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RESUMO
A necessidade de se estudar as casas de madeira da vila de Paranapiacaba,
pertencente ao município de Santo André, se faz urgente, pois trata-se de um
patrimônio cultural, paisagístico e industrial, tombado pela Unesco e Iphan, que sofre
com a falta de recursos, pessoal especializado e manutenção. Há também uma
carência de informações sobre o sistema construtivo empregado, técnicas de
construção, avaliação da obra, acabamentos, urbanismo, entre outras. A madeira,
como qualquer material da construção civil, está sujeita a deteriorações que afetam
a sua durabilidade e, consequentemente, a sua vida útil. Portanto, este trabalho teve
por objetivo avaliar a durabilidade das fachadas externas das casas de madeira da
vila de Paranapiacaba com ênfase nos processos de deterioração bióticos e
abióticos e características intrínsecas das madeiras (defeitos) e propor subsídios
para seu restauro. Na vila, 16 casas foram selecionadas, totalizando-se 54 fachadas
externas, que foram analisadas visualmente quanto aos seguintes processos de
deterioração: apodrecimento causado por fungos; ataque de insetos xilófagos
(cupins e brocas de madeira); crescimento de algas e líquens; weathering; iron rot; e
peeling. A ocorrência de defeitos da madeira, como empenamentos e rachaduras, foi
analisada, além de coletadas amostras para a identificação botânica das espécies. A
análise do desempenho das vedações e outros detalhes construtivos permitiu inferir
sobre a qualidade projetual das casas. Nas fachadas constatou-se que a madeira de
peroba-rosa (provável Aspidosperma polyneuron) foi utilizada e o apodrecimento
causado por fungos foi considerado o agente mais significativo. Os cupins e brocas
de madeira não foram encontrados nas fachadas e as algas e líquens caracterizados
apenas com um problema estético, associado ao acabamento. Os processos de
peeling, iron rot e weathering foram observados e estavam associados à falta de
manutenção (pintura). Os defeitos da madeira não estavam presentes nas fachadas,
indicando que houve uma seleção cuidadosa dos componentes para a sua
construção. As vedações tipo macho e fêmea apresentaram melhor desempenho ou
durabilidade em comparação com o tipo mata-junta. Outros detalhes construtivos
como caimento do telhado, tamanho dos beirais, separação entre fachada externa
de madeira e piso e os arremates construtivos garantiram a proteção passiva da
edificação. Considerando tratar-se de uma construção do século XIX, com mais de
100 anos de vida útil, conclui-se que, em um processo de restauro, a utilização das
mesmas espécies e dos detalhes construtivos concebidos no projeto original é
fundamental para a longevidade deste patrimônio histórico, reforçando-se a
excelência do material madeira na construção civil quando adequadamente utilizado.
Palavras chave: biodeterioração; detalhe construtivo; durabilidade; patrimônio;
restauro.

ABSTRACT
Vila de Paranapiacaba residences: timber facade deterioration.
It is urgent to study the wooden houses of the village of Paranapiacaba, which
belong to Santo André`s municipality,because although they are a listed as a cultural,
landscape and industrial heritage by UNESCO and Iphan, they suffer from a lack of
resources, specialized personnel, and maintenance. They’re affected also by a lack
of information on the construction system, techniques, and evaluation employed, as
well as their finishing, urban planning, among others. Timber, like any other building
material, is subject to deterioration, which affects its durability and, consequently, its
lifespan. Therefore, the objective of this work is to evaluate the durability of
Paranapiacaba`s timber external facades, emphasising the biotic and abiotic
deterioration processes, the intrinsic characteristics of the wood (defects), and to
propose subsidies for its restoration. In the village, 16 houses were selected, totalling
54 external facades. The timber facades were visually analysed for the following
deterioration processes: fungal decay; attack of xylophagous insects (termites and
wood drills); algae and lichen growth; weathering; iron rot; and peeling. The
occurrence of wood defects, such as warping and cracking, were also analysed, and
samples were collected for the botanical identification of the species. The
performance analysis of the facade and their constructive details allowed us to infer
about the quality of the houses’ design. The use of peroba-rosa wood (probably
Aspidosperma polyneuron) in the facades was verified and rot caused by fungi was
considered the most significant degrading agent. Termites and wood drills were not
found on the facades, and the algae and lichens present were characterised as an
aesthetic problem associated with the wood’s finishing. Peeling, iron rot and
weathering processes were associated with the houses’ poor maintenance (painting).
Wood defects were not detected on the facades, indicating the careful selection of
the wood for its components. Boards with tongue and groove joints presented either
better performance or durability as compared to the board and batten type joints.
Other constructive details, such as roof pitch, eaves size, separation of external wood
facade from the floor and the correct constructive endings, were able to guarantee
the building’s passive protection. Considering the buildings date from the eighteenthcentury, with more than 100 years of useful life, it’s possible to conclude that, in their
restoration process, the use of the same species and the same constructive details
as those conceived for its original design is fundamental to keep the longevity of this
heritage, reinforcing the excellence of timber as a construction material when
properly used.
Keywords biodeterioration; constructive detail; durability; heritage; restoration.
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1 INTRODUÇÃO
A vila de Paranapiacaba, constituída por casas de madeira, teve sua origem
no século XIX com a construção da ferrovia Santos-Jundiaí. A cidade está situada no
município de Santo André, SP, e localizada no topo da Serra do Mar, sendo
envolvida pela Mata Atlântica. Servia como base para as operações do funicular
(sistema de contrapeso depois acrescido de cremalheiras), que possibilitava os trens
vencessem a inclinação da serra e, com isso, transportassem mercadorias do porto
de Santos para a cidade de São Paulo (CRUZ, 2013).
A vila tem uma grande importância para o patrimônio arquitetônico, cultural e
industrial. Em 1987, foi apresentado o Plano Integrado de Preservação e
Revitalização pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. (Emplasa)
e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e
Turístico (Condephaat), que decretou seu tombamento histórico (PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ, 2013). Em 2008, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional – Iphan (BRASÍLIA, 2018). Em 2014, o tombamento foi
submetido para aprovação na Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura – Unesco (UNESCO, 2018), sendo aprovado nas categorias
propriedade e paisagem cultural.
Apesar da importância de Paranapiacaba para o patrimônio brasileiro e
mundial, a vila vive uma longa reforma e a obra, que deveria terminar em 2016, se
estende até os dias de hoje, devido à falta de funcionários e especialistas no Iphan
(MENGUE; AUGUSTO, 2017).
A necessidade de se estudar a vila de Paranapiacaba se faz urgente, ainda
mais com relação aos aspectos técnicos e científicos. Há uma carência de
informações na literatura sobre o sistema construtivo empregado, técnicas de
construção, avaliação da obra, acabamentos, urbanismo, entre outras. Além disso,
mais de 100 anos de existência da vila demonstram o potencial da madeira como um
material de engenharia e estimula seu uso na construção civil, que, atualmente, no
Brasil é baixo (ALMEIDA, 2007).
Entretanto, a madeira, como qualquer material da construção civil, está sujeita
a deteriorações que afetam a sua durabilidade e, consequentemente, a sua vida útil.
Segundo Oliveira et al. (1986), os agentes destruidores da madeira podem ser
classificados em abióticos e bióticos. O intemperismo (weathering), as reações ou os
manchamentos da madeira em contato com produtos químicos e com o fogo são
considerados agentes abióticos.
A biodeterioração refere-se aos agentes biológicos, como fungos, insetos,
moluscos e brocas marinhas, que podem causar alterações nas propriedades físicas
e mecânicas da madeira. No Brasil, um país de clima tropical, onde a média de
temperatura é 25 °C e com uma grande biodiversidade, esses processos naturais de
biodeterioração podem ocorrer rapidamente. A suscetibilidade da madeira aos
agentes bióticos está relacionada à sua durabilidade ou à sua resistência natural,
característica intrínseca da espécie utilizada.
Além dos processos de deterioração, a madeira também pode apresentar
defeitos na construção civil relacionados ao processo de secagem e
reumedecimento, como as rachaduras, fissuras e deformações (encanoamento,
empenamento e arqueamento). Esses defeitos são intrínsecos da espécie da
madeira e do seu processamento.
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Na construção civil, a ação antrópica em uma edificação pode ser decisivo no
processo de deterioração da madeira. A falta de manutenção ou a reforma com
espécies inadequadas podem comprometer a sua vida útil.
Nesse contexto, para o patrimônio histórico edificado em madeira, o restauro
deve considerar as patologias e as características das espécies de madeira
utilizadas, somando-se o desempenho do sistema construtivo, o contexto na época
da construção e os aspectos socioeconômicos, quando em uso, para garantia de
sua longevidade.
Este trabalho visa analisar o estado de conservação das fachadas das
residências de madeira da Vila de Paranapiacaba e contribuir na discussão e
práticas de seu restauro.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
O objetivo geral do trabalho é avaliar a durabilidade das fachadas externas
das casas de madeira da vila de Paranapiacaba, no município de Santo André, com
ênfase nos processos de deterioração e nas características intrínsecas das
madeiras.
2.2 Objetivos específicos
Os objetivos específicos do presente trabalho foram:
I. caracterizar os processos de deterioração da madeira por agentes bióticos e
abióticos e os defeitos inerentes ao material madeira;
II. analisar e relacionar a fachada externa e as espécies de madeira que
foram empregadas nas residências de Paranapiacaba, com a sua durabilidade;
III. propor subsídios para o restauro das casas, a partir do detalhamento e
qualidade projetual.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Paranapiacaba
3.1.1 Considerações sobre restauro
A vila tem uma grande importância para o patrimônio arquitetônico, cultural e
industrial. Em 1987, foi apresentado o Plano Integrado de Preservação e
Revitalização pela Emplasa e decretado o tombamento histórico pelo Condephaat
(PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ, 2013). Em 2008, foi tombada pelo Iphan
(BRASÍLIA, 2018). Em 2014, foi submetida para aprovação da Unesco (2018) o
tombamento de Paranapiacaba nas categorias propriedade e paisagem cultural,
ainda em processo.
Em seu parecer de tombamento, o sociólogo e arquiteto Nestor Goulart Reis
Filho afirma que Paranapiacaba “é um bem histórico excepcional, em cuja
preservação devemos nos empenhar, preservando inclusive a integridade da área
envoltória, como parte do conjunto” (RASPANTI, 2002, p. 5).
Uma localidade, ao se tornar Patrimônio da Humanidade, vislumbra novas
oportunidades. Acredita-se que a inscrição na lista dos patrimônios pode aumentar
as possibilidades de obtenção de recursos e apoio de especialistas para colaborar
com o restauro dos bens, sua manutenção e melhor aproveitamento. Entretanto, é
necessário focar as questões do dia a dia de quem vivencia o local como morador
(STIGLIANO, 2009).
Cresce o interesse pelo do patrimônio, inclusive o industrial. Com isso, se faz
a reflexão sobre a natureza dos elementos a conservar, a importância de seu estudo
e de que maneira o público se relacionará com o patrimônio, apontam os teóricos do
restauro.
Atualmente, há certo consenso, segundo Cruz (2013), de que a salvaguarda
das primeiras máquinas, a restauração dos edifícios que as abrigavam e o
arquivamento da documentação social, econômica e técnica valorizam o patrimônio
coletivo dos “países industrializados”, o qual constitui uma parte importante da
cultura material. Deste ponto de vista, enquanto se desperta para o valor desse
patrimônio, muito se destruiu e ainda se destrói. As obras industriais de interesse
cultural e histórico – velhas fábricas, moinhos, forjas, pontes metálicas (como o
viaduto da Grota Funda, na Serra do Mar), antigas instalações e estações
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ferroviárias (como a Alto da Serra, em Paranapiacaba), entre outros –
desapareceram com grande rapidez. Os poderes públicos parecem começar a
compreender a importância da preservação de tal patrimônio, o que pode ser
percebido pela ação de tombamento. Mas o grande público ainda não está
suficientemente informado acerca do interesse dessa salvaguarda, cabendo
iniciativas de educação patrimonial da população em geral, que poderiam contribuir
para o surgimento de uma consciência preservadora.
Certo é, como assegura Arantes (1989), a preservação de monumentos é
uma atividade necessariamente seletiva, uma constante opção entre o conservar e o
destruir; ela será exercida por determinados agentes e segundo determinados
critérios, que orientam e legitimam o processo de atribuição de valores e,
consequentemente, a preservação. O que se delineia no presente e no futuro
imediato não é de maneira alguma uma oposição entre uma vontade de
conservação e uma vontade de renovação.
Para Argan (2005), é inevitável que tudo se renove. Todavia, para o autor,
o novo deve produzir-se segundo metodologias cientificas. Portanto,
o debate não e entre velho e novo, nem tampouco entre pessoas que
gostam do velho e pessoas que gostam do novo, mas entre duas
disciplinas cujas diferenças metodológicas sempre poderão resolverse no plano dialético (p. 89).

Cruz (2013), depois de apontar as posições dos teóricos citadas acima,
aponta que, para Riegl, por sua vez, no plano da teoria, como no da prática, o
dilema destruição/conservação não pode ser uma opção absoluta. O “o quê” e o
“como” da conservação não comportam jamais uma solução justa e verdadeira, mas
soluções alternativas de pertinência relativa (CHOAY, 2006). Conclui que, sob a
perspectiva desses autores, essa questão deve ser debatida, discutida e resolvida
no campo da teoria, antes de partir para o campo da atuação.
As disciplinas de restauração e de reabilitação urbanística trouxeram consigo
a inclusão de novos termos e novas definições que tornam o campo da conservação
dos imóveis históricos ainda mais complexo, já que tais definições trazem interesses
políticos ou ideológicos muito diferentes. Sobre a disciplina restauro, Cruz (2013) faz
apontamentos de como o campo e as discussões são novas e ainda há grande
confusões, inclusive com falta de acerto quanto aos termos e os problemas que isso
causa por exemplo: diferenças entre os termos surgidos da disciplina da restauração
e do urbanismo ainda são pouco conhecidas no Brasil. A par de conceitos originados
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do debate italiano, que foram adotados e adaptados, surgiram conceitos
provenientes da ciência médica (como e o mesmo conceito de reabilitação que
provem do italiano recupero ou riuso) e, nesse processo de adequação linguística e
de tradução, contradições são geradas. No Brasil, propostas importantes derivadas
de alguns destes termos em instrumentos urbanísticos operativos e legislativos têm
frutificado. Tal falta de coesão e entendimento já é perceptível diante de
determinadas posturas tomadas em relação à vila de Paranapiacaba, sejam elas
políticas, legislativas ou das próprias intervenções.
De acordo com Rossi (2001), a própria cidade é a memória coletiva dos
povos, e a memória está ligada a fatos e a lugares, a cidade é o locus da memória
coletiva. Se as cidades e suas histórias são potencialmente as maiores atrações,
cuidar delas deve ser uma tarefa coletiva dos moradores em parceria com o poder
público, iniciativa privada, ONGs, associações voluntárias, entre outros.
Portanto, a memória deve ser o fio condutor. Difícil é conciliar com a vontade
de tornar suas casas mais práticas, confortáveis, modernas, financeiramente mais
viáveis ou qualquer outro motivo que faz com que o morador esqueça a memória,
ainda mais se ele não está diretamente ligado a ela, como as gerações futuras, que,
mais do que se apegar à memória, se apegam a restrições e frustrações de viverem
em uma área tombada. Por conta disso, voltamos a discussão do porquê preservar
ou destruir.
Posto isso, um novo apontamento: se é decidido que iremos preservar, a
próxima questão é como fazer da maneira planejada pelos ingleses, com medidas
de conservação e manutenção de seus remanescentes, atendendo as demandas
contemporâneas, sem “engessá-lo” ou “museificá-lo”, tem sido o grande desafio que
se empreende atualmente.
A preservação do patrimônio arquitetônico não é uma tarefa fácil. Os edifícios
históricos estão sujeitos a diversos tipos de agressões que geram a sua
deterioração. “Além do desgaste natural sofrido pela ação do tempo e da natureza,
como as catástrofes naturais, verifica-se também um processo de degradação
provocado pela ação do homem, como poluição, vandalismo ou negligência.
Defende-se, nesta tese, a ideia de que a ação conjunta de conservação e de
manutenção preventiva ainda e a maneira mais segura de minimizar ou até evitar
alguns desses processos de deterioração dos edifícios, garantindo assim uma
preservação mais eficaz” (CRUZ, 2013, p. 4).
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A Carta de Veneza (1964) coloca certos paramentos. Ela classifica
procedimentos de conservação e restauro através de diferentes graus de
intervenção. Como manutenção ou reparos, os atos cotidianos e periódicos em que
se busca sanar e reparar pequenos elementos, como: substituição de vidros ou
telhas quebradas; troca de fiação elétrica, pequenos reparos em gradis. O Artigo 4Q
da Carta de Veneza aponta que “a conservação exige, antes de tudo, manutenção
permanente”.
Segundo os princípios para a conservação de estruturas históricas em
madeira, e entende-se por estrutura histórica de madeira todos os tipos de prédios
ou construções total ou parcialmente feitos em madeira e que sejam culturalmente
significativos ou façam parte de um sítio histórico, adotados pela 12a Assembleia
Geral do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios – Icomos (1999), uma
estratégia coerente de monitoramento e manutenção regular é fundamental para a
proteção destas estruturas e de seu significado cultural. Em caso de intervenção,
esta deve estar baseada em estudos e avaliações adequadas. Os problemas devem
ser solucionados de acordo com as condições necessidades mais relevantes,
respeitando-se os valores estéticos e históricos e a integridade física da estrutura ou
sitio histórico.
Questões de restauro que serão analisadas mais adiante também encontram
respaldo na conceituação da Carta de Veneza em seu Artigo 9Q:
A restauração é uma operação que deve ter caráter excepcional.
Tem por objetivo conservar e revelar os valores estéticos e históricos
do monumento e fundamenta-se no respeito ao material original e
aos documentos autênticos. Termina onde começa a hipótese; no
plano das reconstituições conjeturais, todo trabalho complementar
reconhecido como indispensável por razoes estéticas ou técnicas
destacar-se-á da composição arquitetônica e devera ostentar a
marca de nosso tempo. A restauração será sempre precedida e
acompanhada de um estudo arqueológico e histórico do monumento.

Ou seja, a restauração de bens culturais compreende problemas de natureza
técnica e conceitual, sendo, portanto, necessário refletir sobre os critérios
apropriados as várias situações. Convém abordá-los, mesmo sucintamente, para
melhor caracterizar as dificuldades encontradas nos processos de intervenção.
O debate técnico conceitual sobre conservação e restauração dos bens
culturais apresenta-se sob formas complexas, alcançando aspectos que nos
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remetem para o domínio da arte, da arquitetura, da estética, da técnica e da ciência,
(CRUZ, 2013).
Pela Convenção de Paris (1972), a vila ferroviária de Paranapiacaba é
classificada como patrimônio cultural na categoria conjunto. Os conjuntos são grupos
de construções isoladas ou reunidas. Em virtude de sua arquitetura, unidade ou
integração na paisagem, eles têm valor universal excepcional do ponto de vista da
história da arte ou da ciência. A vila também pode ser considerada como uma cidade
histórica viva, pois é uma vila típica de uma época e de uma cultura, preservada em
quase toda a sua integridade, não afetada significativamente por qualquer
desenvolvimento drástico posterior e que possui uma função contemporânea sem
perder os traços significativos de outra época (SILVA, 2003).
A tarefa da preservação, segundo Dvořák (2008), é impedir tais perdas e
devastações, respeitando o patrimônio herdado e assegurando a sua preservação,
garantindo o máximo possível a sua integridade com o ambiente, sua forma e sua
aparência. E, com as intensas transformações ocorridas no espaço urbano do Brasil
ao longo do século XX, a vila ferroviária de Paranapiacaba se tornou uma
preciosidade histórica e arquitetônica, tanto por suas características arquitetônicas
quanto por sua implantação urbana, de forte referência inglesa de fins do século XIX
(CRUZ, 2007).
Retomando os teóricos pioneiros do restauro, como Viollet-le-Duc, John
Ruskin, Camillo Boito e Alois Riegl (apud CRUZ, 2007), percebe-se uma abordagem
das questões de restauro a partir das inquietações de cada época, gerando cada um
deles, um a pós o outro, importante legado num desenvolvimento constante de
amplos avanços do tema enquanto disciplina autônoma, no qual todos oferecem
destacada contribuição em diferentes vertentes (CRUZ, 2007). Acrescentaria que,
além das inquietações de uma época, são reflexo do seu contexto. Tais teóricos
fazem muito sentido para o ocidente.
Dentre essas vertentes, é patente a oposição entre Viollet-le-Duc e John
Ruskin. O primeiro preconizava a busca de um estado completo para a obra que
pode não ter existido jamais. Muitas de suas posições trouxeram contribuições para
discussões futuras sobre o conceito de restauro, dentre as quais podemos apontar
que, segundo Le-Duc (2006, p. 65), “o melhor meio de conservar um edifício é
encontrar para ele uma destinação, e satisfazer tão bem todas as necessidades que
exige essa destinação, que não haja modo de fazer modificações.” Ruskin
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acreditava no respeito absoluto pela matéria original, indicando sempre a
manutenção periódica para alongar tanto quanto possível a existência do edifício,
até o momento inevitável de sua perda. É também de grande importância sua
reflexão sobre o papel da arquitetura e sua preservação para a sociedade moderna.
Ruskin está entre os primeiros a valorizar a arquitetura propriamente dita, aponta
Cruz (2013). Além da defesa dos monumentos entendidos como de valor histórico,
este teórico, juntamente com Morris, foi um dos responsáveis pela valorização dos
bens culturais, que começava a despontar na segunda metade do século XIX: a
valorização histórica e estética do ambiente circundante da arquitetura menor e dos
conjuntos edificados (RUFINONI, 2009).
Boito (2003) prioriza o respeito pela matéria original, pelas marcas do tempo e
pelas

diferentes

fases

da

obra,

recomendando

mínima

intervenção

e

distinguibilidade no caso de acréscimo. De posição intermediaria entre Viollet-le-Duc
e Ruskin, estabeleceu bases importantes para a teoria da restauração de bens
culturais,

sintetizando

experiências

e

conceitos

sedimentados

até

então,

reformulando-os de forma crítica. Outras contribuições surgiram na passagem do
século XIX para o XX.
Riegl (apud CRUZ, 2007) comparece trazendo novidades tanto na teoria
quanto na prática da preservação e restauração de bens culturais e nas formas de
recepção, de percepção e fruição dos monumentos, através de valores por ele
explicitados em sua obra “culto moderno dos monumentos” (RIEGL, 2014, p. 15).
Cruz (2013) aponta sobre a obra de Riegl, contempla importantes reflexões sobre a
definição do patrimônio histórico e o seu papel na sociedade. Seu trabalho contribuiu
para o deslocamento da discussão em uma nova direção. Não mais acentuada no
conflito até então predominante neste debate, mas entre a defesa da conservação
ou a legitimação da restauração.
São também de suma importância textos e referências de Gustavo
Giovannoni, Max Dvořák, Cesare Brandi, Roberto Pane e Paul Philippot (apud
CRUZ, 2007), pois oferecem contribuições que permanecem atuais. Todas essas
vertentes, apesar de por vezes trabalharem de maneiras distintas, preconizavam um
respeito absoluto pelo valor documental da obra, mesmo na multiplicidade de suas
formulações e das diversas maneiras de colocá-las em prática. As modalidades do
restauro conservativo ou de consolidação, o de complementarão e o de liberação ou
restituição, desde cedo estabelecidos, acolhem os princípios, os critérios e as várias
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orientações recorrentes as intervenções em favor dos bens culturais, comenta Cruz
(2013).
A insuficiência e, até mesmo, a inexistência de debates críticos sobre
intervenções de restauro arquitetônico e urbano resultam em
ambiguidades e graves lacunas quanto ao entendimento do conceito
de restauração aplicado arquitetura, que, em função do seu caráter
utilitário, gera divergências, porque a utilização do edifício histórico,
que é econômica e funcionalmente necessária, também tem que
respeitar valores culturais (CRUZ, 2007).

Posto isso, Cruz (2007) trabalhará com a hipótese tenta revelar ainda a falta
de fundamentação teórica da prática denominada restauro, gerando confusão com
tantas outras técnicas de recuperação, recomposição e reforma dos imóveis
tombados, sem o devido entendimento de que são bens únicos e não repetíveis. Na
tese, analisa três edifícios como estudos de caso, que servem de exemplo da prática
adotada por parte da administração pública no que diz respeito aos procedimentos
metodológicos de intervenção em bens imóveis na vila. Esses três imóveis são o
Castelinho, a casa de engenheiro e a casa de operário. São emblemáticos no
conjunto urbano da vila Martin Smith e distintos quanto a suas trajetórias, uso atual e
formas de preservarão e intervenção.
A dissertação por meio desse panorama pretende apresentar, mesmo que de
forma breve, um cenário sobre o campo do restauro e discussões ligadas a
Paranapiacaba como um preâmbulo do que será apresentado nos resultados e,
como sugestão, nos resultados e discussão.
3.1.2 Panorama histórico
A história da vila de Paranapiacaba se confunde com a da ferrovia no Brasil,
pois se desenvolvem, declinam e estagnam juntas, devido à política adotada em
relação ao transporte ferroviário.
Cruz (2013) apontou, no início do preambulo histórico que o grande
idealizador da Ferrovia Santos-Jundiaí foi Irineu Evangelista de Souza, o Barão de
Mauá, que também, em 1856, obteve a concessão para explorá-la por 30 anos.
De posse da concessão para a estrada de ferro e das vantagens oferecidas
pelos governos (imperial e provincial), Mauá buscou levantar o capital necessário à
concretização da ideia em Londres (CRUZ, 2013). Os estudos feitos pelo engenheiro
Robert Milligan foram levados ao engenheiro James Brunlees, presidente do Instituto
de Engenharia Civil da Grã-Bretanha, que designou o engenheiro Daniel M. Fox,
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cujo nome marca uma rua de Paranapiacaba, para realizar o levantamento completo
da estrada de ferro.
Em Londres, no dia 6 de junho de 1860, o governo imperial aprovou o
regulamento da Associação da Companhia da Estrada de Ferro de Santos a
Jundiahy (Figura 1), com o nome oficial de "The San Paulo (Brazilian) Railway
Company Ltd. – SPR" (CRUZ, 2013).
Figura 1 – Ação da The San Paulo (Brazilian) Railway Company Ltd. – SPR.

Fonte: M Veissid & Co.

A construção da linha férrea da SPR acarretou em grande dinamismo
econômico e social, modificando o território e expandindo a produção agrícola para
novas regiões do estado, cujas estações se tornaram importantes pontos de
convergência de produtos e de pessoas das áreas circunvizinhas, alterando o
traçado original dos caminhos (CRUZ, 2013).
Povoados como São Caetano (atual São Caetano do Sul), Estação São
Bernardo (atual Santo André), Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Alto da Serra
(atual Paranapiacaba) surgiram no entorno das estações da ferrovia, cumprindo um
papel de pequena centralidade como cita Freitas (1921) até que conturbaram-se
formando a Região Metropolitana.
A Vila surge em decorrência da construção da SPR – primeira linha férrea no
estado de São Paulo, cortando os grotões da Serra do Mar, portanto, desbravando a
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Mata Atlântica. Seu principal objetivo foi o transporte de café, vindo de Jundiaí para
o porto de Santos.
Para tanto, a construção do trecho da Serra do Mar, no estado de São Paulo,
foi a parte mais difícil de ser executada, demandando muitos trabalhadores,
tornando-se necessária a constituição de acampamentos ou abrigos próximos às
obras (CRUZ, 2013).
Ainda segundo Cruz (2013), as obras de construção dessa linha férrea foram
divididas em três etapas, para efeito de projeto e execução: a primeira percorria vinte
quilômetros, ligando o porto de Santos à raiz da Serra, atravessando uma planície
pantanosa; a segunda, mais complexa, correspondia à subida da Serra do Mar, um
contraforte rochoso, escarpado, com cobertura de floresta tropical, sujeito a altos
índices pluviométricos, onde foi necessário vencer um desnível de quase 800 metros
em apenas oito quilômetros de extensão, ou seja, uma subida muito inclinada e com
todas essas condicionantes – a construção desse trecho foi um verdadeiro desafio à
engenharia; o terceiro trecho foi considerado o de mais fácil execução, pois ligava o
topo da Serra a cidade de Jundiaí.
A solução encontrada pelos engenheiros ingleses para a transposição da Serra
do Mar foi o sistema funicular. Em Paranapiacaba, entre os anos de 1862 e 1896, foram
construídos dois desses sistemas, conhecidos respectivamente por "serra velha", que
correspondia ao primeiro sistema funicular construído, e "serra nova", ao segundo
funicular. O primeiro foi substituído em 1974 pelo sistema de cremalheira; o segundo
parou de operar na década de 1980 e está abandonado, em ruínas (MINAMI, 1996).
Com a inauguração da ferrovia em 1867, a SPR se viu obrigada a manter no local
operários para a complementação das obras e manutenção, eliminando, assim, o
caráter provisório.

Dessa forma se deu a ocupação inicial da vila denominada e conhecida por
Alto da Serra, composta por setores distintos – Parte Alta e Parte Baixa. A Parte Alta
foi ocupada por comerciantes, compondo o núcleo de serviços aos operários. A
Parte Baixa passou a abrigar os equipamentos e materiais ferroviários e os abrigos
operários, assentados ao longo de um eixo principal, a Rua Direita, que dava acesso
aos depósitos e oficinas da ferrovia; as construções dos operários, ainda casebres
de pau a pique cobertos por sape, se distribuíam desordenadamente ao longo desta
rua (SANTOS, 1981).
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O desenvolvimento econômico proporcionado pela SPR fez com que, em
poucos anos, sua capacidade de carga atingisse o limite. Portanto, a empresa
negociou com o governo a duplicação da linha em toda a sua extensão, sendo
autorizada pelo Decreto IV 126, de 18 de novembro de 1892. Assim, a duplicação da
linha foi iniciada em1896 e terminada em 1901(MINAMI, 1996).
Em 1898, grande número de habitações de madeira já estava erguido na
Parte Baixa, composta pela Vila Velha e Vila Martin Smith (Figura 2). Assim, os
antigos casebres foram substituídos e ambas as vilas receberam a infraestrutura
necessária para o bem-estar de sua população, formada principalmente por
portugueses, espanhóis e italianos (CRUZ, 2013).
Figura 2 – Mapa da ocupação inicial da vila de Paranapiacaba.

Fonte: Passarelli, 1989.

A duplicação tornou necessário um maior número de funcionários no Alto da
Serra. Assim, a Vila Velha estendeu-se para áreas vizinhas ao longo do vale, cuja
expansão teve um controle mais rígido quanto ao traçado urbano implantado. Para
atrair mão de obra especializada, a SPR resolveu investir na construção de uma vila
ferroviária nos moldes europeus, sendo implantado o projeto de um núcleo urbano
independente e completo, com ótimas condições de habitação, lazer e infraestrutura
sanitária, sendo criada, então, a Vila Martin Smith (Figura 3).
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Figura 3 – Planta da Vila de Martin Smith em 1889.

Fonte: Lavander e Mendes, 2005.

Formado todo o atual núcleo urbano da vila ferroviária de Paranapiacaba,
subdivido em Parte Alta e Baixa, respectivamente, pública e privada. Está dinâmica
permaneceu assim até o século XXI, pois mesmo findada a concessão inglesa de
noventa anos, toda a Parte Baixa da vila continuou sendo propriedade privada, a
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princípio da União até 1957, depois, da Rede Ferroviária Federal Sociedade
Anônima (RFFSA) até 2002 (CRUZ, 2013).
Em 2001, a prefeitura de Santo André dá o primeiro passo para assumir
definitivamente a Vila ao criar a Subprefeitura de Paranapiacaba e o Parque
Andreense e, em 2002, foi formalizada a compra da Vila de Paranapiacaba da
RFFSA (PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ, 2013).
O crescimento de Paranapiacaba foi, de fato, explosivo e momentâneo,
ocorrendo com a modernização da via férrea. A partir de 1910, em resposta à
melhoria do transporte ferroviário, os “povoados-estação” iniciaram um processo de
industrialização e de expansão residencial. Assim, os bairros de São Caetano, Santo
André, Mauá e Ribeirão Pires logo suplantaram o crescimento econômico e
demográfico do Alto da Serra, que, em cinco de novembro de 1907, passou a ser
denominado Distrito de Paz de Paranapiacaba (MINAMI, 1996).
Até meados da década de 1940, um período de intensa atividade
socioeconômica, a profissão de ferroviário era extremamente valorizada e, por isso,
“todos cuidavam para que tudo na vila permanecesse limpo e em ordem. Com os
equipamentos e maquinários da ferrovia, os cuidados eram redobrados, tudo era
limpo, os metais constantemente polidos, tudo brilhava” (RITO apud PASSARELLI,
1989, p. 15).
Depois do auge em 1940, as ferrovias são cada vez mais deixadas de lado
pelos sucessivos governos que optaram por uma política rodoviarista. Em 1920,
Washington Luís propunha o lema: “governar é abrir estradas”, Juscelino Kubitschek
sacramenta este lema no plano de metas de “50 anos em 5”. A cada gestão,
percebemos o sucateamento do sistema ferroviário até a privatização do sistema de
transporte de cargas e praticamente extinção do transporte de passageiros
(LUPION, 2016).
Infelizmente, hoje, na Vila, percebemos o sinal desta decadência. O local se
tornou um lugar mais isolado e um pouco melancólico. Por conta da sua
dependência da ferrovia e posterior declínio, a notada vontade da cidade se tornar
um polo turístico para que ganhe um pouco de pujança econômica.
3.1.3 Geografia e clima
A atual vila de Paranapiacaba situa-se no município de Santo André na região
paulista mais conhecida como ABC (Santo André, São Bernardo, São Caetano,
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Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), estando a 796 m de altitude
média, com 83,22 km2, representando 47,72% da área municipal (STIGLIANO,
2009). Corresponde, em sua grande maioria, a áreas de mananciais, o que lhe
assegura características únicas com relação ao restante do município, urbanizado e
industrializado.
Portanto, por conta da Lei Estadual nº 9.866/97, que estabelece as diretrizes
e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de
interesse regional do estado de São Paulo, e por estar inserida no Parque Estadual
da Serra do Mar, fundado em 1977 (BRASIL, 1977, p. 19), a vila de Paranapiacaba
tem sua conservação garantida.
Próximo do núcleo urbano de Paranapiacaba, encontram-se dois divisores de
água – o Rio Grande e o Rio Mogi, e as nascentes da região criam cachoeiras em
vários pontos da Serra. O relevo é acidentado, devido à Serra do Meio e à Serra do
Mogi (Serra de Paranapiacaba). Na direção oés-sudoeste (WSW) da vila, está o
espigão da Serra do Morrão a Sudoeste até Noroeste, como barreiras que
conduzem os ventos e as massas atmosféricas úmidas tão características da região.
O clima é úmido durante todo o ano, independentemente da estação, e conta com a
característica neblina, considerada elemento fundamental da paisagem
(STIGLIANO, 2009). Segundo IBGE, a vila está inserida na macrorregião de clima
tropical central, mas, como já apontado acima, a sua microrregião pertence a uma
área constantemente úmida.
O clima constantemente úmido é uma característica muito importante para a
construção em madeira, pois fornecerá condições para o desenvolvimento de
agentes biodeterioradores.
3.1.4 A vila Martin Smith e as casas de madeira
Por ser uma propriedade privada, o projeto, a implantação e a administração
da Vila Martin Smith foram um ato independente da SPR ao inserir uma nova lógica
urbana, um novo padrão de moradia importado da Inglaterra, com regras e normas
urbanísticas próprias, sem que estivesse sujeita à legislação vigente no Brasil.
Esse novo núcleo urbano teve um controle muito mais rígido em relação ao
seu traçado, diferentemente do que ocorreu no início da implantação da Vila Velha.
O traçado em xadrez foi adotado, o que facilitou a localização dos moradores,
economizando-se tempo e esforço (SANTOS, 1990).
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As edificações também foram projetadas pelos ingleses, sendo que a maior
parte do material necessária para a construção das casas em madeira foi trazido da
Europa. De forma que todos os elementos da edificação vinham embalados,
restando aos artesãos, muitas vezes, apenas a montagem de cada unidade
habitacional. A base das casas era feita em alvenaria, as paredes de vedação e as
estruturas eram construídas em madeira. Essa solução técnica visava dar conforto
térmico aos moradores, adotando um recurso natural para combater a elevada
umidade na região. A influência da revolução industrial figurava em todos os
conjuntos de casas, como chaminés, colunas de ferro, mãos francesas, inclinações
de telhados, que denotavam as linhas clássicas do victorian style inglês (MINAMI,
1994).
O parágrafo acima cita que os materiais foram trazidos da Europa, como
aponta Minami (1994), mas sabemos pela análise de algumas madeiras que
recolhemos no local que elas são espécies nativas. Levando em consideração as
edificações de madeira que é cerne deste mestrado, concluímos que algumas partes
foram trazidas do continente europeu e outras foram produzidas localmente.
Verificou-se, nas visitas realizadas que, os caixilhos de algumas das casas, por
exemplo, são de Pinho de Riga, que não é uma madeira local ou típica, que
corrobora o que foi dito.
Já a parte alta é o local onde se registra uma ocupação com forte herança
dos imigrantes portugueses, percebida pelo traçado das ruas e edificações, onde em
lotes estreitos e alinhados se formaram residências geminadas, com fachadas
coloridas e uso misto. O alinhamento dos sobrados geminados da Rua William
Speers, junto com a igreja e cemitério, são as principais referências da Parte Alta.
O conjunto de edificações habitacionais em madeira presente na Vila Martin
Smith é constituído por um elenco de tipologias baseadas numa matriz construtiva
que apresenta variações decorrentes principalmente de sua implantação. É possível
identificar cinco categorias diferentes de habitação pré-classificadas pelos ingleses
em tipologias A, B, C, D e E (CRUZ, 2013).
Além destas, há ainda as que não possuem uma denominação própria, como
é o caso das residências isoladas destinadas aos funcionários do alto escalão da
ferrovia e dos barracões de solteiros. Da mesma forma que existia uma hierarquia
profissional dentro da empresa, existia também uma hierarquia espacial e
arquitetônica. Assim, o projeto das moradias foi feito de acordo com a qualificação

30

da mão de obra operária, seu estado civil e o cargo ocupado dentro da companhia
ferroviária.
Por exemplo, a unidade C, embora seja considerada uma tipologia, é única
que era exclusiva do engenheiro chefe da ferrovia, sendo o maior exemplar
residencial encontrado na vila e o único a possuir dois pavimentos.
Dentro do conjunto de edificações, temos ainda exemplares de construções
comerciais, como o antigo mercado e a padaria; edificações sociais como o primeiro
cinema e a sede do clube Lira Serrano. Na Vila Velha, na década de 1920, foram
construídos outros estabelecimentos comerciais na Rua Direita, como a padaria e
farmácia. Áreas de lazer também foram contempladas no planejamento urbano;
estão presentes; playground, quadras de esportes e campo de futebol. A
consolidação desse espaço urbano se deu, então, a partir dessas duas fases, e
diferentes entre si em sua configuração espacial.

3.2 Madeira na construção civil
É reconhecida como um dos materiais mais antigos utilizados pelo homem
para construção dos nossos abrigos. Com suas características físicas e mecânicas
que garantem versatilidade de uso, acaba por fazer a madeira presente em quase
todas as culturas (MCLEOD, 2015).
Enquanto madeira foi o material dominante para construção por milênios, o
século XVIII vivenciou uma mudança de paradigma na tecnologia da construção civil
com a introdução do ferro fundido e forjado que podem ser produzidos em série em
grande escala, e que possibilitou a construção de grandes edifícios e estruturas com
grandes vãos. E o subsequente aumento do uso de concreto armado colocou ele
como material estrutural dominante no século XX. Por fim, a madeira ficou destinada
a pequenos usos, em escala doméstica, construções de baixo custo e pouco
engenheirada (ALMEIDA, 2007).
Nas últimas décadas, entretanto, a madeira tem sido redescoberta,
especialmente em países industrializados que perceberam que o constante saque
de recursos naturais (finitos e poluentes) e o uso de grande quantidade de
energia para produção de materiais para a construção é insustentável e
inconsistente com a as recentes atitudes em direção a redução do uso de energia,
reciclagem e diminuição da poluição. A madeira, diferentemente de outros materiais
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de alta tecnologia produzidos pelo homem para construção, é completamente
reciclável e de baixo consumo de energia. Além de que as árvores ajudam a regular
nosso clima, estabilizam e regulam o solo e é um dos fatores mais importantes para
regular a biosfera. E depois de beneficiado, armazena carbono e depois seja, por
apodrecimento ou combustão, volta para a natureza sem acréscimo extra de energia
(HERZOG, 2008).
E agora é amplamente reconhecido que madeira performa melhor que muitos
materiais não só em sustentabilidade, mas em maleabilidade, adaptabilidade e a
habilidade de uso em muitos tipos de clima e condições. É um excelente isolante
térmico para climas frios e pode ser usada para criar espaços abertos e amplos que
favorecem a ventilação cruzada em climas quentes. E estruturalmente versátil, com
uma resistência muito grande comparada com seu peso (SUCHSLAND, 2004).
Enquanto no contexto doméstico a tradição de uso de madeira continuou
ininterrupta, apenas recentemente reaparece em edifícios grandes e usos mais
amplos. Esse fato está ligado aos recentes desenvolvimentos tecnológicos que
melhoraram a performance estrutural da madeira. Por exemplo, peças coladas de
madeira em vigas tendem a eliminar aspectos negativos da madeira maciça, não
racham ou entortam e tem um comportamento mais homogêneo em toda a peça.
Peças grandes de madeira, como as laminadas coladas ou peças menores de
madeira folheada são capazes atualmente de criar estruturas que antigamente
seriam possíveis apenas com aço ou concreto armado.
O uso de madeira de alta tecnologia abriu a possibilidade de empregá-la em
diversos edifícios, desde estação de bombeiros, quadras, até pontes. Edifícios altos
são a próxima barreira (MCLEOD, 2015).
Para que esse número de construções de madeira funcione, é fundamental
atenção aos detalhes, como a forma externa e o layout interno, sejam eles sutis,
invisíveis ou revelados, caracterizando de forma marcante o edifício. Bom
detalhamento é um exercício de encontro de materiais, mudança de sentido da
matéria, encontro entre diferentes partes do edifício, partes opacas e abertas,
costuras para que, através de todos os elementos juntos, o edifício venha à tona, de
forma íntegra (SUCHSLAND, 2004).
É um detalhamento preciso e importante, principalmente no nosso contexto,
para reverter a cultura de que madeira não é “material” de construção. “Frágil,
apodrece, queima...”, o mal uso só faz reforçar essa cultura. Salto de qualidade é
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necessário para reverter esse quadro, qualidade que vem com um projeto e começa
com a educação dos profissionais da construção, do projeto ao canteiro.
Atualmente, somos acostumados a ter uma compreensão visual das obras de
arquitetura. Olhamos menos os desenhos e menos ainda os detalhes, mesmo que
desenhos de detalhes sejam grande parte do trabalho de um escritório (se não for,
deveria ser). Esse é um dos motivos pelos quais é importante o panorama de
critérios para desenho de fachadas para ver as soluções construtivas que apoiem o
construtor e projetista para que possamos dar um salto na cultura de projeto em
madeira, aponta McLeod (2015), e possamos desfrutar de todas a qualidades do
material: amigável ao usuário, sugere natureza, sustentável, renovável...
A vila de Paranapiacaba é um exemplo secular do uso desse material de
engenharia.
3.2.1 Madeira como vedação (fachada)
A madeira foi empregada quase universalmente como material de construção.

As primeiras construções de madeira complexas datam do período neolítico e fazem
uso de troncos e galhos (os variados produtos “naturais da madeira”) que foram
unidos para formar estruturas, e usam tecidos para produzir paredes. Estruturas
muito posteriores feitas a partir de toras aparelhadas apareceram em edifícios para
vãos maiores, além de construções de madeira feitas a partir de troncos (ainda
roliços), como igrejas e cabanas.
Os principais métodos de madeira trabalhados hoje (produtos feitos da
serragem ou de madeira picada) são produtos de poucos anos e não foram usados
amplamente antes da revolução industrial. Os precursores da engenharia de
madeira moderna podem ser encontrados essencialmente no século XIX e início do
século XX. E os precursores do desenvolvimento do nosso uso moderno de paredes
e fachadas de madeira são as casas de vidro da Inglaterra e edifícios da Europa
Central.
O estado atual da tecnologia de vedações madeira se estende desde a
fabricação artesanal, em termos de projeto e performance, até paredes de madeira
sólida de desempenho muito alto, fabricados em instalações de produção totalmente
automáticas que produzem grandes painéis ou módulos que chegam a ser
ambientes em si, montadas muito rapidamente para formar construções completas e
em vários pavimentos (HERZOG; KRIPPNER; LANG, 2008, p. 125).
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A parede externa, além de proteger contra a umidade (especialmente a
provocada pela chuva), os efeitos de temperatura (desempenho térmico de verão e
inverno), a radiação solar incidente e o vento, tem uma influência muito particular
sobre os aspectos arquitetônicos do edifício. A madeira pode ser usada para revestir
em formato pequeno (telhas, placas) ou painéis de formato médio a grande
(HERZOG; KRIPPNER; LANG, 2008, p. 127). Pode ser uma estrutura anexa à
principal, seja ela de concreto, alvenaria e madeira, ou ser uma parede em si
mesma.

3.3 Características do material madeira
Madeira é um material originário do tecido vegetal, portanto, definido pela
fisiologia da árvore. As árvores se dividem depois em dois grandes grupos: as
gimnospermas,

também

conhecidas

como

coníferas

ou

resinosas,

e

as

angiospermas ou folhosas.
As gimnospermas ou coníferas, na literatura internacional, são designadas
como softwoods, em tradução livre, madeiras macias. Possuem folhas perenes, têm
formato de escamas ou agulhas e são típicas de clima temperados e frios, embora
também existam espécies de climas tropicais. Mais de 500 espécies foram
catalogadas e constituem grandes florestas no hemisfério norte; servindo de matériaprima para muitos setores, como construção civil e indústria moveleira.
No Brasil, situam-se na região sul, com florestas nativas de pinho-do-Paraná.
Outras espécies foram introduzidas no país para criação de florestas plantadas
(diferentes finalidades) com destaque para Pinus taeda, P. elliottii, P. oocarpa e
algumas das variedades de P. caribaea (CALIL JUNIOR; LAHR; DIAS, 2003).
As angiospermas ou folhosas, na literatura internacional, são chamadas de
hardwoods, em tradução livre, madeiras duras. As árvores são caracterizadas por
constituir quase a totalidade das florestas tropicais, possuem folhas variadas que se
renovam. No mercado são muitas as espécies populares, como ipê (Tabebuia spp.),
imbuia (Ocotea porosa), angico (Anadenanthera macrocarpa), jacarandá-da-Bahia
(Dalbergia nigra), freijó (Cordia goeldiana), peroba-do-campo (Paratecoma peroba),
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sucupira (Diplotropis spp), jatobá (Hymenaea spp.), garapeira (Apuleia Ieiocarpa) e
peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron).
O gênero Eucalyptus, originário da Austrália, com centenas de espécies, se
adaptou perfeitamente às condições de solo e climáticas das regiões Sul e Sudeste,
como o Eucalyptus grandis, E. saligna, e E. maculata. Atualmente, ocupa um papel
de liderança nas florestas plantadas.
A árvore, por ser um organismo vivo, varia por diversos fatores em relação ao
local no qual está inserida: condições de temperatura, umidade, composição,
umidade do solo no lugar de crescimento, densidade do povoamento, tipo de
manejo, posição da árvore na floresta. Essas variações provocam mudanças
significativas nas madeiras de árvores da mesma espécie por crescerem de forma
diferente.
Os vegetais, incluindo as árvores, para viver, utilizam seguinte processo:
solução aquosa de baixa concentração de sais minerais, a chamada seiva bruta, que
é retirada do solo através das raízes e através do CO2 do ar atmosférico. São
transportados até as folhas que contém clorofila, somada à presença de calor e luz
solar, ocorre a síntese de hidrato de carbono (CH2O), monossacarídeo com elevado
potencial de polimerização, formando amido. O amido é o bloco de construção
fundamental da celulose (aproximadamente 50%), sendo o principal componente da
madeira. Os outros componentes são de aproximadamente 25% de hemicelulose e
25% lignina, além de pequenas quantidades de pigmentos, taninos, resinas, entre
outros (HERZOG; KRIPPNER; LANG, 2008). Por sua vez, formam as células, bloco
básico para a constituição da árvore.
A estrutura elementar da parede celular é fundamental na determinação da
propriedades físicas e mecânicas da madeira. A parede celular é formada por quatro
camadas (Figura 4). As forças de compressão são resistidas pela liguinina e
microfibrilas ou fibras, bem como as forças de tração. Não atuam separadamente.
O que muda é o mecanismo de ruptura. Na compressão o mecanismo de
ruptura, pode ser resumir, na flambagem das microfibrilas e fibras enrijecidas pela
lignina. No caso da tração ocorre a ancoragem das fibras na lignina ou ruptura das
fibras.
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Figura 4 – Representação esquemática de uma célula vegetal: lamela média (LM), parede
primária (P), parede secundária externa (S1), parede secundária média (S2), parede
secundária interna (S3) e o lúmen (L).

Fonte: Carvalho et al., 2009.

A Figura 4 mostra uma célula vegetal com as diferentes camadas, sendo
primaria, S1, S2 e S3. A maior proporção é da camada S2 (SIAU, 1971), suas
características irão ter muita influência nas propriedades da madeira.
A Figura 5 mostra um corte transversal de uma árvore de folhosa, na qual
identificamos as seguintes regiões ou tecidos vegetais: medula, cerne, alburno e
casca.
Figura 5 – Corte transversal de uma árvore sibipiruna.

Fonte: imagem cedida por Sérgio Brazolin.
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Na região central do tronco, localiza-se a medula, resultante do crescimento
vertical inicial da planta ou muda.
As árvores crescem em arranjos de dentro para fora. Portanto, as camadas
mais externas, mais jovens, são chamadas de alburno. São responsáveis pela
condução da seiva bruta desde as raízes até as folhas. Uma característica do
alburno é possuir a menor resistência à demanda biológica e, normalmente, tem
coloração mais clara. Os anéis internos do tronco, entre a medula e o alburno, são
denominados cerne e armazenam extrativos, como resinas, taninos e fenóis,
normalmente mais escuro, com maior resistência à ação biológica.
Revestido o lenho (formado pela medula, cerne e alburno), encontra-se a
casca.
3.3.1 Propriedades físicas
A compreensão das propriedades físicas da madeira é importante para o seu
uso como um material de engenharia, sendo teor de umidade, densidade e a relação
água-madeira descritas abaixo.
3.3.1.1 Teor de umidade
Uma árvore recém cortada está saturada de água ou, como falamos
normalmente, a madeira está verde. O teor de umidade é definido como a
quantidade de água em massa em relação à massa seca da madeira (CALIL
JUNIOR; LAHR; DIAS, 2003).
Exposta ao meio ambiente, a madeira começa a perder água continuamente.
O processo de perda de água, se inicia pela sua evaporação a partir do lúmen da
célula, chamada de água livre ou de capilaridade. Quando esta parte está concluída,
a madeira atingiu o chamado ponto de saturação das fibras (PSF), portanto, se
caracteriza por ter água apenas no interior das paredes celulares, água de
impregnação ou água de adesão, como explica Kretschmann (2010). O PSF em
geral varia entre 20% e 30%, entretanto, para cálculos de estrutura de madeira, se
adota o valor de 25% (CALIL JUNIOR; LHR; DIAS, 2003).
Segundo Calil Junior, Lahr e Dias (2003), a saída de água livre não interfere
na estabilidade dimensional nem nos valores numéricos correspondentes às
propriedades de resistência e elasticidade.
Após o PSF, a evaporação continua com baixa velocidade até atingir o teor de
umidade de equilíbrio (UE), que depende da temperatura (°C) e da umidade relativa
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do ar (%) do ambiente. Ainda é possível se obter teores de umidade inferiores ao
teor de umidade de equilíbrio, entretanto, é necessário a utilização de energia como
em equipamentos de câmara de vácuo ou estufas (CALIL JUNIOR; LAHR; DIAS,
2003).
O processo de secagem diminui o peso da madeira, assim o custo de
transporte e o ataque de fungos, além de permitir o tratamento preservativo
(LELIS et al., 2001).
3.3.1.2 Densidade
A densidade (D) é definida como a relação entre massa (m) de uma amostra
de madeira e o seu volume (v), ou seja, D = m/v, expresso em kg/m³ no sistema
métrico internacional. Esse quociente varia de acordo com a umidade da madeira,
em geral, quanto maior o teor de umidade, maior será a densidade. Para se definir a
densidade característica de uma espécie de madeira, se convencionou sua
determinação a 12% de umidade. Para algumas espécies minerais e extrativos tem
um valor importante para o cálculo da densidade (KRETSCHMANN, 2010)
Trata-se, também, de uma propriedade física que se relaciona com as
propriedades mecânicas (BODIG; JAYNE, 1993), portanto, essencial para qualquer
projeto estrutural com madeira.
A densidade da madeira varia entre as espécies e dentro da própria espécie.
A densidade da maioria das espécies fique entre cerca de 320 e 720 kg/m3, mas a
faixa de densidade pode variar entre 160 kg/m3 (madeira balsa) para até 1.040
kg/m3. Um coeficiente de variação de cerca de 10% é considerado adequado (para
espécies típicas dos Estados Unidos) para descrever a variabilidade da densidade
dentro

da

mesma

espécie,

espécies

típicas

dos

Estados

Unidos

(KRETSCHMANN, 2010).
3.3.1.3 Variações dimensionais e deformações
O inchamento e contração da madeira é um fenômeno característico da
madeira por sua higrospicidade e anatomia da madeira nas direções em relação às
fibras (radial, transversal e longitudinal), causando variações dimensionais; que
ocorre sempre que houver variação do teor de umidade abaixo do ponto de
saturação das fibras.
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Na prática, é apresentada no usuário final da madeira, por exemplo, como
uma gaveta que não corre direito ou uma porta emperrada (SUCHSLAND, 2004).
Para elementos de fachada de madeira, essas variações dimensionais
tornam-se significativas, cujo projeto e detalhamento necessitam ser previstas.
A Figura 6 mostra a deformação da madeira maciça tanto no inchamento
quanto na contração, indicando a importância do posicionamento da peça na tora de
madeira e a complexidade das deformações.
Figura 6 – Seção de dois troncos com possíveis perfis de contração e inchamento.

Fonte: Suchsland, 2004.

Sempre que uma peça de madeira com umidade acima ou abaixo do teor de
umidade de equilíbrio, definido pela condição atmosférica, a umidade passará do ar
para célula ou da célula para o ar, até o ponto de equilíbrio. Durante esse processo,
a perda ou ganho de umidade na parede celular e por consequência no componente
de madeira acarretara em mudanças dimensionais. Devido à forma e à organização
da célula e a estrutura constituinte da parede celular, essas mudanças dimensionais
são diferentes nos três eixos principais, em relação ao caule: radial, tangencial e
longitudinal (Figura 7).
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Figura 7 – Eixos da madeira em relação aos anéis de crescimento.

Fonte: elaborada pelo autor.

Essas diferenças dimensionais são consideráveis. No eixo longitudinal, a
variação é muito pequena, sendo mais significativa no eixo tangencial. Como uma
estimativa aproximada, a ordem de variação seria de 1:10:20, respectivamente, nos
eixos longitudinal, radial e tangencial (SUCHSLAND, 2004). A Figura 8 mostra a
diferença entre uma face/seção durante a dilatação de um quadrado de mesa
aresta, porém, com inclinações diferentes dos anéis de crescimento. Além disso, as
variações dimensionais dependem da espécie de madeira, ou seja, para
determinado teor de umidade relativa cada espécie terá um comportamento.
Figura 8 – Inchamento de duas faces iguais, porém com anéis de crescimento em
diferentes inclinações.

Fonte: Suchsland, 2004.
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O processo de desdobro cuidadoso pode diminuir substancialmente a
deformação das peças resultantes, por exemplo, o desdobro de pranchas no sentido
radial minimizaria os problemas de estabilidade da madeira (SUCHSLAND, 2004).
3.3.1.4 Defeitos de secagem
Há uma série de defeitos que podem aparecer durante a secagem, seja ao ar
livre ou em estufa, diminuindo, assim, a quantidade de madeira perfeita para uso
comercial.
Na secagem, a madeira atinge umidades abaixo do ponto de saturação das
fibras, começando a contrair de maneira irregular, de acordo com os três planos:
radial, tangencial e longitudinal. Os principais defeitos causados pelas contrações
são: fendilhados, fendas internas, fendas superficiais, rachas, colapso, encruamento
superficial e empenamentos (PONCE; WATAI, 1985).
Os fendilhos são aberturas estreitas e longas, que aparecem tanto nas faces
como no topo da madeira e se desenvolvem quando, após o empilhamento, há
condições de secagem muito rápida da superfície e as camadas superficiais atingem
umidades inferiores ao ponto de saturação das fibras; inicia-se, então, a compressão
das camadas internas ainda. Desenvolve-se uma tração transversal na superfície
que ultrapassa a resistência da madeira, provocando a separação das fibras. Os
fendilhados podem, também, ser causados pelas diferenças nas condições radiais e
tangenciais, resultando em tensão de trações de magnitude suficiente para causar
ruptura ao longo dos planos mais fracos, geralmente nas junções do tecido
longitudinal (fibras, vasos, tranqueideos etc.) com os raios. Quando uma espécie
apresenta tendência ao fendilhamento o início da secagem deve ser cuidadoso
(PONCE; WATAI, 1985).
Fendas internas, também determinadas, “favo de mel”, podem resultar de
fedas superficiais que se fecharam na superfície ou possam ser o resultado de
rupturas por tração no interior da peça. Em algumas espécies de madeira, esse
defeito pode comprometer usos como mobiliário, torneamento e entalhes (usos
finos). Para se evitar, deve-se tomar os mesmos cuidados do fendilhamento.
O colapso é um defeito que ocorre com algumas espécies quando o cerne
saturado é submetido a secagem. É evidenciado por contração anormal ou irregular,
podendo aparecer por uma contração excessiva. Em casos mais severos, a
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superfície da madeira apresenta depressões irregulares. É comum em algumas
espécies nativas e de eucalipto (PONCE; WATAI, 1985).
Diferentemente dos outros defeitos de secagem, o colapso começa antes que
toda água livre ter saído das cavidades das células, isto é, antes que a contração
normal tenha começado. Enquanto a contração normal é causada pela retirada de
água das paredes das células (fibras, tranqueideos, vasos e etc.), os colapsos são
como exprimidas, causando um “murchamento” em zonas mais ou menos extensas
da madeira (PONCE; WATAI, 1985).
As diferenças nas contrações radiais e tangenciais, características intrínsecas
à madeira, resultam em distorções na seção transversal das peças serradas. Essas
distorções são denominadas empenamentos. Os empenamentos podem ser do tipo
abaulamento, arqueamento, celamento, torcimento (Figura 9). Os empenamentos
podem ser evitados através de bases bem alinhas e niveladas, pilhas bem
construídas, separadores com espessuras bem uniformes e proteção da pilha com
cobertura. Mas práticas no pátio podem provocar ou agravar a ocorrência desse
processo (PONCE; WATAI, 1985).
Figura 9 – Defeitos de secagem, tipos de empenamento.

Fonte: Ponce e Watai, 1985.
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3.4 Fachada
Cada fachada é composta por várias unidades de superfície planas ou curvas
que se cruzam ou entram em contato umas com as outras. Interagem com outras
superfícies como telhado e piso que possuem uma influência decisiva nos detalhes
arquitetônicos e de engenharia da fachada. As bordas da fachada requerem maior
detalhamento atenção no projeto por terem reentrâncias, encontros e arremates das
superfícies.
Diversos fatores determinam a concepção tridimensional do arranjo da
fachada, como: demanda interna (tipo de uso do edifício ou ambiente), conceito
estrutural do envelope e edificação (fachada que necessita de uma estrutura
dedicada as suas placas), aspectos de desempenho térmico (diferentes camadas),
aspectos de construção (juntas) e aspectos arquitetônicos (questões de estilo).
3.4.1 Considerações sobre tipos de superfícies
A Figura 10 mostra uma série de possibilidade de superfícies utilizadas para o
desenho de fachadas (HERZOG; KRIPPNER; LANG, 2008). E, por conta da
geométrica, algumas características são destacadas abaixo, sobretudo as mais
usuais para construções de madeira.
Figura 10 – Possibilidades de superfícies.

Fonte: Herzog, Krippner e Lang, 2008.

As superfícies verticais promovem escoamento de água, sendo que as dobras
e as projeções aumentam a área de superfície externa, conferindo maior área de
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proteção e absorção de calor, umidade, manutenção e drenagem; os bordos
internos (reentrâncias) requerem detalhes construtivos e geométricos adequados
para promover a drenagem e arremate construtivo. Ângulos agudos entre superfícies
adjacentes podem causar problemas de construção (execução) e utilização.
As superfícies curvas podem ser projetadas com módulos de placas que se
angulam entre si, com uma peça inteiramente dobrada ou com uma série de peças
curvas. Atenção redobrada deve se ter no encontro dos módulos com relação à
dilatação. A estanqueidade é reforçada pela dificuldade da geometria e aumento de
área.
Uma superfície que se dobra/inclina, com qualquer angulo que seja, exige um
detalhe de arremate, uma peça sobre a outra, rufo metálico e, no caso de
construções de madeira, o arremate de topo é fundamental para durabilidade.
Superfícies horizontais maiores (uma soleira, por exemplo) devem de ser tratadas
com telhados, para cálculo correto de drenagem. Quanto maior o número de casos
geométricos (dobras, inclinações e curvas), maior o número (e a necessidade) de
projetos específicos para cada geometria (HERZOG; KRIPPNER; LANG, 2008).
Em Paranapiacaba, encontraremos fachadas exclusivamente de plano
vertical, mas com diferentes direções das tábuas, sendo horizontais e verticais. Os
telhados não possuem mantas e se utilizaram telhas francesas e placas de material
inorgânico, sem dobras em uma superfície que cobre e se projeta sobre a fachada.
3.4.2 Princípios estruturais
A fachada deve suportar, com segurança, as forças a que está sujeita e
transmiti-las à estrutura de suporte primária, seja ela no conjunto da fachada ou
completamente desvinculada. Cada projeto de fachada, mesmo não portante, deve
ser concebido como uma estrutura de carga para suportar as seguintes cargas como
aponta (HERZOG; KRIPPNER; LANG, 2008):
1. cargas verticais: peso próprio, cargas especiais, como andaimes
temporários, neve, chuva, floreiras com acumulo de água;
2. carga horizontal: vento sob pressão ou sucção; em geral, a sucção ocorre
mais próximo das bordas e com mais intensidade com altura; as cargas impostas,
como impactos, devem ser consideradas;
3. forças de retração e expansão causadas pela alteração do volume da
fachada, devido à umidade.
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Normalmente, as cargas que atuam sobre as superfícies das fachadas são
transferidas para os pisos, paredes e/ou vigas, colunas, por fim, para o restante do
sistema da estrutural. Há fachadas que funcionam de outras maneiras, mas são
mais raras e possuem estrutura bem mais robusta, pois o peso dos pavimentos vai
se acumulando, na própria fachada.
Uma distinção fundamental em relação ao comportamento das cargas é se a
fachada é suportada a partir de baixo, em pé (Figura 11), portanto, os componentes
planares ou lineares necessitam ser concebidos para resistir a compressão, flexão e
flambagem. Nesses casos, os problemas de estabilidade são mais presentes,
precisando ser travadas (HERZOG; KRIPPNER; LANG, 2008).
As fachadas suspensas (Figura 11), cujas cargas são transferidas para a
estrutura a partir da parte superior dos componentes em direção ao chão,
apresentam vantagens. Essas fachadas contrastam com a estabilidade deficiente do
componente de pé, pois quando é pendurada, imediatamente se torna mais estável
e segura, especialmente durante a construção de edifícios como altura significativa.
O peso próprio atua como uma força tensora no eixo longitudinal do componente,
evitando uma flambagem indesejada, no caso de peças mais esbeltas. O ponto de
ancoragem na estrutura é fundamenta e deve ser levado em conta, o
comportamento do material aos esforços de tração, como a fixação e sua
distribuição e a logística de obra. No caso de fachadas altas ou extensões longas, a
solução em suspensão tem muitas vantagens para a solução em pé. No entanto, as
deformações perpendiculares ao plano da fachada não são reduzidas (ação dos
ventos, por exemplo) o que muitas vezes exige peças maiores ou alguma solução
como vigas vagão e treliças (HERZOG; KRIPPNER; LANG, 2008).
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Figura 11 – Diagrama de fachada em pé ou suspensas.

Fonte: Herzog, Krippner e Lang, 2008

Em Paranapiacaba, não foram construídas estruturas suspensas por conta do
contexto da época e altura das edificações.
3.4.3 Juntas de fachada
As junções (costuras) de um edifício são muito importantes, são pontos onde
muitos aspectos relevantes para o projeto são concentrados. Além dos aspectos
funcionais e de desempenho, as juntas têm um efeito visual em uma fachada (dentro
e fora), demarcando os componentes, ordenamento e geometria da construção.
Quase todas as fachadas consistem em componentes que serão montados,
portanto, contém inúmeras juntas – efeito da ligação destes componentes. As juntas
representam interrupções das camadas e das superfícies e, na maioria dos casos,
potenciais pontos fracos que devem ser selados da melhor maneira possível
(HERZOG; KRIPPNER; LANG, 2008). A Figura 12 mostra várias juntas separadas
por princípios, ou seja, como se conectam e como é a interação quando há mais de
uma. Para estruturas de madeira algumas delas são pouco usuais, sendo as juntas
abertas ou drenadas, com sobreposição de topo (tábuas unidas lado a lado) ou
associadas com labirintos são as mais comuns.
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Figura 12 – Alguns tipos e combinações de juntas para fachada.

Fonte: Herzog, Krippner e Lang, 2008.

As juntas nas superfícies externas das fachadas são expostas à força total
das intempéries. A carga do vento é aumenta com a altura do edifício e as correntes
se concentram nas bordas do edifício, elevando a velocidade de vento ainda mais.
Durante a chuva a concentração de água escorrida pela fachada, acumula-se à
medida que percorre os andares da edificação, principalmente em superfícies lisas
(HERZOG; KRIPPNER; LANG, 2008).
A posição das juntas em relação à direção da precipitação e da água de
escoamento, que é determinada pela gravidade e vento, é um fator importante no
projeto de juntas. Juntas quase paralelas à direção do fluxo de água de escoamento
(juntas verticais, por conta da gravidade) são geralmente menos problemáticas do
que aquelas transversais a este fluxo. Alterações no comprimento ou volume de
componentes adjacentes devido ao carregamento e dilatação, colocam tensões
extras nas junções (HERZOG; KRIPPNER; LANG, 2008).
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O topo da madeira deve ser protegido, pois é o um dos locais de maior
facilidade

de

penetração

de

água

nos

componentes,

podendo

levar

ao

apodrecimento. Algumas estratégias podem ser adotadas para se evitar o
apodrecimento dos topos como a sobreposição entre peças ou utilização de chapa
metálica (HERZOG; KRIPPNER; LANG, 2008). Ainda há a possibilidade de uma
pingadeira para rápido escoamento da água.
.

A Figura 13 mostra juntas horizontais em corte. As abertas (em qualquer

direção) possibilitam a ventilação, impedindo a condensação de água. A parte mais
à esquerda da figura mostra algumas possibilidades de detalhamento para juntas
horizontais a fim de se criar pingadeiras; as juntas horizontais por não contarem com
a gravidade necessitam deste tipo de atenção (HERZOG; KRIPPNER; LANG, 2008).
Em Paranapiacaba, foi encontrado juntas verticais e horizontais. As verticais
eram do tipo mata-junta e macho e fêmea, os horizontais macho e fêmea. Ambos os
tipos de são juntas de sobreposição com labirinto.
Figura 13 – Juntas horizontais em corte.

Fonte: Herzog, Krippner e Lang, 2008.

3.5 Agentes bióticos destruidores de madeira
A madeira é deteriorada biologicamente, porque os organismos reconhecem
os polímeros naturais da parede celular como fonte de nutrição e possuem sistemas
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enzimáticos específicos capazes de metabolizá-los em unidades digeríveis (LELIS et
al., 2001).
A celulose, em virtude do seu alto peso molecular e da capacidade de formar
fibras, é, em primeira instância, responsável pela resistência da madeira, sendo
reduzida à medida que é submetido à degradação biológica via reações de
oxidação, hidrólise e de hidrogenação.
3.5.1 Microrganismos
Os microrganismos desenvolvem-se dentro das células da madeira,
produzindo enzimas que decompõem os constituintes da parede celular a partir do
lúmen das células. As condições de temperatura, umidade e aeração da madeira
são fatores importantes no processo de colonização e velocidade de decomposição
(LELIS et al., 2001).
Os fungos são os microrganismos mais importantes no processo de
deterioração da madeira, sendo grupados em emboloradores e manchadores e
apodrecedores.
3.5.1.1 Fungos emboloradores e manchadores
Os fungos emboladores e manchadores (Fotografias 1 e 2) são conhecidos
por uma importante alteração superficial na madeira, conhecida popularmente como
bolor. O bolor é resultado de uma enorme produção de esporos. As cores mudam de
acordo com a espécie (LELIS et al., 2001; OLIVEIRA et al., 1986).
Os fungos manchadores provocam manchas profundas no alburno, que
resultam da presença de hifas pigmentadas ou de pigmentos liberados. Os fungos
emboloradores não causam estas manchas irreversíveis, pois seu filamentos e hifas
que penetram na madeira são hialinos. Estes fungos são responsáveis por enormes
prejuízos

por

conta

das

alterações

estéticas

que

causam

na

madeira

(LELIS et al., 2001).
Ambos utilizam substâncias de fácil assimilação, como açucares simples,
proteínas e gorduras, encontradas no lúmen das células da madeira. As
propriedades mecânicas são pouco afetadas, pois estes fungos não possuem
complexos

enzimáticos

capazes

de

degradar

as

moléculas

de

celulose,

hemiceluloses e lignina, que são os constituintes da parede celular (LELIS et al.,
2001; OLIVEIRA et al., 1986).
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Muitos destes fungos toleram grandes concentrações de químicos para tratar
madeira e alguns são utilizados para tornar a madeira não toxica (LELIS et al., 2001;
OLIVEIRA et al., 1986).
Fotografia 1 – Madeira atacada por fungos emboloradores: a) aspecto macroscópico da
superfície embolorada; b) superfície aplainada.

Fonte: Lelis et al., 2001.
Fotografia 2 – Madeira atacada por fungos manchadores: a) aspecto macroscópico dos
fungos manchadores na superfície; b) superfície aplainada.

Fonte: Lelis et al., 2001.

3.5.1.2 Fungos apodrecedores
São responsáveis por profundas alterações nas propriedades físicas e
mecânicas da madeira, devido ao progressivo consumo ou depleção das moléculas
que constituem a parede celular. São agrupados, artificialmente, conforme o tipo de
ataque a madeira, sendo conhecidos como podridão branca, parda e mole (LELIS et
al., 2001; OLIVEIRA et al., 1986).

Podridão branca
Os fungos de podridão branca degradam todos os componentes químicos
estruturais da madeira, embora em alguns casos a lignina é mais consumida. A
madeira perde seu brilho e cor natural, tornasse esponjosa e esbranquiçada
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(Fotografia 3). Em alguns casos, uma linha escura marca a região atacada pelo
fungo de podridão branca (LELIS et al., 2001).
Fotografia 3 – Madeira tratada na porção superficial (a) e com podridão branca em seu
interior (b).

Fonte: Lelis et al., 2001.

Podridão parda
Os fungos de podridão parda utilizam normalmente moléculas de celulose e
hemiceluloses da madeira, permanecendo a lignina residual, portanto, apresenta
macroscopicamente uma coloração pardo-escura.
Quando em estágio avançado, a madeira apresenta fissuras paralelas e
perpendiculares, tornando-se quebradiça e friável (Fotografia 4) (LELIS et al., 2001).
Colocar foto
Fotografia 4 – Madeira com podridão parda.

Fonte: Lelis et al., 2001.

Podridão mole
Os fungos de podridão mole têm seu ataque restrito a superfície da madeira,
dificilmente penetrando além dos 20 mm de profundidade. Entretanto, a porção
atacada pode soltar fácil, abrindo espaço para novos ataques. Peças de madeira
atacadas e úmidas e a porção apodrecida torna-se facilmente removível; ao secar,
apresentam pequenas fissuras paralelas e perpendiculares a fibra, além de
escurecer a superfície (Fotografia 5). A deterioração por fungos de podridão mole
ocorre quando a madeira encontra-se em ambientes muito úmidos com pouco
oxigênio, ou seja, quase imersas em água, condição que desfavorece o crescimento
de fungos de podridão branca e parda.
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Esses fungos degradam tipicamente celulose e hemicelulose, caracterizando
microscopicamente as peças por cavidades (LELIS et al., 2001).
A diferença da podridão mole e parda só é possível por meio de análises
microscópicas, pois as hifas dos fungos de podridão mole penetram na parede
celular e formam cavidades em seu interior (OLIVEIRA et al., 1986).
Fotografia 5 – Madeira com podridão mole.

Fonte: Lelis et al., 2001.

3.5.1.3 fatores que interferem no processo de deterioração por fungos
A umidade pode ser considerada o fator mais importante, pois a água é
essencial para o desenvolvimento desses organismos. Madeiras com teores de
umidade abaixo de seu ponto de saturação das fibras (entorno de 25%) não são
deterioradas pelos fungos, pois não existe água livre no lúmen das células.
A temperatura ideal para o crescimento dos fungos na madeira varia de
acordo com a espécie. Podem se desenvolver entre 5 e 65 °C, mas o ideal é entre
20 a 25 °C. Altas temperaturas podem ser letais ou diminuir sua velocidade de
crescimento.
A acidez e alcalinidade (pH) da madeira podem inibir ou favorecer seu
crescimento, dependendo da espécie de fungo (LELIS et al., 2001). Segundo
Oliveira et al. (1986), os extrativos produzidos pela árvore e que se acumulam no
cerne são considerados, a priori, como um fator de inibição de crescimento de
fungos. Esses extrativos são compostos orgânicos complexos, como flavonoides,
terpenos e fenóis, que podem ter uma ação fungicida ou inseticida. Portanto se
define uma característica importante da madeira – a durabilidade ou resistência
natural. Dependendo da natureza química e quantidade de extrativos no cerne, este
pode se tornar resistente aos organismos xilófagos ou suscetível. O alburno de
qualquer espécie de madeira é suscetível ao ataque destes organismos, pois nesta
porção da madeira não existem extrativos. A durabilidade natural é uma
característica inerente a cada espécie de madeira, podendo variar na direção radial
e longitudinal do tronco de uma árvore.
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3.5.1.4 Algas e liquens
Alga (do latim: alga -e, "planta marinha") é o nome comum de um diversificado
agrupamento de organismos fotossintéticos cujo ciclo de vida se completa
geralmente em meio aquático, embora algumas espécies habitem no solo
(BICUDO, 2014).
São seres avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva.
Constituem um grande e diversificado grupo de espécies autotróficas, ou seja, que
produzem a energia necessária ao seu metabolismo através da fotossíntese. Podem
ser unicelulares ou multicelulares,

não

possuem

raízes,

caules

ou

folhas

verdadeiras. Embora tenham, durante muito tempo, sido consideradas como plantas,
apenas as algas verdes têm uma relação evolutiva com as plantas terrestres,
embriófitas (BICUDO, 2014).
Os liquens (ou fungos liquenizados) são seres vivos que constituem uma
simbiose de um organismo formado por um fungo e uma alga ou cianobactéria.
A verdadeira natureza dessa simbiose é ainda tema de debate pelos
cientistas, em que alguns casos afirmam que o fungo é um parasita do fotobionte
porque através de seus haustórios que penetram a célula da alga controlam seu
ciclo reprodutivo; no entanto, em muitos casos, a alga sozinha não sobrevive no
habitat ocupado, assim como o fungo isolado também não sobrevive e, portanto,
alguns defendem uma relação mutualística (BICUDO, 2014).
As algas e liquens são organismos que não afetam a integridade do material,
ou seja, não causam degradação ou alteração das propriedades físicas e mecânicas
(ALLSOPP; SEAL, 1988; KRAJEWSKI; WASNY, 1992), representando apenas um
problema estético, deste modo não se encontram entre os agentes destruidores de
madeira.
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Fotografia 6 – Liquens em um galho de árvore (viva).

Fonte: imagem cedida por José Reynaldo da Fonseca.

3.5.2 Insetos
Dentre os insetos, dois grupos são os principais responsáveis pelos danos
causados à madeira: cupins e brocas de madeira.
3.5.2.1 Cupins
Os cupins, pertencentes à Ordem Blattodea, são insetos sociais, isto é,
formam colônias compostas por diferentes categorias de indivíduos. Estão
principalmente nas regiões tropicais do mundo e apresentam uma grande variedade
de hábitos. A sua sociedade é formada por três castas: reprodutores, e outras duas
por indivíduos estéreis – os operários e os soldados. Há espécies sem soldados e
outras que os operários não têm casta definida. Os reprodutores são a única forma
alada, conhecidos, também como siriris ou aleluias. A Figura 14 mostra o ciclo de
vida. (LELIS et al., 2001; OLIVEIRA et al., 1986).
Os reprodutores aparecem periodicamente na colônia e são chamados de
ninfas quando imaturos. Quando prontos para reprodução abandonam o ninho em
revoada para formar outras colônias. Após o voo, machos e fêmeas se encontram,
pareiam e procuram um local para iniciar a colônia; a cópula ocorre somente quando
o local ideal é encontrado. O casal fundador também é chamado de casal real
(LELIS et al., 2001; OLIVEIRA et al., 1986).
A celulose é o alimento básico dos cupins, os que atacam a madeira são
denominados cupins xilófagos. A maioria deles não causa prejuízo, pois se
alimentam de madeiras parcialmente ou intensamente apodrecidas, partes mortas
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de vegetais sobre o solo e gramíneas. A digestão da celulose é feita por bactérias e
protozoários simbiontes, que se encontram em seu intestino (LELIS et al., 2001).
São agrupados por seus hábitos de nidificação (formação de ninhos), sendo:
cupins de madeira (seca ou úmida), de solo e arborícolas.
Figura 14 – Esquema geral do ciclo de vida dos cupins.

Fonte: Lelis et al., 2001.

Cupim-de-madeira
São aqueles cuja colônia se desenvolve inteiramente dentro da peça de
madeira. Os representantes típicos desse grupo são da família Kalotermitidae
(Fotografia 7). Suas colônias são pouco populosas se comparadas com as outras
famílias de cupins, não ultrapassando algumas centenas de indivíduos. O ataque
desses cupins é facilmente reconhecido pelos resíduos (fezes), com formato bem
característico (Fotografia 8), lançados para fora da madeira. Conforme o teor de
umidade, são caracterizados em cupins de madeira úmida ou seca (LELIS et al.,
2001).
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Fotografia 7 – Sodado (a) e operários de Cryptotermes Brevis.

Fonte: Alvaro Camargo Kopezynski
Fotografia 8 –Resíduos (fezes) de cupim de madeira seca (vista integral e detalhe).

Fontes: Antonio Tadeu de Lelis e Sérgio Brazolin

Cupins de solo
Como o próprio nome diz, esses cupins são aqueles cujas colônias se
desenvolvem no solo. Eles são divididos em duas categorias: os cupins
subterrâneos (Fotografia 9), cujos ninhos estão totalmente enterrados no solo ou em
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espaços lacrados em edifícios; e os cupins epígeos (Fotografia 10), pois sua colônia
fica parte enterrada no solo e parte fora da terra, também conhecidos popularmente
como murundus. Em ambos os casos, atingem a fonte de alimento através de túneis
subterrâneos ou construídos na superfície (LELIS et al., 2001).
Fotografia 9 – Cupins da espécie Coptotermes Havilandi: a) madeira coberta por operários,
soldados e, no centro, uma rainha. b) um grupo de operários e soldados. c) soldados.

Fontes: (a) e (c) Ferraz (2000) e (b) Costa-Leonardo (2000)
Fotografia 10 – Ninho epígeo (murundum) de Cornitermes sp.

Fonte: Arquivo IPT/DPF/APM

Cupins-arborícolas
São aqueles cujos ninhos situam-se acima do solo (Fotografia 11), sobre
algum suporte, geralmente alguma árvore ou poste. No meio urbano, esses cupins
podem ser encontramos também em pontos altos das edificações, como forros de
telhados (LELIS et al., 2001).
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Fotografia 11 – Ninho arborícola de Nasutitermes globiceps.

Fonte: Antonio Tadeu de Lelis

3.5.2.2 Brocas-de-madeira
As brocas de madeira, pertencentes à Ordem Coleoptera, conhecidos
popularmente como besouros, encontram-se no grupo de insetos composto por
milhares de espécies. A Figura 15 mostra o ciclo de vida de um coleóptero, cujo
ataque se inicia quando a forma adulta deposita seus ovos na madeira. Esses ovos
eclodem em larvas, que se alimentam do substrato até a idade adulta. A fase larval é
mais longa da vida do inseto e a principal responsável pelos danos causados à
madeira. A larva se transforma em pupa na qual ocorre a metamorfose até a fase
adulta; os insetos adultos perfuram a madeira e saem para o meio externo, na época
de reprodução (LELIS et al., 2001).
De modo geral, a época em que os adultos saem da madeira é quando mais
facilmente é percebido o ataque. Observa-se um orifício em torno do qual, encontrase acumulada uma serragem que é o resultante da escavação feita pelo inseto
adulto para sair da madeira.
Desde a árvore viva até a madeira uso, diferentes grupos de brocas de
madeira ocorrem. Apesar do grande número de espécies, pode-se agrupar as
brocas de madeira em quatro grupos: brocas que atacam árvores vivas, árvores
recém abatidas, madeira durante secagem e a madeira seca (LELIS et al., 2001).
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Figura 15 – Etapas do ciclo de vida de um coleóptero. a) ovo; b) larva jovem; c) larva ao
final do estágio; d) pulpa; e) adulto.

Fonte: Lelis et al., 2001

3.6 Agentes abióticos destruidores da madeira
Os agentes abióticos podem ser de natureza física e química e introduzem
alterações na estrutura dos componentes poliméricos da madeira (OLIVEIRA et al.,
1986). Além do fogo, da umidade e a relação da água com a madeira, que causa o
seu inchamento e contração, o weathering ou intemperismo e o iron rot (ação de
elementos de ferro em contato com a madeira) são processos químicos de
degradação importantes em edificações. O peeling ou descascamento é um
processo associado ao acabamento utilizado, mas não exclusivo para o material
madeira.
3.6.1 Weathering
Os efeitos do sol sobre os materiais celulósicos já são conhecidos desde os
tempos bíblicos. Embora conhecido de longa data, o weathering só foi relatado por
Berluzius, em 1827 (apud OLIVEIRA et al., 1986).
Quando a madeira é exposta a intempéries e fora do contato com o solo,
vários fatores químicos e mecânicos energéticos (luz) contribuem para ocorrência de
um fenômeno que recebe o nome genérico de weathering. Essa deterioração não
deve ser confundida com qualquer forma de apodrecimento causado por
microrganismos. Weathering ocorre na madeira exposta ao sol, pela oxidação dos
grupos hidroxila da celulose e das hemiceluloses (OLIVEIRA et al., 1986).
Em síntese, a umidade, devido à contração e inchamento da parede celular, a
degradação fotoquímica da madeira provocada pela luz solar são os fatores mais
relevantes no processo de weathering. Há evidências de que que é apenas uma
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estreita banda do espectro eletromagnético responsável pela degradação, isto é, a
luz ultravioleta. Outros fatores, como o calor, que acelera a velocidade das reações
químicas e a abrasão, provocada por partículas sólidas levadas pelo vento também
contribuem par esse fenômeno (OLIVEIRA et al., 1986).
Inicialmente, ocorre um amarelamento ou escurecimento da madeira,
seguido, eventualmente, por uma coloração acinzentada (Fotografia 12). Essa
alteração de cor pode ser relacionada à decomposição da lignina, sendo um
fenômeno que ocorre superficialmente (0,05-2,5mm da profundidade), portanto, não
compromete as propriedades mecânicas da madeira (OLIVEIRA et al., 1986).
Fotografia 12 – Parede externa com weathering.

Fonte: elaborada pelo autor.

3.6.2 Iron rot
Iron rot, traduzido literalmente do inglês, seria podridão do ferro. O contato
prolongado do metal pode ocasionar rupturas químicas na estrutura da madeira
através de mecanismos oxidativos de radicais livres. Oliveira et al. (1986) explicou
que os reagentes oxidantes podem afetar tanto carboidratos como a lignina. Pode-se
concluir que a lignina é mais suscetível em virtude da remoção seletiva devido à
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oxidação. No entanto, não pode ser ignorada a oxidação dos carboidratos,
principalmente nos processos de ataque químico inicial da madeira solida.
Macroscopicamente,

a

madeira

apresenta-se

escurecida,

com

tons

acinzentados e pretos na região de contato com o elemento de ferro (Fotografia 13),
podendo se estender por alguns centímetros, devido à ação da umidade da madeira.
Fotografia 13 – Parede externa com iron rot.

Fonte: elaborada pelo autor.

3.6.3 Peeling
Peeling é uma palavra da língua inglesa para se referir ao “desfolhamento ou
descascamento”. Trata-se de um fenômeno químico de despolimerização de um
acabamento ou revestimento, devido à ação da umidade, calor e, principalmente,
raios ultravioleta (OLIVEIRA et al., 1986).
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Fotografia 14 – Parede com peeling.

Fonte: elaborada pelo autor.
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4 MATERIAL E MÉTODO
4.1 Local do estudo
O levantamento dos agentes deterioradores foi realizado na parte baixa da
vila de Paranapiacaba, especificamente na vila Martin Smith (Figura 16), durante
novembro e dezembro de 2017.
Figura 16 – Imagem das três principais áreas históricas da vila de Paranapiacaba com a
área de análise destacada.

Fonte: imagem área do Google Earth, 2017.

Na vila Martin Smith, foram selecionadas 16 edificações (Figura 17), que
ainda funcionavam como residências ou para outras atividades, como ateliês,
pousadas e restaurantes.
As edificações foram orientadas em relação aos pontos cardeais e todas as
fachadas externas de madeira analisadas visualmente. Não foram avaliadas as
reformas e ampliações que são claramente identificadas, como banheiros de
alvenaria ou outros cômodos.
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Figura 17 – Imagem aproximada das residências selecionadas e analisadas no estudo.

Fonte: imagem área do Google Earth, 2017.

Cada fachada externa, depois de estabelecida sua orientação (ponto cardeal),
com a angulação correspondente, foi dividida em dois componentes: beiral, formado
pelo “testeira” ou tabeira (madeira que arremata a água do telhado) e pelo forro,
quando existente; e parede externa, que incluiu as portas e janelas.
4.2 Análise dos agentes deterioradores e defeitos da madeira
Os componentes foram avaliados visualmente quanto à ocorrência dos
agentes deterioradores bióticos e abióticos e defeitos da madeira, conforme mostra o
Quadro 1.

64

Quadro 1 – Critérios de análise dos componentes da fachada, quanto aos agentes
deterioradores e defeitos da madeira.
Agente
Deterioração ou defeito
Critério
•

Fungo apodrecedor (apodrecimento)
Biótico

Cupim
Broca de madeira
Alga
Liquens
Weathering
Abiótico Iron rot
Peeling
Rachadura
Defeitos Empenamento (encanoamento,
madeira arqueamento, torcimento,
encurvamento)
Fonte: elaborado pelo autor.

Tipo: podridão branca, parda e
mole
• Intensidade:
0 – sem apodrecimento visível
1 – apodrecimento evidente,
porém o componente encontra-se
integro
2 – Comprometimento do
componente; necessitando
substituição ou destruído
• Presença (1); ausência (0)
• Tipo: madeira seca; subterrâneo ou
arborícola
Presença (1); ausência (0)
Presença (1); ausência (0)
Presença (1); ausência (0)
Presença (1); ausência (0)
Presença (1); ausência (0)
Presença (1); ausência (0)
Presença (1); ausência (0)
Presença (1); ausência (0)

As Fotografias 15 a 17 ilustram o critério de intensidade de apodrecimento da
madeira na avaliação dos fungos apodrecedores o Quadro 1.
Fotografia 15 – Parede externa da fachada sem apodrecimento visível (nota 0).

Fonte: elaborada pelo autor.
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Fotografia 16 – Parede externa da fachada com apodrecimento evidente, porém o
componente encontra-se integro (nota 1): A – Parte inferior da parede. B - Detalhe do
apodrecimento (seta).

Fonte: elaborada pelo autor.
Fotografia 17 – Parede externa da fachada com comprometimento do componente
necessitando substituição ou destruído (nota 2).

Fonte: elaborada pelo autor.

Quando autorizado pelo proprietário da edificação, amostras de madeira com
processos de biodeterioração foram coletadas com o auxílio de um formão e um
martelo. No Laboratório de Árvores, Madeiras e Móveis (LAMM) do IPT as amostras
foram identificadas quanto à espécie botânica.
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A confirmação do tipo de apodrecimento nas amostras de madeira foi feita por
meio de análise microscópica de cortes histológicos, segundo Brazolin (2009). Os
insetos xilófagos (cupim e broca de madeira), quando presentes, foram coletados
para identificação ao nível taxonômico possível.
As paredes externas foram analisadas quanto à vedação (tábuas), sendo
considerados o tipo encaixe e sua relação com os processos de deterioração.
4.3 Análise do sistema construtivo
As casas da vila de Paranapiacaba foram analisadas quanto aos detalhes
construtivos que propiciam os processos de deterioração ou que promovem a
proteção da madeira para inferência sobre a qualidade projetual do sistema
construtivo. Esta análise serviu para uma reflexão sobre o seu estado de
conservação e discussão de práticas como subsídio para o restauro.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Vila de Paranapiacaba é um laboratório muito importante para engenheiros
e arquitetos no que tange ao material madeira, sua durabilidade e seu desenho
arquitetônico.
5.1 A madeira das casas
Das seis amostras de madeira coletadas nas edificações (Tabela 1), quatro
foram identificadas como Aspidosperma sp., provável A. polyneuron, da família
Apocynaceae, conhecida popularmente como peroba-rosa. Apesar das poucas
amostras coletadas neste trabalho, o estudo realizado em 2003, Diretrizes e
procedimentos para recuperação de patrimônio habitacional em madeira na Vila
histórica de Paranapiacaba (LIMA, 2006), confirmou que essa espécie de madeira foi
amplamente utilizada na vila de Paranapiacaba. As madeiras de louro e canela
(Nectandra sp. e Ocotea sp.) também foram citadas neste relatório em fachadas.
Tabela 1 – Identificação botânica das amostras de madeira das fachadas das casas da vila
de Paranapiacaba, Santo André, SP.
Amostra
Nome popular
Nome científico
Elemento
1

Pinus

2

Peroba-rosa

3

Peroba-rosa

4

Peroba-rosa

5

Peroba-rosa

6

Guamirim

Pinus elliottii Engelm., (Pinaceae)
Aspidosperma sp.,
provável A. polyneuron, (Apocynaceae)
Aspidosperma sp.,
provável A. polyneuron, (Apocynaceae)
Aspidosperma sp.,
provável A. polyneuron, (Apocynaceae)
Aspidosperma sp.,
provável A. polyneuron, (Apocynaceae)
Eugenia sp., Myrtaceae

Cerca
Tábua/fachada
Tábua/fachada
Tábua/fachada
Ripa arremate
Fachada/parede

Fonte: elaborada pelo autor.

Segundo IPT (2018), a peroba-rosa, como é tipicamente conhecida em São
Paulo, também é encontrada com os seguintes nomes: margoso, peroba, perobaaçu, peroba-amarela, peroba-do-sul, peroba-mirim e peroba-rajada. É uma espécie
nativa brasileira, principalmente do bioma Mata Atlântica, mas também encontrada
em outros países, como Argentina e Paraguai.
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Segundo Chudnoff (apud IPT, 2018), a madeira de peroba-rosa é
moderadamente fácil de ser trabalhada, porém, pode apresentar certa dificuldade
quando ocorre grã revessa. Permite bom acabamento, sendo de fácil colagem. Em
processo de secagem em estufa, a ocorrência de rachaduras é baixa, entretanto,
podem ocorrer empenamentos.
A peroba-rosa apresenta densidade aparente de 790 kg/m³, a 15% de
umidade, o que indica resistência mecânica adequada para fins estruturais em
edificações. As informações disponíveis na literatura são controversas em relação à
durabilidade natural do cerne. Observações feitas pelo IPT (2018) em exame de
estruturas de cobertura, complementadas por ensaios de laboratório, permitiu
considerar esta madeira como de moderada resistência aos cupins e baixa a
moderada resistência aos fungos apodrecedores; dormentes dessa madeira, sem
tratamento preservativo, apresentaram uma estimativa de vida útil de seis anos.
As madeiras do gênero Pinus spp., também conhecidas popularmente como
pinus, pinheiro e pinheiro americano, são espécies introduzidas no Brasil e
amplamente utilizadas em reflorestamentos na indústria de celulose e papel e
painéis de madeira (BRAZOLIN, 2010). O pinus é considerado uma madeira de
baixa densidade e resistência mecânica, sendo, também, suscetível aos organismos
xilófagos (IPT, 2018). Essa espécie é amplamente comercializada e utilizada em
reformas; a amostra encontrada neste estudo foi coletada em uma cerca.
A madeira de guamirim (Eugenia sp.) foi encontrada em uma fachada.
Entretanto, por não ser possível a identificação botânica ao nível de espécie, não se
encontrou informações sobre suas propriedades físicas, mecânicas e durabilidade
natural. Esse gênero é formado por arvores de porte pequeno ou arbustos, portanto
não consideradas madeiras comerciais. Não há como afirmar a originalidade e
procedência desta madeira.
5.2 Deterioração biótica
A Tabela 2 apresenta o número e a frequência de ocorrência (%) dos agentes
deterioradores bióticos (fungos apodrecedores, cupins, brocas de madeira, algas e
liquens) encontrados nos componentes das 54 fachadas das edificações da vila
Martin Smith.
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Tabela 2 – Número e frequência de ocorrência (%) dos agentes bióticos nas casas da vila
de Paranapiacaba.
Fachada (nº e frequência de ocorrência)
Deterioração biótica
Parede externa
Beiral
Fungos apodrecedores

41 (76%)

47 (87%)

Cupim

0 (0%)

0 (0%)

Broca de madeira

0 (0%)

0 (0%)

Algas/liquens

54 (100%)

54 (100%)

Fonte: elaborada pelo autor.

5.2.1 Fungos apodrecedores
A Tabela 2 mostrou que, dos agentes bióticos que alteram drasticamente
suas propriedades físicas e mecânicas (fungos apodrecedores, cupins e brocas), o
apodrecimento foi o mais significativo nos beirais (87%) e nas paredes externas
(76%) das fachadas, conforme ilustrado nas Fotografias 18 e 19.
As análises macros e microscópicas das amostras de peroba-rosa indicaram
tratar-se de podridão parda. Macroscopicamente, a madeira atacada por estes
fungos apresenta-se escurecida, adquirindo uma coloração pardo-escura, com
rachaduras

longitudinais

e

transversais

quando

seca

(Fotografia

20).

Microscopicamente, os fungos de podridão parda degradam a celulose e
hemicelulose da parede celular, permanecendo a lignina como residual, tornando a
madeira bastante friável (OLIVEIRA et al., 1986). Nas edificações, essa podridão
está associada aos locais de acúmulo de água.
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Fotografia 18 – Beiral da fachada com apodrecimento.

Fonte: elaborada pelo autor.
Fotografia 19 – Componentes da parede externa com apodrecimento.

Fonte: elaborada pelo autor.
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Fotografia 20 – Amostra de peroba-rosa com podridão parda. Rachaduras longitudinais e
transversais características quando a madeira seca (seta).

1cm

Fonte: Prof. Dr. Sérgio Brazolin.

Na análise da intensidade do apodrecimento dos beirais e paredes externas
(Tabela 3), observou-se que a face leste apresentou melhor desempenho e as
demais faces desempenho semelhante, com apodrecimento mais significativo.
Era esperando que no hemisfério sul que a face sul fosse a mais deteriorada
por conta da menor intensidade de insolação e maior umidade; em contrapartida, a
face norte seria a menos suscetível (KOLB, 2008, HERZOG; KRIPPNER; LANG,
2008). No estudo realizado, não foi constatada uma relação evidente da
deterioração com a orientação cardeal, provavelmente devido à manutenção feita
pelos moradores que homogeneizou o estado de sanidade biológica.
Com relação aos componentes, os beirais apresentaram maior intensidade de
apodrecimento (nota média = 1,5 ± 0,7), pois como primeira barreira e sem nenhuma
proteção contra as intempéries, são mais diretamente afetadas, além de protegerem
as paredes externas que apresentaram menor intensidade de ataque (1,2 ± 0,8).
Outro fator que pode influenciar o apodrecimento dos beirais é o sistema de
drenagem (calha) associado, podendo não funcionar por entupimento ou avarias
(Fotografia 21).
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Tabela 3 – Média e desvio padrão da intensidade de apodrecimento nos beirais e paredes
externas das fachadas e respectivas orientações geográficas.
Componente

Orientação

Intensidade de apodrecimento (*)

15º Norte

1,6 ± 0,6

195º Leste

1,1 ± 0,9

195º Sul

1,8 ± 0,6

285º Oeste

1,7 ± 0,6

15º Norte

1,1 ± 0,8

Parede

195º Leste

0,9 ± 0,8

externa

195º Sul

1,4 ± 0,9

285º Oeste

1,4 ± 0,5

Beiral

1,5 ± 0,7

1,2 ± 0,8

(*) – Critério de avaliação da intensidade de apodrecimento: 0 - sem
apodrecimento visível; 1 - para apodrecimento evidente, porém o
elemento se encontra integro; 2 - para elemento comprometido,
necessitando reparo ou substituição.
Fonte: elaborada pelo autor.

Fotografia 21 – Sistema de drenagem comprometido, pelo crescimento de plantas
superiores.

Fonte: elaborada pelo autor.
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O tamanho do beiral tem influência sobre a proteção contra intempéries das
paredes externas, ou seja, quanto maior o beiral maior o resguardo (KOLB, 2008,
HERZOG; KRIPPNER, 2008). Em Paranapiacaba, as casas geminadas possuem
beirais curtos nas faces norte e sul (Fotografia 22), portanto, sujeitas ao acúmulo de
umidade e, consequentemente, ao apodrecimento, justificando-se o estado
encontrado.
Fotografia 22 – Fachada sul com beiral curto.

Fonte: elaborada pelo autor.

A madeira de peroba-rosa é considerada suscetível ao ataque de fungos
apodrecedores (IPT, 2018). Nas fachadas externas, o apodrecimento observado era
encontrado apenas em algumas áreas com maior acúmulo de umidade (ripas de
arremate, tábuas próximas à alvenaria e beirais/tabeiras).
De modo geral, as fachadas com mais de 100 anos de vida útil encontravamse preservadas, indicando que a seleção dessa espécie foi bastante adequada. O
desenho construtivo também colaborou para garantia da longevidade. O histórico de
manutenção curativa e preventiva das casas poderiam explicar os processos de
apodrecimento existentes.
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Portanto, podemos inferir que o estado de conservação destas construções
do século XIX sugere a intervenção urgente, pois há componentes necessitando de
restauro (reparo ou substituição), devido a ação dos fungos apodrecedores.
5.2.2 Cupins e brocas
Na vila de Paranapiacaba, não foram encontrados insetos xilófagos – cupins
de madeira seca, arborícolas ou subterrâneos e brocas de madeira (Tabela 3). Para
os cupins arborícolas ou subterrâneos, tal fato pode ser justificado pelo clima frio da
região, cuja temperatura média anual é de 16,5 °C, que restringiria a formação de
colônias (LELIS et al., 2001).
No diagnóstico realizado para o restauro (LIMA, 2006), foi apontada a
presença de cupins na edificação denominada Castelinho, casa do engenheiro
chefe. Este relatório não identifica o grupo de cupins, entretanto, deduz-se tratar de
colônias de cupins de madeira seca, possíveis pela temperatura interna da
residência ser mais amena. São os cupins cujas colônias são pequenas e se
desenvolvem inteiramente dentro da madeira se comparadas com as outras famílias
de cupins, não ultrapassando algumas centenas de indivíduos. O ataque desses
cupins é facilmente reconhecido pelos resíduos (fezes), de forma bem característica
lançados para fora da madeira (LELIS et al., 2001).
As brocas de madeira podem atacar árvores vivas, recém abatidas, durante a
secagem e árvores secas (LELIS et al., 2001). Durante nossas visitas, não foram
encontradas brocas nas fachadas externas, mas há a possibilidade que isso ocorra.
A inspeção apenas visual e a presença de acabamento dificultaram a visualização
destes insetos. O acabamento dificulta a oviposição de alguns grupos de brocas,
como anobídeos, lictídeos e bostriquídeos, servindo como proteção (OLIVEIRA et
al., 1986).
Outro fator que pode estar ligado à ausência de insetos xilófagos é a
moderada/alta durabilidade natural da madeira de peroba-rosa aos insetos xilófagos,
pelo menos para o grupo de cupins (IPT, 2018); no dito popular, a peroba-rosa é
denominada de “amarga aos cupins”. Não foram encontradas na literatura
informações sobre a sua durabilidade natural para as brocas de madeira.
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5.2.3 Algas e liquens
As algas e liquens são organismos que não afetam a integridade do material,
ou seja, não causam degradação ou alteração das propriedades físicas e mecânicas
(ALLSOPP; SEAL, 1988; KRAJEWSKI; WASNY, 1992), representando apenas um
problema estético. Entretanto, são indicativos de ambientes pouco poluídos e muito
úmidos (COSTA; MINEO, 2013), local onde se depositam pode se tornar uma
impressão do desenho da umidade na edificação, sendo um parâmetro para melhor
manutenção e inspeção das casas. Em Paranapiacaba, seu crescimento foi
observado em todas as fachadas sobre a madeira (paredes sem acabamento),
tintas, metais e alvenaria (Fotografias 23 a 25). Bjurman (1995), Figueiredo (2012)
Placketti, Chittenden e Preston (1985) e Stoyanova et al. (2015) observaram também
o crescimento desses organismos em tintas, madeiras e rochas. Somente Allsopp e
Seal (1988) relacionaram a presença de liquens com a degradação de rochas, em
monumentos históricos, devido ao acumulo de água e penetração de filamentos
fúngicos do seu talo.
Em síntese, estes organismos utilizaram os materiais das fachadas externas
apenas como substrato para o seu crescimento.
Para o controle de algas, Allsopp e Seal (1988) propuseram a remoção
mecânica e o uso de algicida, que pode ser adicionado à tinta; não há produto
biocida para o controle de liquens, sendo a remoção mecânica a única opção. O
controle desses organismos também pode ser feito na manutenção da pintura.
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Fotografia 23 – Presença de algas em toda a fachada da residência.

Fonte: elaborada pelo autor.
Fotografia 24 – Algas sobre o carro, indicando o ambiente propício ao seu
desenvolvimento.

Fonte: elaborada pelo autor.
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Fotografia 25 – Presença de liquens sobre a fachada da residência.

Fonte: elaborada pelo autor.

5.3 Deteriorações abióticas
Nas 54 fachadas das edificações os processos de iron rot (Fotografia 26 e
27), weathering (Fotografias 26 e 27) e peeling (Fotografia 28) foram encontrados,
respectivamente, em 29 (54%), 29 (54%) e 18 (33%) paredes externas.
Segundo Oliveira et al. (1986), o iron rot é caracterizado pelo contato
prolongado do metal com a madeira, ocasionando rupturas químicas nos
componentes estruturais da parede celular (celulose, hemicelulose e lignina), através
de mecanismos oxidativos de radicais livres, causando seu manchamento.
Weathering ocorre pela lixiviação das camadas de madeira mais próximas da
superfície que foram degradas pela ação conjunta dos raios ultravioletas, umidade
(chuva e orvalho), temperatura e oxigênio. O resultado é apenas estético visto que
as peças não perdem resistência mecânica significativa (OLIVEIRA et al., 1986).
Peeling é uma palavra da língua inglesa para se referir ao desfolhamento da
tinta. Esse processo depende somente das características químicas do acabamento
que, por reações de oxidação promovida pela ação dos raios ultravioletas e
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umidade, causam sua deterioração, portanto, o peeling varia de acordo com a
qualidade da tinta e o nível de exposição ao sol.
A ocorrência dessas deteriorações abióticas em Paranapiacaba é claramente
um indicativo de falta de manutenção, visto que não ocorrem no curto prazo de
tempo, principalmente o weathering.
O uso de tintas com aditivos para proteção contra os raios UV e repelência à
umidade minimizaria os efeitos do iron rot, peeling e weathering. O stain seria uma
interessante alternativa, pois, além das características acima citadas, possui
fungicida incorporado, entretanto, não esconderia os veios naturais da madeira, não
sendo condizente com a pintura encontrada – tinta acrílica com os veios não
expostos. Para se evitar o iron rot, pode-se adotar parafusos e pregos de aço
inoxidável ou galvanizados.
Fotografia 26 – Iron rot na parede externa madeira em meio ao processo de weathering
(madeira acinzentada).

Iron rot

Fonte: elaborada pelo autor.
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Fotografia 27 – Fachada com weathering (madeira acinzentada) e iron rot.

Iron rot

Fonte: elaborada pelo autor.
Fotografia 28 – Processo de peeling em fachada do tipo mata-junta.

Peeling

Fonte: elaborada pelo autor.
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5.4 Defeitos da madeira
Nas paredes externas das fachadas, não foram encontrados componentes de
madeira

com

encanoamento,

arqueamento,

encurvamento,

torcimento

ou

rachaduras.
Basicamente, esses defeitos da madeira são causados por problemas no
processo de secagem, ou seja, se as condições de secagem (temperatura e
umidade relativa do ar e ventilação) não forem adequadas à espécie, esses defeitos
podem ser agravados (CALIL JUNIOR; LAHR; BRAZOLIN, 2007); o reumedecimento
da madeira também pode promover o aparecimento desses defeitos, principalmente
empenamentos. A peroba-rosa apresenta ainda uma forte tendência à formação de
rachaduras devido ao alto índice de retratilidade, que relaciona a retração na direção
tangencial (T) com a radial (R), sendo T/R = 1,95 (IPT, 2018).
O relatório de diagnóstico das casas (LIMA, 2006) apontou que espécies com
menos grã revessa do que a peroba-rosa (que foi a madeira mais utilizada) seriam
uma melhor opção, mas sem dúvida o bom preparo da madeira para utilização,
desdobro e secagem cuidadosa deram conta de superar essa característica negativa
em Paranapiacaba.
Portando, há indicações de que a peroba-rosa e outras espécies foram
acertadamente secas e selecionadas.

5.5. Vedação das paredes externas das fachadas
Nas 54 paredes externas das fachadas, foram observados três tipos de
vedação (Tabela 4), sendo: 17 (31%) paredes com sistema macho e fêmea
horizontal, 17 (31%) macho e fêmea vertical e 20 (37%) com mata-junta, conforme
ilustrados nas Fotografias 29 a 30. As vedações macho e fêmea (Fotografia 31)
presumem um encaixe de sobreposição com labirinto para melhor estanqueidade da
água. O sistema mata-junta é composto por tábuas unidas pelas faces longitudinais
e sobrepostas por uma ripa.
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Tabela 4 – Tipos de vedação das paredes externas e a intensidade de apodrecimento.
Intensidade de apodrecimento (*)
Tipo de vedação
Nº paredes (%)
0
1
2
Macho e fêmea horizontal

17 (31%)

5 (9%)

10 (19%)

3 (6%)

Macho e fêmea vertical

17 (31%)

4 (7%)

8 (15%)

4 (7%)

Mata-junta

20(37%)

3 (6%)

4 (7%)

13 (24%)

Total

54(100%)

12 (22%)

22 (41%)

20 (37%)

(*) – Critério de avaliação da intensidade de apodrecimento: 0 - sem apodrecimento visível;
1 - para apodrecimento evidente, porém o elemento se encontra íntegro; 2 - para elemento
comprometido, necessitando reparo ou substituição.
Fonte: elaborada pelo autor.

Fotografia 29 – Fachada com sistema macho e fêmea horizontal para as paredes externas.

Fonte: elaborada pelo autor.

82

Fotografia 30 – Fachada com sistema macho e fêmea vertical para as paredes externas.

Fonte: elaborada pelo autor.
Fotografia 31 – Fachada com sistema mata-junta para as paredes externas.

Fonte: elaborada pelo autor.
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Segundo Kolb (2008) e Herzog, Krippner e Lang (2008), seria esperado uma
maior coleta de água nos sistemas horizontais devido à maior superfície de retenção
e orientação em relação à gravidade. Os sistemas verticais não favoreceriam o
acúmulo de água, portanto, evitariam o apodrecimento.
Em Paranapiacaba, a análise de intensidade do apodrecimento (Tabela 4)
desses sistemas mostrou que a mata-junta apresentou pior desempenho com maior
porcentagem de apodrecimento intenso (Fotografia 32), não sendo observada uma
diferença significativa entre os sistemas macho e fêmea vertical e horizontal.
Fotografia 32 – Fachada com sistema mata-junta para as paredes externas com
apodrecimento.

Fonte: elaborada pelo autor.

No estudo realizado, carecem informações sobre o histórico de manutenção
das casas que permitiria comparar o sistema vertical e horizontal para as condições
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climáticas da cidade. Além disso, apenas a inspeção visual não forneceu dados
quantitativos referentes ao desempenho desses sistemas. Considerando que a
maioria das paredes tem mais de 100 anos, podemos inferir que os dois sistemas
foram adequados.
No caso da mata-junta, a durabilidade natural da espécie de madeira utilizada
na ripa de fechamento também pode estar associada ao maior índice de
apodrecimento, ou seja, podem ter sido utilizadas madeiras de baixa resistência
natural aos fungos apodrecedores, não descartando a maior facilidade de
penetração de água na parede pelas laterais da ripa de fechamento, em
comparação ao sistema macho e fêmea.
5.6 Detalhamento e qualidade projetual
As deteriorações e os defeitos naturais da madeira estão fortemente
relacionados ao detalhamento construtivo, garantindo a qualidade projetual. Esse
conceito é abordado por Kolb (2008) em seu livro Systems in Timber Engineering,
por Herzog, Krippner e Lang (2008) em Facade Construction Manual, por Herzog et
al. (2008) em Timber Costruction Manual, por Corma (2017) em La construcción de
viviendas en madera e, no Brasil, por Calil-Junior, Carlito Lahr e Francisco Antonio
Rocco Dias (2003) em Dimensionamento de elementos estruturais de madeira.
Esses autores apontaram como o detalhamento é importante para as construções de
madeira para se garantir a durabilidade almejada.
A construção de madeira necessita de detalhamento que promova o rápido
escoamento da água, principalmente para se evitar o apodrecimento. Abaixo são
listados alguns desses princípios encontrados em Paranapiacaba:
I – Telhado com caimento apropriado e material não permeável, como telhas
francesas e placas de material inorgânico (Fotografias 33 e 34), que promove o
rápido escoamento e evita o umedecimento das fachadas; o apodrecimento mais
frequente nas bases das casas corrobora com a eficiência deste detalhe construtivo.
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Fotografia 33 – Telhado com telhas francesas.

Fonte: elaborada pelo autor.
Fotografia 34 – Telhado com placas de material inorgânico.

Fonte: elaborada pelo autor.
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II – Beirais que possibilitam o escoamento da água o mais longe possível da
fachada, evitando respingos e contato direto com as intempéries; observou-se nas
residências beirais com dois tamanhos (cerca de 1,5 m e 0,5 m), conforme ilustrados
nas Fotografias 35 e 36.
Fotografia 35 – Residência com beirais grandes.

Fonte: elaborada pelo autor.
Fotografia 36 – Residência com beirais pequenos.

Fonte: elaborada pelo autor.
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III – O detalhe construtivo da fachada permite a ventilação, evitando a
condensação de água, seja por existirem paredes de uma camada ou de duas
camadas, mas com aberturas que possibilitam a circulação do ar.
Fotografia 37 – Parte interna de uma das residências que mostra a construção em camada
única de madeira.

Fonte: elaborada pelo autor.

IV – Uso de camada de proteção (acabamento) nas fachadas para a proteção
contra as intempéries.
V – Escolha do tipo de vedação, seja por mata-junta ou por encaixe macho e
fêmea, que permita absorver os processos de inchamento e retração de modo a
evitar vãos ou fissuras devido à compressão entre os componentes.
VI – A separação da fachada do piso, evitando-se a umidade por capilaridade
e respingos (Fotografia 38).
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Fotografia 38 – Separação da fachada do piso (indicação de cotas em azul).

Fonte: elaborada pelo autor.

VII – Proteção dos topos das madeiras, regiões mais suscetíveis à absorção
de água e consequentemente apodrecimento, por meio de arremates próximos ao
piso (Fotografia 39), encontros com sobreposição nos cantos (Fotografia 40) e
beirais significativos.
Fotografia 39 – Arremate para proteção do topo da madeira das tabuas da fachada.

Ripa de arremate

Fonte: elaborada pelo autor.
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Fotografia 40 – Madeiras sobrepostas nos cantos para proteção do topo das tábuas da
fachada.

Fonte:
elaborada pelo autor.

VIII – Chanfros em conexões e continuidade de componentes para rápido
escoamento d’água (Fotografia 41).
Fotografia 41 – Conexões de elementos da fachada com detalhe para rápido escoamento
d’água

.
Fonte: elaborada pelo autor.
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IX – Pingadeiras em elementos de vedação horizontais, para se evitar o
acúmulo de água (Fotografia 42).
Fotografia 42 – Pingadeiras nas vedações horizontais para se evitar o acúmulo de água.

Fonte: elaborada pelo autor.
X – Arremates com queda acentuada no encontro com diferentes materiais
(alvenaria) para melhor escorrimento da água (Fotografia 43).
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Fotografia 43 – Arremate no encontro da parede com diferentes materiais para não
promover o acúmulo de água.

Ripa de arremate

Fonte: elaborada pelo autor.

Portanto, quando do restauro das casas da vila de Paranapiacaba, sugere-se
que os detalhamentos observados neste estudo sejam considerados no projeto.
5.7 Reflexão sobre o estado das edificações e o restauro
Por ser uma cidade tombada, não podemos deixar de abordar o restauro.
Portanto, este trabalho traz informações que servirão de subsídio a esse processo.
Durante as visitas realizadas, foram notadas várias reformas que desrespeitam o
padrão histórico da vila, sem dúvida, sem a supervisão da prefeitura. O que chamou
mais atenção não foram as reformas, mas a sua execução, como a escolha
inadequada das espécies de madeira e a falta ou inadequação dos arremates, que
propiciou o apodrecimento dos componentes.
Mesmo que o sistema de calhas, na maioria das vezes, não esteja funcional,
devido aos processos de deterioração, observou-se que os telhados ainda
preservam o estado de conservação da parte superior das paredes externas das
fachadas. Entretanto, encontrou-se uma situação mais crítica de apodrecimento na
porção inferior destas paredes, principalmente no encontro com a alvenaria/piso.
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Idealmente, as paredes externas deveriam estar distanciadas do piso e os topos
protegidos por uma ripa de arremate ou pingadeira sem alterar a aparência original.
Os demais detalhes construtivos deveriam manter os princípios construtivos
(citados no item anterior) da época, que se mostraram adequados e garantiram por
mais de 100 anos a existência da vila de Paranapiacaba. Ressalta-se a importância
da manutenção do acabamento que efetivamente evitaria a exposição da madeira
aos diversos agentes deterioradores.
Com relação à madeira, devem-se manter as espécies que originalmente
foram utilizadas para a construção ou se buscar madeiras com resistência mecânica
e natural adequadas ao uso, já que serão cobertas por pintura. Nesse sentido, não
podemos descartar o uso de madeira permeável (Pinus spp.) tratada. A norma ABNT
NBR 16143 – Preservação de madeiras: categorias de uso (ABNT, 2013) deve ser
adotada para a escolha dos produtos preservativos e processos de tratamento
condizentes com sua responsabilidade estrutural.
Há, também, uma percepção de que os moradores gostariam de mudar as
residências para melhor acomodar a novos usos e comodidades, por exemplo, um
restaurante e sua coifa. De modo geral, quando o fazem, constata-se completa falta
de entendimento do que significa construir com madeira. No meio desta balança está
o poder público, a Prefeitura Municipal de Santo André, que faz o melhor para
conservar, mas carece de verba e mão de obra.
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6 CONCLUSÕES
Com relação aos agentes deterioradores bióticos e abióticos, o diagnóstico
realizado nas fachadas externas das casas da vila de Paranapiacaba mostrou que:
•

os fungos apodrecedores foram os agentes bióticos mais significativos,

causando alterações nas propriedades físicas e mecânicas do material madeira
(apodrecimento);
•

os insetos xilófagos, cupins e brocas de madeira, não foram

encontrados nas paredes externas;
•

as algas e liquens cresciam sobre o acabamento, sendo um problema

apenas estético, ou seja, não afetam as propriedades da madeira;
•

os processos de peeling, iron rot e weathering foram observados nas

casas e estavam associados à falta de manutenção (pintura);
•

os defeitos de secagem, como empenamentos e rachaduras, não

estavam presentes nas fachadas, indicando que houve uma seleção cuidadosa dos
componentes para a construção das casas.
Com relação as espécies de madeira, observou-se que a peroba-rosa
(Aspidosperma sp., provável A. polyneuron) foi utilizada na construção das paredes
externas e apresentou excelente desempenho, considerando sua durabilidade
natural, características físicas e mecânicas, tempo de uso e manutenção precária.
Com relação aos detalhes construtivos e qualidade projetual:
•

as vedações do tipo macho e fêmea tiveram melhor desempenho do

que a mata-junta, com relação ao apodrecimento;
•

há indicações de que o caimento do telhado, o tamanho dos beirais, a

separação entre fachada externa de madeira e piso e os arremates construtivos
garantiram a proteção passiva da edificação.
Considerando tratar-se de uma construção do século XIX, com mais de 100
anos de vida útil, conclui-se que, em um processo de restauro, a utilização das
mesmas espécies e dos detalhes construtivos concebidos no projeto original é
fundamental para a longevidade deste patrimônio histórico. Além disso, esse
trabalho reforça a excelência do material madeira na construção civil quando
adequadamente utilizado.
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