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RESUMO 

 

A degradação da madeira pode ocorrer por diferentes motivos, por meio das ações químicas, 

físicas, biológicas e mecânicas em que a madeira está sujeita, deste modo é importante saber a 

causa da deterioração para que o problema seja resolvido de forma específica e eficaz. Este 

trabalho tem como ênfase o conhecimento dos principais agentes responsáveis pela 

deterioração de casas de estruturas de madeira, com o objetivo de focar a atenção para as 

principais anomalias encontradas. Para a fundamentação do trabalho foram realizadas pesquisas 

bibliográficas sobre manifestações patológicas, contendo definições e características de insetos, 

fungos, bactérias, agentes mecânicos e agentes atmosféricos. O método do trabalho consiste 

em um estudo de caso na cidade de Maringá-Paraná com o intuito de mostrar por meio de 

fotografias as deteriorações mais comuns em casas construídas com madeira, as fotos foram 

tiradas durante visitas in loco em 11 residências da Zona 8, constatando que a maioria das 

degradações na madeira aconteceram em razão de fungos de podridão e cupins, ou seja, com 

maior ocorrência por agentes bióticos.   

 

Palavras-chave: Agentes bióticos. Cupins. Degradação. 

 

 

MOST FREQUENT PATHOLOGIES FOUND IN WOOD HOUSES IN THE 

MUNICIPALITY OF MARINGÁ 

 

 

ABSTRACT 

 

Wood degradation can be caused by several types of physical, biological and mechanical effects 

on itself, therefore it is importante to know the cause of the deterioration to understand how to 

fix it effectively and in a specific way. This study aims to bring knowledge of the responsible 

agents  for the deterioration of wood structures, focusing more to the major anomalies found. 

The literature review of pathological manifestations, the configurations together and the 

characteristics of insects, fungi, bacteria, mechanical agents and atmospheric agents were used 

to support the experimental text. The working method consists in a case studying in Maringá 

city (state of Parana) aiming to show through photos the most common kinds of deterioration 

in wood buildings. The photos were taken in 11 houses visited in Zone 8, concluding that the 

greatest amount of wood degradation occurred by fungus of rottenness and termites, that is, 

white grater incidence by biotic agents. 

 

Key words: Biotic agents. Termites. Degradation. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Desde cedo, as pessoas constataram que poderiam empregar a madeira como material 

estrutural, segundo Mello (2007). As edificações em madeira é uma das formas mais antigas de 

abrigo construídas pelo homem, juntamente com a pedra, as fibras vegetais e a terra. No Brasil, 

mais específico no Paraná, de acordo com Zani (1997) a arquitetura predominante em madeira 

durou aproximadamente 40 anos de 1930 a 1970, tornando-se parte do paisagismo paranaense. 

Vista como elemento de construção, a madeira é muito versátil e é usada nos andaimes 

em formas para concreto, escoramentos, empregada nas esquadrias, forros, nas estruturas de 

cobertura, nos pisos e como elemento estrutural (ZENID, 1997). 

Para Zani (1997), a madeira é um material favorável para construção civil por ser 

renovável, mais leve, de rápida montagem, por permitir obras secas, se ajustar devidamente a 

métodos de pré-fabricação, causar baixo impacto ambiental e demostrar ótima relação a meio 

de resistência mecânica e peso. 

Assim, como material, dentre vários outros atribuídos à construção civil, reúne 

particularidades que a elegem por meio de muitos aspectos, acima de tudo tratando-se da 

sustentabilidade, um material construtivo de alto desempenho. Hoje, segundo Aflalo. M. et al. 

(2005), a madeira ocupa uma posição cada vez mais significativa no mercado de construção, 

especialmente no residencial. O pensamento ecológico e a busca de um ambiente saudável e 

confortável seduzem novos consumidores na escolha da construção em madeira, dado que é o 

único material estrutural renovável. 

 Entretanto, apesar de suas vantagens, a madeira também tem suas desvantagens, 

tratando-se de um material de origem natural. Para Ritter e Morrell (1990), a partir do instante 

em que nasce a árvore, a madeira fica sujeita a sofrer deterioração por uma vasta variedade de 

agentes. Aliás, se a madeira não for adequadamente conservada e tratada, possíveis problemas 

poderão aparecer, por efeito de degradação de origem estrutural, química, física ou biológica. 

Diante do exposto, os arquitetos e engenheiros quando determinam projetos que aplicam 

a madeira como elemento principal na construção devem ter conhecimento dos possíveis 

agentes no qual as edificações ficaram expostas, para assim definirem os sistemas de proteção 

e detalhamentos construtivos, que irão assegurar a vida útil das construções e evitar patologias. 

Em virtude de conhecer os principais problemas que aparecem em casas de madeira, 

vista a importância de evitar ocorrências de degradação, conseguir identificar anomalias e ter 

conhecimento das degradações que podem surgir, este trabalho apresenta as deteriorações 
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encontradas em algumas casas de estrutura em madeira de Maringá, de forma a garantir maior 

conhecimento em causas e ocorrências de patologias em madeira. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 PATOLOGIA EM ESTRUTURAS DE MADEIRA 

 

Helene (1992) descreve a patologia como parte da Engenharia que estuda os sintomas, 

os mecanismos, as causas e as origens dos defeitos das construções civis, ou seja, é o estudo 

das partes que compõem o diagnóstico do problema. Ainda para o autor, quando surge uma 

patologia deve-se fazer um diagnóstico completo sobre todos os aspectos dela, esclarecendo os 

sintomas, mecanismos, origem, causas e consequências.  

Na maioria das vezes, os problemas patológicos podem ser identificados por 

manifestações externas, as quais aparecem apenas depois de iniciado a execução da construção 

e ocorrem com maior frequência no período de uso. Normalmente, quanto mais rápido forem 

feitas as manutenções, os custos serão menores, mais fáceis de realizar e duráveis (HELENE, 

1992). 

 Calil Jr. et al. (2006) explica que muitos agentes ambientais podem prejudicar a madeira 

ao longo dos anos. Porém, o projetista pode promover a durabilidade aplicando a combinação 

de 3 (três) fatores: 

 

 Melhor detalhamento de projeto cuja finalidade é um projeto mais 

eficiente 

- proteção contra chuva e raios solares;  

- drenagem rápida da água;  

- secagem das áreas úmidas.  

  

 Tratamento preservativo 

- tratamento superficial;  

- preservação química sob pressão.  

  

 Inspeção, manutenção e reparos 

A inspeção corresponde a vistorias periódicas e sistemáticas, para a avaliação 

de sinais de deterioração, tais como: descoloração, áreas úmidas, goteiras, 

etc. A manutenção e os reparos têm por finalidade: remover sujeiras para 

evitar formação de acúmulos de umidade; desentupir e limpar as calhas e os 

drenos de água; reparar coberturas e telhas; adicionar coberturas onde 

necessário; refazer os acabamentos protetores no tempo adequado (CALLIL 

JUNIOR, 2006, p. 58). 
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Para Helene (1992), na maior parte dos casos, os problemas patológicos evoluem e 

tendem a piorar com o passar do tempo e ocasionarem outros problemas relacionados ao 

inicial. 

 

2.2 AGENTES DE DETERIORAÇÃO DA MADEIRA 

 

Segundo Mendes e Alves (1988), a degradação da madeira pode ocorrer por diferentes 

motivos, deste modo, é importante saber a causa da deterioração para que o problema seja 

resolvido de forma específica e eficaz. Já para Pfeil W. e Pfeil M. (2012), a madeira está sujeita 

à ação do fogo, a degradação biológica e a de defeitos naturais. 

Para Cruz (2001), não é a idade por si só da madeira que prejudica suas características. 

Uma vez que é fácil achar peças em madeiras com auto ou baixo nível de degradação, bem 

como encontrar diferentes exemplos de estruturas, peças, construções em madeira com mais de 

cem anos e estarem em ótimo estado de conservação. 

Tanto Cruz (2001) como Mendes e Alves (1988) concordam que a degradação aparece 

por meio das ações químicas, físicas, biológicas e mecânicas em que a madeira está sujeita. 

Já para Arriaga et al. (2002), os danos encontrados nas estruturas de madeiras devem-

se a 3 tipos de patologias, sendo elas: patologia de origem biótica, patologia de origem abiótica 

e patologia de origem estrutural. Conforme Calil Jr. et al. (2006) e Titter e Morrell (1990), a 

degradação da madeira afeta negativamente as suas propriedades, podendo ser atribuído, 

principalmente, por dois agentes: bióticos e abióticos.  

Brito (2014) apresenta os principais agentes de deteriorações da madeira, vejamos o 

Quadro 1, a seguir: 
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Quadro 1 – Principais tipos de deterioração da madeira. 

Agentes de deterioração da madeira 

Agentes bióticos: Bactérias 

  Fungos 

  Insetos 

  Perfuradores Marinhos 

Agentes abióticos: Agentes Físicos 

  Agentes Químicos 

  Agentes Atmosféricos ou Meteorológicos 

Fonte: adaptado de Brito (2014). 

 

2.3 DEGRADAÇÃO DA MADEIRA POR AGENTES BIÓTICOS 

 

Para Calil Jr. et al. (2006, p. 59), “os agentes bióticos são principalmente os fungos, 

insetos e furadores marinhos. Estes organismos necessitam de algumas condições para sua 

sobrevivência, entre elas: temperatura, oxigênio, umidade e fonte adequada de alimento, 

geralmente a madeira”. 

 

2.3.1 Carunchos 

 

Para Cruz (2001), os carunchos são insetos que, normalmente, atacam a madeira seca. 

De ciclo larvar, as fêmeas depositam os ovos em fendas da madeira, gerando novas larvas, que 

penetram na madeira iniciando galerias. Depois da fase larvar transforma-se em pupa (inseto 

na fase adulta), que fazem buracos na madeira como forma de saída. O ataque pode ser 

identificado pela existência de ruído, orifícios e serragem.  

 

2.3.2 Cupins 

 

Existem aproximadamente 2.200 espécies de cupins identificadas. Todas as espécies de 

cupins vivem em colônias permanentes, exibem um sistema de castas e sua fonte de alimentação 

é a celulose (BERTI FILHO et al., 1993, p. 8). Somente 10% desses insetos causam problemas 



8 

 

nas áreas urbanas e rurais. Esses denominam-se de cupins-pragas e precisam ser controlados. 

Atacam madeira de cobertura, forro, jardins e móveis (SILVA; ATHAYDE SOBRINHO, 

2007). 

Segundo Moreschi (2013), o reconhecimento de cupins na madeira é dado pela 

identificação de pequenos excrementos e túneis, que podem surgir próximo à madeira. Esses 

insetos fazem galerias dentro da madeira, típico dano causado por cupins. 

Os cupins podem ser separados em dois grupos. O primeiro grupo são os que vivem em 

madeira, estes arruínam o madeiramento das construções, assoalhos, batentes, portas, entre 

outras peças de madeira. O segundo grupo são os dos cupins que vivem no solo e árvores, estes 

são responsáveis em prejudicar principalmente a área agrícola, como pastagens e cercas 

(BERTI FILHO et al., 1993, p.8). 

A casa do cupim, ou seja, onde eles habitam, é conhecido por cupinzeiro ou ninhos. Os 

cupinzeiros podem ser em forma de murundu ou subterrâneo. O ninho, na maioria das vezes, 

se encontra na própria casa, externamente, no madeiramento ou dentro do forro. Em outros 

casos, o ninho pode estar a uma distância de até 100m, quando isso acontece os cupins chegam 

nos edifícios por meio de túneis construídos por eles (SILVA; ATHAYDESOBRINHO, 2007). 

 

2.3.3 Fungos 

 

Ataques por fungos é o problema mais comum em deterioração. Os fungos são 

responsáveis pelo apodrecimento da madeira. Como a madeira é higroscópica, ou seja, absorve 

água, proporciona um ambiente favorável de alta umidade para o desenvolvimento do mesmo. 

Com o apodrecimento, a madeira perde resistência, descoloração, desintegração entre outros.  

Os lugares mais comuns de ataque por fungos incluem locais com alta umidade relativa, 

vazamentos no telhado, pontes e por falhas de projeto estrutural. Onde a umidade possui média 

menor que vinte por cento, não há possibilidade de deterioração na madeira (CALIL JR. et al., 

2006, p. 59). 

Cruz (2001) explica que como a propagação de fungos depende de umidade, comumente 

podridão aparece em específicos pontos da cobertura, paredes externas e próximas de 

canalizações. O apodrecimento da madeira pode ser identificado pela mudança de coloração e 

aspectos, junto com perda de resistência e peso. 

Para Moreshi (2013) estão entre os principais agentes de degradação da madeira. São 

causadores de manchas, podridão mole, podridão parda, podridão branca e bolor. Sua fonte de 

alimentação é a madeira. Para que desenvolvam, faz-se necessário alguns requisitos, sendo 
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favorável a temperatura em torno de 24 a 32 graus Célsius, oxigênio em concentrações maior 

ou igual a 1%, pH de 4,5 até 5,5 e teor de umidade superior a 20%. 

De modo particular, há faixas de teor de umidade na madeira considera ideais para os 

diversos fungos que se alimentam dela. Superior a 20% U, fungos emboladores e manchadores. 

Com 20 até 40% U, fungos de podridão parda, também conhecido por podridão seca. De 40 a 

60% U, fungos de podridão úmida e com 30 a 80% U, fungos de podridão mole. 

Segundo Moreschi (2013), os fungos causadores de podridão parda degradam, 

principalmente, a hemicelulose e a celulose. A madeira atacada por eles quando seca exibe uma 

aparência levemente queimada, obtendo coloração parda. Também ocorre o aparecimento de 

fissuras perpendiculares e paralelas que eventualmente se juntam formando blocos.  

Já os fungos de podridão branca atacam, primeiramente, a lignina. Segundo Moreschi 

(2013), a madeira perde sua aparência lustrosa juntamente com a sua cor natural, tornando-se 

uma madeira esbranquiçada por causa da destruição de seus pigmentos. Também é comum 

aparecer linhas escuras delimitando o local atacado e não atacado.  

O ataque por fungos causadores de podridão mole se limita apenas à superfície da 

madeira, quando a madeira está úmida a região com podridão fica mole e quando seca fica 

áspera, com fissuras e com uma coloração mais escura.  

Segundo Mendes e Alves (1998), a degradação dos fungos de podridão mole é lenta 

quando comprada com a degradação de fungos de podridão branca e fungos e de podridão 

parda.  

Para Moreschi (2013), a madeira ataca por fungos causadores de manchas, exibe 

coloração que a torna desvaloriza comercialmente. Os fungos machadores surgem a partir de 

hifas e somente o alburno é atacado. A respeito do bolor, o referido autor explica que 

aparentemente ao observar a madeira tem-se a impressão de que somente a sua superfície esta 

atacada pelos fungos emboloradores, mas na realidade as hifas penetram a região do alburno 

em profundidade. Os fungos causadores de bolor se desenvolvem nas madeiras quando estas 

ficam expostas a altas umidades relativas por um longo período.  

 

2.3.4 Bactérias 

 

Segundo Moreschi (2013), as bactérias atacam apenas madeira úmida e alimentam-se 

principalmente das células. Este ataque é de forma lenta, não ocasiona seria deterioração. O 

ataque pode ser identificado pelo aparecimento de perfurações, neste caso, chama-se 

“perfuração radial”, este tipo de dano torna a madeira mais higroscópica.  
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Para Ritter e Morrell (1990) as bactérias são seres unicelulares que agridem a superfície 

da madeira não tratada e exposta à alta umidade. Causa o aumento da permeabilidade e o 

apodrecimento na madeira. Este processo de apodrecimento bacteriano é considerado 

extremamente lento.  

 

2.4 DEGRADAÇÃO DA MADEIRA POR AGENTES ABIÓTICOS 

 

Apesar da deterioração da madeira ser tradicionalmente relacionada ao processo 

biológico, os agentes físicos também são responsáveis pela degradação. Normalmente esses 

agentes ocorrem de forma lenta, mas em locais específicos torna-se muito grave (RITTER; 

MORRELL, 1990, p. 13-22). Já para Calil Jr. et al. (2006, p. 59), “os agentes abióticos (não 

vivos) incluem os condicionantes físicos, mecânicos, químicos e climáticos. Embora 

destrutivos, os agentes abióticos podem também danificar o tratamento preservativo, expondo 

a madeira não tratada ao ataque de agentes bióticos”. 

 

2.4.1 Agentes mecânico 

   

Segundo Mendes (1988), a madeira sujeita a situações de movimentos de várias classes, 

está submetida de modo continuo a deteriorar pelo desgaste mecânico. Este pode tornar a 

madeira inútil. Além disso, muitas vezes, este tipo de degradação é ser confundido com ataques 

de fungos, em específico os fungos de podridão.  

Para Ritter e Morrell (1990), se pensarmos em ponte de madeira, a degradação física 

mais significativa para ela é a mecânica. Comumente o dano mecânico é provocado pela 

abrasão do veículo, acarretando superfícies desgastadas e redução da espessura de madeira.  

 

2.4.2 Agentes atmosféricos  

 

Segundo Ritter e Morrel (1990), entre as deteriorações mais perceptíveis da madeira 

algumas se resultam da luz solar. Quando a madeira é clara, sofrendo da ação da luz ultravioleta 

se torna escura, e a escura se torna clara, resultado da degradação – a lignina. Este tipo de dano 

penetra uma pequena camada da superfície deixando-a mais fraca, porém, não chega causar 

grandes problemas a resistência da madeira.  

A deterioração pelos agentes atmosféricos em específico a combinação da chuva e a luz 

solar ocasionam mudanças de textura e coloração, tornando a madeira com tonalidade 
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acinzentada, assemelhando à envelhecida. Estas mudanças consistem em uma decomposição 

química dos componentes da madeira (CRUZ, 2001). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a fundamentação deste trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica com 

livros, sites e artigos sobre as manifestações patológicas em estruturas de madeira. A 

metodologia aplicada compreende em um estudo de caso que foi realizado na cidade de 

Maringá-Paraná, durante o período de agosto de 2018, com o intuito de mostrar por meio de 

fotografias as deteriorações mais frequentes em casas de estrutura em madeira.  

As fotos foram tiradas durante visitas in loco em 11 residências da zona 8, localizadas 

nas ruas Ponta Grossa, Nova Esperança, Travessa Marialva, São Cristovão e Cariovaldo 

Ferreira. Para o resultado os números das casas foram ordenados em função das patologias 

encontradas. 

 

Figura 1 – Vista panorâmica (imagem de satélite) da localização das ruas na cidade de 

Maringá/Paraná 

 

Fonte: Google Maps (2018). 
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As Figuras 2, 3, 4 e 5, a seguir, foram tiradas das casas localizadas na zona 8, 

respectivamente, casa 1 na Rua Ponta Grossa; casa 2 na Rua Nova Esperança; casa 3 Rua 

Travessa Marialva; e casa 4 na Rua São Cristovão, as quais mostram a deterioração da madeira 

por razões de ataque de cupins.  

A Figura 2, tirada dentro de uma despensa, mostra o local onde ficava um cupinzeiro. 

Já nas Figuras 3, 4 e 5 por motivo dos cupins se alimentarem de nutrientes da madeira ela 

acabou rompendo, reconhecendo o ataque de cupins pela característica de parede mordida.  

 

 

 

         Figura 2 – Local onde havia cupinzeiro         Figura 3 – Degradação por cupins 

  
  Fonte: acervo da autora (2018).   Fonte: acervo da autora (2018). 

 

 

 

 

           Figura 4 – Degradação por cupins                    Figura 5 – Degradação por cupins 

  

                Fonte: acervo da autora (2018).                                Fonte: acervo da autora (2018). 
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As Figuras 6, 7 e 8 foram tiradas das casas localizadas na zona 8, respectivamente, na 

casa 5 rua Nova Esperança; casa 6 rua Nova Esperança; casa 7 rua Nova Esperança. 

Verificou-se que apresentam degradação na madeira em decorrência de fungos. As Figura 6 e 

7 foram tiradas de paredes externas, elas apresentam uma aparência de madeira queimada, 

característica de deterioração causada por fungos de podridão.  

Na Figuras 8 podemos observar uma alteração na cor da madeira, estando mais escura, 

demostrando também o ataque por fungos de podridão. O apodrecimento da madeira nestes 

locais é favorável, devido a parede e a cobertura estarem expostas à altas umidades, como a 

água das chuvas.  

 

      Figura 6 –Fungos de podridão                              Figura7 -Fungos de podridão 

   

    Fonte: acervo da autora (2018).   Fonte: acervo da autora (2018). 

 

 

Figura 8 – Degradação por fungos de podridão 

 

Fonte: acervo da autora (2018). 
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A Figura 9 foi tirada da casa 1 localizada na Rua Ponta Grossa, Zona 8 e a Figura 10 foi 

tirada da casa 8 localizada na Rua Nova Esperança, no mesmo bairro. Por meio das Figuras 9 e 

10 podemos observar a deterioração na madeira devido ao ataque de cupins, associada com o 

fungo de podridão, o aspecto de madeira queimada e a peça rompida como se tivessem sido 

mordidas caracterizam os agentes deterioradores. Estas Figuras foram tiradas das paredes 

externas, onde o contato com a água é maior. 

 

               Figura 9 – Cupins e fungos                                Figura 10 – Cupins e fungos 

     

              Fonte: acervo da autora (2018).                                       Fonte: acervo da autora (2018). 

 

 

A Figura 11 foi tirada da casa 6 localizada na Rua Nova Esperança, Zona 8 e a figura 

12 foi tirada da casa 9 localizada na rua São Cristovão, no mesmo bairro. As Figuras 11 e 12 

também foram tiradas de paredes externas, em ambas as fotos a madeira foi danificada por ação 

de carunchos.  

Na Figura 11 podemos notar a presença do inseto, devido a furos de forma oval 

identificados na madeira, estes orifícios são feitos pelos carunchos como forma de saída quando 

se tornam adultos. A Figura 12, por sua vez, mostra galerias que ocorreram durante a 

alimentação ou na formação de um ninho para o inseto.  
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                    Figura 11 – Orifícios na madeira                Figura 12 – Galerias na madeira 

  

                         Fonte: acervo da autora (2018).                             Fonte: acervo da autora (2018). 

 

 

A Figura 13 foi tirada da casa 10 localizada na Rua São Cristovão, Zona 8, e a Figura 

14 foi tirada da casa 11 localizada na rua Cariovaldo Ferreira, no mesmo bairro. 

Especificamente, a Figura 13 mostra parte de uma fachada em que abaixo da janela tem uma 

madeira danificada em virtude de agentes abióticos como a luz solar, vento, chuva e a 

sobrecarga da janela. Já a Figura 14, por razão de variações de humidade ambiente, o teor de 

água da madeira, consequentemente, é alterado, isto leva a variações dimensionais e também 

de resistência mecânica, causando o desenvolvimento de fendas, como mostrado na foto. 

 

        Figura 13 – Madeira danificada                              Figura 14 – Parede com abertura  

   

             Fonte: acervo da autora (2018).                                      Fonte: acervo da autora (2018).                                                
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3.1 OCORRÊNCIAS PATOLÓGICAS 

 

Percebeu-se por meio das fotografias que todas as casas onde foram realizadas as visitas 

in loco possuíam patologias na madeira. As degradações na madeira aconteceram em razões de 

fungos de podridão, carunchos, cupins, agentes mecânicos e agentes atmosféricos como 

mostrado no quadro a seguir. 

 

Quadro 2 – Patologias encontradas nas casas em estrutura de madeira 

 

Fonte: a autora (2018). 

 

Foram identificados pelas fotografias cinco casos em que houve deteriorações por 

cupins, cinco casos de deteriorações por fungos de podridão, 2 (dois) casos de deteriorações 

por carunchos e mais 2 (dois) casos por combinações de agentes atmosféricos e mecânicos. 

 

Gráfico 1 – Manifestações patológicas em ordem de ocorrências 

 

Fonte: a autora (2018). 

 

Casas Agentes de degradação

1 Cumpim e Fungos de podridão

2 Cupim

3 Cupim

4 Cupim

5 Fungos de podridão

6 Fungos de podridão e Carunchos

7 Fungos de podridão

8 Fungos de podridão e Cupim

9 Caruncho

10 Mecânico/atmosférico

11 Mecânico/atmosférico

QUADRO DE RESULTADOS

5 5

2 2

Cupins Fungos de podridão Carunchos Mecânico/atmosférico
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Foi verificado que as causas mais frequentes de deteriorações em estruturas de 

madeira ocorreram devido aos cupins e fungos de podridão, ou seja, os problemas patológicos 

com maior ocorrência sucederam por agentes bióticos, como mostrado no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 2 – Causas mais frequentes de deterioração  

 

Fonte: a autora (2018).   

 

Diante do exposto, 86% das causas de deterioração ocorreram por agentes abióticos, em 

que cupins, fungos de podridão e carunchos fazem parte deste grupo e 14% por agentes bióticos, 

os quais se referem à combinação dos agentes mecânicos/atmosféricos.  

As casas visitadas eram antigas, para tanto não só casas antigas, como também as novas 

podem apresentar patologias, todavia esses problemas poderiam ser eliminados ou minimizados 

com reparos, manutenções e precauções do usuário e construtor, frente à edificação. Nas 

fotografias pode ser constatado que ouve negligencia nessa parte.   

Neste contexto, como o grau de deterioração na madeira está avançado no caso de um 

eventual reparo, considerando a situação que se encontra as madeiras seria necessário substitui-

las, em outras palavras, trocar as madeiras danificadas por novas. 

 

 

 

 

Agentes Bióticos
86%

Agentes Abióticos
14%

Causas de deterioração

Agentes Bióticos

Agentes Abióticos
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4. CONCLUSÃO 

 

Por meio de fotos tiradas em visitas in loco foi possível visualizar manifestações 

patológicas, constatando-se que a maioria das deteriorações das casas em estruturas de madeira 

da zona 8, em Maringá-PR, foram causadas por agentes bióticos, em especifico o cupim e os 

fungos de podridão, também foram identificadas deteriorações de origens abióticas, porém, 

ressalto os agentes bióticos como a causa principal. 

É importante enfatizar que todas as casas visitadas apresentaram patologias na 

madeira. Também é importante saber que as diferentes condições de desenvolvimento e 

particulares características de agentes formam patologias que são provocadas pelos aspectos 

também diferenciados. 

Por fim, os problemas patológicos geralmente podem ser identificados por 

manifestações externas, ocorrendo com maior frequência no período de uso, contudo, um 

programa eficiente de combinações de detalhamento de projeto, tratamento preservativo, 

inspeção, manutenção e reparos asseguram durabilidade na madeira. 
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