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1. RESUMO 

As estruturas de edificações em madeira sofrem com a ação do tempo, isso é um 

assunto muito delicado quando o quesito é segurança. A presente pesquisa vai 

identificar possíveis patologias em edificações denominadas Pioneirias que são muito 

utilizadas na prática do escotismo e envolvem crianças e adultos de todas as idades. 

Os resultados da pesquisa vão contribuir para futura conservação, restauração e 

preservação da identidade local, além de contribuir para dados históricos. 

2. INTRODUÇÃO 

As edificações que possuem estruturas ou sistema de vedação de madeira, caso 

não seja tomada as medidas de preservação necessárias, vão naturalmente se 

degradando, e com o passar do tempo podemos encontrar patologias relacionadas a 

resistência e durabilidade. 

A madeira por ser um material naturalmente resistente e sólido é utilizada com muita 

frequência para fins estruturais e acabamentos, ou seja, a madeira é um dos 

materiais empregados em arquitetura e engenharia civil. O objeto de pesquisa está 

localizado em um Parque Municipal, que hoje abriga o Grupo Escoteiro Ibiraguaçu, 

na região sul de São Paulo, no bairro Vila Iza. Estas construções são Pioneirias de 

abrigo permanente, e foram projetadas para guardar materiais de campo dos jovens, 

porém eles também realizam reuniões dentro das edificações. As Pioneirias existem 

a pouco mais de 10 anos, e sofrem intempéries constantemente. Sendo assim, é 

necessário um estudo para a verificação da integridade destas estruturas, 

analisando seu comprometimento, para uma melhor segurança dos jovens que as 

utilizam, conforme figura 1. 

 

Figura 1: Edificações a serem estudadas – Sênior e Guia.  

Fonte: do autor, 2013. 
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Ensaios não destrutivos podem ser realizados para verificar as patologias das 

estruturas de madeira, mantendo a integridade do material, que neste caso, será um 

equipamento de ultrassom. 

3. OBJETIVOS 

Mapear os possíveis pontos de degradação nos pilares em madeira das Pioneirias, 

verificando se a integridade da madeira. 

Gerar uma imagem ultrassônica dos pilares em madeira. 

4. METODOLOGIA 

Através de pesquisas bibliográficas e ensaios com ultrassom (USLab), figura 2, será 

feito uma análise nas estruturas de madeira das Pioneirias. Será definida uma malha 

regular de medição nos quadrantes do pilar, utilizando gel medicinal. Através dos 

dados obtidos pelo USLab e computados num sistema de imagens como AutoCad e 

ArcGis, será definido uma tomografia ultrassônica, para verificação da integridade da 

peça (MARTINS, 2011). 

 

Figura 2: Equipamento de Ultrassom modelo USLab 

Fonte: MARTINS, 2011. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa se encontra na fase de análises e leituras de literaturas que dizem 

respeito a: Pioneirias/Grupo Escoteiro Ibiraguaçú; Estruturas de madeira; Avaliações 

de aspecto de qualidade da madeira utilizando ultrassom; Ultrassom na geração de 

imagens representativas da condição interna da madeira. Buscando assim um 

embasamento teórico para fundamentar a pesquisa e produzir uma análise 

consistente sobre o assunto. 

Serão realizadas visitas de campo para levantamento fotográfico das Pioneirias e 

posteriormente ensaios com o ultrassom nos pilares da edificação.  
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Após a produção de imagens de tomografia ultrassônica e análise das mesmas, 

pretende se chegar a uma conclusão sobre a integridade dos pilares das Pioneirias. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O projeto está em andamento, as Pioneirias de abrigo permanente, segundo 

Maurício Moiseis da Silva, Escoteiro registrado (nº 235.516-7) na UEB (União dos 

Escoteiros do Brasil) são: 

Construções artesanais, feitas com materiais naturais e de durabilidade 
relativa. Servem para aumentar o conforto do indivíduo e desenvolver: 
coordenação motora e mental, habilidades no trato de ferramentas de corte, 
regras de segurança e desenvolver a criatividade. Criada a necessidade de 
fazer construções em acampamentos, nasce no jovem o espírito inventivo e 
construtivo que leva dentro de si. [...] Quando em atividades mateiras, é 
natural que o escoteiro procure comodidade montando abrigos para se 
proteger do sol, vento ou chuva. [...] Outro fator importante é sabermos 
aproveitar os materiais que a natureza nos oferece para a montagem do 
nosso abrigo. Não importa a altura de um abrigo ou o material que 
contamos para construí-lo, o importante é utilizar o que está ao nosso 
alcance, para fazer da vida ao ar livre uma arte. 

O grupo foi fundado em 20 de agosto de 1983, e desde então vem cuidando e 

contribuindo para a beleza, manutenção, segurança e desenvolvimento progressivo 

do parque, sempre contando com o apoio da sua comunidade (300 pessoas). O 

local é um Parque Municipal chamado Darci Silva, que possui uma área de 

aproximadamente 8 mil metros quadrados, que antes era degradada, com fins de 

despejo de substâncias nocivas a saúde, sendo assim, o cuidado e preservação são 

indispensáveis. 

Nota se que os pilares das Pioneirias podem estar comprometidos, pois foram 

analisados apenas visualmente. 
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