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À MARGEM DA FERROVIA: INSPEÇÕES EM PEÇAS DE MADEIRA DE 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO FERROVIÁRIO UTILIZANDO ULTRASSOM 

1. RESUMO 
Esta proposta de estudo aborda a preservação do patrimônio histórico ferroviário e 

apresenta através de ensaios não destrutivos com o ultrassom, a análise da 

integridade física de peças em madeira de uma edificação da Vila Ferroviária de 

Paranapiacaba no município de Santo André, São Paulo. 

 

2. INTRODUÇÃO 
À escolha do patrimônio Complexo Ferroviário de Paranapiacaba, cuja existência 

está vinculada às atividades da antiga Estrada de Ferro Santos Jundiaí, justifica-se 

pelo reconhecimento da importância da preservação da memória ferroviária, seu 

valor estético e arquitetônico e sua representatividade perante a comunidade. 

Atualmente, além da competência das esferas federais, estaduais e municipais de 

preservação (IPHAN, Condephaat e COMDEPHAPASA), a Vila conta com a 

contribuição de ONGs e associações como a ABPF (Associação Brasileira de 

Preservação Ferroviária) para coleta de material que contribui para construção e 

preservação da memória de Paranapiacaba. 

A necessidade de utilização de ensaios não destrutivos para avaliar a integridade de 

edificações é cada vez maior, especialmente quando se trata de patrimônio histórico, 

visto que os métodos destrutivos, ao removerem amostras, causam danos 

irreparáveis aos bens (MARTINS, 2011). 

O presente estudo contribuirá, sobretudo, para a análise do estado atual de 

conservação de peças em madeira de edificações no Complexo Ferroviário de 

Paranapiacaba, servindo de base para futuras intervenções arquitetônicas 

direcionadas à preservação e resgate de sua memória, colocando em evidência a 

importância da investigação técnico-científica utilizando de técnicas avançadas de 

caracterização física e química dos materiais, para auxiliar na identificação dos 

agentes e mecanismos de deterioração da madeira. 
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3. OBJETIVOS 
O principal desígnio deste estudo é avaliar a eficiência da utilização do ultrassom 

como método de detecção de patologias em madeiras. 

 

4. METODOLOGIA 
O ensaio será realizado em um elemento de madeira de uma edificação inserida no 

complexo ferroviário que comprovadamente pertença à composição original da vila 

histórica. 

O equipamento de ultrassom utilizado será o USLab (figura 1), ele avaliará por meio 

de uma malha de medição regular, com dois eixos perpendiculares entre si, 

determinados por X e Y os pontos de degradados na peça. Um gel condutor incolor 

a base de água será aplicado na peça para facilitar a leitura pelos transdutores. As 

velocidades coletadas pelo ultrassom definirão através de programas como 

AutoCAD® e ArcGis® imagens de tomografia ultrassônica da peça, determinando os 

possíveis pontos afetados por agentes degradantes (MARTINS, 2011). 

  
Figura 1. Equipamento de ultrassom modelo USLab e tomografia ultrassônica 
Fonte: MARTINS, 2011 
 

5. DESENVOLVIMENTO 
A pesquisa encontra-se atualmente em fase de levantamento bibliográfico relativo à 

memória e patrimônio ferroviário no Estado de São Paulo, histórico da Vila de 

Paranapiacaba, processo de tombamento, ensaios não destrutivos, ultrassom em 

peças de madeira e patologias em madeiras; buscando base histórica e técnico-

científica para fundamentar a pesquisa e confrontar posteriormente com a análise 

dos dados fornecidos pelo processo de ensaio não destrutivo. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
A estrada de ferro foi um dos atores responsáveis pela ocupação do Estado de São 

Paulo, especialmente por imigrantes, além de protagonizar na exportação de café 
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contribuindo para ascensão da economia paulista por décadas no século XIX 

(RIBEIRO,2011). 

A Vila de Paranapiacaba foi um núcleo constituído apenas para as atividades 

relacionadas com a ferrovia e até a década de 40 era muito bem cuidada e 

constantemente reformada (ALAMINO, 2011). Por conseqüência disso, com a 

desativação de trechos considerados improdutivos e a decadência da atividade 

ferroviária, o cenário social existente foi perdendo suas funções originais e entrou 

em um período de decadência juntamente com o sucateamento da ferrovia. 

Em 1982 um incêndio destruiu a antiga estação, acabando assim, com a referência 

da Vila e o ponto de encontro dos moradores, contribuindo ainda mais para cenário 

de abandono, descaso e decadência. A vila passa a servir de "dormitório" onde os 

moradores trabalham fora da Vila durante o dia e retornam apenas a noite para as 

casas, crescendo assim o número de novos moradores não ligados à memória 

afetiva de Paranapiacaba. Contudo existe um reduto de fragmentos de memória 

coletiva convivendo com o descaso da situação de moradias atuais. E é a 

manutenção do local histórico é um fator relevante que gera o sentimento de 

identidade cultural (ALAMINO, 2011). 

A vila passou a servir de "dormitório" onde os moradores trabalham fora durante o 

dia e retornam à vila a noite, crescendo assim o número de novos moradores não 

ligados à memória afetiva de Paranapiacaba. Contudo existe um reduto de 

fragmentos de memória coletiva convivendo com o descaso da situação de moradias 

atuais (ALAMINO, 2011). 
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