. Do sul, de clima mais quente e planícies, a arquitetura de terra, 

do adobe cru, seco ao sol, da taipa de pilão, dos tijolos de barro cozido21.  

Dos índios, o rancho de palha ou sapé, com folhas de coqueiro amarradas por cipó em 

estruturas de pau roliço, foi a primeira grande aquisição do português junto ao saber fazer 

do indígena22. 

A fazenda mineira, em fins do século XVIII e início do XIX era composta por várias 

edificações, com diferentes funções, distribuída ao redor de um pátio central, comumente 

cercado por um muro de pedra seca ou paliçadas. O conjunto arquitetônico estava sempre 

localizado próximo a cursos d‟água e o casarão era construído a meia encosta, sempre 

respeitando a declividade do terreno, o que poderia ocasionar a presença de um porão que 

serviria de depósito ou área de serviço.  

A fazenda mineira possuía também alpendre reentrante e escada saliente e a técnica 

construtiva era de “gaiolas” – estruturas autônomas de madeira preenchidas com taipa de 

mão ou adobe23. 

O café inicia nas fazendas trazendo com o tempo e a riqueza algumas peculiaridades 

arquitetônicas das específicas fazendas de café  

                                                 
20 BENINCASA, Vladimir. Velhas Fazendas: Arquitetura e Cotidiano nos Campos de Araraquara (1830-1930). 
São Carlos: Imprensa Oficial SP e EDUFSACar, 2003, até pg. 27. 
21 BENINCASA, Vladimir. Velhas Fazendas: Arquitetura e Cotidiano nos Campos de Araraquara (1830-1930). 
São Carlos: Imprensa Oficial SP e EDUFSACar, 2003, até pg. 85. 
22 Ibid., pg. 86. 
23 Ibid., pg. 96. 
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2.4 AS FAZENDAS DE CAFÉ E PECULIARIDADES ARQUITETÔNICAS 

 

Segundo Benincasa (2003), até então o café era plantado junto com o açúcar na lavoura e 

paralelamente à atividade de criação de gado, mas a produção era muito pequena, sendo 

necessária apenas uma parte do terreno; o beneficiamento era manual, através do pilão. 

No centro-oeste paulista, a fazenda de café era quase auto-suficiente unidade produtora de 

café e especialmente, segundo Buarque de Holanda, o latifúndio cafeeiro veio a tomar 

caráter próprio, emancipando-se das formas de exploração agrícola estereotipadas desde a 

era colonial, modelo clássico do engenho de açúcar24. 

Em contrapartida, segundo o autor “[...] em geral no vale do Paraíba, as fazendas de café 

seguiam sempre à risca os moldes tradicionais da lavoura açucareira...” Porém, na fazenda 

cafeeira a casa sede nunca esteve acoplada aos edifícios de beneficiamento de café, ao 

contrário do engenho25. O importante é considerar que alguns problemas da organização do 

complexo programa de atividades das primeiras fazendas de café foram solucionados 

através dos ensinamentos advindos dos engenhos de açúcar e fazendas mineiras que, 

sendo mais antigas, já contavam com um extremo repertório de soluções. Outros, 

relacionados ao beneficiamento do café, tiveram que ser aprendidos, aperfeiçoados ou 

inventados. 

A fazenda cafeeira organizada para produção e beneficiamento de café, começou na última 

década do séc. XVIII até aproximadamente 1830, quando chegou na sua forma mais ou 

menos definitiva, cuja configuração possui especificidades que a diferem de outros tipos de 

estabelecimentos rurais, pois possui equipamentos cujo uso é restrito ao beneficiamento do 

café. Além da casa-grande, ou casa sede, houve a necessidade de alojamento para um 

numeroso contingente de trabalhadores, instalações para o fabrico de alimentos, como 

moinhos, engenhos, cozinhas, hortas, pomares, oficinas para a manufatura de farinhas e 

manutenção dos equipamentos e dos meios de transporte, além dos edifícios destinados ao 

beneficiamento do café e também para sua estocagem, como terreiros, casa de pilão ou de 

máquinas e tulhas, e local para hospedagem dos tropeiros e seus animais, que faziam o 

transporte da mercadoria antes da ferrovia. Ou seja, a fazenda cafeeira, com o aumento da 

produção, transformou-se num núcleo com grande concentração populacional residente em 

suas instalações.  

                                                 
24 BELLIA, Antônio Carlos. Fazendas do Ciclo do Café. Região de Campinas. Cadernos de Fotografia 5. São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado, s.d, pp2. 
25 Ibid.,  pg. 31. 
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Na fazenda cafeeira, a implantação do conjunto arquitetônico sempre se deu próximo a 

riachos ou córregos, pois a água era fundamental no beneficiamento do café, e a casa 

nunca esteve acoplada aos edifícios de beneficiamento de café, ao contrário do engenho de 

açúcar. É também significativa a influência do partido rural mineiro, sendo comum a solução 

de sobrado com o térreo abrigando o acesso e dependências de depósito e o pavimento 

superior para morada. Esta casa sede cafezista, apesar de sua independência quanto às 

demais edificações da fazenda, está sempre locada de maneira a participar do conjunto, 

propiciando a sua fiscalização geral. 

Conforme estudos de Argollo26, até por volta de 1870, o conjunto de edifícios que compunha 

uma fazenda de café era, em geral, desenhado em “quadra”. Ao redor de sua forma original 

agregavam-se apêndices, como novos terreiros e, nas bordas destes, edificações 

adicionais. Tais arranjos, feitos em torno do terreiro, eram viáveis porque sua forma regular 

determinava a do conjunto. Carrilho27 (1994) observou que essa arquitetura fora fruto de um 

produto anônimo ou coletivo, ou seja, as necessidades funcionais da fazenda e as técnicas 

de construção disponíveis se integraram naturalmente, para produzir desenhos e formas 

específicas e originais. 

O terreiro, local de secagem do café, é o grande elemento organizador do espaço na 

tradicional fazenda de café, um descendente direto do pátio dos engenhos nordestinos28. À 

sua volta viriam se instalar todos os principais edifícios do complexo cafeeiro. 

Os terreiros de café, segundo Argollo29 (2004), situavam-se costumeiramente bem defronte 

à casa-grande, de maneira que, das suas janelas, o fazendeiro podia sempre ter à vista as 

colheitas ameaçadas pelos furtos dos escravos. Um pouco mais distante situava-se a 

senzala, disposta em “quadrado”, cujo acesso era possível apenas por um portão. As casas 

do “quadrado” eram geralmente construídas cada uma para dois casais e davam para uma 

grande praça central, onde era comum haver um chafariz. 

No período entre 1834 e 1860, segundo Saia30, a fazenda cafeeira tomou conhecimento de 

várias novidades. As construções se avantajaram e alguns edifícios passaram a ser 

construídos independentemente, soltos dos demais, como a tulha e a casa de máquinas, ao 

contrário das primeiras implantações, onde os edifícios erguiam-se geralmente sob um 

                                                 
26 ARGOLLO, André. Arquitetura do Café. Campinas, SP: Editora da Unicamp, Imprensa Oficial, 2004, pg. 157. 
27CARRILHO, M.J. As fazendas de café no Caminho Novo da Piedade. São Paulo, 1994. 
28 BENINCASA, Vladimir. Velhas Fazendas: Arquitetura e Cotidiano nos Campos de Araraquara (1830-1930). 
São Carlos: Imprensa Oficial SP e EDUFSACar, 2003, até pg. 31. 
29 ARGOLLO, André. Arquitetura do Café. Campinas, SP: Editora da Unicamp, Imprensa Oficial, 2004, pg. 157. 
30 Luís Saia apud BENINACASA, pg. 32. 
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mesmo telhado. Uma das explicações foi o avanço tecnológico, que exigiu mais flexibilidade 

desses edifícios.  

Num primeiro momento eles foram erguidos com a técnica de taipa de pilão, favorável à 

contigüidade das edificações, porém, a necessidade de várias aberturas, pelas quais 

passavam os vários eixos de rotação das novas máquinas de beneficiamento do café, fez 

com que essa técnica fosse abandonada, fazendo-se uso da taipa de mão e da alvenaria de 

pedra ou tijolo.  

No período seguinte, de 1860 a 193031, época de implantação das ferrovias, o planejamento 

da sede rural cafezista se mantém praticamente o mesmo do período anterior. As novidades 

seriam o aparecimento das colônias, situadas geralmente próximas aos rios e córregos, e a 

presença de pomares, onde nunca faltavam as jabuticabeiras. 

Também ocorreram melhorias nos equipamentos de beneficiamento do café. Foram 

introduzidos os ventiladores e os terreiros ganharam revestimento de pedra ou tijolo e 

passando a contar com lavadores e uma rede de canais para o escoamento do café. 

A organização geral da lavoura cafeeira em Campinas32 seguiu os moldes tradicionais e 

clássicos da principal empresa agrícola até então existente no país: a cana-de-açúcar. Mas, 

com a evolução do processo produtivo do café, os conceitos e a prática arquitetônica 

tiveram que se adaptar à nova realidade, quando então foram concebidas soluções originais 

e características para a região, como, por exemplo: o desenho das colônias localizando a 

moradia das famílias dos trabalhadores livres em “filas”, em substituição ao “quadrado” das 

senzalas; as modificações arquitetônicas dos edifícios destinados ao preparo do café, 

visando adequá-los à evolução dos equipamentos de beneficiamento fornecidos pela 

indústria, instalada na região de Campinas a partir da década de 1870, que se tornaram 

mais sofisticados; as construções especiais de edifícios para abrigar turbinas e máquinas a 

vapor, em substituição às rodas d‟água ou os engenhos de bois; nas propriedades maiores, 

a edificação, pelos próprios fazendeiros, à beira dos ramais ferroviários, de armazéns que 

funcionavam defronte à plataforma de embarque e desembarque de café e outros produtos 

transportados por trem. 

Há poucos registros de vestígios da Senzala hoje em Campinas, mas acredita-se que neste 

município preservou-se o hábito de agrupar senzalas em lanços sucessivos com telhados 

corridos de duas águas sobre plataforma ou diretamente no chão. Podem estar dispostos 

em uma só linha (Fazenda São Pedro) ou em quadra (Fazendas Quilombo, São Martinho, 

                                                 
31 Id.. 
32 ARGOLLO (2004). pg. 196. 
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Três Pedras, Pau d‟Alho). Não há registro de presença ou restos arqueológicos de cozinhas 

ou enfermarias associadas à senzala. Tecnologia tradicional de taipa de pilão nas paredes 

externas com possíveis divisórias de pau-a-pique33 (SILVA, 2006). A senzala estava sempre 

à vista do proprietário, ou seja, situada nas proximidades ou mesmo fazendo corpo com a 

casa-grande, e o curral, com um único portão de entrada34 (MENDES, 1983). 

O café trouxe o gosto das residências ricas à cidade, com uma vida mais letrada em 

caminho de apuramento intelectual e requintes ao gosto da Corte e cidades européias. No 

meio rural, também não houve ausência de bom gosto e luxo35 (PUPO, 1983). 

Morar no campo foi uma imposição do trabalho, que se tornou um hábito elegante dos 

grandes proprietários de Campinas, como de outras regiões paulistas. Enriquecido com a 

exportação do açúcar para Lisboa, o proprietário de terras passou a viver do poderio de seu 

imenso território, na comodidade de seus vastos solares. Depois, o café mais aumentou 

seus haveres, levando-o para os sobrados urbanos. Mas a vida rural foi apenas dividida, 

aumentando-se o período da vida urbana, consolidando-se o interesse da permanência das 

famílias proprietárias em equilíbrio entre o campo e a cidade. 

Dos grandes solares do tempo do açúcar, surgiram seus sucessores, os sobrados e as 

grandes casas do tempo do café que, se não acolhiam por todo o ano a família proprietária, 

serviam-lhe de lar temporário, como lar concorrente com a casa urbana. 

Preferindo a utilidade ao fausto, como se afirma para o geral das construções brasileiras de 

todos os tempos, as de Campinas não deixaram de repetir as mesmas características. Do 

pau-a-pique dos roceiros (senhores de pequenos sítios) passaram para a taipa nas paredes 

mestras, ou nas paredes fundamentais, ou mesmo no primeiro andar dos sobrados, 

continuadas com o pau-a-pique para atingir os telhados. 

Nos engenhos e fazendas adotou-se o costume de construir a casa principal numa encosta 

suave, dando ao primeiro lanço36 dois pisos sobrepostos de construção (dois andares), 

enquanto o segundo lanço, com o aclive do terreno, tornava térreo o andar superior, dando 

mais comodidade para os serviços com a comunicação direta para fora. 

                                                 
33 SILVA, Áurea Pereira. Engenhos e fazendas de café em Campinas (séc. XIII- séc XX). Anais do Museu 
Paulista, vol 14, junho/ 2006, São Paulo, Universidade de São Paulo, pg 115-118. 
34 MENDES, J. E. Teixeira. Lavoura cafeeira paulista: velhas fazendas do Município de Campinas. Aquarelas de 

José de Castro Mendes. São Paulo: Departamento Estadual de Informações, 1947. Edição fac-similar, Rio de 
Janeiro, Xerox do Brasil, 1983. 
35 PUPO, Celso Maria de Mello. Campinas, Município no Império: fundação e constituição, usos familiares, a 
morada, sesmarias, engenhos e fazendas. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1983, pg. 61. 
36 “Lanço”, segundo LEMOS: partes de uma fachada separadas por um corredor. “Lanço”, segundo PUPO: 
poderia ser cada piso de uma casa assobradada. 
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O porão como no caso da fazenda Mato Dentro, ou primeiro piso do sobrado, usava-se para 

cômodo de serviço do sobrado e não se acredita que ali fossem prisões habituais de castigo 

de escravos, pois isto incomodaria a família do senhor. Se tais cômodos tinham grades nas 

janelas, era porque os cômodos de serviço nunca as dispensavam. E é tradição muito 

repetida que as pessoas da família do senhor, em especial as do sexo feminino, não 

suportavam ouvir gemidos e clamores dos escravos castigados. 

Campinas, cidade nova, não teve problemas em suas construções, pois as vilas mais 

antigas lhe serviram de mestras e de exemplo para sua arquitetura. Seus riscos ou plantas, 

do oitocentismo, seguiram modelos já tradicionais, com o clássico corredor ladeado de 

cômodos principais sempre amplos, cercados de pequenas alcovas, até o salão de jantar 

que completava o primeiro lanço da construção, seguido do lanço de serviços, como 

generalidade nos hábitos. 

A sala ou salão de visitas37 era o mais nobre cômodo da casa e se reservava às visitas de 

maior consideração ou cerimônia. Continham as melhores luminárias, móveis e adornos 

mais finos, mais luxuosos, espelhos, retratos, quadros, tapetes e cortinas. A iluminação se 

fazia com velas em castiçais, candelabros e serpentinas de prata ou bronze. Na época do 

café, introduziu-se a iluminação a gás acetileno, de fabricação própria, distribuído pelos 

cômodos principais em canos de chumbo até os lustres de opalina ou cristal. Pela segunda 

metade do século XIX, as salas passaram a ter decoração mais requintada, chegando, na 

riqueza do café, às decorações de afresco, aos luxuosos papéis de parede vindos da 

França, aos vidros belgas transparentes e coloridos (PUPO, 1983). 

Dormitórios e alcovas38 localizavam-se sempre no primeiro e principal lanço da casa. O 

dormitório maior e de melhor colocação destinava-se ao casal senhor da casa, enquanto os 

secundários acolhiam os filhos e demais membros da família. As alcovas eram usadas para 

crianças e mocinhas ou para serviços atinentes à permanência da noite, ou ainda para os 

hóspedes, naquelas que se abriam para a sala de visitas, isolando-os da intimidade da 

família. 

Sobre a varanda39, não encontramos dicionário que dê à palavra varanda o significado de 

sala de jantar; entretanto, com este significado, varanda se usou largamente na província de 

São Paulo. A varanda ou sala de jantar, que se destinava às principais refeições da família, 

era o maior cômodo da casa e, num dos seus extremos, formava o recanto de estar com 

                                                 

37 PUPO, Celso Maria de Mello. Campinas, Município no Império: fundação e constituição, usos familiares, a 

morada, sesmarias, engenhos e fazendas. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1983, pg. 75. 
38 Ibid., pg. 80. 
39 Ibid., pg. 88. 
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sofá, marquesa ou canapé, poltronas, cadeiras de balanço e preguiçosas, tudo cercado de 

adornos em colunas e consolos. Colocando-se o sofá em posição principal junto à parede 

que, geralmente, ostentava o maior quadro, o da Ceia de Cristo, ou de paisagem em 

gravura valiosa na varanda. A mesa de jantar longa e solene tinha de acolher família 

numerosa, de muitos filhos e amigos mais íntimos. 

Nome antigo, a sobrevaranda ou sala de almoço40 tinha na varanda indicada a sua 

finalidade: destinava-se a refeições menores, completando as funções da sala de jantar, ou 

seja, sendo a sala de almoço, lanche e desjejum. Seu mobiliário era mais simples e além da 

mesa e cadeira, só havia móveis para guardar louça de uso corrente. Cômodo sempre bem 

menor que as salas de jantar, localizava-se após e a caminho da cozinha e outros cômodos 

de serviço, no segundo lanço da casa. Muitas continham armário embutido, chamado 

“armarião” pelo seu vulto do chão ao teto, com alto pé-direito, cobrindo inteiramente uma 

das paredes (PUPO, 1983). 

A área de serviços41 e dos serviçais localizava-se depois da sala de almoço, ou 

sobrevaranda, sempre o primeiro cômodo do segundo lanço da casa, depois vinham a 

cozinha, a despensa e outros para depósito e acomodação dos escravos de serviços da 

casa ou do sobrado. 

Segundo Lemos (1978) no século XIX, as características gerais das dependências de 

serviço são praticamente as mesmas dos séculos anteriores no sertão paulista42: cozinhas e 

demais dependências satélites estão tão ligadas ao exterior que fogão, tanque, bica, 

cisterna, paiol, despensa, curral e pomar confundiam-se num só complexo onde o clima e o 

elemento servil são determinantes. Há muitos relatos de cozinhas no quintal, longe da casa, 

sob telheiros; cozinhas em puxados e contíguas aos alojamentos dos escravos; ou ainda, 

nos sobrados urbanos, cozinhas nos fundos, no pavimento térreo. No caso dos engenhos do 

interior pernambucano, a cozinha abandona o sótão e se instala em um apêndice que é um 

prolongamento da casa ou mesmo em uma pequena choupana construída nos fundos e 

inteiramente separada. Também em Cuiabá, de colonização paulista, não há uma só casa 

que tenha chaminé: a cozinha faz-se no jardim, debaixo de um telheiro. Muitos exemplos 

são apresentados pelo arquiteto Lemos e conclui-se que uma constante arquitetônica nos 

partidos da habitação brasileira é a extroversão da cozinha. Cozinha separada, no quintal. 

Cozinha no alpendre posterior. Cozinha em puxado. Ou seja, na casa do “branco”, a cozinha 

está sempre isolada da habitação, sendo o traço da união, entre ambas, o elemento servil. 

                                                 
40 40 PUPO, Celso Maria de Mello. Campinas, Município no Império: fundação e constituição, usos familiares, a 
morada, sesmarias, engenhos e fazendas. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1983, pg. 93. 
41 Id.. 
42 LEMOS, Carlos A.C.. Cozinhas, etc. São Paulo: Editora Perspectiva, 1978, pg. 65-69. 
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Essa extroversão das áreas de serviço transformou os quintais posteriores em áreas de 

circulação e de distribuição, onde o trânsito de servos e mulheres era incessante, 

incumbidos das atividades domésticas. Antigamente, nas propriedades agrícolas, o quintal 

rodeava a casa. Algumas vezes, na frente ele se transformava em jardim de flores, mas, na 

maioria dos casos, a parte fronteira constituía um grande terreiro de terra limpa e varrida. Os 

quintais roceiros de São Paulo eram cercados de muros de taipa, com vedos de varas ou 

moirões grossos de arueira, madeira boa para ficar chumbada no chão. Dentro destas 

cercas, todo tipo de plantas e árvores.  

Aos poucos a família paulista foi se reformulando e se acomodando a um novo modo de 

viver43. Nas fazendas, foi se acostumando à cozinha dentro de casa, em puxados bem feitos 

ou em alas de taipa. 

O século XIX iria representar uma grande ruptura na arquitetura brasileira, nascida do modo 

de construir português e indígena44. A vinda da família real portuguesa, que traria para o 

Brasil a missão francesa, em 1816, introduziu o que talvez seja o primeiro “estilo 

internacional da história arquitetônica brasileira: o Neoclássico. O Neoclássico e as demais 

correntes historicistas mudaram a fisionomia colonial da casa brasileira, dando-lhe um 

caráter europeu. No entanto, se no tratamento formal externo a casa se modificou, 

internamente se manteve muito da casa colonial. 

 

Figura 2.5. A casa tradicional paulista dos primeiros séculos. 
Fonte: (BENINCASA, p. 85). 

                                                 
43 LEMOS, Carlos A.C.. Cozinhas, etc. São Paulo: Editora Perspectiva, 1978, pg. 79. 
44 BENINCASA, Vladimir. Velhas Fazendas: Arquitetura e Cotidiano nos Campos de Araraquara (1830-1930). 

São Carlos: Imprensa Oficial SP e EDUFSACar, 2003, até pg. 103. 
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Na Figura 2.5 pode-se notar a presença dos três elementos da planta da casa rural paulista: 

capela, sala e quarto de hóspedes. 

No Brasil, o Neoclassicismo aparece expresso em estilemas como as platibandas que 

escondiam o telhado colonial e eram ornamentadas; frisos; pilastras; arcos plenos em portas 

e janelas principais; uso do tijolo cozido e da pedra. Muitas vezes, nas zonas urbanas e 

rurais, em geral de pau-a-pique, adobe ou taipa, as características neoclássicas ficavam 

restritas aos acabamentos de fachada. 

Internamente, no programa da habitação rural, ocorreu uma superposição do espaço público 

sobre o privado, sob influência das regras da casa européia pós Revolução Industrial. A 

casa da fazenda cafeeira passou a desempenhar um papel social, transformando-se em 

espaço privilegiado de recepção a visitas. A casa, que até então era um reduto quase que 

exclusivamente familiar, passou a contar com salas e saletas destinadas à recepção de 

visitantes. 

Em relação à composição da paisagem, a casa sede, mesmo inserida em meio às demais 

edificações, sempre teve o seu convívio familiar protegido. Para isto utilizavam-se de jardins, 

quintais e pomares, cercados ou não. 

Caracterizar os elementos construtivos, neste momento, é entender como identificar o 

esquema geral e as particularidades arquitetônicas do edifício. A presença de constantes, 

ou seja, de aspectos arquitetônicos recorrentes na casa, nos permite abordá-las como um 

tipo arquitetônico. A valoração é entendida aqui como atribuição de valor histórico e/ou valor 

artístico ao monumento, conformes com as categorias de valor que o IPHAN adotou para o 

tombamento das casas bandeiristas (MAYUMI, 2005). 

A casa-sede da fazenda estudada mantêm uma constante entre seus elementos de 

fachada. As seqüências dos vãos de portas de janelas estabelecem ritmos em seu plano 

horizontal. Sua arquitetura colonial verificada pelas vergas retas e/ou alteadas, pelos 

coloridos das molduras, contrasta com a simplicidade da fachada normalmente sem 

ornamentos. A fachada também demonstra a hierarquia social, a grande escada de entrada 

chegando ao segundo pavimento onde a família reside e o primeiro pavimento (Térreo) 

sendo a moradia dos escravos e o setor de serviço.  

Na caracterização tipológica da casa sede da fazenda Mato Dentro presente no inventário 

(Apêndice) com suas constantes e variações pode-se constatar a presença da madeira nos 

elementos de vedação. No próximo capítulo apresentam-se os estudos sobre a madeira.  
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3. A MADEIRA COMO ELEMENTO CONSTRUTIVO DA ARQUITETURA 

 

Levando em consideração o objetivo do trabalho na revisão de literatura de madeira buscou-

se, primeiramente, abordar algumas considerações sobre a importância da madeira como 

elemento construtivo na arquitetura, suas características e como se deteriora. 

Também são identificados os principais agentes de degradação para a verificação das 

patologias, e como as alterações da madeira podem influenciar no comportamento nos 

elementos de vedação das edificações históricas.  

É notória a utilização de estrutura autônoma de madeira na composição do patrimônio 

arquitetônico brasileiro sendo assim abordaram-se as seguintes questões. 

 

3.1 A MADEIRA DAS EDIFICAÇÕES 

 

Problemas relacionados à durabilidade da madeira são comumente encontrados em 

estruturas de edificações históricas. Há uma preocupação mundial em preservar os 

patrimônios históricos da humanidade, por intermédio de leis de proteção e restaurações 

que possibilitam a manutenção das características originais dos bens. Muitos autores 

estudam as questões de restauração de madeira. 

Na construção civil atualmente e de uma maneira geral, a madeira é utilizada de diversas 

formas em usos temporários: como fôrmas para concreto, andaimes e escoramentos. De 
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forma definitiva é utilizada nas estruturas de coberturas, nas esquadrias (portas e janelas), 

nos forros e nos pisos.  

Para se avaliar comparativamente esses usos é apresentado na Tabela 3.1 o consumo de 

madeira utilizada na construção civil no estado de São Paulo, em 2001, de acordo com 

ZENID, (2009). 

Tabela 3.1. Consumo de madeira serrada pela construção civil, no estado de São Paulo, em 

2001. 

Usos na construção civil Consumo 1000 m³           % 

Estrutura de Cobertura 891,7 50 
Andaimes e formas para concreto 594,4 33 
Forros, pisos e esquadrias 233,5 13 
Casas pré-fabricadas 63,7 4 
Total 1783,3 100 
Fonte: ZENID, (2009). 

 

Percebe-se que 13% do total de madeira consumido são utilizados para as portas, janelas, 

pisos e forros e que 50% do consumo são utilizadas para a estrutura do telhado. 

As edificações rurais da época do café eram edificadas através de vários sistemas 

construtivos, sendo um desses sistemas a madeira. A madeira pau-brasil foi a primeira 

riqueza encontrada no litoral pelos portugueses, sendo assim, no período colonial, as 

primeiras construções foram choupanas em estrutura de madeira, com vedação em taipa ou 

pau-a-pique e cobertas com palha, sapê ou folhas de palmeiras. 

De acordo com Vasconcelos (1979) o sistema de estrutura de madeira com vedações de 

pau-a-pique foi o mais difundido no Brasil, sendo também comuns a taipa de pilão, o adobe 

e o moledo. 

Devido ao tamanho territorial do país muitas técnicas construtivas em madeira e tipologias 

residenciais foram se desenvolvendo em diferentes estados do Brasil, principalmente na 

região sul, isso ocorreu devido à chegada de imigrantes europeus, vindo para ajudar na 

lavoura cafeeira. 

Ao traçarmos um panorama do uso da madeira no Brasil [...] “as propostas construtivas em 

madeira visam solucionar a demanda popular e acaba situando-se no vazio entre os 

extremos, de um lado a sub habitação como as favelas, as habitações das regiões quentes 

e úmidas e de outro as habitações luxuosas não possuidoras de qualquer preocupação com 

a racionalização da construção” (BITTENCOURT, 1995). 
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Neste panorama brasileiro na aplicação da madeira, Estuqui (2006) relata que a utilização 

está mais dirigida a construções provisórias, havendo bastante rejeição para obras 

significativas e isso, de certa forma, acarreta uma falta de desenvolvimento tecnológico no 

setor. De certa maneira, tanto no setor da construção civil como nas universidades, a 

técnica de construção em madeira não é tão divulgada o que resulta a não especificação. 

Ainda neste contexto, Bono (2006) descreve que a utilização da madeira na arquitetura, 

durante o apogeu do movimento moderno ficou limitada devido à eleição de materiais 

construtivos industrializados, como o concreto, entre outros. A autora narra que a nova 

arquitetura, deste século, imprime à revisão destes parâmetros e propõe ainda a utilização 

de materiais construtivos com baixo consumo de energia. O artigo em questão trata da 

arquitetura contemporânea em madeira e apresenta 3 arquitetos [Naomi Stungo (1998); 

Francisco Asensio Cever (2000) e Nicola Braghieri (2005)] que projetam em madeira e 

exemplifica através da Figura 3.1 a cadeia produtiva da madeira como material de 

construção, da matéria-prima ao produto final (a edificação), mostrando que a Arquitetura de 

madeira é a Arquitetura do futuro. 

 

Figura 3.1. Floresta: “woodframe; Casa e escritório na Alemanha, 1996. 
Fonte: BONO, 2006. 

 

Na descrição da Figura 3.1 a autora ainda comenta: 

Podem ser verificadas a floresta, fonte de matéria-prima renovável, que 
garante a sustentabilidade da utilização da madeira como material 
construtivo; vista parcial de sistema construtivo em madeira intitulado 
„woodframe”, método desenvolvido na América do Norte, com grande 
influência na Arquitetura de Madeira produzida a partir do Século XX e 
exemplo da nova Arquitetura em madeira, que exprime contemporaneidade 
devido às suas adições, subtrações de formas geométricas e da modulação 
adotada para o sistema construtivo e estrutural em madeira. (STUNGO, 
1998 apud BONO 2006, p. 3). 
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Relatos indagam que a utilização da madeira para a construção civil pode ser encontrada 

em todos os continentes. Contudo ela se faz bastante presente na arquitetura oriental, por 

ter alcançado nos santuários Shinto e templos budistas, o total domínio da carpintaria, além 

de serem referências de boa durabilidade pelos séculos de existências. O ápice da 

arquitetura budista no Japão foi com a construção do templo Todaiji Figura 3.2, em Nara, 

fundado no ano de 754, reconstruída em 1709, que continua sendo a maior edificação em 

madeira do mundo, segundo Japan Atlas (2007), com 57 metros de largura, 50,4 metros de 

profundidade e 48,6 metros de altura (NUMAZAWA e VALLE, 2008).  

 

Figura 3.2. Templo Todaiji. 
Fonte: NUMAZAWA e VALLE (2008). 

 

Neste artigo as autoras narram que a arquitetura japonesa sempre procura adaptar seus 

detalhes construtivos ao clima. Essa pesquisa teve como objetivo apresentar a relação entre 

a durabilidade da arquitetura japonesa com os fatores culturais e tecnológicos que protegem 

a madeira dos agentes externos (ambientais e ou biológicos em clima equatorial).  

Tratando de priorizar, considera-se que a utilização da madeira no século XIX no Brasil, foi 

gerada pela riqueza da lavoura cafeeira que acabou por refletir no modo de vida dos 

produtores rurais. Com a chegada da ferrovia e as constantes viagens de negócios dos 

barões do café e seus contatos com meios mais requintados acabou por incurtir a 

necessidade de um novo modo de vida e de modernização (BENICASA, 2003). 

Os barões da região de Campinas se utilizavam da madeira como acabamento nobre, rico 

em detalhamentos nas construções como portas, janelas, assoalhos e forros principalmente 

nas salas principais, (único acesso dos visitantes) além de outras funções como peças do 

mobiliário e estrutural, como barroteamento do piso e a estrutura do telhado. 

Enfocando os elementos de vedação, Cruz (2008) em sua dissertação Fazendas do Sul de 

Minas Gerais: Arquitetura rural dos séculos XVIII e XIX, narra em um dos seus capítulos 

técnicas construtivas utilizadas nas fazendas enfatizando detalhes das portas e das janelas. 
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Em relação às peças dos vãos de portas e janelas como ombreiras, peitoris 
e vergas, estas são as próprias peças da estrutura; não há outras peças 
como montantes, aduelas, guarnições. As ombreiras ou umbrais nada mais 
são do que as próprias peças de madeira dos pés direitos. Essas peças são 
entalhadas de maneira que fiquem embutidas nas paredes nos trechos 
abaixo dos peitoris e acima das vergas; quando na altura das janelas, 
possuem a espessura total da parede e formam as ombreiras. Nos trechos 
em que fazem a função de ombreiras essas peças recebem um recorte 
vertical, uma espécie de rebaixo pelo lado interno onde se encaixam folhas 
das portas e janelas. O fechamento dos vãos das portas e janelas é feito 
por folhas de madeira, constituídas por tábuas sambladas umas às outras 
através de sambladura macho-e-fêmea e unidas por travessas. As 
dobradiças ou gonzos são sempre afixados nas travessas e não nas folhas 
de madeira. As folhas almofadadas eram usadas apenas nos ambientes 
nobres como nas portas das capelas. Os caixilhos apareceram 
posteriormente e, por isso, foram colocados do lado de fora com relação às 
folhas do tipo guilhotina, fixadas às ombreiras por sarrafos pregados a elas. 
A folha superior é fixa e fica sempre mais para fora que a folha inferior, 
impedindo que a água da chuva entre. Nos caixilhos que guarnecem janelas 
com vergas curvas, notamos que o arremate entre o caixilho e a verga é 
feito no próprio requadro do caixilho, que se curva para ajustar-se à verga. 
Essas folhas eram divididas em um quadriculado miúdo, onde se 
encaixavam os vidros. Quanto mais sofisticada era a fazenda, mais peças 
de vidro eram usadas em cada caixilho, chegando, em algumas 
propriedades, a haver até vinte peças em cada folha. Tanto os vidros como 
as pedras não podiam ter grandes dimensões, por isso as janelas 
apresentavam um quadriculado miúdo. Os caixilhos de guilhotina passaram 
a ser uma constante na Europa, a partir da evolução industrial, e, a partir de 
meados do século XVIII, em Portugal, onde até hoje há quem os chame de 
janelas “a inglesa”. Esse tipo de janela foi amplamente usado nas reformas 
urbanas Pombalinas em Lisboa, na Baixa e no Porto. Como vimos a 
madeira é usada nessas casas de fazenda tanto na estrutura da gaiola e do 
telhado quanto nos pisos, forros e fechamentos. Cada peça possui uma 
função específica e um padrão de dimensões e sambladuras adequadas a 
cada função. São elas: baldrames, vigas-madres, barrotes, tábuas do piso, 
rodapés, roda-cadeiras e roda-tetos, esteios, pés-direitos, cunhais, frechais, 
vergas, peitoris, travamentos diagonais, tacaniças, caibros, cimeiras, 
cachorros, tábuas de forro, cimalhas, guarda-pós, calhas de portas e janelas 
e pinásios. 45. (CRUZ, 2008, p. 83-87). 

 

É notória a descrição que o autor faz sobre utilização da madeira nos elementos de 

fechamento dos vãos das portas e janelas e seus elementos decorativos, principalmente 

quando relata sobre a tipologia de madeira utilizada na região de Minas Gerais, como o pau-

óleo ou cabreúva, o cedro, a peroba e o jacarandá. Narra ainda sobre a tinta utilizada na 

pintura das estruturas de madeira, mas não faz nenhum comentário sobre as características 

da madeira e nem sobre o estado de conservação das edificações e ou seus componentes.  

                                                 
45 As madeiras mais usadas na região eram o pau-óleo ou cabreúva, o cedro, a peroba, e o jacarandá, este 
último preferido para os móveis. Nas regiões mais altas, como na Mantiqueira, é comum o uso da araucária para 
as tábuas de piso e forro. Todas sempre pintadas como forma de proteção à madeira, com exceção do piso e 
das peças do porão. A pintura das madeiras é sempre feita em óleo e, a das paredes, a cal. Internamente as 
casas podem receber diversos tipos de pintura ornamental, desde um simples barrado dividindo a parede na 
altura do roda-cadeira até pinturas de cenas religiosas, natureza mortas, paisagem das fazenda, caçadas ou ate; 
mesmo pintura ilusionista, passando por diversos tipos de texturas como as de mármore e de madeira, alem das 
gregas e padrões florais. (CRUZ, 2008, p. 87). 
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Laverde e Ino (2008) relatam também sobre as relações existentes entre o desempenho das 

janelas e as características físicas e mecânicas da madeira em seu artigo para o IX 

Ebramem.  

Nele as autoras comentam os 11 requisitos de desempenho voltados para janelas de uso 

habitacional e enfocam 4 itens: desempenho estrutural; de utilização; estanqueidade ao ar e 

à água; e durabilidade onde realizam uma Tabela com os requisitos de desempenho e as 

propriedade mecânicas. Isso mostra como a comunidade está preocupada em discutir o 

estado de arte do assunto. 

Compreender as características ambientais do contexto em que se insere nosso patrimônio 

rural “implica sempre na convergência de inúmeros gêneros de informações colhidas em 

uma investigação objetiva e direta sobre a obra, como fotografias, as medidas e as formas 

exatas do que foi construído” (SALMAR et al., 2006). Um dado importante é a questão 

climática, pois pode comprometer a durabilidade da madeira. 

Autores como Estuqui (2006), Salmar et al. (2006) e Freitas (2006) relatam como a 

temperatura, a umidade e as chuvas podem ser prejudiciais às construções e às madeiras. 

A região de Campinas tem a característica de clima tropical. No ano de 2008, o município de 

Campinas apresentou uma média na temperatura máxima de 28,0 graus Celsius e uma 

média na temperatura mínima de 16,8 graus Celsius. O total de precipitação pluviométrica 

foi de 1.424,5 mm e a umidade relativa média do ar foi de 47% 

(http://www.cpa.unicamp.br/outras-informacoes/clima-de-Campinas.html). 

A perda da integridade física das estruturas de madeira acontece por diversos fatores. 

Estudar o material madeira com suas características se faz necessário para poder dar 

andamento ao projeto antecipando informações, colhendo revisões bibliográficas para 

subsídios aos ensaios não destrutivos. 
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3.2. CARACTERÍSTICAS DAS MADEIRAS 

 

Na literatura sabe-se que a madeira é um dos primeiros materiais empregados pelo homem 

em edificações. Ela tem servido a humanidade desde sua origem, devido a sua fácil 

transformação e por ser uma matéria-prima renovável, cujo aproveitamento racional não 

prejudica o meio ambiente. 

Gonzaga (2006, p. 19) nos descreve que a anatomia da madeira e o exame de seus 

principais tecidos muito nos informam, na prática, sobre o comportamento de suas peças, 

qual o seu nível de resistência a fungos e insetos xilófagos, às deformações e ao trabalho 

em que a peça esta sujeita.  

De acordo com Puccini (2002), por ser de origem biológica a madeira está sujeita a 

variações em sua estrutura que podem acarretar mudanças nas suas propriedades. Alguns 

desses fatores podem ser os nós, inclinação da grã e medula. O autor relata algumas 

considerações sobre os nós: 

Os nós, originários dos galhos existentes nos troncos da madeira, 
interrompem a direção das fibras dando origem ao desvio da grã, com 
pronunciadas inclinações. A influência de um nó na resistência da peça 
depende do seu tamanho e localização. Quando localizados próximos às 
bordas de uma peça estrutural, reduzem consideravelmente suas 
resistências à tração, na proporção da largura que ocupam na viga 
(FURIATI, 1981). Existem nós firmes e nós soltos. Ambos reduzem a 
resistência da madeira para algumas solicitações, por interromperem a 
continuidade da direção das fibras. Os nós podem causar, também, efeitos 
localizados de tensão concentrada. O nó é um defeito bastante comum, 
principalmente em coníferas, e pode afetar de maneira significativa a 
resistência da madeira. Essa redução é mais significativa em peças 
tracionadas do que em peças comprimidas. Estudos demonstraram que 
essa redução de resistência pode estar em torno de 24%, quando o nó esta 
em uma posição central na peça e em torno de 43%, quando se localiza 
próximos às bordas (PUCCINI, 2002, p. 4). 

 

A norma de madeira NBR 7190:1997 menciona classes de resistência, mas incorpora 

apenas ensaios destrutivos realizados em corpos-de-prova para a caracterização mecânica 

da madeira visando sua aplicação em estruturas.  

Em relação à qualidade da madeira, no Brasil não existe uma norma de uso generalizado e 

sim normas visando aplicações específicas. Essas normas não descrevem critérios de 

classificação, mas apenas especificações que definem a aceitação ou rejeição de um 

determinado lote e se baseiam, tão somente, em métodos visuais. A nova versão da norma 

de madeira esta sendo estudada e revisada. 
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3.3. DETERIORAÇÃO DAS MADEIRAS DE EDIFÍCIOS HISTÓRICOS 

 

As construções históricas testemunham materialmente a cultura e a história das civilizações, 

sendo importantes para que os povos possam ver seu passado ali refletido e ter, assim; 

condições de construir sua identidade (ABREU at al., 2010). Porém a madeira utilizada 

nestes sistemas com o passar do tempo e a falta de manutenção tende a se deteriorar. 

Esse desgaste natural sofrido em decorrência do tempo faz com que os edifícios históricos 

entrem em um processo de degradação, decadência, além de sofrer com outras ações 

como vandalismo, descuido, poluição e calamidades naturais como ventos, chuvas, 

inundações entre outros.  

Agentes deterioradores da madeira podem ser divididos em dois grupos: abióticos (físicos, 

mecânicos e químicos) e bióticos (fungos, bactérias e insetos). O ataque biológico às 

estruturas de madeira tem sido a principal causa de deterioração que resulta na perda de 

massa e, conseqüentemente, na perda da capacidade de resistência dos elementos 

estruturais.  

A madeira, por ser material de origem orgânica, dependendo das condições ambientais a 

que seja submetida, irá sofrer deterioração por parte de agentes biológicos como 

microorganismos (bactérias e fungos), insetos (coleóperos e térmitas) e brocas marinhas 

(moluscos e crustáceos) (BARILARI, 2002). 

As perdas de massa e as alterações decorrentes da ação desses agentes degradadores 

podem ser progressivas com o passar do tempo e podem vir a comprometer a segurança ou 

as condições de uso da estrutura como um todo ou de seus elementos estruturais. Os 

agentes biológicos são a causa mais freqüente de deterioração das estruturas de madeira, 

são eles: fungos de podridão, térmitas (cupim) e carunchos. 

Quando as alterações surgidas nas peças de madeira são indesejáveis, podendo expor em 

risco a funcionalidade da estrutura, são denominadas deteriorações do material e seus 

resultados são os defeitos e estão relacionados a uma redução na vida útil de uma 

construção.  

Acredita-se ser fundamental entender então o que caracteriza a durabilidade e a 

deterioração das construções. Nesta medida, Boselli y Dunowicz (2009) oferecem-nos 

elementos importantes para uma primeira delimitação desses conceitos em seu artigo. 

Dizem elas: “Por durabilidade deve entender-se como a conservação das qualidades ou 
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requerimentos estabelecidos e as medidas de segurança adotadas, para um ciclo de vida 

predeterminado; e a deterioração de um edifício é um processo natural provocado pelas 

solicitações que está submetido, solicitações que podem ter sua origem no mesmo edifício, 

ou fora dele e/ou o uso que dão os seus habitantes”. 

As autoras ainda explicam o que entendem por processo patológico onde relatam [...] é a 

alteração do comportamento no serviço previsto para os materiais e partes do edifício, cuja 

manifestação observável são os sintomas, as falhas e/ou lesões características, que em 

conjunto constituem uma síndrome. 

Para identificar o processo patológico das edificações com valor patrimonial (Lichtenstein 

1986 apud NASCIMENTO 2002, p. 33), considera fundamental conduzir ao diagnóstico as 

manifestações patológicas existentes atividades como vistoria do local, anamnese 

(entrevista realizada pelo profissional com o propósito iniciar o diagnóstico), exames 

complementares e pesquisa como mostra o fluxograma da Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Fluxograma de atuação para a resolução de problemas patológicos. 
Fonte: (Lichtenstein, 1986 apud Nascimento, 2002). 
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De um modo geral, entende-se que as patologias não têm sua origem concentrada em 

fatores isolados, mas sofrem influência de um conjunto de variáveis, que podem ser 

classificadas de acordo com o processo patológico, com os sintomas, com a causa geradora 

dos problemas ou ainda com a etapa do processo produtivo. 

Helene (2005) considera que toda e qualquer patologia de um edifício tem como origem uma 

das fases de sua produção e uso: projeto, execução, materiais, uso operação e uso 

manutenção. Outros autores ainda consideram manifestações patológicas qualquer situação 

em que um ou mais elementos construtivos não realizam a sua função. 

Salmar et al. (2006) descreve em seu artigo um vocabulário de patologias onde relata e 

define termos utilizados em sua análise. 

Os termos para as patologias devem, evidentemente, prever todas as 
possibilidades de manifestação (sejam superficiais que estruturais ou 
internas), suas relações de causa-efeito, ou seja, de patologias sucessivas 
que são correlacionadas ao avanço de uma especifica deterioração e sal 
configuração visual, importante aspecto para orientar a identificação visual 
durante as primeiras vistorias. Baseado no “Vocabulário Básico de Restauro 
e Conservação Histórica”, publicado em 2002 pelo Instituo dos Arquitetos do 
Brasil – Núcleo da Cidade de Campinas, procuramos aplicar esse conjunto 
de termos e definições das patologias e dos diagnósticos para o nosso 
caso. Constatamos em nossa pesquisa bibliográfica que são raros os casos 
em que é oferecida uma terminologia de avaliação abrangente para a 
arquitetura de terra construída nas últimas duas décadas. Citamos, como 
exemplo, alguns termos que recorrem nos cortes do relevo arquitetônico: 
BIODETERIORAÇÃO – Fenômeno que envolve a participação de micro-
organismos, como p.ex. bactérias e fungos, ou de macro-organismos como 
cupins e roedores, contribuindo para a deterioração de materiais de 
importância econômica expostos a condições ambientais específicas. A 
Biodeterioração pode ocorrer pela assimilação de compostos do próprio 
material, pelo microorganismo ou pela excreção de produtos agressivos, 
durante sua reprodução. Os mecanismos evoluem a produção de 
substancias agressivas como os ácidos inorgânicos (sulfúrico) e ácidos 
Orgânicos (acético, cítrico ou oxálico). Quando a Biodeterioração ocorre 
devido ao consumo de componentes do material inerente à estrutura, este 
fenômeno é designado assimilatório. DESAGREGAÇÃO – Dissolução das 
estruturas dos materiais com a perda de sua massa física em formato de 
grãos ou de pequenas partículas, a partir de mínimas solicitações físicas. A 
origem da desagregação de materiais históricos pode ser na maioria dos 
casos, a fadiga extrema de suas estruturas, ou a partir de um processo 
intenso de cristalização profunda, denominado: sub-florescência. 
DESCOLAMENTO – Termo que visa designar os processos que sofrem as 
películas de camadas pictóricas, sejam aquelas protegidas das argamassas, 
sejam de função decorativa ou artística, ao se deslocarem das suas 
respectivas bases. As causa da perda de aderência dessas películas são 
geralmente relacionadas a processos de florescência das argamassas; 
excessiva umidade superficial ou pela pressão do vapor exercida na face 
interna, o estufamento. DESPRENDIMENTO – É o resultado de uma ruptura 
da composição de estruturas originais, seja de partes da superfície dos seus 
materiais, de peças dessa estrutura composta, ou mesmo entre duas 
estruturas distintas, com a sua respectiva queda. O desprendimento é 
geralmente resultado de submissão de materiais ou estruturas a calor 
excessivo, ou a movimentações mecânicas bruscas de todo o conjunto, ou 
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ainda resultantes de processos químicos, criando uma desagregação entre 
os vários estratos ou componentes dos materiais e suas bases de aderência 
ou de suas estruturas. EFLORESCÊNCIA – Considerado o processo de 
degradação mais comum na Arquitetura, sendo a origem química da 
eflorescência a migração de sais solúveis para as camadas mais externas 
do seu suporte material, e, em contato com o anidrido carbônico, resultam 
em um sal insolúvel, geralmente carbonatos, um mancha branca que se 
nota com facilidade. Quando são aplicados materiais de revestimento ou 
estruturais como o cimento comum (clínker), com grande necessidade de 
estabilização química, em meios físicos compostos por argilas ou rochas, 
pode-se estimular graves eflorescências, gerando processos de 
descolamento das películas protetoras das superfícies materiais, e mesmo 
desagregação completa dessas. ESFOLIAÇÃO – Trata-se do resultado de 
processos de desprendimento de camadas superficiais das suas respectivas 
bases, em formato de pequenas tiras, arruinando assim, essa camada que 
deveria proteger tal componente ou estrutura. No caso de esfoliação de 
pinturas sobre estruturas murarias, o principio de tal patologia do material é 
geralmente causado pela incompatibilidade de princípios químicos entre a 
superfície e a base, ou ainda pela excessiva umidade ou processos de 
eflorescência agudos (SALMAR et al., 2006, p.5). 

 

O levantamento das patologias identificadas e encontradas nas madeiras dos elementos 

como as portas, janelas da casa sede ajudará a elaborar um diagnóstico.  

Queiruz (2007, p. 56), ainda propõe que: 

Para efeito de estudo deve-se compreender, inicialmente, que a patologia 
encontrada em uma dada edificação é a conseqüência do processo de um 
agente qualquer sobre um determinado componente, sistema ou mesmo 
sobre o conjunto edificado e que gera um ou mais danos. Esse pressuposto 
adquire importância no momento em que se realiza a verificação dos fatores 
que atuam sobre a edificação e são obtidos, em sua maioria, de forma 
indireta, pois o que pode ser visto in loco é apenas a patologia, geralmente 
a conseqüência visível do fator em si (QUEIRUZ, 2007, p. 56). 

 

ICOMOS (2001) indica “a terapia deve dirigir-se às causas dos problemas e não aos 

sintomas”. Essa afirmação, na verdade, é um endosso de várias afirmações anteriores, de 

diversas fontes bibliográficas. Tendo como referência, avalia-se que a classificação apenas 

das patologias é insuficiente, apesar de trazer uma quantificação de dados mais rápida. 

(QUEIROZ, 2007 p.57.) 

Ainda neste contexto, Cardozo e Guimarães (2008) relatam que a degradação de um 

edifício é um processo natural que pode ser acelerado por diversas causas ou controlado 

através da manutenção periódica. Em se tratando de edifícios históricos, os riscos de 

deterioração podem ser potencializados pela fragilidade e vulnerabilidade da construção, 

devido ao elevado tempo de vida e ao desgaste dos materiais que os constituem.  

Cruz (2004), por outro lado comenta: 
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Quando a estrutura original já não satisfizer às exigências mínimas de 
segurança, um bom conhecimento do comportamento estrutural da madeira 
permite freqüentemente entrar em ação, de forma tal que peças velhas 
ainda possam ser consideradas na contribuição para a capacidade de carga 
global. Outros aspectos ou cuidados que o perito de madeira deve levar em 
conta são: a compatibilidade entre a peça de madeira original e os novos 
materiais usados no restauro; as influências do reparo na sua utilização 
posterior, a reabilitação de peças velhas e a durabilidade de peças velhas e 
novas, bem como o reparo em si, as peças individualmente e a estrutura 
como um todo (CRUZ, 2004, p.7). 

 

Descobrindo patologias pode-se conservar e preservar melhor nossos patrimônios em 

madeira. Além disso, o resultado pode ser tomado como base para futuras intervenções 

arquitetônicas, contribuindo para a preservação destes patrimônios e resgate da memória 

local.  

Para realizar o monitoramento das patologias encontradas em edifícios históricos sabe-se 

que tanto na Espanha, na Europa e na Argentina de uma maneira geral, já se tem tido 

registro de fichas de inventários que realizam este controle, o que tem facilitado às 

atividades de reabilitação, recuperação e manutenção. 

Nacionalmente, um exemplo de fichas de inventário recentemente elaboradas são as que 

estão disponibilizadas no site do IPHAN, porém existe a necessidade de esclarecer quais os 

órgãos que atuam na defesa do patrimônio brasileiro. 

Devido sua extensa área, existem órgãos em três escalas de gestão que cuidam da defesa 

do patrimônio cultural brasileiro. Para o caso do estado de São Paulo e a cidade de 

Campinas temos como exemplos: Na escala federal o IPHAN (Instituto de Defesa do 

Patrimônio Artístico Nacional, Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico 

Artístico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) na escala estadual e 

Condepacc (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas) na escala municipal. 

Esses três órgãos praticam tombamento e preservação e estão ligados ao governo 

(MARTINS E ROSSIGNOLO, 2010). 

Os autores relatam que o IPHAN lançou em Dezembro de 2009, um Sistema Integrado de 

Conhecimento e Gestão (SICG) que é uma ferramenta de apoio para a gestão e proteção do 

patrimônio cultural desenvolvido para reunir um amplo e diversificado conjunto de 

informações referentes às cidades históricas brasileiras. Esse instrumento tem o objetivo de 

integrar dados sobre o patrimônio cultural, com foco nos bens de natureza material, 

reunindo em uma base única informações sobre cidades históricas, bens móveis e 

integrados, edificações, paisagens, arqueologia, patrimônio ferroviário, conjuntos rurais e 

outras ocorrências do patrimônio cultural no Brasil. 
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O SICG é constituído por um conjunto de fichas agrupadas em três módulos: Conhecimento, 

Gestão e Cadastro. Cada Módulo corresponde a uma esfera de abordagem do patrimônio 

cultural e possui fichas estruturadas para a captura e organização de informações conforme 

o objetivo do estudo ou inventário.  

Nestes termos, é relevante comentar que as fichas de inventário são propostas como 

ferramentas de auxílio na gestão e planejamento do patrimônio cultural, além de propor um 

modelo e metodologia única de documentação e inventário de bens culturais. Uma das 

funções das fichas de inventário é catalogar; sendo assim utilizadas como instrumentos de 

ponta do processo, poderiam contemplar as patologias comuns através de campos mais 

específicos onde seriam descritos os métodos de intervenção nas edificações históricas 

reunidas através das mãos dos fiscais de obra. Muitas inovações na área da tecnologia 

poderiam agilizar o processo de diagnóstico e tratamento dessas patologias como, por 

exemplo, a utilização de ensaios não destrutivos como o ultrassom. Essa tecnologia eficaz e 

de custo acessível poderia minimizar a morosidade do processo de prevenção e 

conservação. 

As deteriorações que ocorrem nos componentes estruturais de madeira são alterações na 

integridade da estrutura, como por exemplo, o surgimento de fendas e rachaduras, 

alterações de cor causada por influencia ambiental ou interna. Os usos, mesmo previstos, 

também resultam em decomposições do material e da estrutura (CARVALHO, 2005). O 

autor ainda comenta que as estruturas das construções e seus elementos estruturais são 

submetidas a ações e interagem com o ambiente que em conjunto contribuem com a perda 

das propriedades iniciais.  

Os principais problemas quando se trata da conservação de obras de 
madeira são o apodrecimento pela ação de fungos e pela ação dos agentes 
biológicos (insetos, coleópteros, cupins, xilófagos marinho), as deformações 
excessivas, a formação de gretas devido à retração e a deterioração dos 
elementos de união dentre outros. Quando as normas de construção de 
utilização e conservação são respeitadas, as estruturas de madeira tornam-
se muito mais resistentes e podem durar muito tempo. No entanto, se as 
obras são mal projetadas ou mal conservadas surgem problemas, tanto em 
termos de quantidade. A deterioração da madeira mal utilizada pode tornar-
se tão grave em uma obra que não pode ter outra solução a não ser a troca 
da parte danificada. Em certos casos, pode ser uma situação muito 
agravante e complicada, dependendo da importância e da dimensão das 
partes em questão (ESTUQUI, 2006, p.15). 

 

Os cupins que atacam a madeira dificilmente são percebidos pelo homem. O exterior da 

peça permanece sempre intacto, enquanto seu interior pode estar completamente destruído. 

A superfície somente é aberta para a saída das formas aladas, na ocasião das revoadas, 
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ou, para a retirada de resíduos fecais. Isso é afetado através de pequenos orifícios que, uma 

vez utilizados, são novamente fechados (JANKOWKY, 1990, p. 3). 

Milanese (2006) descreve que conhecendo a importância da madeira como fundamental no 

desenvolvimento histórico-cultural de nossas edificações serão abordadas peculiaridades 

para análise e levantamento físico das manifestações patológicas em estruturas de madeira 

e suas respectivas causas, pois diagnosticar as patologias em madeira de edificações 

especiais é um processo complexo e minucioso, a autora ainda propõe um método para 

realização de diagnósticos em estruturas de madeira em edificações históricas, como 

observa-se a seguir:  

O levantamento consiste no cadastro das manifestações patológicas, 
devendo ser elaborado com base em um cadastro geométrico. O 
mapeamento das patologias estruturais, particularmente o do quadro de 
fissuração, consiste no registro em plantas e cortes, apresentando os 
detalhes da distribuição das lesões. Cabe destacar que, além do quadro de 
fissuração, os danos estáticos podem se traduzir sob a forma de 
deformações e deslocamentos das estruturas, para tal deve-se: a) Identificar 
os agentes de degradação: o conhecimento e a identificação dos agentes 
de degradação do objeto a ser restaurado, bem como suas causas, 
constituem a fase mais importante do trabalho que precede a intervenção e 
dela depende o sucesso do restauro pretendido. Esses agentes podem ser 
externos a edificação, inerentes a edificação e/ou inerentes ao uso da 
edificação. b) Caracterizar os danos: nesta etapa, deverá ser feita uma 
análise da evolução das lesões, pois o desenvolvimento das lesões faz com 
que as condições locais de equilíbrio sofram constantes modificações. 
Como o objetivo da análise não é o comportamento da lesão em si, mas sim 
a identificação da sua causa, deve-se avaliar se a lesão é passiva ou ativa, 
ou seja, deve-se procurar saber se os danos observados estão ou não em 
evolução. Para isso, os ensaios especiais podem auxiliar. c) Ensaios 
Especiais: para a caracterização dos danos, podem-se utilizar ensaios 
especiais como auxiliar no diagnóstico do estado de conservação de bens 
móveis. Existem os ensaios destrutivos e os não-destrutivos. Atualmente, a 
necessidade de utilização de ensaios não-destrutivos é cada vez maior, 
visto que os métodos destrutivos, ao removerem amostras, causam danos 
irreparáveis. A aplicação sistemática de ensaios não-destrutivos é 
recomendável em todas as fases da intervenção: na caracterização de 
danos – como subsídio para o diagnóstico, como controle durante a fase de 
intervenção e como instrumento de avaliação da eficiência na fase posterior 
à intervenção. Os ensaios não-destrutivos podem ser: fotografia, fotografia 
com películas sensíveis ao infravermelho, videografia, termografia, 
extensometria mecânica, deflectometria, inclinometria, radiografias em geral 
(raios x, raios gama), magnetometria, ultra-sonografia, endoscopia, 
microscopia, microfotografia, provas de carga, esclerometria, método 
acústico, método dinâmico, segundo PUCCIONI (1997 apud Milanese, 
2006). Os ensaios destrutivos são aqueles realizados em amostras retiradas 
do objeto a ser analisado. Os equipamentos empregados devem ser 
operados por técnicos e os resultados analisados por métodos 
informatizados (MILANESE, 2006, p.5-7). 
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Os autores Cruz (2004), Milanese (2006), Queiruz (2007) abordam a degradação de 

madeira; seus trabalhos mostram revisões bibliográficas e experiências que comprovam o 

estado da arte deste assunto.  

A sistematização dos processos de análise de deteriorações pode ser focada tanto nas 

patologias encontradas nos elementos construtivos, como no âmbito de atuação dos 

mecanismos de degradação ou mesmo na origem dos agentes de degradação (QUEIRUZ, 

2007, p. 57). 

Milanese (2006) propõe na Tabela 3.2 apresentada na próxima página um resumo dos 

principais agentes biológicos de degradação da madeira, suas manifestações patológicas e 

causas. 
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Tabela 3.2. Principais agentes de degradação da madeira. 

Agentes biológicos de degradação Manifestações 
patológicas 

Causas das 
manifestações 
patológicas 

Observações 

M
ic

ro
o
rg

a
n
is

m
o

s
 

Bactérias Apodrecimento Umidade 
elevada 

Decompõem a celulose, 
a hemicelulose e a 
lignina 

F
u

n
g
o
s
 

Podridão Branca Aspecto esbranquiçado 
apresenta perda de peso 
e consistência 
esponjosa. 

Umidade 
superior a 20% e 
temperatura 
abaixo de 45° C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependem da umidade, 
ventilação, temperatura 
e um substrato 
adequado, sendo que a 
modificação de um 
desses fatores pode ser 
determinante no 
combate. 

Podridão parda Manchas escuras e 
diminuição gradativa de 
peso. Na madeira seca, 
rachadas paralelas e 
perpendiculares às 
fibras. 

Umidade 
elevada 

Podridão Mole O ataque se limita à 
superfície (ate 2 cm). 
Superfície escura e 
úmida fica amolecida 
facilmente removível 

Umidade muito 
baixa ou muito 
alta  

Fungos 
Manchadores 

As manchas (azuladas 
se limitam à região do 
alburno 

Umidade 
elevada 

Fungos 
Emboloradores 

Presença de bolor  Comum em 
madeiras recém 
cortadas ou em 
condições 
úmidas. 

In
s
e
to

s
 

Is
ó
p
te

ro
s
 

(c
u
p
in

s
 

o
u
 

té
rm

it
a
s
).

 

Cupins de 
Madeira 

Galerias perpendiculares 
às fibras, fechadas com 
excrementos. A colônia 
se localiza na peça. 

 
 
 
 
 
 
Clima quente e 
úmido 

 
 
 
 
 
De corpo frágil, os 
cupins não resistem à 
luz ou às ações do 
tempo, ficando sempre 
escondidos. 

Cupins de Solo Galerias paralelas às 
fibras. A colônia se 
localiza no solo, onde 
saem através de túneis 
de terra. 

Coleópteros (brocas) 90&90%As larvas cavam 
galerias em diversas 
direções. Em estágio 
avançado, presença 
externa de pó fino 

Temperatura 
entre 22°C e 27 
°C  
Umidade relativa 
entre 50% a 
60%  

Em lugares silêncios, 
também pode ser 
detectado pelo barulho 
das larvas escavando 
as galerias 

A
g
e
n
te

s
 X

iló
fa

g
o
s
 

Moluscos A madeira é perfurada 
interiormente com suas 
conchas, restan do sedo 
apenas uma casca 
externa intacta. 

 
 
 
 
 
Contato com 
água do mar ou 
submersas 

 

Crustáceos Galerias que aparecem 
nos anéis da madeira, 
causando descamação e 
diminuição da seção da 
peça 

O
rg

a
n
is

m
o
s
  

V
e
g
e
ta

is
 

Algas e Liquens Degradação da peça. 
Presença na superfície 
de filamentos 
penetrantes no material. 

 
Lugares úmidos 
e em água 

Facilitam a deposição e 
o acesso de outras 
substancias mais 
corrosivas ao interior do 
material 

Vegetação (gramíneas e arbustos) Presença de plantas 
cujas raízes causam 
degradação. 

As presenças de 
algas e fungos 
facilitam a 
fixação de 
sementes e 
mudas de 
vegetação 

 
 
Causam sombreamento 
elevando o grau de 
umidade. 

Fonte: (MILANESE, 2006). 
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E na Tabela 3.3 a autora ainda apresenta os agentes químicos e físicos de degradação da 

madeira, suas manifestações patológicas e causas. 

Tabela 3.3. – Agentes químicos e físicos de degradação da madeira, suas manifestações 
patológicas e causas. 

Agentes químicos e Físicos 
de Degradação 

Manifestações 
patológicas 

Causas das 
manifestações 
patológicas 

Observações  

Umidade Apodrecimento Águas pluviais que 
penetram pelo telhado, 
água em forma de 
granizo onde causa 
sobrecarga ou peso. 
Água pelo subsolo 
devido à falta de 
impermeabilização ou 
variação no nível do 
lençol freático. 

Geralmente, fator combinado 
com os ataques biológicos. 
Aumentando-se a umidade da 
madeira, diminui-se sua 
resistência.  

Intemperismo Incidência 
Solar 

Ressecamento 
Alteração da coloração 

 
Superfícies não 
protegias, expostas. 
Vãos ou buracos nos 
telhados 

 

Chuvas Apodrecimento A ação das chuvas pode lixiviar 
componentes como lignina e 
celulose 

Variações 
térmicas 

Fissuras Aquecimento e 
resfriamento da madeira 

 

Incêndios Material pulverulento  
(cinzas) 

Falha humana através 
de cigarros, fósforos, 
velas, gás ou pelas 
instalações elétricas. 

As peças robustas possuem 
excelente resistência ao fogo, 
pois se carbonizam lentamente 
devido à baixa condutividade de 
calor. A proteção pode ser feita 
através da aplicação de 
ignífugos. 

Produtos químicos Alteração química, 
perda de resistência. 
Deterioração da 
superfície 

Poluição do ambiente. 
Utilização inapropriada 
de produtos químicos na 
superfície. 

 

Modificação nos entornos Deslocamento 
rachaduras, 
inchamento, 
apodrecimento etc. 

Alterações urbanas Imediatas ou não, alteram as 
condições originais de equilíbrio 
da estrutura, quer pela indução 
de impactos e vibrações ou pela 
modificação do fluxo das águas 
subterrâneas  

Uso Flecha, flambagem, 
fendas, rachaduras, 
furos, deslocamento 
etc. 

Intervenções incorretas, 
como instalações 
elétricas, hidráulicas ou 
carregamento da 
estrutura com 
sobrecarga não 
previstas. Falta de uso, 
portanto, falta de 
ventilação sistemática 
necessária para redução 
do nível de umidade 
interna. Falta da 
manutenção preventiva. 

 

Vandalismo Destruição ou 
danificação  

Pessoas usuárias ou 
visitantes, ou por 
situações contextuais 
como conflitos armados. 

 

Fonte: (MILANESE, 2006). 

 

Dentre os agentes químicos, a umidade do solo pode ser considerada como um dos pontos 

vulneráveis das edificações. De acordo com Gonzaga (2006), as situações de risco são em 

síntese, as seguintes: peças de madeira em contato direto do solo; peças de madeira que 
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recebem umidade direta em alvenarias com infiltrações, ou construídas com areia 

proveniente da foz de algum rio, contaminada pela maré alta. O sal absorve água e mantém 

a alvenaria úmida, sendo comum a presença de grumos descascando o reboco. Além disso, 

a caiação comum não é impermeabilizante, mantendo a argamassa em contato com o ar, 

absorvendo água da chuva. 

Outras causas de infiltração são as calhas e as esquadrias. Nas esquadrias, o 

apodrecimento do peitoril é muito comum por ter pouca inclinação, e/ou nenhuma proteção 

da face em contato com a alvenaria. 

Jankowky (1990, p. 3) ainda apresenta algumas considerações sobre a deterioração da 

madeira relatando que a madeira sadia utilizada em contato com o solo pode também 

contaminar-se por meio das hifas do fungo nele existentes. Os moirões, estacas e 

palanques são utilizados parcialmente enterrados, apresentando na região próxima ao nível 

do solo uma umidade e aeração que favorecem o desenvolvimento dos fungos. Isso explica 

o fato de ocorrer, principalmente nessa região, o apodrecimento que inutiliza a peça. 

Entretanto, a madeira utilizada sem contato com o solo pode também apresentar 

apodrecimento, desde que o seu teor de umidade passe a ser superior a 20%. É o que 

ocorre, por exemplo, com testeiras de telhados e forros de beirais em residências.  

Considerando o assunto umidade, Gonzaga (2006), comenta sobre pontos vulneráveis à 

umidade nas edificações principalmente nas mais antigas, onde é comum a ação da 

umidade devido às infiltrações através dos telhados, de solos mal drenados ou de paredes 

porosas.  

A umidade pode ocorrer também por infiltração de água sendo o caso mais comum à 

infiltração pelo telhado. Trincas ou deslocamento de telhas levam a chuva à estrutura do 

telhado, e quando a quantidade de água é grande pode atingir também o frechal46. Outras 

causas de infiltração tratadas por Gonzaga (2006) são as calhas quando embutidas na 

alvenaria, ou contíguas a platibandas, entopem com facilidade. 

As esquadrias também são tratadas por Gonzaga (2006) quando comenta que o 

apodrecimento do peitoril pode acontecer devido à existência de pouca inclinação e /ou 

nenhuma proteção da face em contato com a alvenaria. O autor recomenda tratar 

previamente a madeira na face em contato com a alvenaria. Quanto às portas externas de 

                                                 
46 Frechal é a viga de madeira que corre sobre a última fiada de uma parede, sobre a qual assentam as pontas 
dos vigamentos e os barrotes de um telhado. 
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madeiras, o autor relata que é comum a infiltração e o estacionamento da água de chuva 

junto às soleiras47. 

Dependendo das edificações históricas as vigas e os pilares são os elementos que 

necessitam de maiores cuidados para garantir a segurança estrutural, porém não se pode 

esquecer que todos os outros elementos de madeira podem ser severamente 

comprometidos afetam a solidez do conjunto. Vale ressaltar que a estrutura do telhado é a 

parte mais exposta das edificações antigas e que começam a deteriorar pela cobertura.  

Considera-se que os estudos sobre técnicas não destrutivas em patrimônios podem 

desenvolver pesquisas mais precisas auxiliando o processo de conservação. No próximo 

capítulo serão estudadas as técnicas não destrutivas em madeiras. 

  

                                                 
47 Soleira é a parte do piso inferior do vão da porta. Pode se caracterizar como arremate na mudança de 
acabamento de pisos, mantendo ou não o mesmo nível. Nas portas externas pode formar um degrau na parte de 
fora. 
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4. AVALIAÇÕES NÃO-DESTRUTIVAS EM MADEIRA 

 

Neste texto reúnem-se os métodos sugeridos na literatura para a caracterização e 

investigação sobre avaliações não destrutivas (NDE)48, evidenciando as experiências que 

utilizam o ultrassom em madeira de patrimônios históricos. A maioria dos problemas 

relacionados à resistência e à durabilidade da madeira são freqüentemente encontrados nas 

estruturas de prédios históricos, suas patologias quase nunca são visíveis, de forma que é 

fundamental a utilização de um método que permita avaliar as condições internas das 

peças. 

A identificação precisa das causas de danos e degradações sofridas nas edificações e as 

medidas de acompanhamento se fazem necessário, por isso devem-se adotar medidas de 

prevenção para que sejam evitadas intervenções diretas de restauração. 

Muitos equipamentos existentes no mercado para a realização deste tipo de avaliação são 

importados, de custo elevado e sem mobilidade necessitando que as peças a serem 

avaliadas sejam retiradas do local. Isso se torna inviável quando falamos de patrimônios 

tombados a determinados graus e, em grande parte, de peças que não podem ser retiradas 

do local. 

Para complementar o capítulo descrevem-se os ensaios de ultrassom em patrimônio, 

método acústico utilizado com sucesso em todo o mundo, que tem como uma das suas 

vantagens avaliar o estado de deterioração das peças de madeira. 

                                                 
48 NDE: Abreviação para Ensaios não destrutivos. 
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4.1 AVALIAÇÃO NÃO-DESTRUTIVA 

 

Ross (1994) define a avaliação não-destrutiva de materiais como a ciência que consiste na 

identificação de propriedades físico-mecânicas de parte do material sem alterar suas 

propriedades de utilização, com a finalidade de tomar decisões apropriadas a respeito de 

suas aplicações. Tais avaliações são feitas através de testes não-destrutivos 

(nondestructive testing – NDT) para prover informação a respeito das propriedades, 

desempenho ou condição do material em questão. 

A avaliação não destrutiva também é definida como sendo a ciência que identifica as 

propriedades físicas e mecânicas de uma peça de determinado material sem alterar suas 

capacidades de uso final (OLIVEIRA, F. 2000). 

Entre as técnicas não destrutivas consideradas não tradicionais e atualmente disponíveis 

para a madeira estão: Raio-x, análise química, perfuração controlada, propagação de ondas, 

emissão acústica, termografia, penetração ao impacto (ROSS, 1998 e VALLE et al., 2004). 

Podem-se listar outras tipologias de ensaios não destrutivos como: Fotografia; Fotografia 

com películas sensíveis ao infravermelho; Microfotografia; Videografia; Termografia; 

Extensometria mecânica; Deflectometria; Inclinometria; Radiografias em geral (raios-x, raios 

gama); Magnetometria; Ultrassonografia; Endoscopia; Microscopia; Provas de carga e 

Esclerometria e Perfuração controlada. 

Bodig (2000) ainda acrescenta outras técnicas como a classificação visual (que é um dos 

mais amplamente utilizados), testes químicos (para detectar defeitos biológicos), “stress 

wave”, ultrassom, método de deflexão, teste de propriedades elétricas, radiações gama, 

penetração de radiação e método de raio-x. Destes, os mais usualmente utilizados para 

madeira e seus derivados são o “stress wave” e o ultrassom.  

Uma amostragem não destrutiva permite mapear as áreas danificadas de uma estrutura e 

avaliar a sua integridade, auxiliando na decisão sobre a técnica de manutenção ou 

reabilitação mais indicada (OLIVEIRA, 2005). 

Dentre os métodos não destrutivos citados acima, a técnica de ultrassom tem sido 

amplamente estudada. Deste modo, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da EESC – USP 

pelo departamento de arquitetura urbanismo e tecnologia em parceria com a FEAGRI – 

UNICAMP realiza o estudo dessa técnica analisando os elementos de madeira de bens 

patrimoniais rurais. 
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A pesquisa sobre ensaios não-destrutivos em madeira e derivados de madeira foi 

impulsionada nos EUA a partir do início do “Internacional Symposium on Nondestructive 

Testing and Evaluation of wood”, tendo sido iniciado em 1963 pela Washington Satate 

University e pelo USDA (United States Departamento f Agriculture) Forest Products 

Laboratory (FPL).  

O objetivo original dessa série de simpósios foi criar um fórum técnico e científico para que 

os pesquisadores da área de Ensaios Não Destrutivos (END) aplicado à madeira 

apresentassem e trocassem informações dos resultados de suas pesquisas mais recentes. 

Além disso, faz parte do objetivo inicial permitir que pesquisadores e setor produtivo 

pudessem juntos construir uma ponte entre os resultados da pesquisa científica e a 

utilização desses resultados pela indústria florestal e madeireira (PUCCINI, 2002).  

Trabalhos relacionados à técnica não destrutiva com ultrassom foram desenvolvidos por 

autores internacionais como Ross (1998), Bucur (2005 e 2008); Lee et al. (2007), Sandoz e 

Benoit (2007), Waker et al., (2007) e Benoit (2006). Os últimos 4 autores evidenciam a 

técnica utilizada em patrimônios históricos e construções de interesse histórico. 

No Brasil, as pesquisas direcionadas ao uso do ultrassom na classificação mecânica da 

madeira foram iniciadas em 1997, na faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp sob a 

orientação da Profa. Dra. Raquel Gonçalves onde atualmente muitas linhas de pesquisa 

sobre o assunto têm adquirido grande importância, tendo se expandido para o setor florestal 

e arquitetura. Autores brasileiros como Secco et al. (2010), Batista et al. (2010), Gonçalves e 

Puccini (2000), Abreu et al. (2010), Teixeira (2009), Teles (2008), Terezo (2004), Valle 

(2004), também realizam pesquisas em madeiras nas universidades com a técnica de 

métodos acústicos como ultrassom e stress wave. 

O grupo Interdisciplinar de estruturas em madeira (GIEM) da Universidade Federal de Santa 

Catarina também trabalha com a técnica de ultrassom na avaliação biológica da madeira 

para o diagnóstico de patologias em edificações históricas. 

Fora da área acadêmica, a ABENDI (Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e 

Inspeção) entidade técnico-científica se propõe a dar suporte para área comercial realizando 

pesquisas direcionadas. A associação tem como finalidade difundir as técnicas de END e 

Inspeção, através de ações voltadas ao aprimoramento da tecnologia e, conseqüentemente, 

do pessoal e das empresas envolvidas no tema. 
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4.2. END EM MADEIRAS DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS 

 

Diversos trabalhos têm sido publicados no âmbito da preservação de madeiras utilizando-se 

métodos não-destrutivos. Quase todos os tipos de ensaios não-destrutivos podem ser 

utilizados com a madeira e derivados de madeira, sendo que a escolha para a sua utilização 

depende da aplicação específica (BODIG, 2000). 

A avaliação visual é o primeiro e o mais tradicional método de classificação da madeira, 

sendo bastante utilizada na comunidade européia e nos EUA. Esse método de análise das 

peças consiste na seleção das peças individualmente através da sua aparência (CALIL et 

al., 2010). 

A técnica mais simples para avaliação da madeira é a inspeção visual, sendo útil para 

detectar a presença de deterioração na superfície da peça. A qualidade da madeira é 

analisada pela dimensão e distribuição de anomalias que podem ser vistas na superfície da 

peça, tendo como desvantagem o fato de considerar apenas os defeitos aparentes e admitir 

resistência igual para as peças com os mesmos defeitos. As principais características 

visuais observadas são o nós, rachaduras, inclinação das fibras, deterioração e 

empenamento (OLIVEIRA, 2005). 

Por meio da avaliação visual é possível estimar a qualidade das peças de madeira em 

função dos defeitos como nós e fibras inclinadas, além da detecção de sinais de ruptura 

mecânica, deformações excessivas e manchas de indícios de ocorrências danosas ao 

material (passadas ou atuais). Terezo (2004) relata que a observação visual é considerada 

mais simples e antigo método de avaliação não destrutiva. 

Puccini (2002) comenta que os métodos visuais para a detecção de defeitos na madeira, 

ainda que de grande utilidade, podem ser falhos e exigem a utilização de mão-de-obra 

relativamente bem treinada. Muitas vezes a presença de nós, rachaduras ou ainda regiões 

com medula no interior de uma peça serrada podem ser imperceptíveis na avaliação visual. 

Um dos grandes avanços obtidos nos últimos anos na caracterização de materiais, tanto do 

ponto de vista mecânico quanto de qualidade, é a aplicação de técnicas acústicas, 

destacando-se, dentre elas, o ultrassom. 

A técnica utilizando o ultrassom trata de um fenômeno físico que auxilia na determinação da 

resistência e rigidez das peças, bem como possibilita a detecção de aspectos de qualidade. 
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Pesquisadores passaram a utilizar o ultrassom na madeira, para poder detectar aspectos de 

qualidade como nós, desvios de fibras, etc (ROSS et al., 1998). 

O método de ultrassom apresenta vantagens como a possibilidade da madeira ser 

caracterizada eficazmente sem a extração de corpos-de-prova, uma vez que a avaliação é 

feita na própria peça ou estrutura. 

Para a avaliação quantitativa do estado de deterioração da madeira de uma construção 

histórica, imagens de tomografia computadorizada foram reconstruídas usando os 

resultados dos testes de ultrassom, método martelo e resistógrafo (LEE et al., 2007). 

Os autores descrevem a aplicação de teste semi-destrutivos e não destrutivo em madeiras 

deterioradas em uma construção histórica na Coréia. Daeseongjeon na cidade de Yeosan 

Hyanggyo é uma escola local, anexo ao templo de Confúcio de grande valor histórico. Os 

autores realizaram três metodologias para os ensaios de inspeção, como o ultrassom, o 

método do martelo e o resistógrafo para avaliar as 14 colunas da edificação.  

A metodologia consistia em utilizar o ultrassom de freqüência plana com 68 kHz em 18 

pontos em torno da secção das colunas conforme mostra a Figura 4.1. Foram identificadas 

10 das 14 colunas com defeitos internos.  

O método do martelo consistiu na verificação de 36 pontos buscando-se sons de áreas 

vazias, as quais poderiam indicar defeitos. Essa metodologia identificou apenas 3 colunas 

com defeitos internos, sendo confirmadas pelos outros equipamentos. 

Para os ensaios com o resistógrafo conforme Figura 4.2, utilizaram 8 pontos. Os resultados 

obtidos foram correlatos com os testes de ultrassom, onde foram identificados rachaduras e 

ocos internos através dos gráficos gerados pelo equipamento. 

Os autores concluíram que o método com ultrassom identificou com maior precisão, a 

condição interna das colunas, entretanto o resistógrafo ofereceu maior precisão na detecção 

de defeitos menores. O ensaio utilizando-se da metodologia do martelo obteve menor 

precisão em relação aos outros métodos, não detectando os defeitos nas colunas que 

estavam deterioradas internamente. 
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Figura 4.1. Pontos de medição ultrassom. 
Fonte: LEE, 2007. 

Figura 4. 2. Teste de perfuração. 
Fonte: LEE, 2007. 

 

Os autores compararam os resultados da imagem ultrassônica com as imagens da 

distribuição de peso específico das colunas mostrando através das imagens reconstituídas 

que as colunas foram severamente prejudicadas por cupins. 

No caso especifico de arquitetura rural temos Terezo (2004) em sua dissertação de 

mestrado estudando as propriedades mecânicas de madeiras em estruturas históricas rurais 

e contemporâneas estimadas por meio de ultrassom. Terezo se utiliza de ensaios 

destrutivos e não destrutivos em seu projeto. O autor narra que fatores como a umidade da 

madeira, a densidade; a temperatura; a natureza anatômica e as dimensões dos elementos 

estruturais influenciam a propagação de ondas ultrassônicas. 

Quanto à umidade o autor Terezo (2004) comenta que a madeira constitui, 
por natureza, um material higroscópico. Suas propriedades físicas são 
afetadas pela umidade e do ponto de vista elástico, a madeira pode ser 
considerada como um sólido ortotrópico. Quando saturada de água torna-se 
um material poroso anisotrópico de duas fases, uma sólida, o esqueleto da 
estrutura, corresponde aos elementos anatômicos e uma fluida, 
representada pelo volume de água nos poros. A relação entre a velocidade 
de propagação de ondas é notória. A velocidade diminui na medida em que 
o conteúdo de umidade aumenta, ao passo que atenuação aumenta 
conforme aumenta o conteúdo de umidade. O máximo valor de velocidade e 
o mínimo valor de atenuação as obtidos quando a madeira se encontra seca 
(BUCUR, 1995). Para Bucur (1995) em um baixo teor de umidade (menor 
que 18%), quando a água está presente nas paredes celulares, o pulso 
ultrassônico é espelhado pelas células da madeira. Neste caso, o 
mecanismo de atenuação, relacionado com as paredes celulósicas do 
material, é provavelmente o fator mais importante. Sobre a densidade da 
Madeira: Oliveira e Sales (2000) concluem que o aumento da densidade 
propicia, para um valor de umidade constante ao longo da amostra, uma 
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maior velocidade de propagação em qualquer das três direções. Entretanto, 
considerando-se um valor de umidade constante ao longo da amostra, o 
aumento da constituição lenhosa decorre da maior deposição de celulose 
na face interna da parede celular. Esta deposição acarreta um aumento 
mais significativo nos valores de rigidez do que nos valores de densidade da 
madeira. Dessa forma, mesmo que haja aumento da densidade, a 
velocidade não diminui, pois é compensada pelo apreciável aumento da 
rigidez. A densidade da madeira, assim, como a rigidez, é sensivelmente 
afetada pelo teor de umidade. Todavia, o efeito da umidade na rigidez é 
também, muito mais expressivo do que na densidade (BUCUR apud 
CARRASCO e AZEVEDO JR, 2002). Portanto, as maiores velocidades 
ultrassônicas são alcançadas em espécies de madeiras com estrutura 
anatômica idênticas e em menores teores de umidade. Entretanto, diversos 
autores indicam que a velocidade é muito mais afetada pela estrutura 
anatômica da espécie do que por sua densidade (TEREZO, 2004, 15 p). 

 

Abreu et al. (2010) faz considerações sobre a avaliação estrutural não destrutiva de vigas de 

madeira do porão do sobrado dos Quatro Cantos, patrimônio histórico da cidade de 

Tiradentes, MG. Neste artigo os autores utilizam os equipamentos como o Stress Wave, 

Pilodyn e Resistógrafo retirando primeiramente amostras para análises de densidade e para 

posterior estimativa dos módulos de elasticidade. Os resultados mostram a que a maioria 

das vigas se encontram estáveis, apesar de terem sido observadas deteriorações por 

fungos e por insetos. Verificou-se a necessidade de substituição de algumas vigas por 

próteses de madeira maciça, serragem ou resinas sintéticas para assegurar a longevidade 

do patrimônio. 

Monteiro et al. (2010) afirmam que durante avaliação estrutural realizada no Solar Aguiar 

Vallim da cidade de Bananal do estado de São Paulo foram coletadas amostras de madeira 

para identificação botânica, determinação da densidade de massa e confirmação dos 

agentes responsáveis pela biodeterioração da madeira. A identificação das características 

básicas da edificação foram levantadas por meio de inspeção visual. Em alguns locais foram 

feitas prospecções, através de aberturas de janelas de inspeção por remoção de 

revestimentos e peças de madeira. Quando possível removeram as tábuas de assoalho 

situadas próximas às paredes externas da edificação, expondo os apoios de vigas 

transversais e de vigas longitudinais de madeira.  

A norma utilizada para a determinação da densidade de massa aparente foi baseada na 

NBR 7190:1997 – “Projeto de estruturas de madeira” - Anexo B da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT. Os autores ressaltam que as madeiras encontradas neste 

casarão datado de 1850 e 1890 são: nas janelas a madeira pau-roxo, com densidade de 

1095 kg/m³, nas tábuas do assoalho (3 segmentos) encontraram as madeiras Cuiarana ou 

Tanibuca, com densidade de massa 820 e 835 kg/m³ e Tamboril com densidade 824 kg/m³. 

Nas vigas transversais do assoalho: (13 segmentos) as madeiras jatobá, canela-batalha, 
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Embireira, Copaíba, Angelim, Matamatá, Capitão ou Embiridiba, Andira ou Angelim, 

Cuiarana ou Tanibuca, Guamirim ou Cambuí e suas densidades variando entre 670 a 962 

kg/m³. E nas vigas longitudinais do assoalho (2 segmentos) as madeiras Copaíba com 

densidade de massa de 770 e 739 kg/m³. 

A presença de espécies distintas detectadas neste ensaio comprova a importância para a 

pesquisa. Pode-se supor que na região de Bananal onde se encontra este patrimônio era 

comum a utilização de diversos tipos de madeira na construção. 

Os pesquisadores concluíram que dois conjuntos estruturais do pavimento térreo não 

apresentam condições adequadas de segurança estrutural e o madeiramento da edificação, 

com exceção das peças de madeira da estrutura de cobertura, apresentam ataque 

generalizado de cupins de madeira seca, brocas de madeira e fungos apodrecedores. 

Teles et al. (2008) relatam em seu artigo, estudos sobre o prédio Oca II, na UNB em 

Brasília, construído utilizando em toda a sua estrutura madeira de peroba. A metodologia 

utilizada consistia na avaliação visual onde buscou-se verificar a presença de rachaduras, 

nós e degradações por organismos xilófagos (brocas e fungos). Na avaliação interna das 

vigas e das colunas utilizou-se a técnica não destrutiva de propagação de ondas de tensão 

com o auxílio do equipamento stress wave timer modelo 239. 

Os autores descrevem como foram realizados os ensaios. 

Um martelo de aço ligado ao equipamento de registro do tempo foi utilizado 
para a emissão da onda de tensão. No lado oposto ao local de aplicação da 
onda de tensão, o segundo transdutor foi posicionado para a recepção do 
sinal. A medição foi realizada no sentido perpendicular às fibras da madeira. 
Para as colunas, a distância de posicionamento de aplicação da onda foi na 
direção da largura das peças de madeira, e para as vigas, na direção da 
espessura da peça. Não foi possível avaliar no sentido longitudinal. Para 
realizar as medições nas colunas, foram consideradas cada um de seus 
componentes em separado. Foram tomados nos componentes A e B cinco 
pontos, sendo um central, dois na parte superior e dois na parte inferior de 
cada componente. Três impactos por ponto foram aplicados, sendo a média 
dos impactos o valor utilizado na análise dos dados. Nos montantes foram 
tomados três pontos ( nas extremidades e no centro). Sendo assim, foram 
obtidos 22 pontos por coluna. Da mesma forma, os componentes das vigas 
foram considerados em separado: componentes A e B. foram mensurados 
18 pontos por componentes (extremidades e centro da peça), totalizando 36 
pontos por viga, sendo os montantes centrais excluídos da amostragem em 
função da dificuldade de mensurá-los (TELES et al., 2008, p. 6). 

 

Quanto aos resultados da avaliação não destrutiva por método de stress wave, os autores 

puderam concluir que o método de avaliação foi eficiente. Apesar da dificuldade encontrada 

no uso do equipamento relacionada à força aplicada na emissão da onda pelo operador e o 
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posicionamento dos transdutores, os resultados encontrados demonstram certo controle, 

não ocorrendo uma grande variação entre eles.  

Wacker et al. (2007) avaliam a condição da estrutura de madeira de três navios 

historicamente significativos. A inspeção inclui testes não destrutivos como o stress wave, a 

técnica de micro perfuração e o método de avaliação visual como meio de inspecionar a 

estrutura de madeira.  

A propagação por meio do stress wave é sensível à presença de degradação da madeira e 

em termos gerais, a onda propagada é mais rápida. Quanto à metodologia de uso do stress 

wave, os autores relatam que seguiram os dados da FPL-GTR 119- (Forest Products 

Laboratory, 2000). 

Os procedimentos metodológicos quanto à técnica de perfuração mecânica nas estruturas 

dos navios são descritos a seguir. A perfuração mecânica mede a resistência relativa 

(torque de perfuração) do material com uma broca rotativa e é conduzido para dentro da 

madeira, a uma velocidade constante. O diâmetro da broca é normalmente muito pequeno 

geralmente inferior a 3 mm, de modo que qualquer efeito de enfraquecimento do furo na 

madeira de seção transversal é desprezível. Além disso, todos os furos são normalmente 

tapados por cavilhas de madeira tratada e epóxi para evitar a entrada de umidade. 

Os autores concluem que essas técnicas fornecem um meio confiável de inspecionar a 

estrutura de madeira apoiando as grandes reparações, substituições ou ainda a 

continuidade dos serviços. Também demonstram a utilidade da técnica de avaliação não 

destrutiva na prestação de informações sobre o estado interno dos elementos estruturais 

dos navios de madeira.  

A maioria dos estudos de caso, relatados cientificamente, que se utiliza de ensaios não 

destrutivos com o ultrassom em madeiras de patrimônios, são os que se avaliam o sistema 

estrutural como viga e pilares. 

 

4.3. ULTRASSOM 

 

Para a estimativa das propriedades da madeira o ultrassom tem demonstrado ser um 

instrumento de destaque. Manusear o equipamento é simples, seu custo não é alto, o que 

tem difundido a sua aplicação em várias partes do mundo. 
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O ultrassom pode ser empregado tanto em avaliações da qualidade de peças 

industrializadas, quanto em determinações de propriedades físicas e mecânicas, seja na 

madeira serrada, em produtos à base de madeira ou ainda em árvores em pé 

(BARTHOLOMEU, 2001). 

A utilização do método de propagação de ondas pode determinar as propriedades 

mecânicas e elásticas, bem como avaliar o estado de degradação da madeira 

(GONÇALVES e TRINCA, 2006). 

Porém, Terezo (2004) nos alerta para questões sobre a aplicação de equipamentos de 

ultrassom em estruturas antigas. Elas deverão ser respondidas quando tratamos de 

patrimônios históricos: 

Quais as madeiras mais utilizadas nas estruturas das edificações históricas, 
uma vez que o ultrassom está associado às propriedades anatômicas de 
cada espécie? Qual a metodologia que se deve adotar para o bom emprego 
dos instrumentos de emissão de ondas ultrassônicas? Através destes 
instrumentos de análise, como elaborar gráficos de relação capazes de 
permitir leituras mais precisas da integridade de peças estruturais de 
madeira, posto que sua aplicabilidade em madeiras tropicais ainda é pouco 
conhecida? (TEREZO, 2004, p. 6). 

 

Contudo, há inúmeros tipos de equipamentos, cada um com características específicas na 

forma de apresentação do resultado, podendo ser mais ou menos sofisticada em termos de 

ferramentas de análise do sinal. No entanto, a técnica em si é bastante simples e a medição 

do tempo de propagação da onda muito precisa, apresentando erros menores que 1% 

(BUCUR, 2008). 

A autora Oliveira (2005), relata que a propagação das ondas ultrassônicas na madeira 

depende principalmente das propriedades mecânicas da parede celular. A densidade da 

parede celular é razoavelmente constante, mas há variação do módulo de elasticidade 

devido às variações na estrutura da parede celular, e desse modo, pode-se esperar que os 

valores para a velocidade de propagação resultem em intervalos de acordo com as 

características anatômicas e presenças de defeitos nas peças investigadas. 

Muitos autores relatam que a principal vantagem desta técnica é a flexibilidade em medir a 

velocidade e a atenuação de ondas ultrassônicas. Esta última é caracterizada por três 

fatores: a geometria do campo de radiação, a dispersão e a radiação.  

A aplicação e a medição pelo teste de ultrassom consistem no posicionamento de dois 

transdutores sobre a madeira. A onda ultrassônica é introduzida por um dos transdutores e 
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captada pelo outro, sendo a contagem do tempo, em microssegundos, efetuada pelo próprio 

equipamento de ultrassom. Os tempos registrados são empregados no cálculo de 

Velocidade. 

Secco (2011) faz uma pesquisa bibliográfica cuidadosa onde destaca muitos autores 

internacionais como Bucur, Lin et al., Allison et al., Gocke et al., Liang et al., que se utilizam 

de metodologia de ultrassom para detectar ocos em árvores. A contribuição desses autores 

se apresenta através da técnica de imagens de tomografia ultrassônica. 

Nacionalmente, Teixeira (2009) desenvolveu metodologias para inspeção de elementos 

estruturais de patrimônio histórico em madeira atacados por insetos xilófagos, utilizando 

pulsos ultrassônicos com transdutores de freqüência de 500 kHz e 150 kHz realizando 

imagens de tomografia. Foram realizados 3 tipos de ensaios em 3 vigas de madeira de 

construções diferentes com a finalidade de se encontrar possíveis deteriorações. 

Os ensaios 1 e 2 foram realizados por meio da transmissão direta dos pulsos, ao passo que 

no ensaio 3 a análise das peças ocorreu de forma indireta. 

Relevante para a pesquisa foi a descrição da autora na realização do ensaio 1, pois foram 

realizados dois mapeamentos, como mostra a Figura 4.3 e 4.4 gerando uma imagem após 

os dados das velocidades processados. 

 

Figura 4.3 Representação esquemática do primeiro mapeamento. 
Fonte: Teixeira, 2009. 

 
Figura 4.4 Representação esquemática do segundo mapeamento. 
Fonte: Teixeira, 2009. 
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Com os tempos do segundo mapeamento, a autora gerou uma imagem utilizando-se do 

software SigmaPlot conforme Figura 4.5 esse recurso computacional possibilitou a 

transformação destas curvas em isocromáticas para uma melhor visualização das áreas 

potencialmente degradadas. A Figura 4.6 apresenta o contorno preenchido. 

 

Figura 4.5 Contornos indicando regiões de mesmos tempos de propagação. 
Fonte: Teixeira, 2009. 

 

Figura 4.6 Localização das deteriorações na viga com o contorno preenchido. 
Fonte: Teixeira, 2009. 

 

A autora indica na legenda os tempos de propagação, em µs, necessários para que um 

pulso se desloque de uma face à outra da viga. O valor de 0 µs no tempo de propagação 

está relacionado a reflexão do pulso, sendo possível que haja algum obstáculo nesse 

percurso. Esses obstáculos podem indicar o ataque por insetos xilófagos. Valores acima de 

100 µs sugerem a ocorrência de difração nos pulsos devido a fissuras, trincas e rachaduras, 

muitas vezes, decorrentes da própria natureza da madeira. Se o pulso é desviado o tempo 

de propagação aumenta. 
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Com os resultados no ensaio 1 foi possível mapear no plano, por meio de isocromáticas, as 

áreas degradadas de uma viga de madeira laminada colada. Os resultados do ensaio 2, 

realizado in loco em uma estrutura histórica de madeira, auxiliaram na incrementação da 

metodologia que se mostrou insatisfatória para a peça extremamente deteriorada em 

ocasião das retrações ocorridas ao longo do tempo.O ensaio 3, também realizado em uma 

viga, foi dividido em duas partes: ensaio com transdutores de freqüência de 500 kHz e 150 

kHz. A metodologia proposta permitiu encontrar deteriorações internas, em estruturas 

históricas de madeira, com um alto grau de confiabilidade. 

Já Batista et al. (2010) em seu artigo para o CONAEND49 avalia o uso da variação da 

velocidade de propagação de ondas de ultrassom na elaboração de uma imagem que 

representasse, de forma aproximada, a condição interna de postes de eucalipto citriodora 

(Eucaliptus citriodora) cedidas pela CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz. Foram 

utilizadas duas peças de madeira com oco circular e oco linear Figura 4.7 e 4.8. 

  

Figura 4.7 Peça madeira com oco circular. 
Fonte: Batista et al., 2010. 

Figura 4.8 Peça madeira com oco linear. 
Fonte: Batista et al., 2010. 

 

Como metodologia os autores utilizaram uma malha de medição de 30 mm x 30 mm 

considerando os eixos cartesianos (X e Y) no sentido radial e 50 mm no sentido longitudinal 

(Z). As faixas longitudinais foram denominadas discos e para as medições utilizou-se o 

equipamento de ultrassom e transdutores de 45 kHz. Medições foram realizadas e a Figura 

4.9 e 4.10 mostraram a malha e o posicionamento dos transdutores durante as medições na 

peça. 

                                                 
49 CONAEND. Congresso Nacional de Ensaios não destrutivos e Inspeção realizado em Santos-SP, 2010. 
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Figura 4.9 Esquema da malha em X e Y 
Fonte: Batista et al., 2010. 

Figura 4.10 Medições na malha. 
Fonte: Batista et al., 2010. 

 

Para gerar as imagens a velocidade média foi obtida através do cruzamento dos eixos X e 

Y, como esquematizado na Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 Pontos de velocidade média dentro da malha. 
Fonte: Batista et al., 2010. 

 

Utilizando-se o software ArcGIS9 foram obtidas as imagens representativas da variação da 

velocidade na peça.  

Para a geração de imagens ao longo da tora foram utilizadas as 
velocidades obtidas no eixo X, nas diferentes alturas das peças 
(discos). Esse procedimento possibilitou a visualização do 
comportamento da onda ao longo da peça. O mesmo procedimento 
foi utilizado para as velocidades do eixo Y (BATISTA et al., 2010). 

 

As variações obtidas das velocidades foram associadas a padrões de cores que, por sua 

vez, geraram imagens que representaram de forma aproximada a condição interna da 

madeira.  

Velocidade média 
nos pontos X4; Y4 

Velocidade média 
nos pontos X3; Y1 
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Os autores ao analisarem os discos de forma minuciosa averiguaram que a metodologia de 

organização dos dados obtidos pelas velocidades médias nos eixos X e Y permitiu boa 

indicação da parte comprometida da peça, mas não permite em todos os casos visualizar 

com precisão o posicionamento dos ocos. 

Secco at al (2010), em seus ensaios utilizou uma peça de Pequiá (Aspidosperma 

desmanthum), de dimensões nominais 390 mm x 390 mm x 50 mm que se apresentava, 

inicialmente, inteiramente sã. Essa espécie foi escolhida por apresentar propensão ao 

aparecimento de ocos. Na metodologia foi idealizada malha de 30 mm x 30 mm, em 

direções perperdiculares denominadas de X e Y, para utilização do ultrassom. Ocos 

artificiais circulares foram executados nas proporções de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 35% e 

55% em relação à dimensão da peça integra. Após cada corte a amostra passava por 

medições de ultrassom na malha verificando seu tempo de propagação de onda. 

 

  

Figura 4.12 Imagem peça de Pequiá com oco de 55% (a) e imagem produzida (b) 
Fonte: Secco et al. (2010a). 

 

O resultado obtido pelos autores nesse artigo está relacionado à freqüência do transdutor 

indicando que, caso se deseje maior sensibilidade na detecção de ocos seria necessário 

aumentar a freqüência do transdutor. Foi concluído que o aumento da porcentagem de oco 

na peça provocou baixos valores de velocidade do ultrassom, e a variação da velocidade 

apresentou correlação linear com o comprimento de percurso, o que confirma que a onda 

desvia do vazio buscando o meio material para se propagar. As imagens geradas Figura 

4.12b, embora apresentem algumas falhas por interferência do método, representaram de 

forma apropriada a condição real da peça. 

Vale ressaltar que Bucur (2005) obteve imagens da estrutura interna das árvores através de 

técnicas que utilizam parâmetros da propagação de ondas, gerando uma tomografia 

ultrassônica, a qual pode ser baseada no tempo de propagação, na amplitude do sinal, ou 

na resposta em freqüência. Nesse caso um aspecto muito importante para a obtenção de 
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bons resultados se refere ao número de pontos mensurados. Quanto mais fina a malha 

melhor a qualidade da imagem, pois há redução dos pontos “cegos” do objeto sob inspeção. 

A autora constata que com o aumento da freqüência do transdutor a resolução da imagem 

melhora, porém a atenuação aumenta, dificultando as medições. A autora por meio do uso 

de algoritmos, obteve tomografia ultrassônica com a qual conseguiu reproduzir as condições 

internas de árvores vivas através de imagens em 2D e 3D.  

A proposta de Batista et al., (2010) e Secco et al., (2010) realizam de forma mais fácil as 

imagens geradas em 2D utilizando equipamento desenvolvido pelo grupo de pesquisa, 

conseguindo reproduzir a condição real de comprometimento das peças.  

Em setembro de 2011, o grupo de pesquisa da Feagri participou apresentando trabalhos no 

17th International Nondestructive Testing and evaluation of wood symposium WoodNDT 

realizado em Sopron, Hungria. Durante o simpósio um workshop com o tema “Avaliação do 

estado e Avaliação de Estruturas de Madeira Histórica” foi desenvolvido, conforme conversa 

informal com a profa Dra. Raquel Gonçalves que participou deste workshop, uma inspeção 

nas estruturas de madeira da Igreja Saint George, uma estrutura de 600 anos. Cabe 

ressaltar que o foco do workshop foi a inspecção e avaliação de amostras de madeira e que 

informações sobre inspeção visual, ensaios não destrutivos e técnicas de tomografia 

ultrassônica (imagens) foram utilizadas. Para avaliar as estruturas pequenas amostras foram 

retiradas para identificação das espécies, seguidas da análise por inspeção visual e ensaios 

de ultrassom. A técnica de tomografia ultrassônica (geração de imagens) foi utilizada como 

representação das condições internas das peças de madeira. 

As referências apresentadas brevemente neste capítulo indicam que as pesquisas com 

métodos não destrutivos para a inspeção e avaliação de patrimônio histórico tem sido foco 

de atenção de muitos pesquisadores que se utilizam da tomografia ultrassônica para 

demonstrar os resultados das análises de inspeção. A rápida visualização e identificação 

dos pontos de decaimento das velocidades permitem aos usuários localizar e tomar 

medidas preventivas. 

A seguir, apresentam-se o capítulo Metodologia cujo objetivo será descrever um 

procedimento para inspecionar os elementos de madeiras do casarão da fazenda Mato 

Dentro. 
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5. METODOLOGIA 

 

O programa experimental foi desenvolvido in loco no casarão da fazenda Mato Dentro nos 

elementos em madeira de janelas e portas realizando ensaios de não destrutivos como: 

ensaios de umidade e ultrassom, análise visual e fotográfica. 

Inicialmente foram propostas dois tipo de fichas: ficha de inventário e fichas de inspeção nos 

elementos em madeira (ver Apêndice I) de acordo com as referências de Tonon (1998), 

Oliveira (2003), Geribello (2005), Navarro et al., (2006) e IPHAN (2010) para auxiliarem no 

processo de avaliações das madeiras. Essas fichas foram utilizadas para avaliar os 

elementos no capítulo dos resultados. 

Houve a preocupação de se obter autorização legal para a realização dos ensaios no 

patrimônio. Essa tramitação foi burocrática e a liberação dos ensaios foi permitida pelo 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico – 

Condephaat, o proprietário do imóvel fazenda Mato Dentro, a Secretaria do Meio Ambiente, 

e a diretoria do Parque Ecológico Emilio José Salim local onde o casarão se encontra. 

 

5.1. MATERIAIS 

 

Um dos parâmetros que determinaram a escolha das janelas e das portas foi a tipologia 

construtiva e a localização destes elementos nas 4 elevações do imóvel (elevação frontal, 

elevação lateral direita, elevação lateral esquerda, elevação posterior) conforme a Figura 

5.1. A localização dos elementos possibilitou a verificação da interferência bioclimática na 
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construção. Deve-se considerar que a edificação tem dois pavimentos e seu beiral de 60 cm 

não possibilita a devida proteção em dias de chuva nas janelas e portas, como mostra a 

Figura 5.2. 
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Figura 5.1. Esquema da Implantação do 1° pavimento do casarão.  

 

  

5.2 a. Casarão dois pavimentos. 5.2 b. Detalhe beiral. 
Figura 5.2. Elevação Frontal - Fachada casarão detalhes da edificação. 

 

Portanto para os ensaios foram utilizados os seguintes materiais: 4 janelas e 7 portas em 

madeira do casarão localizadas conforme Figura 5.3 e 5.4 com tipologias diversas e 

revestidas com tinta conforme Figura 5.5 e 5.6. 

Nesta avaliação não foi possível, por se tratar de patrimônio histórico, a retirada de amostras 

para análise de identificação das espécies e determinação da densidade. Pelo mesmo 

motivo também não foi possível realizar confirmação da análise não destrutiva. 
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No casarão da fazenda Mato Dentro foram encontradas 32 janelas e 54 portas e, nomeadas 

de acordo com relatório Condepacc (1990), como portas P1 a P54 e janelas J1 a J32, a 

mesma identificação foi utilizada para as análises nesta tese. As 4 janelas selecionadas 

foram: J2, J11, J17 e J24 são do tipo guilhotina possuindo todas, a mesma configuração 

conforme mostra a Figura 5.5. São 7 tipologias diferentes de portas em madeira, de abrir 

com folhas duplas e simples, com e sem bandeiras envidraçadas. As portas selecionadas 

foram P1, P5, P6, P9, P42, P45, P51. As larguras e alturas das portas do experimento são 

variáveis, somente 3 portas possuem configurações diferentes P1 , P5 e P9 conforme 

mostra a Figura 5.6. 

 
Figura 5.3: Localização das portas e janelas Pavimento superior. 
Fonte: Condepacc, 1990. 

 

 

Figura 5.4: Localização das portas e janelas Pavimento térreo (porão). 
Fonte: Condepacc, 1990.  
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J2. Janela elevação frontal. J11. Janela lateral esquerda.  

  

  

J17. Janela fachada posterior. J24. Janela lateral direita. 

  

 

 
As medidas variam em largura 
aproximadamente 1 cm nas janelas. 
Para efeito de estudo utilizou-se a 
medida (0,62 x 2,20). 

Vista posterior de todas as janelas.  
 
Figura 5.5. Janelas selecionadas para o ensaio. 
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P1. Porta principal elevação frontal, folha dupla. P1. Vista Posterior.  
 
 

Folhas (0,81 x 2,93). 

 
 

P5. Porta anexo cozinha elevação posterior folha 
dupla. 

P5. Vista posterior. 
Folhas (0,57 x 1,99). 

  

  
P9. Porta salão nobre, interna, folha dupla P9. Vista posterior. 

Folhas (0,64 x 2,28). 
  

Figura 5.6. Portas selecionadas para o ensaio com tipologias diferentes. 
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P6 Porta acesso pátio interno, elevação lateral 
esquerda folha única  

P6. Vista posterior. (1,26 x 2,93). 

  

 
 

P42. Porta porão elevação frontal, folha dupla. P42. Vista posterior. Folhas (0,90 x 2,16). 
  

  

P45. Porta porão elevação posterior folha dupla. P45. Vista posterior (0,41 e 0,64 x 1,63). 
  

 
 

P51: Porta porão elevação lateral direita, folha única. P51. Vista posterior. (1,20 x 2,25). 
 

Figura 5.6. Portas selecionadas para o ensaio com tipologias iguais. 
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O Equipamento de ultrassom utilizado foi o USLab (Figura 5.7), comercializado pela 

AGRICEF Soluções Tecnológicas e desenvolvido em parceria com a equipe do Laboratório 

de Ensaios Não Destrutivos - LabEND da Faculdade de Engenharia Agrícola – FEAGRI, da 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Brasil. 

 

Figura 5.7. Equipamento de Ultrassom modelo USLab. 

  

5.8a.Transdutores face plana. 5.8b.Transdutores exponenciais. 
Figura 5.8. Tipos de transdutores.  
 

 

5.2 ENSAIOS PRELIMINARES 

 

Foram testados transdutores de diferentes freqüências 25 kHz, 45 kHz e 80 kHz de faces 

planas (Figura 5.8a) e transdutores de 45 kHz de faces exponenciais (Figura 5.8b) em uma 

porta. Para cada tipo e freqüência de transdutor foram obtidos os tempos de propagação 

das ondas com os quais foram determinadas as velocidades (Equação 5.1, p.110). Esse 

procedimento teve como finalidade avaliar a influência da freqüência e do acoplamento dos 

transdutores face plana e exponencial nos resultados.  

Neste mesmo ensaio também foi testada uma malha modular de 50 x 50 mm desenhada 

sob um plástico de PVC transparente e fixada na porta. A tipologia, o desnível de algumas 

secções da porta e o acoplamento do gel ao plástico não possibilitou bons resultados. O 
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espaçamento de 50 mm para iniciar a avaliação, conforme Figura 5.9, não garantiu a 

aplicação do ultrassom na medição de 100% da porta. 

Mediante a análise dos resultados desses ensaios preliminares verificou-se que os 

transdutores mais sensíveis e adequados para essa utilização seriam os longitudinais de 

faces planas com freqüências de 45 kHz da marca ultra test conforme Figura 5.8a e que a 

malha regular de 50x50 mm deveria ser alterada de acordo com a tipologia dos elementos 

definindo assim uma malha irregular definida no item método de ultrassom. 

 
Figura 5.9. Malha regular 50 x 50 mm. 

 

Os transdutores de faces planas são de contato e, portanto, necessitam do uso de 

acoplante. O gel de uso medicinal à base de água foi empregado. 

Para a realização dos ensaios de umidade o equipamento Merlin modelo PM1-E (Figura 

5.10) sem pinos ou eletrodos com regulagem da densidade de 0,3 g/cm³ a 1,1 g/cm³ de 0,01 

em 0,01 g/cm³ e faixa de medição de 1 a 100%; foi calibrado em função da densidade 

estimada da madeira (leve, moderada ou alta) e em função da profundidade de medição 

para o ensaio das janelas e portas foi 20 mm. A espessura das portas e janelas sofre 

variação alcançando até 30 mm. 

 
Figura 5.10. Equipamento Merlin modelo PM1-E 
 
Programas como o Microsoft Office Excel®, o AutoCAD® e o ArcGIS9® foram utilizados 

para a avaliação, organização dos dados e elaboração das imagens.   
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5.3 MÉTODO DE ENSAIOS DE ULTRASSOM E UMIDADE 

 

O método proposto foi executado visando avaliar a sensibilidade do equipamento de 

ultrassom na detecção de pontos de possível deterioração na madeira e a viabilidade de 

transformar o resultado das medições em uma tomografia ultrassônica (imagem que 

representa a condição interna da peça de madeira). 

Sendo assim, para cada porta e janela foi traçada uma malha irregular de medição com dois 

eixos perpendiculares entre si, determinados por X e Y. A configuração dos eixos de 

medição das Janelas J2, J11, J17 e J24 são apresentados na Figura 5.11 e das portas P6, 

P9, P42, P45, P51 conforme a Figura 5.12, variando somente a largura e altura. Observa-se 

que todas as janelas são compostas de 3 partes encaixadas e as portas P6, P9, P42, P45 e 

P51 são compostas por 3, 4 e 5 partes de madeira encaixada, que neste trabalho 

identificamos por friso. As portas P1 e P5 possuem tipologias diferentes de aplicação da 

metodologia conforme Figura 5.13 e Figura 5.14. 

 
Figura 5.11. Esquema do mapeamento malha irregular, linhas verticais e horizontais das Janelas. 
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Figura 5.12. Esquema do mapeamento malha irregular, linhas verticais e horizontais da Porta P51. As 
portas P6, P9, P42, P45 possuem larguras e alturas diferentes, mas a mesma metodologia. Ainda na 
Figura 5.12 verifica-se que os comprimentos de percurso variaram entre 120 mm, 250 mm, 280 mm e 
620 mm. 
 

 

Figura 5.13. Esquema do mapeamento malha irregular, linhas verticais e horizontais das Portas P1.
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Figura 5.14. Esquema do mapeamento malha irregular, linhas verticais e horizontais das Portas P5. 

 

 

 

Friso (emenda entre as secções das portas). Friso vista superior 
Figura 5.14. Detalhe do friso e Posicionamento transdutores na parte 1 da porta P42. 

 

Portanto, o método adotado consistiu em 3 repetições de leituras de tempo de propagação 

das ondas, nos pontos determinados pelas malhas irregulares nas peças de madeira 

conforme as Figuras 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14. As linhas vermelhas das Figuras representam a 
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seqüência dos trechos em que se utilizou o ultrassom nos pontos determinados pelas cores 

cinza e rosa. 

Os eixos x e y foram representados pelas linhas horizontais e verticais respectivamente pela 

cor azul e verde da Figura 5.11, 5.12 e 5.13. As linhas pontilhadas são as projeções das 

travas na parte posterior das peças. 

Devido à impossibilidade de desenhar sobre a madeira foi demarcado os pontos de 

aplicação do ultrassom e do aparelho de umidade Figura 5.15a com fita crepe. Na Figura 

5.15.b observa-se que a porta P9 é composta de 3 secções de madeira unidas por encaixes. 

  

Figura 5.15a. P42 aplicação fita crepe. Figura 5.15b. Encaixes das partes porta P9. 
Figura 5.15. Detalhes de procedimentos dos ensaios. 
 

Mediante teste realizado anteriormente optou-se pelos transdutores de face plana de 45 kHz 

que foram dispostos paralelamente em relação ao outro, lado a lado, seguindo os trechos 

das linhas em vermelho como representado na Figura 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14. Este 

posicionamento é chamado por transmissão indireta gerando onda de superfície. A escolha 

do tipo de transdutor se deve também pela geometria da peça analisada e as dimensões 

das secções. 

Foi descartada a opção do transdutor exponencial, pois ele exige que se realize um orifício 

nos pontos de medição e devido ao grau de tombamento ficaria visível desencadeando uma 

série de implicações. 

O Equipamento (USLab) permite a medição do tempo (t) necessário para que a onda se 

propague no percurso L. O comprimento de percurso (L) foi, nesse tipo de medição, a 

distância entre o centro dos transdutores. Assim, a velocidade é determinada utilizando a 

relação: 
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V= L/t           (5.1) 

Os valores de velocidade foram calculados utilizando-se os tempos de propagação das 

ondas em cada ponto da malha de medição e compilados em coordenadas geradas pelo 

programa AutoCAD®. Essas coordenadas foram utilizadas para a geração da imagem. 

A malha de medição de umidade foi a mesma utilizada para os ensaios de ultrassom. Porém 

o sensor do equipamento de umidade possui a dimensão de 160 mm de comprimento e 110 

mm de largura e, portanto alguns pontos na malha irregular ficaram sobrepostos se 

comparados com a leitura de ultrassom. Isso originou uma quantidade menor de pontos 

para os dados de umidade durante a configuração para gerar as coordenadas no AutoCAD® 

e determinar as coordenadas para a geração das imagens pelo programa ArcGis9®. 

 

5.4. TOMOGRAFIA ULTRASSÔNICA - IMAGENS 

 

Para gerar imagens da situação interna dos elementos de vedação de madeira foi utilizada a 

metodologia proposta por Teixeira (2009), Secco (2010) e Batista (2010). 

Secco (2009) tece considerações a respeito da metodologia. 

Os dados de tempo de propagação e comprimento de percurso foram 
repassados para a planilha eletrônica Excel para o cálculo das respectivas 
velocidades na malha. Com os valores de velocidade obtidos em cada eixo 
da malha e suas respectivas coordenadas (x, y) foi criado um arquivo com 
extensão DBF, o qual, por meio de interpolação no ArcGis9®, gerou a 
imagem vetorial de velocidades. Essa imagem é transformada em imagem 
raster (grid). Cada pixel dessa imagem possui uma coordenada e um valor 
de velocidade. De acordo com as faixas de velocidade adotadas é gerada 
uma nova imagem representando a porcentagem da deterioração da peça 
(SECCO, 2009, p.23). 

 

Na Figura 5.16 pode-se observar o grid definido na malha irregular, onde os trechos foram 

divididos por 3 unidades eqüidistantes para cada linha gerando um número variado de 

pontos de interpolação das coordenadas e para cada um destes pontos foi vinculada a 

mesma velocidade obtida na linha. 

A partir das variações obtidas no sistema de Informação geográfica ArcGis9® apresentam-

se as imagens do interior das peças de madeira.  
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Para a construção das imagens utilizou-se faixas de variação de velocidade, as quais 

correspondem à provável existência de deterioração ou áreas sãs. 

 
 

 

 

5.16a Linhas horizontais Azul 5.16b Linhas verticais Verde 5.16c Detalhe interpolação 
Figura 5.16Pontos das coordenadas em auto CAD. 
Fonte: Fernando Batista, 2011. 

 

As imagens geradas por essa técnica foram comparadas com as imagens fotográficas 

aparentes das peças (sinais de umidade, podridão etc.), uma vez que não foi possível 

realizar verificação da condição interna real das peças. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos ensaios de ultrassom, de umidade e as 

imagens geradas por meio desses dois ensaios nos elementos analisados. Os dados destas 

peças foram apresentados separadamente, pois são consideradas únicas, não existindo 

possibilidade de comparações. Isso se deve às diferentes posições nas quais os elementos 

se encontram na edificação bem como à falta de conhecimento a respeito das espécies de 

madeira que compõe cada elemento.  

Para a organização do texto algumas considerações foram realizadas no sentido de facilitar 

o entendimento das discussões. Apresenta-se então uma discussão geral dos resultados e, 

em seguida, as imagens geradas, exemplificando os casos encontrados. 

A partir da inspeção visual foi possível verificar que algumas regiões dos elementos estavam 

realmente danificadas, com pequenas rachaduras, frestas, furos e partes faltantes de 

madeira. 

No caso das avaliações por ultrassom, as variações de comportamento da velocidade de 

propagação das ondas, observadas nos resultados, podem estar associadas à presença de 

diferentes espécies de madeira compondo as peças, à pequenos defeitos ou características 

intrínsecas da madeira, tais como fissurações, desvios de fibras, presença de nós, ou, 

efetivamente, à biodeterioração causada por insetos xilófagos ou fungos. Tendo em vista 

que não foi possível realizar um teste final de comprovação dos resultados, que implicaria 

na realização de ensaios invasivos nos elementos, os resultados só podem ser discutidos 

em termos de comparações teóricas (com velocidades esperadas para a madeira sã) e, 

portanto, são apenas indicativos de possibilidade de regiões com algum tipo de 

deterioração. 
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Cada peça analisada está localizada em uma determinada posição no imóvel (elevação 

frontal, lateral direita, lateral esquerda e posterior) estando exposta a variações bioclimáticas 

diferentes tais como ventilação, chuvas, vento, umidade e radiação solar. 

De acordo com Chvatal et al. (2000), considera-se os dados bioclimáticos da região de 

Campinas, a orientação dos edifícios deve favorecer o aproveitamento do vento 

predominante (sudeste); o controle da radiação solar deve ser feito através da coloração 

apropriada das superfícies e o tratamento do solo circundante deve ser realizado para 

controlar as temperaturas superficiais. Uma boa alternativa, segundo as autoras, é o uso de 

vegetação, que também diminui a necessidade de drenagem da água da chuva. No casarão 

a coloração é branca das superfícies das paredes, existe vegetação circundando em toda a 

edificação e o calçamento em volta da construção é de paralelepípedo, seguido de 

pedriscos. Os dados foram aferidos nos meses de verão, situação mais crítica do ponto de 

vista da umidade. Neste período, conforme a Tabela 6.1 de pluviometria, a maior 

precipitação encontra-se entre 170 a 240 mm mensais. O vento nesta época do ano é de 

predominância sudeste com média de velocidade de 6 a 6,5 (m.s-1), de acordo com mapa 

eólico de Campinas. 

Tabela 6.1 Dados bioclimáticos da cidade de Campinas – SP Período 1961 – 1990. 

Latitude: 22,93 S Longitude: 47,08 W Altitude: 574 m 
 

Mês Temperatura 
(C) 

Pluviometria 
(mm) 

Jan 24,0 240 
Fev 24,4 190 
Mar 23,9 147 
Abr 22,0 71 
Mai 19,5 65 
Jun 18,3 49 
Jul 18,2 37 
Ago 19,3 37 
Set 21,0 65 
Out 22,1 123 
Nov 22,9 137 
Dez 23,4 217 

MÉDIAS 21,6 115 
Fonte: IAC, 2011. 

 

As janelas e as portas que estão orientadas para a direção sudeste estão sujeitas a serem 

atingidas pelas chuvas em função do vento e, conseqüentemente, se poderia esperar que 

estivessem com umidades superiores, são os elementos janela J 24 e porta P 51 na 

elevação lateral direita e a P42 e J2 da elevação frontal. Entretanto os resultados indicaram 

que nestas elevações os teores de umidade estavam ao redor de 12%, o que para madeira 
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instalada nessa região do Estado é considerada como condição de equilíbrio. Nas elevações 

posterior e lateral esquerda os elementos janela J 17 e porta P45 e J11 e P6 apresentam, 

respectivamente, umidade variando entre 7 a 24%, indicando, portanto, no caso dos níveis 

superiores, umidade acima do teor de equilíbrio. 

Comparando-se os resultados das elevações: posterior e lateral esquerda com a análise de 

campo, é possível associar as umidades às condições de denagrem natural do terreno, que 

poderiam estar provocando infiltração nas paredes e nas esquadrias. Adicionalmente, a 

vegetação predominante ao redor da edificação faz com que haja sombreamentos, e 

durante o período das chuvas a criação de poças de água perto dos elementos ocorre em 

maior escala quando comparadas com as elevações lateral direita e frontal. 

Os elementos da edificação histórica estão pintados (azul externamente e cinza 

internamente) e, portanto, só existe a possibilidade de confirmação da verificação da análise 

não destrutiva (pontos de possível deterioração ou decaimento) se o Condephaat 

autorizasse inspeção mais profunda, com retirada da pintura ou de amostra da parte do 

elemento na qual a metodologia aqui apresentada indicasse possibilidade de problema. A 

retirada dessa amostra permitiria não somente confirmar o resultado como também 

determinar a densidade do material e avaliar a espécie de madeira. 

A partir das inspeções realizadas na madeira das janelas e das portas do casarão, foram 

detectados três tipos de anomalias construtivas de acordo com CARDOZO e GUIMARÃES 

(2008): endógenas (originárias da própria edificação, devido a falhas de execução da obra), 

exógenas (provocadas pelo uso) e naturais (causadas pelas intempéries).  

De uma maneira geral, para as anomalias endógenas percebe-se que os encaixes das 

partes que compõem as janelas e as portas apresentam-se com aberturas, possibilitando a 

infiltração de umidade ou de elementos estranhos à madeira. Essas aberturas devem ser 

conseqüência da movimentação natural da madeira em virtude de inchamentos e retrações. 

Quanto às avaliações exógenas percebe-se que todos os elementos possuem sujidade 

perto dos trincos e das fechaduras, além de sinais de envelhecimento natural pela sua 

utilização. Alguns insetos decompostos estão presentes nos topos dos elementos e também 

na parte posterior. Nas avaliações naturais (causadas pelas intempéries), percebe-se que as 

intempéries com o passar dos anos incidiram e incidem sobre os elementos causando 

decomposição da pintura e pequenas manchas de umidade. O único elemento em que as 

intempéries não afetam é a porta P9, pois está dentro da edificação. 
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Foram geradas as imagens de tomografia ultrassônica a partir de resultados das variações 

de velocidade obtidos nas coordenadas X e Y, porém, tendo em vista que as medições em 

Y são realizadas com propagação da onda paralela à fibra e a medição X com propagação 

da onda perpendicular à fibra, a metodologia de interpolação realizada pelo programa 

computacional não representou de forma adequada o comportamento que se desejava 

analisar. 

Sendo assim, na Figura 6.1 apresentam-se as imagens de tomografia ultrassônica geradas 

no programa ArcGIS9® confeccionadas através das velocidades do eixo X e Y e também 

através do eixo Y. A opção, portanto foi considerar nas análises, apenas as imagens 

geradas com as medições no eixo Y, pois os dados interpolados com as medições isoladas 

do eixo Y representaram de forma adequada as variações de velocidade, permitindo análise 

sem interferência das diferenças naturais na propagação paralela e perpendicular às fibras. 

   
Velocidade (m.s-1

) Velocidade (m.s-1
) Velocidade (m.s-1

) 

   
Eixo X e Y Eixo Y Imagem sem o grid dos pontos 

interpolados do eixo Y. 
 
Figura 6.1. Mapeamento da interpolação dos dados eixo X e Y e do eixo Y P6. 

 

Os valores das velocidades de propagação de ondas na direção Y representam, em todos 

os elementos avaliados, velocidades paralelas às fibras. No entanto é importante ressaltar 
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que, em virtude das possibilidades, as medições foram realizadas considerando propagação 

superficial da onda (Figura 4.10). Estudos anteriores (BARTHOLOMEU et al., 2003) indicam 

que quando a propagação longitudinal se dá de forma superficial, as velocidades podem ser 

até 20% inferiores do que quando a onda é efetivamente de compressão. No mesmo artigo 

os autores destacam que a onda superficial se transforma em onda de compressão quando 

o comprimento de percurso (L) é da ordem de 5 vezes o comprimento de onda (). No caso 

dos ensaios realizados nas portas e janelas do casarão, conforme a metodologia já 

detalhada no Capítulo 5, a malha de medição foi irregular em virtude das tipologias de cada 

peça. Pela Figura 5.12 (p.106) verifica-se que os comprimentos de percurso variaram entre 

120 mm, 250 mm, 280 mm e 620 mm. Considerando que para a freqüência de transdutor 

utilizada nos ensaios o comprimento de onda é da ordem de 90 mm, na região das travas, 

onde o comprimento de percurso da onda era de 120 mm a relação L/ foi de apenas 1,3. 

Nesse caso, velocidades de até 3200 (m.s-1), (20% de 4000 m.s-1) poderiam ser 

consideradas normais. Nas regiões superior e inferior dos elementos essa relação L/ varia 

de 2,7 a 3,1 podendo ser esperadas menores reduções de velocidade (até 3600 (m.s-1) 

considerando-se redução de 10%. Por fim, nas regiões intermediárias L/ estaria por volta 

de 7,0 indicando que as velocidades esperadas seriam as velocidades longitudinais de 

ondas de compressão. 

Tendo em vista não serem conhecidas as espécies de madeira utilizadas nas diferentes 

tipologias de portas e janelas do casarão, a análise dos resultados foi efetuada comparando-

se com resultados de velocidades médias usuais na madeira. Essas velocidades podem 

variar de espécie para espécie, mas há faixas de variação que podem ser consideradas na 

interpretação dos resultados. 

Velocidades (onda longitudinal de compressão) maiores que 4200 (m.s-1) indicam madeiras 

normais, em condição saudável, sã. Valores de velocidade entre 4000 (m.s-1) e 4200 (m.s-1) 

podem indicar pequenos defeitos ou variabilidades intrínsecas do material, tais como trincas, 

falta de continuidade na peça (como por exemplo, nas situações onde existem as travas na 

parte posterior das peças) e variação de espécies. Esses valores, possivelmente, não 

representam deterioração grave ou comprometimento nas propriedades da madeira. 

Nos valores de velocidade entre 3500 e 4000 (m.s-1) ainda não se poderia concluir que a 

peça estaria com graves problemas de deterioração, uma vez que esse comportamento de 

velocidade pode estar relacionado com a espécie, com desvio de fibras, com a presença de 

nós inerentes da espécie etc. Algumas espécies com alta densidade às vezes podem 

apresentar velocidades baixas de forma natural. Quando por exemplo se compara valores 

obtidos em uma espécie e há diferenças de 4500 para 3000 (m.s-1), isso certamente 
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indicaria algum problema mais grave de deterioração ou defeito. Como não se sabe se 

todos os elementos de vedação são feitos da mesma espécie podem existir variações 

naturais entre espécie e não necessariamente se tratar de degradações. 

Valores entre 2500 a 3500 (m.s-1), excetuando-se aqueles comprometidos pela relação L/ 

(propagação superficial) podem ser considerados como indicativos de regiões com 

problemas e se estiver, por exemplo, associados à umidade alta, apontariam para presença 

de ataque por fungos. 

No caso de velocidades menores que 2500 (m.s-1) a possibilidade de haver degradação é 

maior, uma vez que esses valores são esperados no sentido radial e não na longitudinal da 

peça. 

Nas imagens de tomografia ultrassônica que foram geradas durante essa pesquisa, as 

velocidades crescem das zonas mais escuras para as mais claras. Portanto, zonas mais 

escuras onde as velocidades são inferiores a 3500 (m.s-1) ou 2800 (m.s-1) (região das travas 

onde L/ pode estar afetando o resultado) indicam possível existência de algum tipo e nível 

de deterioração e as zonas mais claras, madeira em melhor condição, possivelmente 

madeira sã. 

Dessa forma, as imagens permitem representar regiões do elemento com madeira em 

diferentes condições ou até mesmo de diferentes espécies. A possível presença de defeitos 

inerentes como, por exemplo, fissuras, trincas, desvios das fibras etc. podem estar também 

representadas, muitas vezes, decorrentes da própria natureza da madeira. No entanto, de 

conhecimentos anteriores a respeito da faixa de variação da velocidade de propagação de 

ondas de ultrassom na madeira, é possível, por meio da análise das imagens, indicar 

regiões nas quais há maior probabilidade de efetivamente haver deterioração passível de 

necessidade de interferência ou de restauração. 

Na imagem representativa da variação de umidade as cores estão invertidas quando 

comparadas com a tomografia ultrassônica. Nesse caso, as zonas mais escuras (em 

vermelho) indicam as umidades mais baixas (madeira seca) e as zonas em verde escuro as 

umidades mais altas. 

Em virtude do equipamento de medição de umidade utilizado, para que os dados de 

umidade fossem mais confiáveis, seria necessário o conhecimento da densidade da 

madeira, o que não foi possível neste projeto. O uso de equipamento de cravação para a 

medição da umidade dispensaria o conhecimento da densidade da madeira, mas por outro 

lado, afetaria a peça, já que seria necessária a introdução de pinos nos elementos. 
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Os resultados mostraram que a imagem gerada pelos valores de umidade se aproximou da 

condição real das peças analisadas pela avaliação visual e pela imagem fotográfica. 

No caso da tomografia ultrassônica, de maneira geral as velocidades mais baixas estavam 

representadas nas regiões onde a condição real da peça, verificada na análise visual e nas 

imagens fotográficas, indicavam a presença de deterioração visível. No caso das regiões 

com aparente deterioração, mas com velocidades fora da faixa esperada, a explicação pode 

estar relacionada com a presença de diferentes espécies, as interferências das travas na 

parte posterior das peças ou ainda com problemas metodológicos verificados durante os 

ensaios, tais como a ausência de um suporte com a função de manter os transdutores 

firmes, possibilitando a aplicação da mesma pressão nos transdutores, bem como a 

manutenção do alinhamento entre eles. 

 No caso da avaliação visual não indicar a presença de deterioração, mas as velocidades se 

apresentarem baixas a justificativa pode ser atribuída à presença de problemas internos, 

não visíveis na avaliação visual, razão principal desse estudo. 

Na seqüência apresentam-se os resultados gerais de ultrassom e de umidade e as imagens 

geradas nos elementos janelas item 6.1 com o estudo de caso da J2 e o item 6.2 portas. 
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6.1. JANELAS 

J2 

De acordo com o relatório do Condepacc (1990), todas as 4 janelas selecionadas para o 

experimento possuem a mesma tipologia e dimensões e estão revestidas com tinta na cor 

azul externamente e cinza internamente. Como exemplo de estudo de caso, a janela J2 

(Figura 6.2) apresenta fechamento tipo guilhotina folha dupla, dimensões de folha 0,62 x 

2,05 m e espessura de 26 mm. Na parte posterior das peças existem duas travas no sentido 

transversal. 

Utilizando-se dos resultados obtidos de velocidade de propagação de ondas da janela J2, 

referente às Tabelas 6.2 e 6.3, foi elaborada imagem representativa da condição da peça. 

Nas Tabelas 6.5 e 6.6 apresentam-se os resultados da medição de umidade que possibilitou 

a geração de imagens da condição de umidade da peça. 

Tabela 6.2 Resultados de velocidade de propagação das ondas de ultrassom (m.s
-1

) da J2A, janela 
elevação frontal folha A nas linhas verticais do eixo Y. 

Linha 
Vertic
al 

J2 folha A: Velocidades (m.s
-1

) 

Parte 1 Friso 
1 

Parte 2 Friso 
2 

Parte 3 

Ponto A1 Ponto B1 Ponto A2 Ponto B2 Ponto A3 Ponto B3 

Y1 5366 5372 5549 5625 5546 5900 5440 5389 
Y2 3563 3750 3632 3521 3525 3513 3398 3497 
Y3 5098 5163 5175 5220 5608 5288 5278 5188 
Y4 5477 5426 5397 5440 5437 5380 5201 5187 
Y5 3856 3812 3686 3822 3916 3836 3922 3793 
Y6 4302 4004 4205 4432 4358 4704 4530 4722 

 

Tabela 6.3 Resultados de velocidade de propagação das ondas de ultrassom (m.s
-1

) da J2B, janela 
elevação frontal folha B nas linhas verticais do eixo Y. 

Linha 
Vertic
al 

J2 folha B Velocidades (m.s
-1

) 

Parte 1 Friso 
1 

Parte 2 Friso 
2 

Parte 3 

Ponto A1 Ponto B1 Ponto A2 Ponto B2 Ponto A3 Ponto B3 

Y1 5146 5325 5380 5410 5461 5235 5434 5235 
Y2 3636 3589 3542 3610 3755 3632 3413 3476 
Y3 5230 5037 5278 5520 5534 5011 5148 4939 
Y4 5439 4954 5167 5380 5371 5078 4962 4799 
Y5 3896 3659 3550 3774 3886 3614 3589 3492 
Y6 4624 4324 4434 4624 4662 4509 4493 4465 

 

Nas Tabelas 6.4 e 6.5 apresentam-se os dados de umidade da janela J2A e J2B. 
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Tabela 6.4 Resultados do ensaio de umidade em (%) da J2A, janela elevação frontal folha A nas 
linhas horizontais do eixo X. 

J2 folha A: Umidade (%) 

Horizontais Parte 1 Parte 2 Parte 3 

x1 10,3 9,6 10,6 
x2 12,6 9,3 9,5 
x3 11,6 8,6 11,5 
x4 11,9 9,9 11,4 
x5 10,8 9,7 11,0 
x6 10,0 9,7 10,1 
x7 10,1 9,8 10,2 

 

Tabela 6.5 Resultados do ensaio de umidade em (%) da J2B, janela elevação frontal folha B nas 
linhas horizontais do eixo X. 

J2 folha B: Umidade (%) 

Horizontais Parte 1 Parte 2 Parte 3 

x1 8,7 6,6 11,5 
x2 8,8 6,4 11,6 
x3 10,1 6,8 11,1 
x4 10,2 6,1 10,3 
x5 9,8 7,4 11,2 
x6 9,2 7,3 10,8 
x7 8,8 8,0 11,3 

 

Na ficha de inspeção da J2 podem ser visualizadas as imagens de tomografia ultrassônica e 

tomografia de umidade as diferentes regiões da peça. No caso da velocidade as zonas mais 

escuras na tomografia ultrassônica representam as velocidades mais baixas, que no caso 

desse exemplo é a cor vermelho (menor que 3500 m.s-1). No caso das umidades na J2, a 

cor verde escuro representa as regiões com umidades que estão superiores ao teor de 

equilíbrio esperado para a madeira em Campinas aproximadamente de 12%. 

A seguir apresenta-se a ficha de inspeção da janela J2. 
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FICHA DE INSPEÇÃO 
J2                                                             N 
 

 
Janela Elevação Sul  
Fachada principal 

Planta Situação 
s/esc 
 

  
Folha A             Folha B 

 

Vista Frontal J2  Vista Posterior J2  

    
Velocidade (m.s

-1
) 

 

Velocidade (m.s
-1

) 

 

Umidade (%) 

 

Umidade (%) 

 
 

Tomografia ultrassônica 
folha A J2A. 

Tomografia 
ultrassônica folha B 
J2B. 

Tomografia umidade 
folha A J2A. 

Tomografia umidade 
folha B J2B. 

    
Figura 6.2. Foto da peça, tomografia ultrassônica e tomografia umidade da folha J2. 
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FICHA DE INSPEÇÃO 
J2 

 
ANÀLISE VISUAL 

Data  

15/6/2011 

A janela J2 está localizada na elevação frontal na entrada principal do 

casarão é estruturada em arco pleno, com duas folhas de venezianas.  

Os encaixes das partes que compõem a porta J2, apresentam-se com 

algumas aberturas, possibilitando a infiltração por umidade ou de 

elementos estranhos à madeira.  

Ao lado do trinco há sinais de sujidade devido ao manuseio e 

intempéries (chuva, sol).  

  

ULTRASSOM  

Data 

15/6/2011 

No caso das velocidades é possível verificar grandes variações nas 

diferentes regiões, mas as velocidades abaixo de 3500 (m.s-1), 

(vermelho) só são verificadas nas regiões das travas superiores e 

inferiores (média de 3400 m.s-1) e em partes da borda inferior. 

Considerando que na região da trava a velocidade é superficial (L/ < 

5,0), o valor pode ser considerado normal. Assim, a única região que 

poderia ser considerada com suspeita de algum tipo de degradação 

(ainda inicial) é a região inferior esquerda para a J2A e região inferior 

direita e esquerda para a J2B. Levando em conta as baixas umidades, 

os possíveis inícios de degradação nas bordas inferiores não devem 

estar relacionados a fungos, mas sim com envelhecimento natural do 

elemento. 

  

UMIDADE 

Data 

15/6/2011 

A tomografia de umidade da J2A e J2B variou entre 9 a 13%. A 

umidade apresentada pelas regiões em verde claro não está elevada, 

mas, como na avaliação de ultrassom pode haver indícios de 

envelhecimento natural do elemento. 

Em termos de umidade pode ser verificado que, embora não haja 

grandes variações, somente uma pequena parte do elemento 

apresenta teores acima do equilíbrio (em torno de 12%) o que 

possibilitaria em um futuro, um possível ataque por fungos. 
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No intuito de facilitar o entendimento dos resultados gerais e a comparação desses 

resultados, as Figuras 6.3 e 6.4 apresentam as variações de velocidade tomografia 

ultrassônica e de umidade nas diferentes regiões de todas as janelas inspecionadas. Na 

Tabela 6.6 observa-se as velocidade de ultrassom e umidade das 4 peças. 

Tabela 6.6 Resultado das variações de velocidade de tomografia ultrassônica e de 
tomografia de umidade das janelas. 
Janelas Velocidade (m.s-1

) Umidade (%) 

J2 J2A 3298 a 5900 9 a 13 
 J2B 3413 a 5534 6 a 12 
    
J24 J24A 3788 a 5861 7 a 12 

J24B 3077 a 5780 7 a 12 
    
J11 J11A 3542 a 5903 8 a 11 
 J11B 3581 a 5528 9 a 12 
    
J17 J17A 3041 a 5720 11 a 15 
 J17B 3308 a 5590 10 a 14 

    

 

Considerando as faixas de velocidade (Figura 6.3 e 6.4) apresentadas e as possíveis 

interferências da propagação superficial, verifica-se que em todos os casos as velocidades 

mais baixas foram obtidas nas travas (por interferência) e na borda inferior. Apenas as 

janelas J2A, J2B e J24B, J17A e J17B apresentaram velocidades inferiores a 3500 (m.s-1). 

Essas velocidades foram desconsideradas nas zonas das travas por não terem atingido 

valores inferiores aos esperados para ondas superficiais, e, dessa forma, não indicarem 

problemas. Assim, nos casos das janelas citadas há possível início de degradação apenas 

nas bordas inferiores. 

No caso da variação de umidade (Figura 6.3 e 6.4), verifica-se que somente as janelas J17 

(A e B) apresentam regiões com teores superiores aos esperados para a madeira na região 

de Campinas (em torno de 12%). No caso da J17A essas umidades mais elevadas 

encontram-se na zona esquerda, cobrindo quase que integralmente esse lado da peça, mas 

as velocidades só são menores na região abaixo da trava. Tendo em vista que não há como 

verificar o resultado, há três hipóteses para explicar esse comportamento. Uma delas é a de 

que a umidade nessa região da J17A tenha sido provocada por ação localizada de 

incidência de chuva. Uma segunda hipótese pode ser a de que o valor da umidade esteja 

afetado pelo não conhecimento da densidade da espécie. Caso essa umidade esteja 

correta, pode ter havido uma infiltração recente, que ainda não provocou alterações na 

madeira, mas que possivelmente, caso não tratada, poderá ocasionar deterioração futura 
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por fungos. No caso de uma inspeção utilizando essa metodologia, poderiam ser sugeridas 

novas inspeções de acompanhamentos. 

Essas inspeções em prazos regulares permitiram acompanhar a redução de velocidade ou a 

normalização da umidade e esse resultado seria utilizado para a tomada de decisão a 

respeito das ações de restauração. As Tabelas 1 a 12 com os resultados completos de 

velocidade e de umidade das janelas J24, J11 e J17 estão apresentadas no Apêndice 1. 
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 Tomografia Ultrassônica - Janelas 
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Figura 6.3 Imagens de tomografia ultrassônica das quatro janelas. 

 

 Tomografia Umidade - Janelas 
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Figura 6.4 Imagens de tomografia de umidade das quatro janelas. 
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6.2 PORTAS 

 

A Tabela 6.7 apresenta os resultados das variações de velocidade de propagação das 

ondas de ultrassom e de umidade nas 7 portas inspecionadas. Por meio dessa Tabela 

observa-se os resultados baixos de velocidade longitudinal e altos de umidade, indicativos 

de possíveis deteriorações, principalmente nas portas P1, P5, P6 e a P45. Deve-se 

considerar que essas portas possuem tipologias diferentes. Neste contexto apresenta-se a 

porta P1 como estudo de caso. 

Tabela 6.7 Resultado das variações de velocidade de tomografia ultrassônica e de tomografia de 
umidade das portas. 

Portas Velocidade (m.s-
1)

 Umidade (%) 

P1 P1A 889 a 5428 10,4 a 16,1 
P1B 1634 a 5478 9,3 a 19,2 

    
P5 P5A 1844 a 5520 8,8 a 13,2 

P5B 2280 a 6940 9,4 a 13,8 
    
P6  1534 a 5867 12,6 a 18,2 
    
P9 P9A 3476 a 5980 10,8 a 16,5 
 P9B 3783 a 5337 8,8 a 14,4 
    
P42 P42A 3297 a 7125 7,2 a 12,2 
 P42B 6313 a 3452 7,0 a 12,5 
    
P45 P45A 3460 a 5505 17,2 a 23,3 
 P45B 1690 a 5079 7,2 a 23,7 
    
P51  2988 a 5353 8,1 a 13,9 

 

P1 

A porta P1, de acordo com o relatório do Condepacc (1990), apresenta folha (0,81 x 2,93 

dupla), com dimensão da porta de 1,62 m x 2,93 m e espessura de 29 mm. Utilizando-se 

dos resultados obtidos de velocidade de propagação de ondas da porta P1, referente às 

Tabelas 13 e 14 (Apêndice) foram elaboradas as imagens representativas da condição da 

peça nas diferentes regiões. Nas Tabelas 15 e 16 (Apêndice) apresentam-se os resultados 

das medições de umidade, que também geraram imagens representativas da condição da 

peça nas diferentes regiões. 

Na ficha de inspeção da P1 podem ser visualizadas as imagens de tomografia ultrassônica e 

tomografia de umidade as diferentes regiões da peça. No caso da velocidade as zonas mais 

escuras na tomografia ultrassônica representam as velocidades mais baixas, que no caso 
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desse exemplo são as de cores laranja e vermelho (menores que 3500 m.s-1). No caso das 

umidades, para esse exemplo na (P1), as cores amarelo, verde claro e verde escuro 

representam as regiões com umidades superiores ao teor de equilíbrio esperado para a 

madeira em Campinas. 

A seguir apresenta-se a ficha de inspeção da porta P1. 

.   
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FICHA DE INSPEÇÃO  
P1                                                              N N 
 

 
Porta Elevação Sul  
Fachada principal 

Planta Situação 
s/esc 

  

  

Folha A  Detalhe recorte. Insetos no topo da porta 

Vista Frontal P1 Vista Posterior P1   

 
   

Velocidade (m.s-1
) Velocidade (m.s-1

) Umidade (%) Umidade (%) 

   
 

    
Figura 6.5. Foto da peça, tomografia ultrassônica e tomografia umidade da Porta P1. 

  



Arquitetura da terra roxa: Inspeções em peças de madeira de patrimônio histórico rural utilizando ultrassom 

128 

FICHA DE INSPEÇÃO 
P1 

 
ANÀLISE VISUAL 

Data  

15/6/2011 

A porta de entrada principal é estruturada em arco pleno, com duas 

folhas almofadadas. A parte inferior das folhas e dos batentes já 

haviam sido reforçados, mas dado seu estado de deterioração 

(exposição direta ao sol e à chuva) foram substituídos.  

Os encaixes das partes que compõem a porta P1, apresentam-se com 

algumas aberturas, possibilitando a infiltração por umidade ou de 

elementos estranhos à madeira. Alguns insetos decompostos estão 

presentes no topo da porta. 

Ao lado da fechadura há sinais de sujidade devido ao manuseio e 

intempéries (chuva, sol) apresentando nesta parte um descascado. Na 

parte inferior da porta apresentam-se rachaduras. Na análise visual da 

porta na parte inferior aparecem as emendas conforme Figura 6.5. 

 

  

ULTRASSOM  

Data 

15/6/2011 

Na tomografia ultrassônica da P1A verificam-se regiões onde a 

velocidade atingiu a faixa de velocidade abaixo de 2500 (m.s-1), 

(manchas vermelhas), valores bastante inferiores aos esperados para 

a madeira sã na direção longitudinal. Nessas zonas é grande a 

probabilidade de a madeira estar com algum tipo de deterioração. Na 

borda superior da P1A há uma mancha vermelha na tomografia 

ultrassônica associada a uma mancha amarela na imagem da 

variação da umidade. A mancha amarela nesse caso indica umidades 

entre 14 e 15%, ou seja, superiores às umidades de equilíbrio (em 

torno de 12%). Em inspeções realizadas com essa metodologia essa 

seria uma região a ser imediatamente avaliada com maior detalhe. Na 

região central esse comportamento se repete e, na região inferior, 

embora a mancha de umidades superiores não esteja coincidindo 

exatamente com a região de velocidades inferiores (mancha 

vermelha), verifica-se que há uma ocorrência de altas umidades (16 a 

19%) circundando essa região. Mais uma vez, a inspeção por 

ultrassom e por umidade indicaria a necessidade de se realizar 
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avaliação mais detalhada dessa porta, cujos indicativos apontam para 

deterioração por fungos. 

As zonas de cor laranja da P1A também apresentam velocidades 

médias abaixo de 3500 (m.s-1), mas como são coincidentes com a 

zona dos detalhes da porta, é possível que as descontinuidades 

tenham provocado alteração nos resultados nessa faixa. 

Adicionalmente, como há regiões com maiores indícios de 

degradação, ao se vistoriarem essas regiões se verificaria, também, 

as que apresentaram a coloração laranja.  

Na P1B as velocidades nas zonas vermelhas foram levemente 

superiores, mas ainda bem abaixo de 2500 (m.s-1). As regiões 

afetadas e a coincidência com as regiões de altas umidades também 

foram semelhantes à P1A, valendo para essa folha os mesmos 

indicativos de detalhamento da inspeção, já que há grande 

possibilidade dessa porta estar com algum nível de degradação, 

associada ao ataque de fungos. 

Vale acrescentar que, levando em conta as observações do ambiente 

que circunda essa peça, possivelmente o acúmulo de umidade 

proveniente do solo ou até mesmo a formação de poças de água no 

piso foi responsável por deteriorações na parte inferior desse 

elemento, já que se pode perceber que há emendas nessa região, 

possivelmente provenientes de restaurações anteriores, conforme se 

pode ver na Figura 6.5. 

Mediante autorização do Condephaat: Abrir janela de inspeção para 

investigação dos focos de deterioração. 

  

UMIDADE 

Data 

15/6/2011 

A tomografia de umidade da P1A e P1B variou entre 10 a 19%. 

Possíveis focos de umidade mais elevada devem ser analisados. 

Possibilidade de degradação por fungos e/ou insetos. 
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Seguido o mesmo procedimento das janelas, a Figura 6.6 apresenta as portas P1, P5, P6 e 

P45 com as variações de velocidade e de umidade e a Figura 6.7 apresentam as 

tomografias ultrassônicas mostrando as variações de velocidade de todas as portas 

inspecionadas. Devem ser observadas as portas P1, P5, P6, P45, pois apresentam 

possíveis problemas com deterioração de acordo com a Tabela 6.7. Nesse sentido, faz-se 

necessário uma análise das inspeções da P5, P6 e P45. 

Portas degradadas - Tomografia Ultrassônica 

P1A P1B P5A P5B P6A P45A P45B 
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Figuras 6.6 Portas degradadas – Tomografia Ultrassonica e Tomografia de umidade. 
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A porta P5, de acordo com o relatório do Condepacc (1990), apresenta folha dupla, têm 

largura e altura de 1,14 m x 2,00 m e espessura de 25 mm. Utilizando-se dos resultados 

obtidos de velocidade de propagação de ondas da porta P5 referente às Tabelas 21 e 22 

(Apêndice) foram realizadas imagens de tomografia ultrassônica e de tomografia de 

umidade conforme Tabela 23 e 24 (Apêndice). 

A porta P5 apresenta, de acordo com a Figura 6.6 e 6.7, na região superior uma parte 

composta por 6 vidros. Na região posterior ao vidro existe um fechamento em madeira que 

está trancado com pregos, que não foram retirados e nem avaliados pelos ensaios de 

ultrassom e de umidade. Na região inferior da peça existe uma almofada.  

Tendo em vista a existência dos vidros na parte superior da porta as medições de ultrassom 

e de umidade não são representativas nessa região, uma vez que os valores de velocidade 

são uma mescla das velocidades na madeira e no vidro. Adicionalmente há forte influência 

da descontinuidade nos encaixes, fazendo com que muitas vezes o equipamento não 

apresentasse sinal (velocidade zero). Dessa forma, os resultados das imagens, obtidos na 

zona superior da porta, não serão utilizados na avaliação.  

Na parte inferior da P5 verifica-se que na folha A as velocidades menores que 3500 (m.s-1) 

são verificadas nas zonas laranja e vermelha e que essas zonas estão localizadas nas 

bordas. A parte central (almofada) aparece com velocidades superiores. As umidades 

apresentaram valores entre 9,1 e 13 (%) não sendo, portanto, indicativas de degradação por 

fungos. O que se verifica nessa porta é o desgaste natural e um comprometimento visível na 

borda inferior, com uma parte quebrada/arrancada e não apodrecida. Na parte inferior da 

P5B não há indicativo de comprometimento, apesar da aparência envelhecida.  

Quanto às avaliações endógenas, exógenas e naturais os comentários são os mesmos para 

esse elemento (ver p.113). 

A porta P6, de acordo com o relatório do Condepacc (1990), apresenta folha única, tem 

largura e altura de 1,26 m x 2,96 m e espessura de 25 mm. A porta está localizada na 

elevação esquerda. Utilizando-se dos resultados obtidos de velocidade da porta P6, 

referente à Tabela 25 (Apêndice 1), foi realizada imagem representativa da condição da 

peça. Na Tabela 26 (Apêndice 1), apresentam-se os resultados da medição de umidade que 

também geram imagens representativas da condição de umidade da peça. 

Na tomografia ultrassônica da P6 (Figura 6.7) é possível verificar que, em geral, as 

velocidades são superiores a 3500 (m.s-1). No entanto, a borda inferior, principalmente 

esquerda, apresenta velocidades abaixo de 2500 (m.s-1), (vermelho).  
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Diferente das demais portas e janelas inspecionadas, as umidades obtidas na P6 são todas 

superiores a 12 (%), sendo a borda inferior a que apresenta maiores umidades (em torno de 

19%). Considerando essas duas condições (velocidade baixa e umidade alta), a borda 

inferior da P6 teria indícios de deterioração por fungos. Considerando a porta P6 dividida em 

duas regiões – superior e inferior – verifica-se que a região inferior apresenta-se com 

umidades maiores (média de 17,5%) do que as visualizadas na região superior (média de 

15%). Embora o valor de umidade obtido por esse equipamento possa sofrer interferência 

da falta de conhecimento da densidade da madeira, a comparação dentro do mesmo 

elemento analisado é válida, tornando essa observação interessante para uma inspeção. 

A porta P45, de acordo com o relatório do Condepacc (1990), apresenta folha dupla, têm 

largura e altura de 0,41 m x 1,64m folha A e 0,68 x 1,64 m folha B, espessura de 25 mm e 

está localizada no porão da elevação posterior. Utilizando-se dos resultados obtidos de 

velocidade da porta P45, referente à Tabela 31 e 32 (Apêndice), foi realizada imagem 

representativa da condição da peça. Na Tabela 33 e 34 (Apêndice), apresentam-se os 

resultados da medição de umidade que também geram imagens representativas da 

condição de umidade da peça. 

A imagem da tomografia ultrassônica (Figura 6.8) indica a existência de regiões críticas, 

com velocidades médias da ordem de 1500 (m.s-1) representadas pela cor vermelha. Na 

parte central a mancha vermelha da P45A pode ser conseqüência da presença da 

fechadura, que provoca interferência na velocidade em função da descontinuidade. 

No entanto, nas bordas superior e inferior esse resultado indica pontos de possível 

deterioração. Assim como no caso da P6, a P45A apresenta umidades elevadas (acima de 

17%) em todas as regiões, enquanto a P 45B apresenta uma subdivisão, com umidades 

mais baixas na parte central direita e mais alta na parte central esquerda. As bordas inferior 

e superior apresentam umidades acima de 16%, que associadas aos valores baixos de 

resistência indicam locais que mereceriam análise mais detalhada.  

A seguir apresentam-se os ensaios de tomografia ultrassônica de todas as portas avaliadas. 
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Figura 6.4 Imagens de tomografia de umidade das quatro janelas.  
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As imagens de tomografia de umidade das portas P9, P42A, P42B e P51 não foram 

geradas, pois estão em condição de equilíbrio. Quanto às imagens de tomografia 

ultrassônica dessas portas pode ser verificadas que não há regiões críticas (velocidades 

abaixo de 2500 m.s-1), indicando que nessa inspeção essas portas não apresentariam 

evidências de degradação e, portanto, necessidade de manutenção imediata Figura 6.4. 

Com base na experiência de medições e nas avaliações das imagens, sugere-se que, nos 

casos onde se verificar a indicação de deterioração, realizar novas medições utilizando 

malha mais fina, ou seja, mais pontos de medição, permitindo assim que o método da 

interpolação dos dados forneça imagem mais definida. 

A metodologia apresentada permitiu verificar que o ultrassom é sensível para captar 

variações de velocidade de propagação das ondas no elemento. Essas variações estão 

relacionadas com diferentes propriedades do material, conseqüência de diferentes espécies, 

defeitos ou degradações. 
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7. CONCLUSÕES  

 

A partir dos resultados obtidos em todos os ensaios foi possível comprovar que a 

metodologia de propagação de ondas de ultrassom foi capaz de detectar variações de 

qualidade da madeira, identificando diferenças nos elementos e mapear zonas ou regiões 

onde existem possíveis degradações. O método de ultrassom tem sensibilidade para ser 

utilizado como ferramenta para a detecção de defeitos internos em madeira de edifícios 

históricos. 

As imagens geradas pelo ArcGis9®, produzidas pela adoção de velocidade crítica de 

propagação de ondas de ultrassom, refletem a possível existência e a posição das zonas de 

degradação das peças. Prováveis interferências nas imagens podem ter sido causadas pelo 

software, que não foi elaborado para esse tipo de aplicação, mas que atende as solicitações 

da pesquisa. 

O equipamento de ultrassom da Agricef desenvolvido nacionalmente apresentou 

características e potência adequada para esse tipo de inspeção, não havendo problemas na 

recepção do sinal. 

A configuração, tipologia das portas e janelas não permitiu o uso da malha regular de 50 x 

50 mm devido às dificuldades de adaptação dos transdutores, portanto foi definida uma 

malha irregular. Esta malha irregular poderia ter mais pontos avaliados de velocidade para 

que os dados fossem interpolados, o que resultaria numa definição mais aproximada da 

posição das diferentes zonas de qualidade nas peças. 

Quase todas as portas sofrem com as condições atmosféricas como: o sol, chuva, vento e 

umidade devido ao beiral de 60 cm e também devido a posição da construção em relação 
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ao sol. Somente a porta interna P9 não sofre com as condições atmosféricas. Dessa 

maneira foi possível verificar diferenças de condições entre as portas internas e externas. 

Algumas portas externas apresentaram velocidades de propagação de ondas de ultrassom 

muito baixas, indicando possível condição crítica de degradação que mereceriam análise 

mais detalhada para identificação de restauração e possível influencia de outros materiais. 

As medições ocorreram no período de chuvas, supostamente no período de seca deveriam 

ser submetidos novos ensaios para efeito de comparação. 

A tese colabora com as fichas de inspeção desenvolvidas para a análise dos dados de 

tomografia ultrassônica e tomografia de umidade que poderiam ser utilizadas e inseridas ao 

SICG (Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão) do IPHAN como meio de registro 

histórico das condições dos elementos analisados. 

Sendo assim, a pesquisa contribui para a manutenção preventiva dos elementos de 

vedação na medida em que mostrou a importância da investigação técnico-científica que se 

utiliza das técnicas avançadas de caracterização física e química dos materiais, para auxiliar 

na identificação, acompanhamento e monitoramento dos agentes e mecanismos de 

degradações nas áreas de preservação e restauro. 

 

7.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como continuidade e aprofundamento da pesquisa sugere-se estudar as 

associações de imagens de tomografia ultrassônica e tomografia de umidade a tipos de 

degradação. Nesse caso deveria haver autorização dos órgãos competentes para verificar 

mais a fundo os resultados, retirando-se amostras para comparar o resultado da imagem 

com a condição real. 

A comparação com amostras permitiria, portanto, estudo mais profundo do 

mecanismo de variação de velocidade de propagação de ondas em presença de 

degradação e o estabelecimento de padrões de comportamento a serem utilizados para a 

determinação de faixas de velocidade a serem tratadas em software para a elaboração de 

imagens que represente essa degradação em termos de gravidade, posicionamento e 

dimensão na peça. 

A metodologia foi aplicada em elementos de janelas e portas em madeira. É 

necessário verificar se o método será eficaz também em outros componentes como batente, 
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peitoril, rodapé, assoalho e forro em madeira como também nas diversas técnicas 

construtivas (paredes de taipa de mão, de pilão, enxaimel, tabique) e outras variações de 

paredes estruturadas que contenham madeira. 

Como a proposta foi aplicar a metodologia em patrimônio rural, um estudo futuro 

poderá adequar e testar a aplicação dessa metodologia em edifícios mais recentes, em 

estudos de patologia e desempenho de materiais. 

  



Arquitetura da terra roxa: Inspeções em peças de madeira de patrimônio histórico rural utilizando ultrassom 

139 

 

 

 

 

 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABREU, Luciana B.; LIMA, Jose T.; GOMES, Francisco C.; TRUGILLO, Paulo F.; ELOY, 

Felipe S. Avaliação Estrutural Não Destrutiva de Vigas: Estudo do Sobrado dos Quatro 

Cantos na Cidade Histórica de Tiradentes, MG. In: XII ENCONTRO BRASILEIRO EM 

MADEIRA E EM ESTRUTURAS DE MADEIRA. EBRAMEM 2010, Lavras – MG. Anais... 

Lavras – MG – 2010. 1CD-ROMM.  

AFONSO, Marcelo d`Ávila. Estudo da Técnica para Consolidação de Forro em 

Argamassa de Estuque. 2007, 196 p. Dissertação de mestrado profissional, Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, São Paulo, SP, 2007. 

ARGOLLO, André. Arquitetura do Café. Campinas, SP: Editora da Unicamp, Imprensa 

Oficial, 2004. 

ARGOLLO FERRÃO, André M. Arquitetura Rural e o Espaço Não-Urbano. Revista Labor & 

Engenho: Patrimônio Cultural Engenharia e Arquitetura, Campinas, ano1, n°.1, p. 88-

110, mar. 2007. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7190:1997, “Projeto de 

Estruturas de Madeira” - Anexo B, Rio de Janeiro, 1997. 

BARILALRI, Cristiane T. Durabilidade da Madeira do Gênero Pinus Tratada com 

Preservantes: Avaliação em Campo de Apodrecimento. Dissertação Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz, USP, Piracicaba, 2002. 

BARTHOLOMEU, André. Classificação de Peças Estruturais de Madeira Através do 

Ultra-Som. 105 p. Tese de Doutorado. Feagri – UNICAMP, Campinas (SP), nov., 2001. 



Arquitetura da terra roxa: Inspeções em peças de madeira de patrimônio histórico rural utilizando ultrassom 

140 

BARTHOLOMEU, A. GONÇALVES, R., BUCUR V. Dispersion of ultrasonic waves in 

Eucalyptus lumber as a function of the geometry of boards . Scientia Forestalis n. 63 p. 

235-240, jun. 2003. 

BATISTA, F.; GONÇALVES, R. CERRI, D. SECCO, C. Reprodução da Condição de Peça 

de Madeira Através de Imagens Representativas da Propagação de Ondas. In: XXVIII 

Congresso Nacional de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção. XIV Conferencia Internacional 

sobre Evaluatión de Integridad y Extensión de Vida de Equipos Industriales. CONAEND & 

IEV, Santos. Anais… Santos, SP, 2010. 1 CD-ROM. 

BELLIA, Antônio Carlos. Fazendas do Ciclo do Café. Região de Campinas. Cadernos de 

Fotografia 5. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, s.d. 

BENINCASA, Vladimir. Velhas Fazendas: Arquitetura e Cotidiano nos Campos de 

Araraquara 1830 -1930. São Carlos: Edufscar, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 

2003. 403 p. 

BENOIT, Yann. Historical Monument Inspection Using AUS. In: Seminário sobre 

Aplicação de Ensaios Não Destrutivos na Madeira e Materiais a Base de Madeira. Itatiba- 

SP, maio de 2006. Apresentação disponibilizada na web. 

BITTENCOURT, ROSA MARIA e HELLMEISSTER, J. C. Concepção Arquitetônica da 

Habitação em Madeira. Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP. Departamento de 

Engenharia de Construção Civil, BT/PCC/155. São Paulo: EPUSP, 1995. 20 p.  

BODIG, Jozsef. The Process of NDE Research for Wood and Wood Composites. In: 12 th 

International SYMPOSIUM ON NONDESTRUCTIVE TESTING OF WOOD, 2000, Colorado. 

Proceedings… Colorado CSU, 2000. Disponível em: < 

http://wwwndt.net/articles/v06n03/bodig/bodig. htm>. Acesso em: Maio de 2010. 

BONO, Cynara Tessoni. Arquitetura Contemporânea em Madeira. In: X ENCONTRO 

BRASILEIRO EM MADEIRA E EM ESTRUTURAS DE MADEIRA. EBRAMEM 2006, São 

Pedro – SP. Anais... São Pedro, SP, 2006. 1 CD-ROOM. 

BOSELLI, Teresa, DUNOWICZ, Renée. La Calidad y la Conservación de la Vivienda Social: 

Bases para el Aseguramiento de la Sustentabilidad del Hábitat. In: V Encontro nacional e III 

Encontro Latino-Americano sobre Edificações e Comunidade Sustentáveis. – ELECS 2009, 

Recife. Anais... Recife – PE, 2009. 1 CD-ROOM. 



Arquitetura da terra roxa: Inspeções em peças de madeira de patrimônio histórico rural utilizando ultrassom 

141 

BUCUR, V. Ultrasonic Techniques for Nondestructive Testing of Standing Trees. 

Ultrasonics. (2005) 43:237-239. 

_________Acoustics of Wood. 2 ed. Nova Iorque: Springer, 2008. 393 p. 

CALIL Jr. Carlito; OKIMOTO, F. S; PFISTER, G. M. Manual de Classificação Visual. 

Convénio Racional Engenharia S/A e IBRAMEM. Disponível em: < 

http://www.set.eesc.usp.br/lamem/Templates/material/manual_de_%20classificacao_%20vis

ual.pdf >. Acesso em: 15 mar. 2010. 

CARDOZO, Kleber M.; GUIMARAES, Cêça. Patologias Construtivas em Edifícios Históricos: 

O caso de um cortiço tombado no Rio de Janeiro. In: XII Encontro Nacional de Tecnologia 

do Ambiente Construído. ENTAC 2008, Fortaleza. Anais... Fortaleza, CE, 7 a 10 outubro 

2008. 1 CD-ROOM. 

CARRILHO, M.J. As Fazendas de Café no Caminho Novo da Piedade. São Paulo, 1994. 

CARVALHO, Ricardo Fernandes. Compósito de Fibras de Sisal para Uso em Reforço de 

Estruturas de Madeira. 2005. Tese de doutorado. Área Interunidades em Ciências e 

Engenharia de Materiais, USP, EESC. Orientador Prof. Dr. Carlito Calil Junior. São Carlos, 

2005. 

CHOAY, Françoise. A Alegoria do Patrimônio. São Paulo: UNESP, 2001. 

CONDEPACC. Relatório técnico do Casarão da Fazenda Mato Dentro. 1990. 

CRUZ, Cícero Ferraz. Fazendas do Sul de Minas Gerais Arquitetura Rural nos séculos 

XVIII e XIX. Dissertação de mestrado, 2008, 57 p. Escola Engenharia de São Carlos, USP. 

Orientadora Profª Drª. Maria Ângela P. S. C. Bortolucci. São Carlos, 2008. 

CRUZ, I. P.; PRESA, E. P. MENDONÇA, M. Restauração em Edificações Antigas no Centro 

Histórico de Salvador. In: IX ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRA E EM ESTRUTURAS 

DE MADEIRA. EBRAMEM 2004, Cuiabá – MT. Anais... Cuiabá, MT, Julho de 2004. 1CD-

ROMM.  

ESTUQUI FILHO, CARLOS ADALBERTO. A Durabilidade da Madeira na Arquitetura sob 

a Ação dos Fatores Naturais: Estudo de Casos em Brasília. Dissertação mestrado.  

Universidade de Brasília – UNB, 2006. Orientador Prof. Dr. Jaime Gonçalves de Almeida. 

Disponível em: 



Arquitetura da terra roxa: Inspeções em peças de madeira de patrimônio histórico rural utilizando ultrassom 

142 

http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/2061/1/2006_Carlos%20Adalberto%20Estuqui

%20Filho.pdf>. Acesso em: fev 2010. 

FEIBER, Silmara Dias. Arquitetura em Madeira como Berço da Identidade Cultural 

Paranaense. Textos para Discussão V. 24. Série identificação do Patrimônio Cultural. 

Editora: centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada. Olinda, 2007. ISSN:1980-

8267 Disponível em: < http: www.ceci-br.org/ceci/br/informacao/acervo.../2-cursos.html?... –

acesso em 18 dez 2009. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Hollanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 3. ed. 

Curitiba: Positivo, 2004. 

FREITAS, Roberto R. e CALIL Jr., Carlito. Modelo de Apodrecimento Aplicado a Postes de 

Eletrificação no Estado de São Paulo. In: X ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRA E EM 

ESTRUTURAS DE MADEIRA. EBRAMEM 2006, São Pedro – SP. Anais... São Pedro, SP, 

2006. 1 CD-ROOM. 

FUCKS, P. M. Os Usos do Patrimônio Arquitetônico na Atualidade: de Produto Cultural a 

Atrativo Turístico. Revista de Pesquisa e Pós-Graduação, Santo Ângelo, 2003. 

GERIBELLO, Denise. Conservação, Sobrevivência e Mudanças das Vilas Operárias no 

Cenário Urbano Atual: Três vilas operárias campineiras: um estudo de caso. Relatório 

de Pesquisa, Campinas, (2005). 

GONÇALVES, Raquel; PUCCINI, Carlos T. Utilização do ultra-som na avaliação de 

aspectos de qualidade da madeira. In: VII ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRA E EM 

ESTRUTURAS DE MADEIRA, 2000. São Carlos. Anais... São Carlos: USP, 2000. 1 CD-

ROM. 

GONÇALVES, Raquel; TRINCA, Alex. Variação da velocidade de propagação e da 

atenuação do sinal em função da pressão nos transdutores. In: X ENCONTRO BRASILEIRO 

EM MADEIRA E EM ESTRUTURAS DE MADEIRA, 2006. São Pedro. Anais... São Carlos: 

USP, 2006. 1 CD-ROM. 

GONZAGA, Armando Luiz. Madeira: Uso e Conservação. Brasília, DF: 

IPHAN/MONUMENTA, 2006. 246 p. il.: 28 cm. – (Cadernos Técnicos;6). 

HELENE, P. (COODENADOR INTERNACIONAL). Manual de Reparo, Proteção e Reforço 

de Estruturas de Concreto. São Paulo: Red Rehabiliat/Cyted, 2005. 718p. 



Arquitetura da terra roxa: Inspeções em peças de madeira de patrimônio histórico rural utilizando ultrassom 

143 

ICOMOS. Comitê Científico Internacional para Análise e Restauração de Estruturas do 

Patrimônio Arquitetônico (2001). Recomendações para Análise, Conservação e 

Restauração Estrutural do Patrimônio Arquitetônico. Versão Brasileira. Disponível em: 

<http://www.icomos.org/pdf/Rec%20_Brasil.pdf>. Acesso em: 07 fev.2009. 

ICOMOS. Comitê Científico Internacional para Análise e Restauração de Estruturas do 

Patrimônio Arquitetônico (1985). Disponível em: < http://www.icomos.org.com>. Acesso 

em: 08 nov. 2009. 

INSTITUTO do PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTISTICO NACIONAL. Cartas Patrimoniais, 

Brasília: IPHAN/Ministério da Cultura, 1995. (cadernos de Documentos n° 3). 343 p. 

INSTITUTO do PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTISTICO NACIONAL. IPHAN. Fichas de 

Inventário. SICG - Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão, (2010). Disponível em: 

<http://www.iphan.org.br>. Acesso em: 18 jan. 2010. 

INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL – IAB. 2002. Disponível em: <. 

http://www.iabsp.org.br>. Acesso em: 08 set. 2008.  

IPAC. Diretrizes de Proteção. 2001. Disponível em: < 

http://www.iepha.mg.gov.br/diretrizes_proteçao.htm  

JANKOWKY, Ivaldo P. Fundamentos de Preservação de Madeiras. Documentos 

Florestais. Piracicaba (11): 1-12, jun.1990. Universidade de São Paulo. Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz” 

KUHL, Beatriz, M. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: 

Problemas teóricos do restauro. Cotia/SP: Ateliê Editorial, 2008. 

________. Arquitetura do Ferro e Arquitetura Ferroviária em São Paulo: Reflexões 

sobre a sua preservação. São Paulo: Ateliê Editorial: Fapesp: Secretaria da Cultura, 1998. 

LAVERDE, Albenise e INO, Akemi. As relações entre o desempenho das janelas e as 

características físicas e mecânicas da madeira. In: XI ENCONTRO BRASILEIRO EM 

MADEIRA E EM ESTRUTURAS DE MADEIRA. EBRAMEM 2008, Londrina – PR. Anais... 

Londrina, PR., 2008. 1 CD-ROOM. 

LEE, Sang-Joon; O. K. J., Y.H.; J.-L et al. Field Applications of Nondestrutive Testing for 

Detecting Deterioratin in Korean. In: 15 th International Symposium on Nondestrutive Testing 



Arquitetura da terra roxa: Inspeções em peças de madeira de patrimônio histórico rural utilizando ultrassom 

144 

of Wood. Duluth, Minesota, USA, 2007. Proceedings…  Duluth, Minesota, USA. September 

10-12, 2007 P. 227-232. 

LEMOS, Carlos A. C. Cozinhas, etc. São Paulo: Editora Perspectiva, 1978. 

________. Casa Paulista. São Paulo, EDU USP, 1999. 

LICHTENSTEIN, N.B. Patologia das Construções. São Paulo: Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, 1986, 35p. (Boletim Técnico, 06/86). 

MARTINS, S. C. F. e ROSSIGNOLLO, J. A. Fichas de inventário: SICG (Sistema Integrado 

de Conhecimento e Gestão) do IPHAN – Estudo de caso em Patrimônio Rural. In: IX 

Seminário Ibero Americano de Construção e Arquitetura com Terra – IX SIACOT e VI 

Seminário Arquitetura de Terra em Portugal, VI ATP. Coimbra, Portugal, 2010. Anais... 

Coimbra – Portugal, 2010. 1 CD-ROOM. 

MAYUMI, Lia. Taipa, Canela Preta e Concreto. Um estudo sobre a restauração de casa 

bandeiristas em São Paulo. Tese de doutorado. FAUUSP. Junho de 2005. 

MENDES, J. E. Teixeira. Lavoura Cafeeira Paulista: Velhas Fazendas do Município de 

Campinas. Aquarelas de José de Castro Mendes. São Paulo: Departamento Estadual de 

Informações, 1947. Edição fac-similar, Rio de Janeiro, Xerox do Brasil, 1983. 

MILANESE, A. C.; BITTENCOURT, R. M. Estruturas de Madeira em Edificações Históricas: 

Métodos para realização de Diagnósticos. In: X ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRA E 

EM ESTRUTURAS DE MADEIRA EBRAMEM 2006, São Pedro. Anais... 30 de Julho a 02 

de Agosto, São Pedro – SP: 2006. 1 CD-ROOM. 

MONTEIRO, Maria Beatriz Bacellar; LOPEZ, Gonzalo A. C.; YOJO, Takashi. Biodeterioração 

da madeira no patrimônio histórico – a importância do diagnóstico para o restauro. Revista 

CPC, São Paulo, n. 7, pp. 183-187, nov. 2008/ 1br. 2010. 

MOREIRA, Margarida, CAMARINHAS, Catarina, PAULO, Luisa Reis. Patrimônio Rural em 

Portugal. Um contributo para o desenvolvimento sustentado do interior português. In: 

Revista Pessoas e Lugares. Jornal de animação da rede portuguesa. LEADER+, n° 45, 

2007. 

NASCIMENTO, Claudia Bastos. Deterioração de forro em estuque reforçado com ripas 

vegetais: O caso “Vila Penteado”- FAUUSP. Dissertação de Mestrado. Orientadora Maria 

Alba Cincotto. Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2002, São Paulo. 



Arquitetura da terra roxa: Inspeções em peças de madeira de patrimônio histórico rural utilizando ultrassom 

145 

NAVARRO, P. C.; BALBOA, T. A.; D‟ÁMICO, F. C. MARTÍN, F. C. E.; VALIENTE, E. E. Los 

Sistemas de Información Geográficas sobre los Recursos de Interes Cultural: Metodologias 

y Experiências. In: ZABALA URIARTE, A.; PAULA, A. e PERICHI, C. C. La Dimensión del 

patrimônio: Enfoques/Teoria; Intervenciones/Técnicas;Artes; Património Inmaterial. 1 

ed. Buenos Aires: Centro Internacional para la Conservación del Patrimônio, 2006. v.3, 

600p. 

NUMAZAWA, Camila T. D., Valle, Ângela. Durabilidade de Construções de Origem 

Japonesa no Município de Tomé-Açú, Pará, Brasil. In: XI ENCONTRO BRASILEIRO EM 

MADEIRA E EM ESTRUTURAS DE MADEIRA. EBRAMEM 2008, Londrina – PR. Anais... 

Londrina, PR., 2008. 1 CD-ROOM. 

OLIVEIRA, Fabiana de Goia Rosa; SALES, A. Propagação de Ondas Acústicas na Madeira. 

In: VII ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRA E EM ESTRUTURAS DE MADEIRA. 

EBRAMEM 2000, São Carlos – SP. Anais... São Carlos, SP, 2000. 1 CD-ROOM. 

OLIVEIRA, Fabiana Goia Rosa. Contribuição ao Estabelecimento de Parâmetros para 

Ensaios Não-Destrutivos em Madeira Serrada por Meio de Ondas de Ultra-som. 2005. 

150 p. Tese de doutorado. Engenharia de Materiais, EESC, USP, São Carlos, 2005. 

OLIVEIRA, Melissa R. S. Patrimônio: da etimologia ao significado atual. In: Revista Labor & 

Engenho: Planejamento, patrimônio e paisagem, Campinas, v.1, n°.1, p. 15 a 25. dez. 2007. 

Disponível em: <http: www.labore.fec.unicamp.br >. Acesso em: 4 dez. 2009, 15:45.  

_________ Manual de conservação para edificações Residenciais da área central de 

São Carlos. Monografia Especialização em Patrimônio Arquitetônico – Teoria e Projeto. Puc 

Campinas, Campinas, SP, 2003. 

PANIS, Marcelo e OLIVEIRA, Melissa R. S. Paisagem e arquitetura rural: O caso da Região 

Pelotense/RS. Revista Labor & Engenho: Planejamento, patrimônio e paisagem, 

Campinas, v.1, n°.2, p. 2-16, dez. 2008. Disponível em: <http: www.labore.fec.unicamp.br >. 

Acesso em: 4 dez. 2009, 15:45. 

PASSARELLI, Silvia Helena F. Proteção da Paisagem Ferroviária: Memória e Identidade 

do Bairro Estação São Bernardo (atual Santo André, SP). Tese de doutorado. São Paulo, 

FAU USP, Estruturas Ambientais Urbanas, 2005. 

PELEGRINI, Sandra C. A. Cultura e Natureza: os Desafios das Práticas 

Preservacionistas na Esfera do Patrimônio Cultural e Ambiental. Universidade Estadual 



Arquitetura da terra roxa: Inspeções em peças de madeira de patrimônio histórico rural utilizando ultrassom 

146 

de Maringá. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

01882006000100007&script=sci_arttext&tlng=en>. Acesso em: 01 dez. 2009. 

PUCCINI, Carlos. Avaliação de Aspectos de Qualidade da Madeira Utilizando o Ultra-

som. 2002. 138 p. Tese de doutorado. Faculdade de engenharia Agrícola, Universidade de 

Campinas – Unicamp, Campinas, SP, 2002. 

PUPO, Celso Maria de Mello. Campinas, Município no Império: Fundação e 

Constituição, Usos Familiares, a Morada, Sesmarias, Engenhos e Fazendas. São 

Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1983. 

QUEIRUZ, F. Contribuição para Identificação dos Principais Agentes e Mecanismos de 

Degradação em Edificações da Vila Belga. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Federal Santa Maria, RS, 2007. 

ROSS, R. J.; BRASHWA, B. K.; PELLERIN, R. F. – Nondestructive Evaluation of Wood. 

Forest Products Journal, Vol.48, n.1, p. 14-19, 1998. 

ROSS, R. J.; PELLERIN, R. F. Nondestructive testing for assessing wood members in 

structure: a review. Madison: U.S. Department of Agricultures, Forest Service, Forest 

Products Laboratory, 1994. 40 p. 

SAIA, Luis. Morada Paulista. São Paulo, Perspectiva, 1972. 

SALMAR, Eduardo; NEGREIROS, Ana; TOGNON, Marcos. Patologia da arquitetura de 

terra: Avaliação-pós 10 anos de uso de uma residência construída em solo cimento 

monolítico. Disponível em: http://www.e-

science.unicamp.br/restauro/admin/publicacoes/documentos/publicacao_626_IPR-2006-05-

Patologias.pdf. Acesso em: 15 jan. 2009. 

SANDOZ, Jean Luc; BENOIT, Yann, Acoust Ultrasonic Nondestructive Evaluation of History 

Wood Structure. In: 15 th International Symposium on Nondestrutive Testing of Wood. 

Duluth, Minesota, USA, 2007. Proceedings… Duluth, Minesota, USA. September 10-12, 

2007, p. 233. 

SECCO, C. (2009) Detecção de Ocos em Toras Utilizando Métodos de Propagação de 

Ondas. Projeto de Pesquisa de mestrado. Feagri – Unicamp. Outubro 2009.  

___________ et al. (2010) Ultrassom na geração de imagens representativas da condição 

interna da madeira com presença de ocos. In: XII ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRA 



Arquitetura da terra roxa: Inspeções em peças de madeira de patrimônio histórico rural utilizando ultrassom 

147 

E EM ESTRUTURAS DE MADEIRA. EBRAMEM 2010. Lavras. Anais... Lavras - MG, Julho 

de 2010. 1 CD-ROMM. 

___________(2011). Detecção de Ocos em Toras Utilizando Método de Propagação de 

Ondas Ultrassônicas. Dissertação de mestrado. Feagri, Unicamp, Campinas, 2011. 

SILVA, Áurea Pereira. Engenhos e Fazendas de Café em Campinas (Séc. XVIII – Séc. 

XX) Anais do Museu Paulista, 2006, jun/ vol. 14, São Paulo: Universidade de São Paulo, p 

81-119. 

SOARES, Carolina P. A Preservação dos Modos de Vida: a Experiência da Comunidade 

Rural de Pedra Branca, Município de Ipatinga/MG. Revista Patrimônio Cultural. V. n.9 

novembro 2009/ abril 2009. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

01882006000100007&script=sci_arttext&tlng=en>. Acesso em: 01 dez. 2009, 7:30. 

TEIXEIRA, A. R. Metodologia para Determinação da Integridade da Madeira de 

Edificações Históricas por Meio de Pulsos Ultra-sônicos. 2009. 111 p. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia de Estruturas) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 2009. 

TELES, Carlos Dion de Melo. Inspeção de Fachadas e Danos de Argamassas de 

Revestimento. 2010. Tese de Doutorado – Escola de Engenharia de São Carlos – USP, 

São Carlos, 2000. 

TELES, Ricardo Faustino.; RIBEIRO, Patrícia Gomes e MENEZZI, Cláudio Henrique S. Del. 

Avaliação Estrutural Não-Destrutiva do Prédio Oca II, Universidade de Brasília (UNB). In: XI 

ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRA E EM ESTRUTURAS DE MADEIRA. Londrina, 

PR. Anais... Julho de 2008. 1 CD-ROMM.  

TEREZO, Rodrigo, F. Propriedades Mecânicas de Madeiras Utilizadas em Estruturas 

Históricas e Contemporâneas Estimadas por Meio de Ultra-Som. Dissertação de 

Mestrado. UFSC, 2004. 

TONON, M.J. Levantamento Histórico e Arquitetônico da Fazenda Mato Dentro. 

Rodrigues, A. A. V. (coord.). Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria de Cultura e 

Turismo, Campinas, Brochura, 1998. 46p. 

UNESCO. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

Disponível em:<http//www.unesco.org.br>. Acesso em: 20 out. 2009. 



Arquitetura da terra roxa: Inspeções em peças de madeira de patrimônio histórico rural utilizando ultrassom 

148 

VALLE, Ângela, TEREZO, Rodrigo Figueiredo, TELES, Carlos D. M. Uso de Técnicas Não 

Destrutivas no Diagnóstico de Patologias em Estruturas de Madeiras. Revista e-mat – 

Revista de Ciência e tecnologia do ambiente Construído. Vol. 1, n. 2, p. 148-157, 

Novembro de 2004. Disponível em: http://www.antac.org.br/e-mat/e-MAT-V1-N2/e-MAT-V1-

N2-p148-157.pdf. Acesso em: 22 de mar de 2010. 

VASCONCELLOS, S. de. Arquitetura no Brasil: Sistemas Construtivos. 5.ed. Belo 

Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 1979. 186p. 

WACKER, James P.; WANG, Xiping.; ROSS, Robert J.; BRASHAW, Brian K. CONDITION 

ASSESSMENT OF HISTORIC WOOD VESSELS. In In: 15 th International Symposium on 

Nondestrutive Testing of Wood. Duluth, Minesota, USA, 2007. Proceedings… Duluth, 

Minesota, USA. September 10-12, 2007, p. 233. 

WINTER, Maria Cecília. Os Usos do Patrimônio Três Fazendas Cafeeiras Paulistas do 

Século XIX. Disponível em <http://www.klepsidra.net/klepsidra21/fazendas2.htm>. Acesso 

em: 23 dez. 2009, 6: 15. 

ZENID, Geraldo José. Madeira: Uso Sustentável na Construção Civil, 2 ed., São Paulo: 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas: SVMA, 2009. Publicação IPT: 3010. 



Arquitetura da terra roxa: Inspeções em peças de madeira de patrimônio histórico rural utilizando ultrassom 

149 

9. APÊNDICE  

 

O Apêndice foi estruturado em duas partes.  

Parte I – Ficha de Inventário e Ficha de Inspeção. 

Parte II – Tabelas de dados de ultrassom e umidade. 

Na Parte I apresentam-se os estudos e as análises de inventários de acordo com as 

referências que auxiliaram no processo de avaliações das madeiras. Essas fichas foram 

utilizadas para avaliar os elementos de vedação no capítulo dos resultados. Elaborou-se 

dois tipo de fichas: ficha de inventário e fichas de inspeção nos elementos em madeira.  

Os estudos sobre inventários levantaram as principais características tipológicas, estilísticas 

do casarão e dos componentes de madeira do patrimônio rural arquitetônico, além de 

detectar o estado de conservação e preservação da edificação.  

O inventário caracteriza-se como “uma operação permanente, dinâmica e sistemática, 

visando o cadastro de manifestações humanas, em suas diferentes criações espontâneas e 

formas, e de potencialidades naturais” (IPAC, 2001:2)50 

A constituição Federal do Brasil pelo artigo 216, parágrafo primeiro da defende a realização 

de inventários, afirmando que “o Poder Público, com a colaboração da comunidade, 

promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 

vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e 

preservação”. 

Cabe ainda ressaltar que a Declaração de Amsterdã51 nos relata sobre a importância da 

difusão de inventários como base para a conservação. 

Seria desejável que esses inventários fossem largamente difundidos, notadamente entre as 

autoridades regionais e locais, assim como entre os responsáveis pelo planejamento físico-

territorial e pelo plano urbano como um todo, a fim de chamar sua atenção para as 

construções e zonas dignas de serem protegidas. Tal inventário fornecerá uma base realista 

para a conservação, no que diz respeito ao elemento qualitativo fundamental para a gestão 

dos espaços (IPHAN, 1995:234). 

                                                 
50 In: http://www.iepha.mg.gov.br/diretrizes_proteçao.htm 
51 Amsterdã: Conselho da Europa, 1975. 
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Elaboração da Ficha de Inventário 

 

Ao concentramos a pesquisa sobre os estado de deterioração dos elementos de madeira 

dos patrimônios rurais precisou-se estudar as diversas fichas de inventários para 

compreender a metodologia de trabalho, os tipos de informação e a maneira como elas 

organizam e categorizam seus dados.  

Foram estudados os as seguintes fichas de inventário: CONDEPHAAT (Conselho de defesa 

do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do estado de São Paulo); CSPC 

(Conselho Setorial do Patrimônio Cultural de Campinas; DPH (Departamento de patrimônio 

Histórico) – São Paulo; IEPHA (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro); 

IPAC (Instituto do patrimônio Artístico e Cultural da Bahia); SPHAN/Pró Memória – Ouro 

Preto além de Tonon (1998), Oliveira (2003), Geribelli (2005), Navarro et al, (2006) e IPHAN 

SICG (2009). 

Baseado nesses estudos foi elaborado uma ficha de inventário que englobassem dados que 

pudessem caracterizar as edificações e, posteriormente analisar os elementos de madeiras 

das janelas e portas através deste diagnóstico. 

O objetivo das fichas será auxiliar na caracterização dos elementos de vedação dos 

casarões mostrando o estado de deterioração que se encontra a madeira dos patrimônios 

arquitetônicos rurais. 

Em anexo seguem as fichas de inventário da Fazenda Mato Dentro e a Ficha de Inspeção. 
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FICHA DE INVENTÁRIO: FAZENDA MATO DENTRO 

 

DADOS GERAIS  

 

Objeto: Casa sede 

Endereço: Rod. Heitor Penteado, km 3,2. Bairro Vl. Brandina, Campinas, SP. 

Uso Atual: Institucional - Museu 

Proprietário atual: Governo do Estado de São Paulo 

 

Localização Iconografia 

 

 

Figura 1. Localização Fazenda Mato Dentro -  
Parque Ecológico  

Fonte: Mapa do google. 

 

Figura 2. Fachada Casa sede. 

Fonte: Sandra Martins, 2009. 

 

 

PROTEÇÃO LEGAL 

Tombamento: Condephaat 

Processo: 003/09/73 e resolução número 34 de 10/05/1982. 

Tombamento: Condepacc  

Processo: 006/95 e resolução número 037 de 22/10/2002. 

Área construída: Casa sede 800 m². 

Reformas: com as mudanças de uso.  

Infra-estrutura: água, luz, esgoto, calçamento. 

Aberturas 

Portas (número total 54) 
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Janelas (número total 32) 

Acabamentos: assoalho, rodapé, janelas, guarnição/batente e forro em madeira 

Estrutura do telhado: 4 águas em madeira. 

Sistema Construtivo: Alvenaria de pedras, taipa de mão, taipa de pilão, tijolos. 

 

GRAU DE ALTERAÇAO DO CONJUNTO 

 

Grau de 
alteração 

x Inalterado  Pouco  Médio  
 

Grande  Descaracterizado 

 

Intervenções 
feitas 

 Expansão 
 

x Substituição x Restauro  Adequação  Conservação 

 

Modificações 
fachada 

 
Aumento 
número de vãos 

 
Supressão de 
vãos 

 
Troca 
portão 

 
Troca do tipo 
de esquadria 

 Supressão de ornato 

 x Nenhuma  

Troca 
revestimento 
barrado 
inferior 

   
Alteração 
revestimento 
parede 

  

 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO 

 

Parecer O estado de conservação da fachada é 
bom, devido às reformas ocorridas para 
o evento Casa Cor – Mostra de 
arquitetura e decoração em 2009. 

 Pisos 
internos 

Alguns assoalhos foram substituídos 
devido a presença de cupins. 

 Paredes Não apresentam manchas de umidade e 
bolor.  

Principais patologias Esquadrias 

Portas e 

Janelas 

As portas e janelas estão pintadas 
sofrendo em algumas partes 
descascamento por ação do tempo e 
ação do sol, manchas e sujidade.  
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FICHA DE INSPEÇÃO 

Caracterização dos Elementos de Madeira 

 

Os estudos da caracterização dos elementos de madeira por portas e janelas foram 

separados. Na Figura abaixo temos a identificação dos elementos em madeira. Foram 

numeradas num total de 54 portas entre os pavimentos superior e inferior. Foram 

encontradas 7 tipologias de portas no casarão, entretanto a ficha de inspeção refere-se a 

porta 1. 

                   N 

 

Figura 1. Fazenda Mato Dentro - Planta Baixa pavimento superior e inferior. 
Fonte: Condepacc, 2009. 
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FICHA DE INSPEÇÃO  
P1                                                              N N 
 

 
Porta Elevação Sul  
Fachada principal 

Planta Situação 
s/esc 

  

  

Folha A  Detalhe recorte. Insetos no topo da porta 

Vista Frontal P1 Vista Posterior P1   

 
   

Velocidade (m.s-1
) Velocidade (m.s-1

) Umidade (%) Umidade (%) 

   
 

    
Figura 6.5. Foto da peça, tomografia ultrassônica e tomografia umidade da Porta P1. 
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FICHA DE INSPEÇÃO 
P1 

 
ANÀLISE VISUAL 

Data  

15/6/2011 

A porta de entrada principal é estruturada em arco pleno, com duas 

folhas almofadadas. A parte inferior das folhas e dos batentes já 

haviam sido reforçados, mas dado seu estado de deterioração 

(exposição direta ao sol e à chuva) foram substituídos.  

Os encaixes das partes que compõem a porta P1, apresentam-se com 

algumas aberturas, possibilitando a infiltração por umidade ou de 

elementos estranhos à madeira. Alguns insetos decompostos estão 

presentes no topo da porta. 

Ao lado da fechadura há sinais de sujidade devido ao manuseio e 

intempéries (chuva, sol) apresentando nesta parte um descascado. Na 

parte inferior da porta apresentam-se rachaduras. Na análise visual da 

porta na parte inferior aparecem as emendas conforme Figura 6.5. 

 

  

ULTRASSOM  

Data 

15/6/2011 

Na tomografia ultrassônica da P1A verificam-se regiões onde a 

velocidade atingiu a faixa de velocidade abaixo de 2500 (m.s-1), 

(manchas vermelhas), valores bastante inferiores aos esperados para 

a madeira sã na direção longitudinal. Nessas zonas é grande a 

probabilidade de a madeira estar com algum tipo de deterioração. Na 

borda superior da P1A há uma mancha vermelha na tomografia 

ultrassônica associada a uma mancha amarela na imagem da 

variação da umidade. A mancha amarela nesse caso indica umidades 

entre 14 e 15%, ou seja, superiores às umidades de equilíbrio (em 

torno de 12%). Em inspeções realizadas com essa metodologia essa 

seria uma região a ser imediatamente avaliada com maior detalhe. Na 

região central esse comportamento se repete e, na região inferior, 

embora a mancha de umidades superiores não esteja coincidindo 

exatamente com a região de velocidades inferiores (mancha 

vermelha), verifica-se que há uma ocorrência de altas umidades (16 a 

19%) circundando essa região. Mais uma vez, a inspeção por 

ultrassom e por umidade indicaria a necessidade de se realizar 
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avaliação mais detalhada dessa porta, cujos indicativos apontam para 

deterioração por fungos. 

As zonas de cor laranja da P1A também apresentam velocidades 

médias abaixo de 3500 (m.s-1), mas como são coincidentes com a 

zona dos detalhes da porta, é possível que as descontinuidades 

tenham provocado alteração nos resultados nessa faixa. 

Adicionalmente, como há regiões com maiores indícios de 

degradação, ao se vistoriarem essas regiões se verificaria, também, 

as que apresentaram a coloração laranja.  

Na P1B as velocidades nas zonas vermelhas foram levemente 

superiores, mas ainda bem abaixo de 2500 (m.s-1). As regiões 

afetadas e a coincidência com as regiões de altas umidades também 

foram semelhantes à P1A, valendo para essa folha os mesmos 

indicativos de detalhamento da inspeção, já que há grande 

possibilidade dessa porta estar com algum nível de degradação, 

associada ao ataque de fungos. 

Vale acrescentar que, levando em conta as observações do ambiente 

que circunda essa peça, possivelmente o acúmulo de umidade 

proveniente do solo ou até mesmo a formação de poças de água no 

piso foi responsável por deteriorações na parte inferior desse 

elemento, já que se pode perceber que há emendas nessa região, 

possivelmente provenientes de restaurações anteriores, conforme se 

pode ver na Figura 6.5. 

Mediante autorização do Condephaat: Abrir janela de inspeção para 

investigação dos focos de deterioração. 

  

UMIDADE 

Data 

15/6/2011 

A tomografia de umidade da P1A e P1B variou entre 10 a 19%. 

Possíveis focos de umidade mais elevada devem ser analisados. 

Possibilidade de degradação por fungos e/ou insetos. 
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PARTE II 

 

Na parte II do apêndice são apresentados os resultados dos ensaios de ultrassom, 

umidade dos elementos das janelas e portas do casarão da Fazenda Mato Dentro. 

Janelas 

 

J24 

De acordo com o relatório do Condepacc (1990), a J24 apresenta fechamento tipo 

guilhotina folha dupla, dimensões de folha 0,62 x 2,05 m e espessura de 26 mm. Na tabela 1 

e 2 apresentam-se os dados da velocidade ultrassônica referente à J24A e J24B, janela 

elevação lateral direita folha A e B nas linhas verticais do eixo Y. 

 

Tabela 1 Resultados de velocidade de propagação das ondas de ultrassom (m.s
-1

) da J24A, janela 
elevação lateral direita folha A nas linhas verticais do eixo Y. 

Linha 
Vertical 

J24 folha A: Velocidades (m.s
-1

) 

Parte 1 Friso 
1 

Parte 2 Friso 
2 

Parte 3 

Ponto A1 Ponto B1 Ponto A2 Ponto B2 Ponto A3 Ponto B3 

Y1 5861 5806 5766 4870 4848 5178 4933 5008 

Y2 4127 3958 4274 4049 4261 3979 3788 3953 

Y3 5613 5688 5732 5649 5642 5306 5207 5154 

Y4 5708 5605 5474 5293 5722 5575 5318 5615 

Y5 4267 4317 3836 3979 4219 4172 4110 4076 

Y6 4797 4965 4851 4727 4860 4762 4974 4893 
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Tabela 2 Resultados de velocidade de propagação das ondas de ultrassom (m.s
-1

) da J24B, janela 
elevação lateral direita folha B nas linhas verticais do eixo Y. 

Linha 
Vertical 

J24 folha B Velocidades (m.s
-1

) 

Parte 1 Friso 
1 

Parte 2 Friso 
2 

Parte 3 

Ponto A1 Ponto B1 Ponto A2 Ponto B2 Ponto A3 Ponto B3 

Y1 4683 4746 4860 4882 4808 4598 4803 4721 

Y2 3645 3672 3597 3764 3708 3623 3619 3672 

Y3 5350 5256 5199 5417 5191 4996 5137 5141 

Y4 5739 5588 5572 5780 5630 5458 5551 5423 

Y5 3409 3386 3077 3421 3390 3333 3382 3359 

Y6 4496 4417 4442 4419 4338 4483 4422 4255 

 

Nas tabelas 3 e 4 apresentam-se os dados de umidade (%) da janela J24A e J24B. 

 

Tabela 3 Resultados do ensaio de umidade em (%) da J24A, janela elevação lateral direita folha A 
nas linhas horizontais do eixo X. 

J24 folha A: Umidade (%) 

Horizontais Parte 1 Parte 2 Parte 3 

x1 10,2 8,9 8,0 
x2 7,6 9,2 7,1 
x3 7,8 9,5 7,6 
x4 9,8 11,1 10,3 
x5 9,7 11,7 12,1 
x6 9,9 11,6 11,4 
x7 10,5 11,7 10,4 

 

Tabela 4 Resultados do ensaio de umidade em (%) da J24B, janela elevação lateral direita folha B 
nas linhas horizontais do eixo X. 

J24 folha B: Umidade (%) 

Horizontais Parte 1 Parte 2 Parte 3 

x1 10,3 8,9 8,0 
x2 10,3 9,2 7,1 
x3 10,4 9,5 7,6 
x4 10,7 11,1 10,3 
x5 10,3 11,7 12,1 
x6 10,9 11,6 11,4 
x7 11,2 11,7 10,4 

 

J11 

De acordo com o relatório do Condepacc (1990), a J11 apresenta fechamento tipo 

guilhotina folha dupla, dimensões de folha 0,62 x 2,05 m e espessura de 26 mm. Na tabela 5 

e 6 apresentam-se os dados da velocidade ultrassônica referente à janela J11A e J11B, 

janela elevação lateral esquerda folha A e B nas linhas verticais do eixo Y. 
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Tabela 5 Resultados de velocidade de propagação das ondas de ultrassom (m.s
-1

) da J11A, janela 
elevação lateral esquerda folha A nas linhas verticais do eixo Y. 

Linha 
Vertic

al 

J11 folha A: Velocidades (m.s
-1

) 

Parte 1 Friso 
1 

Parte 2 Friso 
2 

Parte 3 

Ponto A1 Ponto B1 Ponto A2 Ponto B2 Ponto A3 Ponto B3 

Y1 5746 5903 5813 5170 5395 5143 5064 4886 

Y2 4021 4016 3968 3916 4110 3979 3822 3968 

Y3 5698 5780 5719 5496 5650 5256 4974 5118 

Y4 5715 5637 5403 5757 5739 5316 4976 5146 

Y5 4354 4202 3755 3836 4127 4392 3584 3542 

Y6 4437 4355 4239 4290 4618 4812 4171 4205 

 

Tabela 6 Resultados de velocidade de propagação das ondas de ultrassom (m.s
-1

) da J11B, janela 
elevação lateral esquerda folha B nas linhas verticais do eixo Y. 

Linha 
Vertic

al 

J11 folha B Velocidades (m.s
-1

) 

Parte 1 Friso 
1 

Parte 2 Friso 
2 

Parte 3 

Ponto A1 Ponto B1 Ponto A2 Ponto B2 Ponto A3 Ponto B3 

Y1 5449 5528 4995 4865 5255 5061 4970 5138 

Y2 4348 4274 3846 3947 4202 4098 4098 4110 

Y3 5374 5467 4775 4864 4922 4486 5241 5094 

Y4 5414 5221 4701 4767 4901 3966 4936 4987 

Y5 4172 4127 3974 4060 4144 3896 3927 3979 

Y6 4298 4063 3818 3774 3976 3581 3850 4094 

 

Nas tabelas 7 e 8 apresentam-se os dados de umidade (%) da janela J11A e J11B. 
 
Tabela 7 Resultados do ensaio de umidade em (%) da J11A, janela elevação lateral esquerda folha A 
nas linhas horizontais do eixo X. 

J11 folha A: Umidade (%) 

Horizontais Parte 1 Parte 2 Parte 3 

x1 10,7 10,3 8,5 
x2 10,2 10,2 10,6 
x3 9,7 9,9 9,7 
x4 9,3 9,7 8,4 
x5 9,8 8,8 8,6 
x6 10,5 9,5 8,4 
x7 9,7 9,0 8,3 

 

Tabela 8 Resultados do ensaio de umidade em (%) da J11B, janela elevação lateral esquerda folha B 
nas linhas horizontais do eixo X. 

J11 folha B: Umidade (%) 

Horizontais Parte 1 Parte 2 Parte 3 

x1 10,1 11,5 10,6 
x2 11,1 11,4 10,9 
x3 10,6 11,1 10,6 
x4 10,0 9,3 10,7 
x5 9,5 9,8 11,3 
x6 10,6 8,9 11,3 
x7 9,4 9,7 10,7 
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J17 

De acordo com o relatório do Condepacc (1990), a J17 apresenta fechamento tipo 

guilhotina folha dupla, dimensões de folha 0,62 x 2,05 m e espessura de 26 mm. Na tabela 9 

e 10 apresentam-se os dados da velocidade ultrassônica referente à J17A e J17B janela 

elevação posterior sala acesso ao porão folha A e B nas linhas verticais do eixo Y. 

 

Tabela 9. Resultados de velocidade de propagação das ondas de ultrassom (m.s
-1

) da J17A janela 
elevação posterior folha A nas linhas verticais do eixo Y. 

Linha 
Vertical 

J17 folha A: Velocidades (m.s
-1

) 

Parte 1 Friso 
1 

Parte 2 Friso 
2 

Parte 3 

Ponto A1 Ponto B1 Ponto A2 Ponto B2 Ponto A3 Ponto B3 

Y1 3236 3041 3046 4670 4848 4692 4679 4681 

Y2 3542 3827 3645 4348 4286 4021 3984 3836 

Y3 4867 5066 4984 5220 5642 5276 5263 5160 

Y4 5365 5458 5474 5447 5720 5552 5472 5170 

Y5 4121 4016 3851 3827 4049 3851 3922 3817 

Y6 4918 4965 4974 4762 4872 4753 4987 4872 

 

Tabela 10. Resultados de velocidade de propagação das ondas de ultrassom (m.s
-1

) da J17B, janela 
elevação posterior folha B nas linhas verticais do eixo Y. 

Linha 
Vertical 

J17 folha B Velocidades (m.s
-1

) 

Parte 1 Friso 
1 

Parte 2 Friso 
2 

Parte 3 

Ponto A1 Ponto B1 Ponto A2 Ponto B2 Ponto A3 Ponto B3 

Y1 4455 4588 4639 4650 4699 4523 4672 4521 

Y2 3546 3563 3517 3517 3534 3472 3308 3497 

Y3 5244 5000 5282 5523 5590 4984 5202 4918 

Y4 5400 4922 5260 5426 5433 5033 4889 4776 

Y5 3676 3704 3425 3722 3866 3538 3546 3337 

Y6 4651 4300 4569 4596 4556 4509 4467 4442 

 

Nas tabelas 11 e 12 apresentam-se os dados de umidade da janela J17A e J17B. 

 

Tabela 11. Resultados do ensaio de umidade em (%) da J17A, janela elevação posterior folha A nas 
linhas horizontais do eixo X. 

J17 folha A: Umidade (%) 

Horizontais Parte 1 Parte 2 Parte 3 

x1 11,9 12,0 11,8 
x2 13,5 10,9 12,0 
x3 14,1 13,0 11,3 
x4 14,5 13,6 11,6 
x5 15,4 12,8 12,4 
x6 14,4 12,9 12,4 
x7 12,7 11,9 12,6 
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Tabela 12. Resultados do ensaio de umidade em (%) da J17B, janela elevação posterior folha B nas 
linhas horizontais do eixo X. 

J17 folha B: Umidade (%) 

Horizontais Parte 1 Parte 2 Parte 3 

x1 10,3 12,4 13,3 
x2 10,7 13,3 13,3 
x3 11,6 13,3 12,3 
x4 11,7 11,7 12,9 
x5 12,7 12,8 12,8 
x6 13,2 12,8 12,9 
x7 11,1 12,5 13,8 

 

Portas 

P1  

De acordo com o relatório do Condepacc (1990), a P1 apresenta folha dupla, tem 

dimensão 1,30 m x 2,90 m e espessura de 29 mm. Na tabela 13 e 14 apresentam-se os 

dados da velocidade ultrassônica referente à P1A e P1B porta principal elevação frontal 

folha A e B nas linhas verticais do eixo Y. 

Tabela 13. Resultados de velocidade de propagação das ondas de ultrassom (m.s
-1

) da P1A, porta 
principal do casarão folha A nas linhas verticais do eixo Y. 

P1 folha A: Velocidades (m.s
-1

) 

Verticais Parte 1 Parte 2 Parte 3 

Ponto A1 Ponto B1 Ponto A2 Ponto B2 Ponto A3 Ponto B3 

Y1 3514 3543 2510 2510 3740 3711 
Y2 5390 5341 3207 3207 5428 5302 
Y3 1656 1618 889 889 1720 1709 
Y4 4757 4758 2958 2958 2355 5108 
Y5 4757 4758 2636 2636 5108 5214 
Y6 4552 3227 2269 2269 4402 2200 
Y7 4245 4202 1834 1834 4320 4508 

 

Tabela 14. Resultados de velocidade de propagação das ondas de ultrassom (m.s
-1

) da P1B, porta 
principal do casarão folha B nas linhas verticais do eixo Y. 

P1 folha B: Velocidades (m.s
-1

) 

Verticais Parte 1 Parte 2 Parte 3 

Ponto A1 Ponto B1 Ponto A2 Ponto B2 Ponto A3 Ponto B3 

Y1 3421 2967 3527 3527 2364 3684 
Y2 5478 3289 5467 5467 3562 5484 
Y3 1732 1634 1830 1830 1203 1672 
Y4 5121 2812 4721 4721 3201 5384 
Y5 4561 3537 4738 4738 2531 5234 
Y6 4452 3554 3371 3371 2342 2192 
Y7 4192 4248 4368 4368 1823 4503 

 

 

Nas tabelas 15 e 16 apresentam-se os dados de umidade (%) porta P1A e P1B.  
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Tabela 15. Resultados do ensaio de umidade em (%) da P1A, porta principal do casarão folha A nas 
linhas horizontais do eixo X. 

P1 folha A: Umidade (%) 

L. Horizontais Parte 1 Parte 2 Parte 3 

x1 13,5 14,5 12,9 
x2 14,6 14,8 12,8 
x3 10,4 13,5 11,8 
x4 13,0 14,7 10,9 
x5 14,1 15,0 11,1 
x6 15,1 14,5 12,0 
x7 15,4 19,1 12,3 
x8 15,1 17,2 12,8 
x9 16,1 15,0 12,2 
x10 13,1 16,4 13,6 
x11 15,1 14,5 12,0 
x12 13,7 12,7 13,7 

 

Tabela 16. Resultados do ensaio de umidade em (%) da P1B, porta principal do casarão folha B nas 
linhas horizontais eixo do X. 

P1 folha B: Umidade (%) 

L. Horizontais Parte 1 Parte 2 Parte 3 

x1 14,2 14,2 14,4 
x2 11,4 15,1 10,5 
x3 13,4 12,7 11,5 
x4 11,4 12,9 9,3 
x5 11,2 13,8 11,4 
x6 13,5 13,8 12,7 
x7 13,2 19,2 14,3 
x8 16,1 12,5 13,6 
x9 15,4 16,1 15,2 
x10 16,5 13,6 15,4 
x11 12,2 12,3 11,3 
x12 12,1 12,4 7,5 

 

 

P2 

De acordo com o relatório do Condepacc (1990), a P2 apresenta folha dupla, tem 

largura e altura de 1,30 m x 2,28 m e espessura de 25 mm. Essa porta está localizada na 

parte interna do casarão não sofrendo ações das intempéries.  

Na tabela 17 e 18 apresentam-se os dados da velocidade ultrassônica referente à 

porta P2A e P2B, interna folha A e B nas linhas verticais do eixo Y. 
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Tabela 17. Resultados de velocidade de propagação das ondas de ultrassom (m.s
-1

) da P2A, porta 

interna folha A nas linhas verticais do eixo Y. 
L
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P2 folha A: Velocidades (m.s
-1

) 

Parte 1 Friso 
1 

Parte 2 Friso 
2 

Parte 3 

Ponto 
A1 

Ponto 
B1 

Ponto 
A2 

Ponto 
B2 

Ponto 
A3 

Ponto 
B3 

Y1 4313 4450 4774 4812 4893 4852 5154 4904 
Y2 3672 4049 4027 3995 4208 4323 4342 4082 
Y3 4211 4536 4555 4653 4783 4692 5051 4991 
Y4 4072 4832 4984 5066 5005 4787 5471 5121 
Y5 3476 3827 3911 3788 3942 4021 4184 3597 
Y6 5078 5109 5471 5596 5477 5376 5980 5751 
Y7 4075 4457 4576 4852 4741 4637 5273 5028 
Y8 3807 4027 4082 4298 4098 4043 4021 4049 
Y9 4335 4713 4847 4785 4820 4879 4817 4912 

 

 

Tabela 18. Resultados de velocidade de propagação das ondas de ultrassom (m.s
-1

) da P2B, porta 

interna folha B nas linhas verticais do eixo Y. 
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P2 folha B: Velocidades (m.s
-1

) 
Parte 1 Friso 

1 
Parte 2 Friso 

2 
Parte 3 

Ponto 
A1 

Ponto 
B1 

Ponto 
A2 

Ponto 
B2 

Ponto 
A3 

Ponto 
B3 

Y1 4250 4543 4792 5006 4977 4879 5337 4921 
Y2 3851 4011 3866 4038 4184 4196 4471 3871 
Y3 4284 4841 4970 5000 4894 4785 4907 5177 
Y4 4800 4708 4828 4938 4882 4789 4916 5085 
Y5 4110 4071 3984 4104 4011 3963 4043 3953 
Y6 4817 4760 4959 4909 4837 4821 4889 4902 
Y7 4837 4704 4905 4791 4847 4737 4905 4952 
Y8 3856 4138 3807 4110 3932 3896 3783 3906 
Y9 4250 4333 4269 4315 4279 4238 4236 4273 

 

Nas tabelas 19 e 20 apresentam-se os dados de umidade da porta P2A e P2B. 

 

Tabela 19. Resultados do ensaio de umidade em (%) da porta P2A, porta interna nas linhas 
horizontais do eixo X.  

P2 folha A: Umidade (%) 

Horizontais Parte 1 Parte 2 Parte 3 

x1 10,8 13,4 13,6 
x2 12,3 13,4 14,5 
x3 12,6 13,3 14,3 
x4 12,2 13,4 14,0 
x5 11,9 14,2 14,0 
x6 11,8 14,1 14,1 
x7 11,7 14,9 13,9 
X8 11,4 15,3 13,3 
X9 11,8 13,1 13,6 
X10 12,3 16,5 13,7 
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Tabela 20. Resultados do ensaio de umidade em (%) da porta P2B, porta interna nas linhas 
horizontais do eixo X.  

P2 folha B: Umidade (%) 

Horizontais Parte 1 Parte 2 Parte 3 

x1 12,4 10,0 12,0 
x2 13,8 10,3 10,4 
x3 13,4 10,5 13,3 
x4 13,3 10,3 12,9 
x5 13,2 8,8 13,0 
x6 13,1 9,8 12,0 
x7 13,1 10,0 11,7 
X8 13,2 10,3 11,7 
X9 14,4 10,4 12,3 
X10 12,8 10,5 13,0 

 

 

P5 

Considerações 8: de acordo com o relatório do Condepacc (1990), a P5 apresenta 

folha dupla, têm largura e altura de 1,14 m x 2,00 m e espessura de 25 mm. Na tabela 21 e 

22 apresentam-se os dados da velocidade ultrassônica referente à porta P5A e P5B, porta 

do anexo cozinha elevação posterior folha A e B nas linhas verticais do eixo Y. 

 

Tabela 21. Resultados de velocidade de propagação das ondas de ultrassom (m.s
-1

) da porta P5A, 
porta do anexo, elevação posterior folha A nas linhas verticais do eixo Y. 
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P5 folha A: Velocidades (m.s
-1

) 
Parte 1 Parte 2 Parte 3 

Ponto 
A1 

Ponto 
B1 

Ponto 
A2 

Ponto 
B2 

Ponto 
A3 

Ponto 
B3 

Y1 3426 3191 2204 2163 3559 3415 
Y2 5405 5162 vidro vidro 5123 4680 
Y3 3309 3321 2857 1844 3237 3072 
Y4 5113 4500 2873 3738 4708 4816 
Y5 5478 5256 2077 2214 5520 6032 

 

Tabela 22. Resultados de velocidade de propagação das ondas de ultrassom (m.s
-1

) da porta P5B, 
porta do anexo, elevação posterior folha B nas linhas verticais do eixo Y. 
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P5 folha B: Velocidades (m.s
-1

) 
Parte 1 Parte 2 Parte 3 

Ponto 
A1 

Ponto 
B1 

Ponto 
A2 

Ponto 
B2 

Ponto 
A3 

Ponto 
B3 

Y1 3266 3009 2386 2280 3431 3297 
Y2 4996 5015 vidro vidro 5103 4943 
Y3 3082 3586 3020 3114 3444 3140 
Y4 4782 4792 4615 4685 5028 5151 
Y5 6940 5256 5361 5723 5332 5368 

 

 

Nas tabelas 23 e 24 apresentam-se os dados de umidade (%) da porta P5A e P5B. 
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Tabela 23. Resultados do ensaio de umidade em (%) da porta P5B, porta anexo elevação posterior 
nas linhas horizontais do eixo X.  

P5 folha A: Umidade (%) 

Horizontais Parte 1 Parte 2 Parte 3 

x1 12,7 9,1 11,7 
x2 12,1 vidro 9,7 
x3 fechadura 12,7 10,0 
x4 chave 12,9 9,8 
x5 14,1 12,7 8,8 
x6 12,8 13,2 Buraco 
x7 12,7 9,1 11,7 

 

Tabela 24. Resultados do ensaio de umidade em (%) da porta P5B, porta porão elevação posterior 
nas linhas horizontais do eixo X.  

P5 folha B: Umidade (%) 

Horizontais Parte 1 Parte 2 Parte 3 

x1 13,2 13,2 13,4 
x2 12,4 13,1 12,5 
x3 12,5 12,8 12,5 
x4 12,4 12,9 9,4 
x5 13,7 13,8 11,4 
x6 13,2 13,8 12,7 
x7 13,2 13,2 13,4 

 

P6 

 

De acordo com o relatório do Condepacc (1990), a P6 apresenta folha única, têm 

largura e altura de 1,26 m x 2,96 m e espessura de 25 mm. Na tabela 25 apresentam-se os 

dados da velocidade ultrassônica referente à porta P6 porta do acesso ao pátio interno 

elevação lateral esquerda folha única nas linhas verticais do eixo Y. 

Tabela 25. Resultados de velocidade de propagação das ondas de ultrassom (m.s
-1

) da P6, porta 
acesso pátio interno elevação lateral esquerda folha única nas linhas verticais do eixo Y. 

 

Na tabela 26 apresentam-se os dados de umidade (%) da porta P6. 
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Tabela 26. Resultados do ensaio de umidade em (%) da P6, porta acesso pátio interno elevação 
lateral esquerda folha única nas linhas horizontais do eixo X. 

P6: Umidade (%) 

L. Horizontais Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 

x1 14,3 16,7 16,7 15,2 12,6 
x2 14,7 15,3 16,8 14,9 12,6 
x3 12,8 15,6 16,6 14,6 12,6 
x4 16,4 16,7 16,4 15,7 14,8 
x5 12,6 15,3 16,4 17,1 12,6 
x6 15,6 16,8 16,0 16,3 14,7 
x7 17,0 15,6 16,6 16,1 17,4 
x8 16,9 15,8 17,1 17,8 16,1 
X9 18,1 18,7 17,0 18,1 15,4 
X10 16,3 16,2 18,2 17,7 15,2 

 

 

P42 

De acordo com o relatório do Condepacc (1990), a P42 apresenta folha dupla, têm 

largura e altura de 0,90 m x 2,17 m e espessura de 25 mm cada folha. Na tabela 27 e 28 

apresentam-se os dados da velocidade ultrassônica referente à porta P42A e P42B porta do 

porão elevação frontal folha A e B nas linhas verticais do eixo Y. 

 

Tabela 27. Resultados de velocidade de propagação das ondas de ultrassom (m.s
-1

) da P42A, porta 
do porão elevação frontal folha A nas linhas verticais do eixo Y. 
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P42 folha A: Velocidades (m.s
-1

) 

Parte 1 Friso 
1 

Parte 2 Friso 
2 

Parte 3 Friso 
3 

Parte 4 

Ponto 
A1 

Ponto 
B1 

Ponto 
A2 

Ponto 
B2 

Ponto 
A3 

Ponto 
B3 

Ponto 
A4 

Ponto 
B4 

Y1 5686 5508 5782 5525 5705 5574 5580 6145 5340 5835 5829 
Y2 5859 5618 5556 5587 5917 5254 5396 5338 4894 5587 5848 
Y3 6533 6450 6468 6794 6713 6547 6846 7125 6663 6935 6952 
Y4 5422 5120 5056 5434 5470 5129 5338 5355 4920 5325 5168 
Y5 5736 5515 5310 5682 5803 5146 5495 5693 5017 5639 6173 
Y6 6960 6142 6043 6047 6094 5991 6204 6457 6003 6383 6362 
Y7 5775 5313 5251 5465 5000 5333 5521 5688 5289 5537 5470 
Y8 3822 3480 3297 3464 3576 3513 3606 3555 3429 3686 3614 
Y9 4744 4679 4811 4811 4843 4843 4971 4976 4727 4876 4830 

 

Tabela 28. Resultados de velocidade de propagação das ondas de ultrassom (m.s
-1

) da P42B, porta 
do porão elevação frontal folha B nas linhas verticais do eixo Y. 
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P42 folha B: Velocidades (m.s
-1

) 

Parte 1 Friso 
1 

Parte 2 Friso 
2 

Parte 3 Friso 
3 

Parte 4 

Ponto 
A1 

Ponto 
B1 

Ponto 
A2 

Ponto 
B2 

Ponto 
A3 

Ponto 
B3 

Ponto 
A4 

Ponto 
B4 

Y1 4582 4554 4590 4700 4692 4462 4513 4501 4297 4106 4374 
Y2 4060 3856 3722 3932 3911 3727 3942 3871 3667 3452 4155 
Y3 5268 5465 5434 5493 5374 5282 5365 5705 5098 5143 5013 
Y4 5200 5100 5230 5350 5289 5188 5325 5508 4983 4811 5045 
Y5 4000 3911 3831 3942 3856 3672 3937 3755 3676 3623 3812 
Y6 5150 5089 5275 5392 5335 5154 5394 5193 5087 5166 5202 
Y7 5193 5186 5462 5561 5323 5177 5488 5365 5156 4972 5402 
Y8 3667 3774 3538 3797 3690 3571 3601 3807 3356 3480 3778 
Y9 6021 6312 6086 6250 6122 5979 5972 6100 5110 4923 5408 
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Nas tabelas 29 e 30 apresentam-se os dados de umidade (%) porta P42A e P42B. 

 
Tabela 29. Resultados do ensaio de umidade em (%) porta P42A, porta porão elevação frontal folha A 
nas linhas horizontais do eixo X. 

P42 folha A: Umidade (%) 

L. Horizontais Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 

x1 9,5 11,4 8,5 8,5 

x2 11,0 11,6 8,5 8,7 

x3 9,8 11,2 8,2 8,2 

x4 8,9 11,4 8,2 8,8 

x5 9,2 10,2 7,2 8,1 

x6 9,4 11,1 8,3 9,1 

x7 8,2 12,2 8,0 8,1 

x8 8,4 11,8 8,7 9,1 

x9 9,3 11,6 8,0 10,0 

x10 8,4 11,7 8,7 8,4 

 

 

Tabela 30. Resultados do ensaio de umidade em (%) da P42B, porta porão elevação frontal folha B 
nas linhas horizontais do eixo X. 

P42 folha B: Umidade (%) 

L. Horizontais Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 

x1 10,2 8,1 8,3 11,3 

x2 10,2 7,9 8,6 11,8 

x3 9,9 9,6 9,0 10,6 

x4 11,2 10,2 8,2 11,3 

x5 7,0 8,9 9,1 11,6 

x6 8,8 10,1 10,0 10,6 

x7 9,7 9,9 8,6 9,3 

x8 8,3 9,9 9,2 12,5 

x9 9,5 10,2 9,3 12,5 

x10 8,4 10,4 9,6 10,6 

 

P45 

 

De acordo com o relatório do Condepacc (1990), a P45 apresenta folha dupla, têm 

largura e altura de 0,41 m x 1,64m folha A e 0,68 x 1,64 m folha B, espessura de 25 mm. Na 

tabela 31 e 32 apresentam-se os dados da velocidade ultrassônica referente à P45A e 

P45B, porta do porão elevação posterior folha A e B nas linhas verticais do eixo Y.  
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Tabela 31. Resultados de velocidade de propagação das ondas de ultrassom (m.s
-1

) da P45A, porta 
do porão elevação posterior folha A nas linhas verticais do eixo Y. 
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P45 folha A: Velocidades (m.s
-1

) 

Parte 1 Friso 
1 

Parte 2 Friso 
2 

Parte 3 

Ponto 
A1 

Ponto 
B1 

Ponto 
A2 

Ponto 
B2 

Ponto 
A3 

Ponto 
B3 

Y1 4464 4298 4399 4651 4991 4225 4418 4471 

Y2 4087 4132 4405 4431 4317 4104 4317 4399 

Y3 5348 4420 4881 5466 5247 4488 5046 4400 

Y4 5196 4748 4953 5133 4932 4613 4927 4861 

Y5 3460 3704 3654 3922 3968 3534 3636 4243 

Y6 4403 4762 5337 5505 5116 5323 5042 4767 

Y7 4464 4298 4399 4651 4991 4225 4418 4471 

Y8 4087 4132 4405 4431 4317 4104 4317 4399 

Y9 5348 4420 4881 5466 5247 4488 5046 4400 

 

Tabela 32. Resultados de velocidade de propagação das ondas de ultrassom (m.s
-1

) da P45B, porta 
do porão elevação posterior folha B nas linhas verticais do eixo Y. 
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P45 folha B: Velocidades (m.s
-1

) 
Parte 1 Friso 1 Parte 2 Friso 2 

Ponto 
A1 

Ponto 
B1 

Ponto 
A2 

Ponto 
B2 

Y1 4464 4298 4399 4651 4991 4225 

Y2 4087 4132 4405 4431 4317 4104 

Y3 5348 4420 4881 5466 5247 4488 

Y4 5196 4748 4953 5133 4932 4613 

Y5 3460 3704 3654 3922 3968 3534 

Y6 4403 4762 5337 5505 5116 5323 

Y7 4464 4298 4399 4651 4991 4225 

Y8 4087 4132 4405 4431 4317 4104 

Y9 5348 4420 4881 5466 5247 4488 

 

Nas tabelas 33 e 34 apresentam-se os dados de umidade (%) da porta P45A e 

P45B respectivamente. 

 
Tabela 33. Resultados do ensaio de umidade em (%) da P45A, porta porão elevação posterior nas 
linhas horizontais do eixo X.  

P45 folha A: Umidade (%) 

Horizontais Parte 1 Parte 2 

x1 23,3 18,1 
x2 18,1 18,7 
x3 18,4 18,7 
x4 19,2 19,1 
x5 19,0 18,4 
x6 21,0 17,2 
x7 21,2 18,2 
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Tabela 34. Resultados do ensaio de umidade em (%) da P45B, porta porão elevação posterior nas 
linhas horizontais do eixo X.  

P45 folha B: Umidade (%) 

Horizontais Parte 1 Parte 2 Parte 3 

x1 21,3 21,6 23,7 
x2 16,4 16,5 16,1 
x3 16,1 16,1 15,9 
x4 7,2 18,1 15,3 
x5 15,7 17,7 14,9 
x6 15,9 16,5 14,2 
x7 18,2 18,0 16,2 

 

 

P51 

De acordo com o relatório do Condepacc (1990), a P51 apresenta folha única, têm 

largura e altura de 1,22 m x 2,25 m e espessura de 25 mm. Na tabela 35 apresentam-se os 

dados da velocidade ultrassônica referente à P51 porta do porão elevação lateral direita 

folha única nas linhas verticais do eixo Y. 

Tabela 35. Resultados de velocidade de propagação das ondas de ultrassom (m.s
-1

) da P51, porta do 
porão elevação lateral direita folha única nas linhas verticais eixo Y. 

 

Na tabela 36 apresentam-se os dados de umidade da porta P51. 

Tabela 36. Resultados do ensaio de umidade em (%) da P51, porta porão elevação lateral direita nas 
linhas horizontais do eixo X. 

P51: Umidade (%) 

Horizontais Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 

x1 12,4 8,6 11,5 11,5 10,0 
x2 12,8 8,6 11,5 11,5 9,9 
x3 13,3 8,7 11,6 11,6 13,3 
x4 11,1 10,1 11,6 9,7 10,1 
x5 13,9 9,5 11,7 11,6 11,7 
x6 12,4 10,1 7,7 8,3 9,6 
x7 12,6 10,0 11,4 8,1 9,3 
x8 12,9 8,8 10,3 12,1 13,4 

 

 


