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1 RESUMO 

A importância histórica e cultural da arquitetura sagrada foi o fator principal na 

escolha do objeto de estudo, a Capela “Nossa Senhora do Carmo”, onde serão 

analisados os elementos arquitetônicos em madeira, com ensaio não destrutivo de 

ultrassom. A presente pesquisa visa a identificar aspectos, que podem levar a 

manifestações patológicas causantes da degradação da madeira. A metodologia e o 

diagnóstico preciso são necessários para auxiliarem nos processos de intervenção 

das edificações com potenciais históricos. 

2 NTRODUÇÃO 

A religião está presente desde os primórdios da humanidade na vida cotidiana do 

homem. Essas experiências religiosas são vividas na atualidade, com os 

simbolismos presentes no espaço, desde o momento que o cristão entra neste 

espaço sagrado. A porta simboliza a “porta dos céus”, onde reconhece naquele lugar 

a presença de divina como um lugar de comunicação com o mesmo (FRADE, 2007). 

A Capela “Nossa Senhora do Carmo”, localizada no bairro de Mirandópolis, na 

cidade de São Paulo, tem um papel fundamental no contexto histórico e sociológico 

da comunidade por estar localizada dentro de um dos primeiros Abrigos Hospitalares 

ao tratamento de Tuberculose do Estado. O Abrigo Hospitalar Clemente Ferreira. 

Em virtude de muito tempo fechado e pela falta de manutenção, a capela sofreu 

danos ocorrendo patologias em sua estrutura de forro, piso entre outros detalhes em 

madeira. Na figura 1 observa-se a capela e a porta de entrada objeto de estudo. 

  

Figura 1- Capela Nossa Senhora do Carmo. Fonte: A autora, 2013. 

Os espaços físicos sagrados como lugares de orações e de encontro com o divino 

ajudam nas relações humanas. 

Nesta pesquisa será utilizado o método não destrutivo, de analise da madeira 

através do aparelho de ultrassom. Esses ensaios permitem detectar se há defeitos 

e/ou patologias em pontos específicos nos materiais e que permite antecipar o 

tratamento preventivo 
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A utilização do método de propagação de ondas pode determinar as 
propriedades mecânicas e elásticas, bem como avaliar o estado de 
degradação da madeira (Gonçalves e Trinca, 2006). 

A justificativa do projeto se faz dentre outros itens pelo potencial histórico do 

Hospital Clemente Ferreira, pioneiro no estudo da tuberculose no país. 

Outros motivos que despertam para a importância da pesquisa são 
agrupados em econômicos e sociais. Economicamente, os conhecimentos 
prévios das patologias ocorrentes na madeira permitem a identificação e a 
elaboração de um trabalho preventivo, evitando futuros gastos com reparos 
ou mesmo reposição. (MARTINS, 2011). 

3 OBJETIVOS 

O foco principal nesse trabalho será mapear os possíveis pontos de agentes 

degradantes, por meio da variação da velocidade de propagação de ondas. 

Propor metodologia de inspeção utilizando faixas de velocidade de propagação para 

gerar uma imagem ultrassônica da madeira da porta da Capela “Nossa Senhora do 

Carmo”. 

4 METODOLOGIA 

Para o ensaio será utilizada a porta principal da capela um dos elementos de 

vedação da construção. O Equipamento de ultrassom utilizado será o USLab. Uma 

malha irregular de medição com dois eixos perpendiculares entre si, determinados 

por X e Y será traçada. A fita crepe marcará as seções de avaliação. Logo após a 

marcação, utiliza-se um gel condutor a base de água, incolor para facilitar a leitura 

realizada pelos transdutores. O ultrassom coletará as velocidades e os dados 

definirão através de programas como Auto Cad e Arc Gis uma imagem de 

tomografia ultrassônica da peça a ser avaliada determinando assim os possíveis 

pontos de agentes degradantes da madeira para futura intervenção de restauro, 

conforme (figura 2). (MARTINS, 2011). 

 
 

 

Figura 2. Aparelho USLab e transdutores e tomografia ultrassônica. 
Fonte: www.agricef.com.br e Martins, 2011. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa bibliográfica inicia-se com um estudo sobre a arquitetura religiosa, a 

importância do Abrigo Clemente Ferreira e da Capela como espaço físico sagrado 
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para a religião católica. Realiza-se a visita ao local de estudo para o registro 

fotográfico e a definição é realizável o ensaio de ultrassom na porta da Capela. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

O projeto está em andamento e sabe-se que a capela possui elementos em 

madeira: portas originais da sua construção pelo seu valor estético e arquitetônico. 

O abrigo - Hospitalar Clemente Ferreira por contrato de administração, desenvolveu-

se com a Liga contra Tuberculose criada pelas Irmãs do Instituto Pequenas 

Missionárias de Maria Imaculada. Entre 1939 á1985, houve o encerramento das 

atividades como Sanatório no tratamento de tuberculose. Reabriu como Pensionato 

para idosos em 89, por motivos de carência em acessibilidade (elevadores e rampas 

) foi fechado em 1998. Em 2010 retorna suas atividades como Residencial Clemente 

Ferreira ( pensionato feminino ) O espaço atende as cinco freiras da congregação, 

que atualmente moram e um dos anexos do residencial, e utilizam diariamente a 

Capela para orações. Em virtude desse período fechado e pela falta de manutenção, 

a capela sofreu danos ocorrendo patologias em sua estrutura de forro, piso, 

elementos de vedação  entre outros detalhes em madeira. 
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