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RESUMO 

Em virtude da importância dos telhados para a preservação dos monumentos, procura-

se nesta dissertação estudar as estruturas de cobertura da arquitetura religiosa de Antônio José 

Landi, arquiteto italiano que veio ao Brasil contratado pela Coroa portuguesa. A vida e obra 

deste artista é tratada brevemente neste estudo, bem como contextualiza-se a cidade de Belém 

na qual suas obras mais importantes foram construídas. O manuscrito de Landi sobre a flora 

amazônica é estudado e comparado com os relatos de outros viajantes, analisando-se as 

espécies de madeira utilizada no século XVIII. 

Algumas igrejas de Landi foram utilizadas para se avaliar o comportamento estrutural 

dos sistemas de cobertura, registrando a sua tipologia construtiva, detalhando as suas 

sambladuras e identificando as espécies vegetais encontradas. Visando facilitar o 

entendimento destes telhados, apresenta-se as características da madeira e destaca-se as 

tipologias dos sistemas de cobertura mais utilizados nas edificações históricas.

 

Palavras-chaves: Sistema de Coberturas, Arquitetura Religiosa, Landi, Belém, Madeira, 

Sambladura, Preservação. 
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ABSTRACT 

 

Because of the importance of the roof for the preservation of monuments, the aim of 

this dissertation is to study the structure of coverings of religious architecture designed by 

Antônio José Landi, Italian architect who came to Brazil hired by the Portuguese Crown. The 

life and work of this artist are briefly covered in this study, as well as a contextual visit to the 

city of Belém, where his most important constructions were built. Landi's manuscript about 

the Amazon flora is studied and compared to the report of other travelers, analyzing the 

wooden species used in the 18th century. 

Some of Landi's churches were used to verify the structural behavior of covering 

systems, registering their constructive typology, detailing their joining and identifying the 

wood species found. In order to facilitate this roof's understanding, the characteristics of the 

woods are presented, as well as the typology of covering system more used on historical 

buildings are emphasized. 

Key-Words: Structure of Covering,  Religious Architecture, Landi, Belém, Wood, Joining, 

preservation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A principal fonte de degradação de uma edificação é o efeito nocivo da água, a qual já 

preocupava Vitrúvio, assim como a outros estudiosos, desde a antiguidade. Nos edifícios 

antigos, a infiltração de água por capilaridade ascendente ou descendente pode provocar 

incremento de umidade na parede, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de 

microrganismos e eflorescência de sais que se manifestam com a presença da água, 

provocando certa degradação nas paredes, que é popularmente chamada de “lepra”. 

Manter a cobertura em perfeito estado de conservação é fundamental para evitar a 

penetração de águas pluviais no edifício, as quais, entre outros danos, provoca a degradação 

dos materiais construtivos do monumento. Na maioria dos casos, as estruturas dos telhados 

encontram-se ocultas pelos forros, que nas edificações antigas geralmente são de madeira, em 

estuque1 ou em abóbada de tijolo, tornando-se importante a sua preservação como obra de arte 

integrada à edificação. Desta forma, a manutenção preventiva da cobertura deve ser prioritária 

para evitar problemas como o deslocamento de telhas e o entupimento da calha, cujos efeitos 

danosos somente serão percebidos quando afetarem o forro ou a parede. Muitas vezes a 

deterioração causada na estrutura de cobertura pode chegar a afetar, inclusive, a estabilidade 

do monumento. 

No caso dos monumentos históricos, a preocupação com o estado de conservação é 

maior, visto que se torna fundamental preservá-los para, desta forma, manter viva a memória 

ou identidade coletiva. Conforme observa Le Goff, “a memória é um elemento essencial do 

que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades 

fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje [...]”2. Através de seus monumentos, os 

habitantes da cidade não esquecem as suas origens e a sua história, pois essa, prolongando-se 

na dúplice infinidade do passado e do futuro, pode assegurar a imortalidade sobre a terra3. 

                                                 
1 Argamassa feita de gesso ou cal, areia fina ou pó de pedra, revestindo trançado de metal ou treliça de madeira, 
que se usa como parede secundária, forro e ornamento. ÁVILA, Affonso; GOTIJO, João Marcos Machado; 
MACHADO, Reinaldo Guedes. Barroco mineiro: glossário de arquitetura e ornamentação. Ensaio introdutório 
de Affonso Ávila. 3. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro; Centro de Estudos Históricos e 
Culturais, 1996. (Coleção Mineiriana). 
2LE GOFF, Jacques. História e memória. Trad. Bernardo Leitão [et. al.]. 4. ed. Campinas/SP: Ed. da UNICAMP, 
1996. (Coleção Repertórios), p. 476. 
3ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. Trad. Mauro W. Barbosa de Almeida. 5. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2000. (Coleção Debates, Política, n. 64). 
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Para a preservação de um monumento, a manutenção da sua estrutura de cobertura é 

determinante. Observa-se que, constantemente, os projetos de restauração não contemplam 

todas as pesquisas necessárias para a preservação da cobertura no que tange à tipologia 

construtiva, comportamento estrutural e análise do material utilizado. Na maioria das vezes, a 

recuperação da cobertura tem a finalidade de apenas não provocar danos e degradação ao 

corpo do monumento, mas acontece que ela em si representa um patrimônio cultural da 

ciência e da tecnologia a ser estudado à profundo.  

Justificando também a importância deste estudo, deve-se considerar o fato de que, o 

Programa Monumenta, ora em implantação em várias cidades do Brasil, inclusive em Belém, 

publicou em 2005 um Caderno de Encargos com as diretrizes para a intervenção em um 

monumento histórico. No item referente às coberturas de madeira, esta publicação recomenda 

que as estruturas sejam executadas de acordo com o projeto executivo, seguindo as normas da 

ABNT e acrescenta a preferência pelo uso de madeiras do tipo folhosas, sem apresentar 

defeitos4. Observa também a necessidade de se retirar uma amostra de cada partida de 

madeira destinada à obra para serem ensaiadas em laboratório especializado, verificando-se  

as exigências do projeto.  

É curioso perceber que esse Programa não destaca a importância em manter-se o 

sistema estrutural original da cobertura e recomenda ensaios para as novas madeiras que serão 

utilizadas durante a restauração, não indicando ensaios para os materiais que foram 

originalmente aplicados nestas coberturas, nem a identificação botânica das espécies vegetais 

encontradas. 

Muitas vezes, devido ao difícil acesso para periódicas vistorias, a percepção de 

possíveis danos nas peças do telhado torna-se problemático, impedindo observar aspectos tais 

como a infiltração de água. As extremidades das tesouras, que estão em contato com as 

paredes, são sempre as mais atingidas, considerando que neste local a umidade costuma ser 

elevada, necessitando de um sistema de impermeabilização no local do engaste. A degradação 

da madeira é causada pela ação de agentes abióticos e principalmente por agentes bióticos, 

tais como insetos xilófagos e fungos, que encontram nestas situações um microclima 

adequado para desenvolverem-se. 

                                                 
4 BRASIL. Ministério da Cultura. Programa Monumenta. Cadernos de encargos. Brasília, DF, 2005. (Programa 
Monumenta. Cadernos técnicos, 2). 
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As estruturas antigas das coberturas, construídas com madeira lavrada e seções com 

grandes dimensões em função da segurança e eram quase sempre superdimensionadas para 

atender aos esforços solicitantes. Já que na época não havia métodos para se calcular a 

estrutura, como podemos realizar atualmente, tinham a sua resistência determinada de forma 

empírica.  

A preocupação com a avaliação da resistência da madeira começou no Século XVII, 

aumentando consideravelmente a partir do Século XVIII, sendo deste período os primeiros 

ensaios efetuados no Brasil. Como observa Cybèle Santiago, “os cálculos recomendados para 

as peças de madeira eram voltados para finalidades específicas, como a sua utilização em 

estruturas de telhados e pisos”5.  

Esta dissertação apresenta o estudo de estruturas de cobertura de algumas igrejas de 

Belém projetadas pelo arquiteto italiano Antônio José Landi, que chegou à cidade em 1754 

como membro da comissão de técnicos responsáveis pela demarcação da fronteira americana 

entre Portugal e Espanha. Estuda também as características da tipologia construtiva destas 

estruturas, pretendendo, desta forma, incentivar o registro das técnicas antigas utilizadas nas 

igrejas, visto que muitas vezes, ao se realizar a intervenção no telhado, os responsáveis optam 

pela substituição total da estrutura original existente por outra com tipologia diferente, sem 

qualquer registro da memória do sistema original. O estudo da coerência estrutural e a 

identificação do material lígneo utilizado têm como finalidade facilitar o processo de reforço, 

consolidação e restauração desta estrutura, quando isto for necessário. 

A escolha pelo estudo das estruturas de cobertura das obras de Landi deve-se à 

importância dos projetos deste arquiteto para a cidade de Belém, na qual realizou intervenções 

monumentais que provocaram mudança na escala volumétrica da cidade. Estas obras foram 

construídas no período em que a cidade adquire maior importância, tornando-se sede da 

Capitania do Grão-Pará e Maranhão. Destaca-se também a preocupação de Landi em 

representar nos cortes as estruturas de cobertura, tanto nos projetos de sua autoria quanto nos 

levantamentos realizados por ele dos monumentos da cidade de Bolonha. 

A pesquisa apresentada nesta dissertação possibilita o entendimento do 

comportamento estrutural das estruturas em “caibro armado” e tesouras compostas baseados 
                                                 
5 SANTIAGO, Cybèle Celestino. Estudo dos materiais de construção de Vitrúvio até ao século XVIII: uma visão 
crítico-interpretativa à luz da ciência contemporânea. Tese (Doutorado em Conservação do Patrimônio 
Arquitetônico), Universidade de Évora, Évora (Portugal), 2001a, p. 318. 
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na análise das estruturas de cobertura das igrejas de Landi em Belém (PA). Este estudo 

possibilitará a avaliação da reação no monumento dos esforços provocados pela tesoura. 

Atualmente é possível encontrar uma extensa bibliografia sobre a vida e as obras do 

arquiteto italiano Antônio José Landi, divulgada por vários autores de diferentes 

nacionalidades, fundamental para o conhecimento dos monumentos estudados. No entanto, 

não se encontram referências sobre as estruturas de coberturas destas edificações.  

À semelhança das pesquisas sobre Landi, os estudos sobre as coberturas das 

edificações antigas limitam-se à identificação da sua tipologia construtiva, como os 

importantes estudos de Paulo Santos6, Sylvio de Vasconcelos7 e João Emílio dos Santos 

Segurado8. É difícil encontrar estudos específicos sobre o comportamento estrutural destas 

tesouras, importantes para subsidiar as intervenções nas coberturas dos monumentos do 

passado. Entretanto, este assunto já está interessando a alguns estudiosos, como pode ser 

comprovado pelas pesquisas realizadas pelos italianos G. Bamonte, C. Ceraldi e E. Russo 

Ermolli9, que realizaram a verificação estrutural das tesouras paladianas do Palácio Real de 

Napoles, tipologia frequentemente encontrada em edificações históricas na Itália. Observa-se 

também os estudos sobre as coberturas realizados pelo italiano Gennaro Tampone10, os quais 

destacam a importância em avaliar as tesouras antigas, que necessitam de atenção especial e 

conservação cuidadosa. 

A metodologia adotada neste trabalho iniciou-se em bibliotecas públicas e particulares, 

complementada por visitas aos monumentos selecionados para o estudo das estruturas de 

coberturas, que foram cadastradas e desenhadas em CAD. Na oportunidade, realizou-se o 

registro fotográfico das mesmas, obtendo subsídios fundamentais para sua verificação 

estrutural. A análise da estrutura baseou-se nos gráficos fornecidos pelo programa 

educacional distribuído gratuitamente pela PUC-Rio. As entrevistas com profissionais que 

                                                 
6 SANTOS, Paulo F. Arquitetura religiosa em Ouro Preto. Rio de Janeiro: Kosmos, 1951. 
7 VASCONCELOS, Sylvio de. Arquitetura no Brasil: sistemas construtivos. Revisão e notas: Suzy P. de Mello. 
5. ed. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 1979. (Série Patrimônio cultural, n. 2). 
8 SEGURADO, João Emílio dos Santos. Trabalhos de carpintaria civil. 9. ed. rev. Lisboa: Livraria Bertrand, 
[196-?]. (Biblioteca de instrução profissional). 
9 BAMONTE, G.; CERALDI, C.; ERMOLLI, E. Russo. Construction of structural schemes for ancient timber 
structures. In: International Seminar on Structural Analysis of Historical Constructions, 3rd., 2001, Guimarães. 
Proceedings... Guimarães (Portugal): Universidade do Minho, 2001. p. 821-830.
10 TAMPONE, Gennaro. Acquaintance of the ancient timber structures. In: International Seminar on Structural 
Analysis of Historical Constructions, 3rd., 2001, Guimarães. Proceedings... Guimarães (Portugal): Universidade 
do Minho, 2001. p. 117-143. 
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trabalharam nas restaurações das igrejas também foram importantes para identificar as 

intervenções realizadas nas coberturas. 

Ao longo do texto, algumas citações foram transcritas, mantendo a língua original do 

documento consultado, para preservar a idéia do autor, porém foram traduzidas de forma livre 

em nota de rodapé para facilitar aos leitores o entendimento da obra. 

Inicialmente, procurou-se tratar dos aspectos gerais necessários para o entendimento 

dos monumentos estudados, tais como, as características da cidade de Belém, desde a sua 

fundação até o seu desenvolvimento, no Século XVIII, visando à melhor contextualização do 

local onde os monumentos projetados por Landi estão inseridos, permitindo assim uma visão 

panorâmica da cidade que o arquiteto encontrou quando chegou ao Brasil e na qual realizou 

intervenções significativas. 

Desde a descoberta do Brasil, os Tratados de Limites determinaram a divisão da 

América do Sul entre os dois Reinos Ibéricos, Portugal e Espanha, que disputavam o seu 

território. Estes limites foram revistos depois do Tratado de Tordesilhas, datado de 1498, visto 

que a base física do Brasil no início de 1700 era muito diferente daquela determinada pelo 

referido tratado. Durante o Século XVIII, foram realizadas diversas tentativas de resolver a 

questão de forma pacífica. Dentre estas ações, destaca-se a assinatura do Tratado de Madri, 

em 1750, considerado como o de maior importância.  

Com a finalidade de demarcar os limites estabelecidos neste Tratado, foi formada a já 

citada comissão, da qual Landi fez parte, o que motivou a sua vinda para o Brasil. A questão 

dos Tratados de Limites é aqui apresentada de forma que seja possível compreender os 

motivos do recrutamento de técnicos fora de Portugal, entre eles a contratação de Antônio 

José Landi, na Itália, e a finalidade da missão deste arquiteto-régio no Brasil. 

Para entender as obras de Landi, comenta-se um pouco da vida deste artista, 

destacando a sua formação de arquiteto na Academia Clementina em Bolonha e sua produção 

artística na Itália e em Portugal, quase toda baseada em gravuras e levantamentos 

arquitetônicos. No Brasil, registrou-se a sua viagem pela Amazônia, acompanhando a 

Comissão de Demarcação de Fronteiras, e sua permanência em Belém, cidade onde construiu 

as suas obras mais importantes e que escolheu para morar até o fim da sua vida. 
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Durante a sua permanência no interior da Amazônia, Landi estudou a fauna e a flora 

da região registrando as suas impressões em um manuscrito, que atualmente podem ser 

encontrados na Biblioteca Municipal do Porto, em Portugal. Este códice era acompanhado de 

desenhos que foram extraviados, não tendo sido encontrados até os dias atuais. Entre outros 

assuntos, Landi tratou neste manuscrito das árvores encontradas na Amazônia, descrevendo a 

sua aparência e indicando a utilidade da sua madeira.  

Assim como Landi, diversos viajantes estiveram na Amazônia para explorar a região, 

e tais visitas resultaram em relatos e informações sobre as madeiras da região, justificando, 

portanto o estudo de todas as expedições que estiveram na Amazônia, desde o Século XVII 

até o XVIII, época em que as obras estudadas foram construídas. A partir dos comentários 

sobre as espécies vegetais indicadas para a construção civil ou aquelas consideradas como 

“madeiras reais”, tenta-se identificar os nomes botânicos das referidas madeiras que foram 

citadas pelos viajantes por seus nomes comuns. Em seguida, analisam-se as descrições das 

espécies vegetais selecionadas, destacando-se as suas similaridades e divergências com o 

objetivo de identificar as espécies comumente utilizadas na construção civil naquele período e 

a melhor aplicação para as mesmas. 

Percebeu-se a necessidade de registrar as características das madeiras que, apesar de 

serem encontradas facilmente em livros de materiais de construção, são fundamentais para a 

avaliação do comportamento estrutural do sistema construtivo das coberturas avaliadas, pois 

as tesouras foram executadas em madeira.  

A Catedral e as Igrejas de Sant’Ana e do Carmo foram construídas no Século XVIII, 

com técnicas, tipologia construtiva e materiais de construção que normalmente eram 

utilizados neste período, mas que diferem da maneira como os prédios são edificados hoje em 

dia. Desta forma, as estruturas de coberturas antigas também são diferentes das estruturas 

atuais, tanto no seu sistema construtivo quanto no dimensionamento das peças. Ao comentar 

os telhados das obras estudadas, torna-se necessário um prévio conhecimento deste sistema 

estrutural para o entendimento do seu comportamento. É feita, então, uma explanação sobre 

as coberturas antigas e suas características peculiares, assim como são apresentados os 

principais tipos de sambladuras utilizadas nas estruturas de cobertura das igrejas estudadas, já 

que atualmente são poucos os carpinteiros que sabem como fazê-las. 
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Estas igrejas foram selecionadas por terem projetos de autoria de Landi ou por ter sua 

participação comprovada, e também por apresentarem abóbadas e/ou cúpulas de tijolo, 

sistema pouco utilizado no Brasil, tornando-as exemplares significativos da arquitetura 

religiosa de Belém. Outro fator determinante na escolha dos monumentos foi a presença de 

estruturas de cobertura ainda originais e a possibilidade de acesso ao interior da cobertura de 

forma que permitisse os estudos necessários.  

Amostras de madeiras da estrutura de cobertura foram retiradas para efetuar a 

identificação científica pelo Museu Paraense Emílio Goeldi com a finalidade de identificar os 

tipos de madeiras empregadas nas estruturas dessas igrejas projetadas por Landi, fato que, 

além de ser fundamental para o estudo da estabilidade do edifício, tem enorme importância 

para avaliar a compatibilidade das reintegrações e dirimir dúvidas sobre a procedência da 

madeira. Este é um fator imprescindível para um bom trabalho de conservação e restauração, 

visto que no momento da reintegração, o mesmo tipo de madeira deve ser aplicado, pois cada 

espécie vegetal possui comportamento físico-mecânico próprio. 

As estruturas das coberturas foram cadastradas para verificar a sua estabilidade, 

permitindo analisar se os sistemas construtivos utilizados são adequados e se produzem cargas 

inconvenientes nas paredes da edificação, bem como verificar se as mesmas poderão sofrer 

colapso devido a tais cargas. Nesta mesma oportunidade, as sambladuras foram cadastradas 

para preservar o registro das mesmas. 

Foram realizados alguns ensaios no laboratório do NTPR para a caracterização do 

material aplicado originalmente na igreja. Tais ensaios auxiliam no conhecimento da 

edificação e na verificação de cargas da estrutura.  

Viollet-le-Duc, no Século XIX, já observava que as edificações possuiam 

comportamentos próprios que devem ser estudados e bem conhecidos antes de intervir-se na 

obra. Ele destacava que “a natureza dos materiais, a qualidade das argamassas, o solo, o 

sistema geral da estrutura em cada ponto de apoio vertical ou ligação horizontal, o peso, a 

maior ou menor solidez das abóbadas, a maior ou menor elasticidade da construção, 

constituem temperamentos diferentes”11. 

                                                 
11 VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel. Restauro. Apresentação, tradução e notas: Odete Dourado. 2. ed. 
rev. e ampl. Salvador: Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, UFBA, 1994. 56 p. (Pretextos, Série b, Memórias, 
1), p. 25. 
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2 BELÉM E SEU ARQUITETO RÉGIO 

 
 



 

2  BELÉM E SEU ARQUITETO RÉGIO 

Para a melhor compreensão das obras estudadas e projetadas por Antônio José Landi, 

apresenta-se um breve histórico da cidade de Belém, desde a sua fundação até o seu 

desenvolvimento no Século XVIII, período que Landi chegou à cidade. Destacam-se também 

os objetivos dos Tratados de Limites, em especial do Tratado de Madri, responsável pela 

contratação deste arquiteto e dos demais técnicos para a realização das demarcações. Por fim 

abordam-se também a vida e a obra deste arquiteto régio, na Itália, sua terra natal e 

posteriormente em Portugal e Brasil. 

 
 
2.1 BELÉM: SUA FUNDAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

Nos primeiros anos de colonização do Brasil, logo após o seu descobrimento, os 

portugueses limitaram-se a instalar feitorias fortificadas com população temporária destinada 

a extrair o pau-brasil e comercializá-lo com a metrópole. Segundo Nestor Goulart12, a política 

colonial aplicada no Brasil tinha como finalidade dar uma retaguarda rural para os mercados 

europeus, sendo esta a diretriz básica da política colonizadora até quase o final do Século 

XVII. 

Visando um maior controle do território, Portugal aplicou, no Brasil, o sistema de 

Capitanias Hereditárias, modelo de colonização já utilizado nas ilhas da Madeira e Açores. 

Deste modo, a Coroa delegava a particulares a tarefa de colonizar o Brasil e isentava-se deste 

ônus. Porém, com o fracasso quase geral das Capitanias Hereditárias, os interesses de outras 

nações nas riquezas do Brasil, a descoberta de minas de ouro e prata no Peru e a gradativa 

perda de domínios portugueses no Ultramar, a Coroa resolveu, em 1549, intervir no Brasil, 

instituindo um Governo-Geral na cidade do Salvador, Capitania da Bahia, “situada quase no 

centro geométrico da costa conhecida13” e sendo escolhido Tomé de Souza para exercê-lo.  

A região norte do Brasil, ao contrário, permaneceu por muitos anos sem o interesse da 

Coroa Portuguesa. Os estabelecimentos missionários e as diversas expedições organizadas 

                                                 
12 REIS, Nestor Goulart. Notas sobre o urbanismo no Brasil. Primeira parte: período colonial. São Paulo: 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1995. (Cadernos de pesquisa do LAP. Série 
Urbanização e urbanismo, n. 8). 
13 SANTOS, Paulo F. Formação de cidades no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2001, p. 87. 
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pelos donatários e exploradores estrangeiros foram os responsáveis pelo conhecimento real da 

Amazônia. O padre jesuíta João Daniel, que viveu na Amazônia de 1741 até ser expulso em 

1757, conta que “sempre a cobiça do ouro, e o amor às riquezas foram no mundo o maior 

incitamento dos homens para as maiores empresas e mais árduas navegações [...]. Esta mesma 

cobiça do ouro foi a causa do primeiro descobrimento, e navegação do Amazonas14”.  

 A respeito desse imaginário, Renata Araujo observa que “no final do primeiro século 

da descoberta do Brasil, a região amazónica era sobretudo imaginada e concebida 

miticamente a partir dos relatos dos seus eventuais exploradores mais do que propriamente 

conhecida. E permanecia de facto, inexplorada15.” A falta de interesse pela Amazônia ocorre 

pelo fato da região ser menos exposta aos invasores inimigos que o litoral e devido às 

dificuldades, aos perigos e aos insucessos de alguns exploradores da região.  

Entretanto, a invasão de franceses, estabelecidos e fortificados, em São Luís, desde 

1612, obrigou Portugal a mudar de atitude e povoar a Amazônia para garantir a posse do 

território. A causa real da dominação de São Luís e das conquistas para o Norte, culminando 

com a fundação de Belém, foi o medo de que os inimigos pudessem estabelecer o domínio da 

entrada do rio Amazonas. 

Depois de várias batalhas, os franceses renderam-se e entregaram aos portugueses o 

Forte de São Luis em 4 de Novembro de 1615. No dia de Natal, deste mesmo ano, Francisco 

Caldeira Castelo Branco parte de São Luis, comandando uma expedição à foz do Rio 

Amazonas, com o objetivo de protegê-la e conseqüentemente fortificá-la, tendo recebido de 

Alexandre de Moura, Governador de Pernambuco, um regimento com as diretrizes da 

expedição ao Pará16. 

Em 12 de janeiro de 1616, a expedição de Castelo Branco encontra um sítio 

apropriado para estabelecer uma fortificação, denominando-a de Forte do Presépio, em 

referência à data que a expedição partiu do Maranhão. A esta região foi dado o nome de Feliz 

Lusitânia, origem da povoação de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Com a fundação de 

                                                 
14 JOÃO DANIEL, Padre. Tesouro descoberto no Rio Amazonas. Introdução de Leandro Tocantins. In: 
BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Anais da Biblioteca Nacional, v. 95 (1975). Rio de Janeiro, 1976. 2 v. t.1, 
p. 30. 
15 ARAUJO, Renata Malcher. As cidades da Amazónia no século XVIII: Belém, Macapá e Mazagão. 2. ed. Porto: 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1998. (Série 1. Ensaio 3), p. 76. 
16 ARAUJO, op. cit., 1998. 
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São Luis e Santa Maria de Belém, Portugal garantia o domínio da costa Norte e da entrada do 

rio Amazonas. 

A cidade de Belém não foge à característica da fundação de cidades portuguesas 

implantadas em sítios elevados, protegidos por falhas geológicas ou elementos naturais, como 

rios, lagos e pântanos, sempre tendo como finalidade a defesa do local contra inimigos 

internos e externos. Segundo Nestor Goulart, “facilitava-se desse modo a aplicação de um 

esquema defensivo elementar e o controle eficiente das vias de comunicação, fossem 

caminhos ou vias marítimas e fluviais”17.  

O sítio escolhido para construção do forte, foi um teso18, com cota aproximada de 7 

metros em relação ao nível do rio, delimitado pelo Rio Guamá, pela Baía de Guajará e pelo 

Alagado do Piri, que restringiam a sua expansão urbana (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Planta da 
cidade de Belém – 1771 
Neste mapa, mesmo 
adiantado no tempo, é 
possível observar a 
cidade ainda delimitada 
pelos seus elementos 
geográficos: o rio, a baía 
e o alagado do Piri 

Fonte: Araujo, 1998 
 

Manuel Barata declara que “a linha de fortificação abrangia, pelo lado de terra, parte 

da área que veio a ser a praça da matriz (depois largo da Sé), e tinha ao lado do Norte um 

portão de saída para a praia próxima, onde havia desembarcado Francisco Caldeira19”. No 

interior deste recinto protegido, foram construídas casas rústicas, cobertas com palha, para 

abrigo dos integrantes da expedição. A partir de 1619, quando os guerreiros tupinambás já 

                                                 
17 REIS, Nestor Goulart. Evolução urbana do Brasil: 1500/1720. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Pini, 2000a, p. 
126. 
18 Parte alta do terreno que, em uma superfície inundada, fica acima do nível das águas. 
19 BARATA, Manuel de Mello Cardoso. Fastos paraenses: as primeiras ruas de Belém. Revista do Instituto 
Histórico e Geographico Brasileiro, Rio de Janeiro, tomo 77, pt. 1, p. 111-129, 1915, p.116. 
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haviam sido dominados até a suas últimas aldeias do Rio Pará, a cidade foi crescendo para 

fora do recinto fortificado. 

 
Figura 2 – Mapa da cidade de Belém, elaborado pelos holandeses ca. 1640  

Fonte: Reis, 2000 

 

A imagem de Belém (Figura 2), encontrada por Nestor Goulart20, em Haia (Holanda), 

mostra a cidade cerca de 24 anos após a chegada de Castelo Branco. É possível observar que 

“Belém aparece murada, com uma única rua chegando à porta, que ficaria situada no eixo da 

terceira rua”21. Já neste período pode-se notar a presença de algumas residências e igrejas 

construídas extramuros, na área posteriormente conhecida como Campina.  

A Igreja Matriz, construída, em 1619, em frente ao forte delimita a forma da praça. A 

direção leste-oeste foi marcada pela construção, em 1622, da Capela de São João por Bento 

Maciel Parente, Capitão-Mor do Pará na época. Em 1626, o próprio Bento Maciel doa 

também um terreno no limite da rua do Norte para os Carmelitas Calçados construírem ali o 

seu convento e igreja, hoje Igreja do Carmo.  

                                                 
20 REIS, Nestor Goulart. Imagens de vilas e cidades do Brasil Colonial. Colaboradores Beatriz Piccolotto 
Siqueira Bueno e Paulo Júlio Valentim Bruna. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo; Imprensa Oficial 
do Estado; Fapesp, 2000b. (Uspiana- Brasil 500 anos). 
21 Ibid., 2000b, p. 397. 
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Figura 3 – Configuração e

Fonte: Adaptado de Arau
 

Belém ficou div

nascia na região panta

como Cidade, equiva

topografia, e o segund

cota de nível mais baix

do Padre João Daniel, “

Esta expansão 

cidades coloniais quan

a preocupação com a 

povoações em sítios pl

                                     
22 JOÃO DANIEL, op. cit.,
23 REIS, N., op. cit., 2000a.

 

Campina
 
spacial da Cidade de Belém no final do Século XVII 

jo, 1998 

Cidade 

idida em dois núcleos (Figura 3), separados pelo Igarapé do Piri, que 

nosa e desaguava na Baía do Guajará. O primeiro núcleo, conhecido 

lente ao núcleo de fundação era delimitado espacialmente pela 

o, conhecido como Campina, correspondia à área de expansão, com 

a, e possuindo maior espaço para o crescimento urbano. Na observação 

podia chamar-se sem exageração duas cidades”22. 

para fora do núcleo inicial da povoação ocorreu com freqüência nas 

do, de acordo com as observações de Nestor Goulart23, deixa de existir 

escolha de sítios elevados, que visavam à proteção e passam a surgir 

anos próximos às praias e aos rios, facilitando o acesso e a urbanização. 

            
1976, 2 v, t.1, p. 284. 
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A Igreja de Santo Antônio marcava o extremo leste da cidade. No caminho que ligava 

o núcleo original à igreja dos capuchinhos, estabeleceu-se o comércio, podendo esta área ser 

considerada como o eixo de expansão urbana mais importante da época24. Os capuchos da 

ordem de Santo Antônio foram os primeiros religiosos a desembarcarem em Belém e o 

hospício construído por eles na Aldeia do Una, na margem da Baía de Guajará, em 1618, foi a 

primeira casa religiosa do Pará25. Em 1627, construíram em Belém o convento e igreja dos 

frades da Ordem de Santo Antônio, na Campina. 

Para Renata Araujo, “a fundação do convento franciscano na Campina estabelece um 

paralelo com a instalação, feita no mesmo ano, da casa dos carmelitas na “Cidade”, 

demarcando ambas os limites da urbe, os quais se manterão até o século XVIII”26. Tanto o seu 

centro como a periferia encontravam-se já esquematicamente esboçados e pontuados por 

edifícios que funcionavam como marcos da expansão do desenho urbano, antes mesmo que se 

desse a ocupação dos lotes. 

Entre o Convento de Santo Antônio e a Cidade, foi instalado em 1640 o convento dos 

religiosos de Nossa Senhora das Mercês, nas margens da baía. Nas proximidades desse 

convento, foi construído em 1650 o primeiro Hospital da Santa Casa de Misericórdia, com sua 

capela sob a invocação de Santa Luzia27.   

No primeiro meio século da fundação de Belém, a povoação permaneceu estagnada 

devido à ambição por riquezas dos seus primeiros colonizadores, somente quando este sonho 

foi em parte desfeito, o cultivo da terra e colheita das “drogas do sertão”28 passaram a 

interessar aos colonos, tornando-se um empreendimento lucrativo. 

O Governador e Capitão Geral do Estado do Maranhão e Grão-Pará, Francisco Coelho 

de Carvalho, doa, em 1627, à Câmara de Belém, uma légua de terras para o patrimônio 

municipal29. A Câmara toma posse em 1628, fixando os marcos que delimitavam a légua 

patrimonial, porém em 1703 tudo já havia desaparecido, precisando a Câmara fazer um 

requerimento para uma nova medição das terras. 

                                                 
24 PENTEADO, Antônio Rocha. Belém: estudo de geografia urbana. Belém: CEJUP, 1968. v.1. 
25 CRUZ, Ernesto. História de Belém. Belém: Universidade Federal do Pará, 1973a. (Coleção Amazônica. Série 
José Veríssimo, v. 1), p. 55. 
26 ARAUJO, op. cit., 1998, p. 85. 
27 REGO, Orlando L. M. Moraes. Calendário histórico de Belém: 1616-1946. Belém: Imprensa Oficial do 
Estado do Pará, 1979. 
28 As “drogas do sertão” eram o cacau, baunilha, canela e raízes aromáticas recolhidas da mata. 
29 CRUZ, E., op. cit.,1973a. 
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Grande parte das intervenções ocorreu através de reformas sucessivas nas construções 

existentes, principalmente reconstrução das igrejas originalmente construídas em taipa, 

posteriormente edificadas em pedra e cal. Este foi o caso da Igreja do Carmo que, em 1708, 

começou a ser reconstruída e foi concluída somente em 1766, do Convento do Mercedários 

que inicia sua reconstrução em 1748 e da Igreja de Santo Alexandre que foi reformada em 

1700 e inaugurada em 1719. 

As maiores intervenções arquitetônicas ocorreram com a construção de duas casas 

conventuais no outro extremo do Piri: o Convento de São Boaventura, dos frades Antoninos 

da Conceição da Beira e Minho, que começou a ser construído em 1706, e o hospício de São 

José, dos franciscanos da Província da Piedade, em 1749. 

As ruas não eram calçadas tornando-se um pantanal na época das chuvas, pois não 

havia pedras no centro da cidade que pudessem ser utilizadas para a pavimentação. A primeira 

rua que teve calçamento com pedras irregulares foi a Rua do Paixão, em 1753, e somente em 

meados do Século XIX é que se começou a utilizar paralelepípedos importados da Europa30.   

Os caminhos para além da Campina atravessavam densas matas, onde eram 

construídas as “rocinhas”, edificações que constantemente eram objeto de encantamento dos 

viajantes que passavam pela cidade. Segundo Ernesto Cruz, eram “casas de campo ampla e 

avarandada, sem forro, como geralmente todas as moradias da época31”. As residências eram 

edificadas no centro do lote, com varandas espaçosas, sendo o terreno cultivado e com grande 

quantidade de árvores frutíferas plantadas. 

Sobre as casas de residências, o naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, que visitou 

Belém em 1784, descreve que 

o commum das casas em hum e outro bairro he serem terreas, mas não totalmente, 
são quasi terreas, porque supposto levantão algum pouco do nivel da terra, poucas 
são assoalhadas, e muito poucas se guarnecem de paredes de pedra e cal. A maior 
parte das paredes he de frontal32 e o methodo de as levantar consiste em levantarem 
os teyos, que de ordinário são de uacapu, ou sepipira, cujas extremidades fincão na 
terra, com a cautela somente de as não aguçarem; em vez de pregarem os caibros 
que atravessão para fazerem o engradamento, atão-nos com o timbó-titica, e sem 

                                                 
30 PENTEADO, op. cit.,1968, v.1. 
31 CRUZ, E., op. cit., 1973a, p. 185. 
32 O termo frontal designa qualquer parede interna que além de separar os ambientes de uma construção, suporta 
ou transmite cargas do telhado ou de outros pavimentos. (CORONA; LEMOS, 1972, p. 228). 
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adubarem o tijuco, nem muitas vezes fazerem uzo da colher e trolha, mesmo a mão 
vão embuçando o frontal33. 

No Século XVIII, o núcleo urbano de Belém ainda vivia ligado à metrópole: a Colônia 

produzia gêneros nativos que eram remetidos para a Europa e de Portugal vinham 

mercadorias para o consumo dos habitantes. As mercadorias eram pagas com novelos de 

algodão e gêneros nativos, pois as moedas de ouro, prata e cobre somente começaram a 

circular no Brasil com a lei de 12 de junho de 174834. 

Em 1751, Francisco Xavier de Mendonça Furtado foi nomeado por seu irmão 

Sebastião José de Carvalho e Melo35, Secretário dos Negócios Estrangeiros e da Guerra de D. 

José, para o cargo de governador do Grão-Pará e Maranhão e comissário das demarcações. 

Segundo Isabel Mendonça36, esta escolha fez parte de um plano previamente delineado que 

constituiu um dos eixos principais de aplicação da política de “despotismo iluminado” do 

ministro de D. José I. 

Com a chegada do novo governador, Mendonça Furtado, iniciou-se um novo período 

de desenvolvimento para a cidade, pois a partir desta administração, Belém passaria a ser a 

capital da Capitania agora denominada Grão-Pará e Maranhão. Apesar da denominação 

conjunta, as capitanias seriam divididas e seus dirigentes teriam contato direto com a 

metrópole. 

As missões jesuítas possuíam mais poder econômico e social que os estabelecimentos 

dos colonos, sendo os padres da Companhia de Jesus constantemente acusados de não 

ensinarem, nas missões, a língua portuguesa para os índios, preferindo a comunicação  por 

meio da língua local e de dificultar o acesso da população aos escravos indígenas, escolhendo 

sempre os melhores e mais aptos para si.  

Em conseqüência deste conflito, duas medidas foram tomadas em 1755: a lei de 

liberdade dos índios, que culminaria com a expulsão em 1759 dos representantes da 

Companhia de Jesus de todos os territórios portugueses e a criação da Companhia Geral do 

                                                 
33 FERREIRA, Alexandre Rodrigues. Diário da viagem philosophica pela Capitania de S. Joseph do rio Negro, 
com a informação [...]. Excerto da descrição da cidade de Belém do Pará e dos edifícios nela existentes, feitas 
por Alexandre Rodrigues Ferreira. In: MENDONÇA, Isabel Mayer Godinho. António José Landi (1713/1791): 
um artista entre dois continentes. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian; Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, 2003a. (Textos universitários de ciências sociais e humanas), p. 827.  
34 CRUZ, Ernesto. Belém: aspectos geo-sociais do município. Rio de Janeiro: Livraria J. Olympio, 1945. v. 1. 
35 Futuro Marquês de Pombal. 
36 MENDONÇA, op. cit., 2003a.  
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Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que importava mão-de-obra escrava da África, 

fundamental para o desenvolvimento da agricultura e indústria. 

 

2.2 LANDI NO QUADRO DA EXPEDIÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE FRONTEIRAS 

Landi deixou a Itália contratado pela Coroa Portuguesa como integrante da Comissão 

de Demarcação da Fronteira Americana em Portugal e Espanha, conforme havia sido 

determinado no Tratado de Madri. Desta forma, destaca-se os Tratados de Limites assinados 

pelas duas Monarquias Ibéricas, que tinham como finalidade rever os limites determinados 

ainda no Século XV pelo Tratado de Tordesilhas, e as atividades desenvolvidas pelos técnicos 

contratados para a realização da demarcação in loco dos limites fixados pelo Tratado de 

Madri. 

 

2.2.1 Os tratados e questões de limites 

A revisão dos limites da fronteira americana entre as duas monarquias ibéricas tornara-

se inevitável. Portugal havia avançado para muito além da linha limítrofe demarcada, no final 

do Século XV, pelo Tratado de Tordesilhas e cresciam as desavenças entre Portugal e 

Espanha no Sul. A presença dos luso-brasileiros na Colônia do Sacramento tornava-se uma 

ameaça à soberania espanhola. A Amazônia, ao contrário, apresentava-se desinteressante para 

a Espanha, possivelmente pela dificuldade de acesso à região. 

Segundo Aziz Ab’Saber 
a base física do Brasil, ao principiar o século XVIII, era profundamente diversa 
daquela que, mesmo numa interpretação liberal do Tratado de Tordesilhas, fora 
assentada no diploma de 1494. A expansão ao longo do litoral levara ao Oiapoc, no 
norte, e ao Prata, no sul. O rush do ouro estava determinando a ampliação da área 
oeste do mesmo modo que a “droga do sertão” explicava a façanha da incorporação 
do mundo amazônico37. 

 Houve diversas tentativas para a negociação de um acordo entre as duas nações. Em 

1715, foi assinado o Tratado de Utrecht, no qual a Espanha devolvia a Portugal a Colônia do 

                                                 
37AB’SABER, Aziz N. et al. Época colonial: do descobrimento à expansão territorial. Introdução de Sérgio 
Buarque de Holanda. 13. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 436 p., il. (História geral da civilização 
brasileira, tomo 1, v.1), p. 396. 
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Sacramento e a reconhecia como soberania portuguesa, porém não sendo delimitada neste 

tratado a fronteira oeste para onde convergiam os sertanistas. Depois do ataque espanhol 

sobre a Colônia, voltou à tona a gravidade da situação na região, e, em 1737, foi assinado, em 

Paris, um armistício em que, aproveitando-se do descuido português em não ter ocupado as 

terras adjacentes à Colônia do Sacramento, a Espanha conquistou o direito de posse da região. 

 Com a ascessão de Fernando VI, casado com a infanta portuguesa D. Maria Bárbara, 

ao trono espanhol foi possível uma nova tentativa de solucionar a questão dos limites 

americanos entre os dois países. As negociações sobre os limites ficaram sob os cuidados de 

D. José Carvajal y Lancaster, Ministro das Relações Exteriores, por parte da Espanha e do 

secretário do Rei D. João V, Alexandre de Gusmão, pelo lado português.  A Espanha ainda 

insistia na divisão determinada pelo Tratado de Tordesilhas e Portugal, ao contrário, conforme 

observa Aziz Ab’Saber 
sustentou a necessidade de se traçarem limites definitivos, desprezados os títulos de 
Tordesilhas, aceitando-se, como legítimas, as ocupações realizadas por cada uma 
das nações litigantes, preferidos limites traçados pelos acidentes fisiográficos, 
reconhecendo-se a Portugal o domínio sobre as terras adjacentes à Colônia do 
Sacramento e passando-se por fim à negociação de compensações, tendo em vista os 
interesses mercantis e de segurança das duas nações na região platina38. 

As argumentações de Alexandre de Gusmão foram fundamentais para a defesa dos 

interesses de Portugal e muito superiores às argumentações da Espanha, que hesitava em 

ceder a zona dos Sete Povos das Missões em troca da Colônia do Sacramento. Um mapa 

organizado por Alexandre de Gusmão e por sertanistas, religiosos e autoridades civis e 

militares, acrescido de um mapa enviado por um missionário jesuíta no Paraguai, fez com que 

a Espanha concordasse com a cessão e, a 13 de janeiro de 1750, era firmado o Tratado de 

Madri. 

                                                 
38 Ibid., 2003, p. 401. 
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Figura 4 – Mapa dos confins do Brasil com as terras da Coroa 
de Espanha na América Meridional, 1749. 

Fonte: Rio de Janeiro, 2005 

 

Durante as negociações do Tratado de Madri, ficou estabelecido que cada Coroa 

deveria nomear comissões para, juntas, realizarem a demarcação in loco, tanto ao Norte 

quanto ao Sul, elucidando o que havia sido acertado no texto do Tratado e dirimindo dúvidas 

que por ventura poderiam surgir. Como em Portugal não havia técnicos capacitados e em 

quantidade suficiente para a realização deste trabalho, a Coroa portuguesa precisou contratar 

profissionais em outros países, principalmente na Itália e Alemanha.  

 

2.2.2 A Comissão de Demarcação de 1750 

A contratação dos profissionais que iriam fazer parte da Comissão de Demarcação da 

fronteira americana entre Portugal e Espanha ficou a cargo do Frei Álvares de Gusmão, padre 

Carmelita Calçado, que deveria selecionar técnicos em outros países, preferencialmente 

católicos ou que não possuíssem divergências com a Coroa portuguesa. Os técnicos deveriam 
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“não só bem riscar, e lavrar as cartas geográficas, maz delinear perfeitamente vistas dos 

lugares mais notáveis, animais, plantas, índios, e outros objectos dignos de notícia39”. 

Em julho de 1750, os técnicos contratados esperavam em Gênova a partida para 

Lisboa. A Comissão era composta pelos astrônomos e matemáticos doutor João Ângelo 

Brunelli e padre Jesuíta Inácio Sanmartone, pelos oficiais capitães João André Swebel, 

Gaspar Gerardo de Groenfeld e Gergório Rebelo Guerreiro Amaro, pelos ajudantes Henrique 

Galluzzi, Adão Leopoldo de Beuning e Filipe Sturm, pelo tenente Manuel Goetz, por dois 

cirurgiões, o Padre Panck e António de Matos e pelo desenhador Antônio José Landi40. 

Para a demarcação das fronteiras foram criadas duas comissões: uma para a Região 

Norte e outra para a Região Sul, cada uma com três divisões. A comissão portuguesa 

responsável pelo Norte foi chefiada pelo Capitão-General do Grão-Pará e Maranhão, 

Mendonça Furtado e por parte da Espanha, D. José de Iturriaga; para o Sul, Portugal designou 

o Capitão-General do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrada e a Espanha escolheu o 

Marquês de Val de Lirios41.  

Em 1753, chegaram à cidade de Belém os técnicos integrantes da Comissão de 

Demarcação de Fronteiras, responsáveis por fixar os limites da Colônia entre Portugal e 

Espanha no Norte do Brasil. Mendonça Furtado parte para o Rio Negro em 1754, juntamente 

com os seus técnicos, para aguardar a comissão espanhola que tivera dificuldades em chegar a 

Mariuá42, local escolhido para o encontro das comissões, devido a instigações atribuídas aos 

jesuítas e à luta armada entre grupos indígenas na Região do Orinoco43. Os espanhóis 

chegaram ao povoado somente em 1759, quando Mendonça Furtado já estava em Lisboa. 

Percebendo a demora da comissão espanhola, Mendonça Furtado iniciou o 

levantamento geográfico da região, de onde obteve informações acerca dos problemas e 

limites a serem defendidos na demarcação. Os astrônomos e geógrafos foram encarregados de 

                                                 
39 ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, Brasil, Limites, Cx.1. apud MENDONÇA, Isabel Mayer 
Godinho. Portugal e Brasil: [1750-1791]. In: PORTUGAL. Comissão Nacional para as Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses. Amazónia Felsínea: Antônio José Landi: itinerário artístico e científico de um 
arquitecto bolonhês na Amazônia do Século XVIII. Lisboa, 1999b, p. 42. 
40 MENDONÇA, op. cit., 2003a. 
41 AB’SABER, op. cit., 2003. 
42 A aldeia de Mariuá, localizada às margens do Rio Negro, afluente da margem esquerda do Amazonas e situada 
a aproximadamente 400 km da sua confluência com o Amazonas, era uma missão fundada pelos carmelitas em 
1728 e foi elevada a vila em 1758 por Mendonça Furtado, com o nome de Barcelos, tornando-se a capital da 
nova Capitânia de São José do Rio Negro. Atualmente esta cidade localiza-se no Estado do Amazonas. 
43 AB’SABER, op. cit., 2003. 
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realizar mapeamentos e demarcações não somente ao longo da viagem, como também a partir 

de Mariuá que, segundo Augusto Titarelli e Mauro Bondi44, eram feitos com muita precisão. 

De posse destes dados, propôs a criação de uma nova capitania, a de São José do Rio Negro, e 

fortificações no Rio Negro e Branco, medidas estas executadas posteriormente. 

Com o falecimento em 1758 da Rainha D. Maria da Espanha e, no ano seguinte, do 

Rei Fernando VI, alterou-se os rumos das demarcações de limites com a subida ao trono 

espanhol de Carlos III, modificando a situação interna e a política externa da Espanha. 

Conforme observa Arthur Reis,  
os gastos altíssimos que já se haviam feito com as comissões demarcadoras e os 
incidentes a que havia dado margem estavam então, criando, nas duas Cortes, um 
forte estado de ânimos contrário ao prosseguimento dos trabalhos, 
conseqüentemente ao Tratado. Não foi difícil, por tudo isso, a Portugal e Espanha se 
entenderem para revoga-lo45. 

A 12 de fevereiro de 1761 foi assinado o Tratado do Pardo, constando de três artigos, 

cancelando o Tratado de Madri e retornando-se a situação anterior, ou seja, fronteiras 

indeterminadas. Este novo diploma era explicado e justificado pelas dificuldades decorrentes 

do desconhecimento geográfico das regiões por onde passavam a fronteira e pelos incidentes 

ocorridos durante as tentativas de demarcação. Arthur Reis destaca que “de acordo com o 

artigo 3º do Tratado do Pardo, as comissões demarcadoras seriam notificadas de seu teor e de 

seu imperativo para que suspendessem as respectivas atividades”46. 

O Tratado de Madri não foi um fracasso absoluto, pois durante os trabalhos da 

expedição, os técnicos levantaram mapas, exploraram rios, estudaram a natureza amazônica. 

Do ponto de vista político, construíram estabelecimentos fortificados, fundaram núcleos 

urbanos e criou-se a Capitânia de São José do Rio Negro que garantia para a Coroa 

portuguesa uma gigantesca área da Amazônia. Como conseqüência imediata do Tratado de 

Madri, verificou-se a valorização intensiva da Amazônia e a manutenção da soberania luso-

brasileira nesta área e no Mato Grosso, passando a ser uma constante bem programada da alta 

administração portuguesa47.  

                                                 
44 TITARELLI, Augusto; BONDI, Mauro David Artur. A expedição das demarcações: notas de viagem. In: 
PORTUGAL. Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. Amazónia Felsínea: 
Antônio José Landi: itinerário artístico e científico de um arquitecto bolonhês na Amazónia do Século XVIII. 
Lisboa, 1999. 
45 REIS, Arthur Cézar Ferreira. Limites e demarcações na Amazônia brasileira: a fronteira com as colônias 
espanholas. 2. ed. Belém: SECULT, 1993. v. 2. (Lendo o Pará; 15), p. 110. 
46 Ibid, 1993, p. 111. 
47 REIS, A., op. cit.,1993.  
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2.3 A VIDA DE ANTÔNIO JOSÉ LANDI 

Nas obras do arquiteto italiano Antônio José Landi, é possível identificar as 

influências da sua formação acadêmica obtida na Academia Clementina, em Bolonha, cidade 

que nasceu. Assim sendo, destacam-se as atividades desenvolvidas na Itália até ser contratado 

por Portugal como desenhador para integrar a Comissão de Demarcação de Fronteiras de 

1750. Em Portugal, produziu um álbum de gravuras para os monarcas deste reino enquanto 

aguardava sua partida para o Brasil. Já neste país, realizou as suas atividades na Comissão e 

teve a oportunidade de projetar diversas obras nas cidades do interior da Amazônia e em 

Belém, cidade esta que escolheu para morar.  

 

2.3.1 Landi na Itália e Portugal 

Para Giancarlo Roversi48, Landi nasceu dia 30 de outubro, uma e meia da manhã e 

segundo Isabel Mendonça49, ele nasceu dia 29 de outubro às seis e meia da manhã, porém esta 

divergência não será tratada nesta dissertação. Os dois pesquisadores estão de acordo que 

Landi nasceu na cidade de Bolonha, em outubro de 1713, e foi batizado na Catedral de São 

Pedro com o nome de Antonio Giuseppe Landi, apesar ter adotado na Itália o nome Giuseppe 

Antonio Landi e ter ficado conhecido em Portugal e no Brasil como Antônio José Landi. 

Descendente de uma família de intelectuais e com uma condição financeira razoável, 

Landi torna-se um artista muito bem conceituado, principalmente na Academia Clementina, a 

mais importante Escola de Belas Artes de Bolonha, onde estudou e lecionou. Isabel 

Mendonça50 destaca que o ensino da arquitetura na Academia Clementina não era aquele 

destinado aos construtores, pois se dirigia essencialmente a quadraturistas e a cenógrafos.  

A Escola de Arquitetura possuía quatro cursos principais: Arquitetura, Geometria 

Prática, Perspectiva e estudava-se também a paisagem e o ornato, incluindo a decoração 

arquitetônica e projeto de objetos. Para os alunos menos dotados, eram ensinados ramos 

secundários da pintura, como animais, paisagens e flores.   
                                                 
48 ROVERSI, Giancarlo. Os anos bolonheses: a casa e a família [1713-1750]. In: PORTUGAL. Comissão 
Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. Amazónia Felsínea: Antônio José Landi: 
itinerário artístico e científico de um arquitecto bolonhês na Amazónia do Século XVIII. Lisboa, 1999. 
49 MENDONÇA, op. cit., 2003a. 
50 MENDONÇA, op. cit, 2003a. 
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Landi foi aluno e discípulo do arquiteto e cenógrafo Ferdinando Galli Bibiena51. Na 

biografia dos mestres dessa instituição, Gianpietro Zanotti, secretário da Academia 

Clementina, escreve sobre Landi em notas manuscritas à margem da página que se refere a 

Ferdinando Bibiena: 

Questo Landi è un matto il più spropositato che sia al mondo, insomma matto, e poi 
matto. Ora è nostro accademico e ha fatto un poco più di giudicio[...]. Nessuno 
certamente è più innamorato dell’arte sua di quel chi egli il sia, ne la studia più 
profondamente. Gli si può presagire buona fortuna, e la merita perchè gli è 
onestissimo, piacevole poi, e buffone grazioso quanto può dirsi, ma sempre con 
saviezza e rispetto[...]52. 

Enquanto estudante de arquitetura ganhou por duas vezes o Prêmio Marsili de 

Arquitetura53, que “recompensava com medalhas de prata os seis melhores trabalhos nas três 

áreas de especialização, de acordo com temas de diferente dificuldade”54: prêmio de segunda 

classe em 1732, ocasião em que representa a fachada de uma igreja gótica, e prêmio de 

primeira classe em 1737, apresentando uma proposta para o edifício sede de uma academia, 

restando nos arquivos da Academia Clementina apenas uma planta e um corte. 

 Segundo Isabel Mendonça55, nos projetos premiados de Landi está presente a 

linguagem ornamental “bibienesca” e repetem-se alguns temas da tradição arquitetônica 

bolonhesa, como a utilização da coluna destacada, solenizando o espaço, e a constante 

presença de tribunas e varandas balconadas. 

Como era um excelente aluno e muito interessado, foi escolhido a 13 de novembro de 

1737 para exercer funções dentro da Academia, indicado por seu mestre Ferdinando Bibiena. 

                                                 
51 Ferdinando e seu irmão Francesco Bibiena eram quadraturistas, cenógrafos, criadores de festas e arquitetos. 
Trabalharam em diversas obras, não só na península Itálica como na Europa, com fama associada principalmente 
à atividade teatral. Na atividade docente junto à Academia Clementina, os irmãos foram uma influência decisiva 
na arte de Bolonha. Ferdinando (1657-1743) ocupou o cargo de “Diretor de Arquitetura” e também os cargos de 
“Vice-príncipe”, em 1719 e 1736, e de “Príncipe” em 1742; Francesco (1659-1739) foi “Diretor de Arquitetura” 
em 1732, 1733, e 1739, e “Príncipe” em 1736. (MENDONÇA, op. cit., 2003a, p. 66-75). 
52 Este Landi é um louco o mais despropositado que tem no mundo, em suma louco, e ainda louco. Agora é 
nosso acadêmico e obteve um pouco mais de juízo. Nenhum certamente é mais apaixonado pela sua arte do que 
ele, a qual estuda muito profundamente. Para ele pode-se prever muito sucesso, e o merece porque é 
honestíssimo, agradável portanto, e um gracioso brincalhão, o quanto pode dizer-se, mas sempre com prudência 
e respeito. ZANOTTI, Gianpietro. Storia dell’Accademia Clementina di Bologna aggregata all’Inatituto delle 
Scienze e dell’Arti. Vol. II, Lelio della Volpe, 1939, p. 214 apud MENDONÇA, op. cit, 2003a, p. 23. 
53 Segundo Isabel Mendonça, “estes trabalhos eram apresentados no final do ano lectivo e obedeciam a dois 
temas propostos, de diferente grau de dificuldade. Pela análise do conjunto dos desenhos premiados, pode 
concluir-se que os temas de segunda classe, mais fáceis, eram propostos aos alunos da formação acadêmica, 
enquanto os temas de primeira classe eram normalmente apresentados no final da aprendizagem”. 
(MENDONÇA, op. cit., 2003a, p. 92). 
54 MENDONÇA, op. cit., 2003a, p. 92. 
55 MENDONÇA, op. cit, 2003a. 
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Em 1747, Landi é aceito entre os 40 “acadêmicos de número”, tendo seu nome sido sugerido 

em primeiro lugar para preencher uma das vagas, indicação esta justificada pela sua 

capacidade de arquiteto e desenhador de arquitetura. 

Sua obra na Itália é pouco conhecida. Além da sua atividade didática na Academia 

Clementina, Landi preparou álbuns de gravuras, sempre possuindo folha de rosto com belas 

portadas e dedicados a uma pessoa homenageada. Na coleção de desenhos intitulada Racolta 

di alcune Facciate di Palazzi e Cortili de più riguardevoli di Bologna56 (Figura 5 e 6), Landi 

reproduz fachadas e cortili de edifícios civis e religiosos dos séculos XV e XVI da Cidade de 

Bolonha, indicando o seu respectivo arquiteto. Devido à exaltação à memória do seu mestre 

Ferdinando Galli Bibiena, falecido em 1743, acredita-se que este trabalho tenha sido realizado 

nesse ano. O álbum foi editado pela Stamparia Lelio della Volpe e dedicado ao Senador 

Ascanio Orsi, a quem Landi pede proteção.  

 
Figura 5 – Portada do álbum dedicado ao 
Senador Ascanio Orsi  

Fonte: Portugal, 1999 

Figura 6 – Palácio Bentivoglio 

Fonte: Portugal, 1999 

 

Na advertência aos leitores, Landi declara que estava preparando um segundo volume, 

com cinqüenta desenhos de “chiese, Palagi, Sale, e Scale, e tutte con le sue piante, con gli 

spaccati, i profili, e le facciate ancora, non solamente delle Fabbriche, che sono in città, ma di 

quelle sparse nel Territorio”57, álbum este que nunca foi publicado. Isabel Mendonça58 diz que 

as gravuras soltas e não numeradas, representando fachadas, plantas, cortes e perfis de igrejas 

                                                 
56 Coleção de algumas fachadas de edifícios nobres e pátios internos com maior reputação em Bolonha. 
57 Igrejas, Edificios Nobres, Salas, e Escadas, e todas com sua planta, com seus cortes, os perfis, e ainda as 
fachadas, não somente dos Edifícios, que são na cidade, mas daqueles espalhados no território. ROVERSI, 
Giancarlo. Edifici bolognesi del cinque-seicento delineati e incise da Giuseppe Antonio Landi. Bolonha: A. Forni 
Ed., 1981. 
58 MENDONÇA, op. cit., 2003a. 
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de Bolonha atribuídas a Landi por Marcello Oretti, provavelmente faziam parte desse volume 

(Figura 7). 

 

 
 
 

Figura 7 – Igreja das Irmãs de Jesus e Maria 
Atribuído a Landi o desenho da fachada, planta, corte transversal e corte longitudinal 

Fonte: Mendonça, 2000 
 

Outro conjunto de gravuras foi realizado por Landi com o título Disegni di 

architettura trati per lo più da fabbriche antiche e intagliate da G.L.59 São desenhos de portas 

e janelas de arquitetos famosos como Miguel Ângelo, Rafael, Paládio, Vinhola, Domenico 

Tibaldi, Bernini, Borromini, Antonio Torri, Francesco Bibiena e algumas idealizadas pelo 

próprio artista (Figura 8), que, na introdução, justifica a inclusão de desenhos seus como um 

incentivo aos estudantes de arquitetura. Este conjunto é dedicado ao arquiteto Gianfrancesco 

Buonamici, Accademico Clementino d’onore, a quem Landi faz muitos elogios à obra de 

reconstrução da Sé de Ravena. 

    
Figura 8 – Desenhos de arquitetura representados por Landi 
Respectivamente: janela de Miguel Ângelo, porta de Adrea Palladio, porta de Francisco Bibiena e janela de 
Landi. 

Fonte: Portugal, 1999 

                                                 
59 Desenhos de arquitetura retirados na sua maioria das construções antigas e entalhados por G.L. 

 26



 

Landi também elaborou um álbum dedicado a Santa Ana, Santa de sua devoção, com 

doze desenhos em perspectiva, todos numerados, porém somente alguns estão assinados60. 

Apesar de serem dedicadas a Santa Ana, são figuras de caráter profano com forte apelo 

cenográfico.  

A única obra arquitetônica de Landi que temos referência é o projeto de reconstrução 

da Igreja dos Agostinhos de Cesena, cuja estabilidade havia sido comprometida por um 

terremoto em 166161. Landi foi contratado em 1747, estando a obra prevista para começar em 

março de 1748. O projeto foi vistoriado pelo arquiteto pontifício Luigi Vanvitelli, que o 

aprovou e o considerou ótimo. O fato de Landi ter sido contratado pela Coroa portuguesa em 

junho de 1750, como desenhador, impediu a continuação do seu trabalho frente à obra da 

Igreja e a mesma somente chegou a ser concluída em 1777.  

Quando Landi foi contratado como desenhador, com a missão de desenhar mapas e 

documentar a história natural da região Amazônica, possuía 37 anos. Tinha uma carreira 

brilhante dentro da Academia Clementina, inclusive já tendo sido eleito como um de seus 

membros, e trabalhava como arquiteto na igreja de Cesena, porém preferiu deixar a sua terra 

natal para se aventurar nas distantes e misteriosas terras do Brasil. 

O falecimento do Rei D. João V e atrasos relacionados aos preparativos da viagem 

fizeram com que a partida da comitiva para o Brasil fosse adiada várias vezes, fazendo com 

que todos aguardassem por quase três anos em Lisboa. Enquanto esperava em Portugal, Landi 

fez um álbum de desenhos dedicados ao rei D. José I. Possivelmente seria um projeto para um 

panteão da monarquia portuguesa, que nunca foi realizado, constituído de dois desenhos 

alegóricos figurando D. José I e seu pai D. João V, dois sonetos escritos em italiano, 22 arcos 

triunfais e 21 mausoléus para todos os reis de Portugal, desde o início da nacionalidade62 

(Figura 9).  

                                                 
60 MENDONÇA, op. cit., 2003a. 
61 Ibid., 2003a. 
62 MENDONÇA, Isabel Mayer Godinho. Um panteão para os reis de Portugal? Um álbum dedicado a D. José 
por António José Landi. In: PORTUGAL. Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 
Portugueses. Amazónia Felsínea: Antônio José Landi: itinerário artístico e científico de um arquitecto bolonhês 
na Amazónia do Século XVIII. Lisboa, 1999a. 
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Figura 9 – Álbum de desenhos dedicados à D. José 
Alegoria à monarquia portuguesa, Arco Triunfal dedicado a D. João V e Mausoléu dedicado a D. José, 
respectivamente  

Fonte: Portugal, 1999 

 

2.3.2 Landi no Grão-Pará e Maranhão 

A expedição desembarca em Belém somente a 20 de julho de 1753 e outros problemas 

provenientes dos preparativos para a viagem à Bacia Amazônica vieram retardar a partida da 

comissão para o Rio Negro. Enquanto aguardava em Belém, Landi ajuda o astrônomo 

Brunelli nas medições da lua que este realizava. 

A Comissão Setentrional de Limites presidida pelo Governador e Comissário 

Francisco Xavier de Mendonça Furtado, parte em 2 de outubro 1754 para a aldeia de Mariuá 

no Rio Negro, local escolhido para o encontro com a Comissão Espanhola63.  

Apesar de ter sido escolhida uma época em que as chuvas eram menos constantes, as 

tempestades amazônicas eram motivos de preocupação, pois poderiam prejudicar a segurança 

da comitiva. A rota escolhida para chegar a Mariuá foi contornar a Ilha do Marajó ao sul e 

sudoeste, utilizando-se de igarapés e furos64 até alcançar o Rio Amazonas e por fim o Rio 

                                                 
63 A Comissão Espanhola chegou a Mariuá somente em 1759, quando o governador Mendonça Furtado e sua 
equipe já haviam deixado o local.  
64 Furo é a comunicação natural entre dois rios ou entre um rio e um lago, passagem muito comum e bastante 
utilizada pelas embarcações na ilha do Marajó. 
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Negro65. A expedição chegou a Mariuá somente em 28 de dezembro, sendo recebida com 

festividades pela população da aldeia. 

Os membros da comissão não se limitavam apenas a tarefa de demarcação de 

fronteiras, possuindo outros objetivos a serem cumpridos, como o reconhecimento da fauna e 

flora e o domínio da região. Renata Araujo66 explica que a possibilidade real de domínio e 

intervenção do território era resultado do conhecimento da área, reproduzido em mapas, cartas 

e plantas. A respeito do projeto transformador de Pombal na Amazônia, Giovanna del Brenna, 

expõe que era 
um proggetto globale che, a partire delle esigenze politico-militari di demarcazione 
delle sue frontiere – e di realizzazione di um eccezionale sistema difensivo – 
prevede l’esplorazione e il rilevamento cartografico del territorio; lo studio della 
fauna e della flora; la sperimentazione di nuove colture e – come in Terra di Lavoro 
e nella Spagna di Carlo III di Borbone – l’ utilizzazione e il potenziamento razionale 
delle risorse naturali mediante uma rete di città e villaggi di nuova fondazione, la 
ristrutturazione di quelli antichi e la conversione di mano d’opera da aree non più 
redditizie (isole delle Azzorre distrutte da terremoti, piazzeforti africane espugnate) 
ad aree produttive o strategiche67. 

Implantado pelo Governador Mendonça Furtado, este projeto pretendia desenvolver a 

agricultura na Região Amazônica, cuja economia estava baseada no sistema extrativista, sem 

o cultivo da terra, e no recolhimento de drogas do sertão, atividades estas que dependiam da 

mão-de-obra dos índios. Essa mão-de-obra estava principalmente sob o domínio dos 

religiosos da Companhia de Jesus, que além das missões, possuíam fazendas, engenhos e 

olarias e outros estabelecimentos.  

Enquanto aguardavam pelos membros da Comissão Espanhola, os técnicos realizaram 

levantamentos de toda a área. Nesse período, Landi desenvolveu o seu trabalho de 

desenhador, encarregado de desenhar mapas e documentar a fauna e flora da região, para o 

qual fora contratado e despertou a atenção de Mendonça Furtado para o seu talento como 

                                                 
65 TITARELLI; BONDI, op. cit., 1999, p. 164. 
66 ARAUJO, op cit.,1998. 
67 Um projeto global que, a partir das exigências político-militares de demarcação das suas fronteiras – e da 
realização de um excepcional sistema defensivo – prevê a exploração e o levantamento cartográfico do território; 
o estudo da fauna e da flora, a experimentação de novas culturas e, como em “Terra di Lavoro” e na Espanha de 
Carlos III de Borbone – a utilização e as potencialidades racionais dos recursos naturais mediante uma rede de 
cidades e vilas de nova fundação, a reestruturação daquelas antigas e a conversão de mão-de-obra de áreas não 
mais rentáveis (Ilha dos Açores destruídas pelo terremoto, Praça-Forte africana conquistada) para áreas 
produtivas ou estratégicas. DEL BRENNA, Giovanna Rosso. Storia della città come storia della utopie, da San 
Leucio all’Amazzonia pombalina. In: CARITA, Helder (Coord.); ARAÚJO, Renata (Coord.). Colectânea de 
estudos: universo urbanístico português, 1415-1822. Lisboa: Comissão Nacional para os Descobrimentos 
Portugueses, 1998, p. 76. 
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arquiteto. Em Barcelos, Landi teve a oportunidade de mostrar este seu talento trabalhando na 

Capela de Santa Ana, matriz de Barcelos, em construções efêmeras e organização de festas. 

A decoração realizada por Landi na Capela de Santa Ana, possivelmente consistia em 

pinturas de “quadratura”68, estilo de representação que aprendeu durante os seus estudos na 

Academia Clementina em Bolonha e adotado por ele em outras obras posteriormente. 

Infelizmente esta obra não chegou até os dias atuais, pois a capela foi construída muito 

próxima à margem do Rio Negro, sendo destruída pela inundação da maré na sua fundação.  

O próprio Landi chegou a fazer um projeto em 1785 para a reconstrução da Capela de 

Santa Ana, que nunca chegou a ser realizado. Segundo ele,  
il dessegno era di fare una capella rotonda, di diametro di quarenta palmi; ma come 
mi avide, che con il concorso dell’elesmosine non si sarebbe potuto condurla a fine, 
la ridussi in un parallelogramo di ... palmi in lungo, e 30 in largo, con altre tanto per 
la capella, che é per la metà del suo corpo69.   

A presença do arquiteto acompanhando Mendonça Furtado na fundação de Borba-a-

Nova70 não era por acaso. O Governador pretendia fixá-lo na povoação assim que casasse 

com a filha de João Baptista de Oliveira71. O casamento realmente ocorreu, porém Landi 

nunca chegou a habitar a vila. 

Para a nova vila, Landi foi encarregado por Mendonça Furtado de executar o projeto 

para a Igreja, Casa de Câmara e Cadeia e projeto do Pelourinho. Os edifícios foram 

construídos 12 anos depois, entretanto não se sabe se o projeto do arquiteto foi obedecido. 

Mesmo já tendo regressado a Belém, Landi projeta, a pedido do Frei Miguel de 

Bulhões, a igreja paroquial de Vila Viçosa de Camutá, a de Santa Ana do Gurupá e Santa Ana 

                                                 
68 A quadratura é um tipo de pintura em perspectiva que possui um grande peso cenográfico, utilizada com 
freqüência em Bolonha para constituir a composição retabular central ou para completar retábulos realizados 
com outros materiais. Segundo Mendonça, “embora a escola de quadratura bolonhesa fosse famosa desde a 
segunda metade do século XVI, associadas aos pintores-arquitectos do círculo de Vignola – Domenico Tibaldi, 
Tommaso Laureti, e Ottaviano Mascherino –, o seu verdadeiro fundador foi Girolamo Curti, conhecido por Il 
Dentone (1570 – 1632). A quadratura adquiriu com ele o estatuto de uma arte independente, perdendo o carácter 
acessório e complementar da pintura de figura, que até então tivera”. (MENDONÇA, op. cit., 2003a, p. 62-63). 
69 O desenho era para fazer uma capela redonda, de quarenta palmos de diâmetro, mas como eu percebi, que com 
a contribuição das doações não se poderia concluí-la, a reduzi para um paralelogramo de .... palmos de 
comprimento e trinta de largura, com outras tantas para a capela, que é a metade de seu corpo. FERREIRA, 
Alexandre Rodrigues. Viagem filosófica ao Rio Negro. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 1983. Edição 
Facsimilada dos textos publicados na Revista do IHGB, tomos 48, 49 e 51, p. 321. 
70 Antiga Vila de Trocano às margens do Rio Madeira, afluente da margem direita do Rio Amazonas. 
Atualmente localizada no Estado do Amazonas. 
71 Alferes de Infantaria e Capitão-mor da Vila de Gurupá, encarregado do governo e estabelecimento da nova 
vila de S. José de Macapá.  
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do Igarapé Mirim, sendo esta última projetada como modelo para todas as outras igrejas 

paroquiais da Amazônia. Projetou também pelourinhos para outras vilas fundadas na segunda 

metade do Século XVIII. 

Em 1761, Landi elabora o seu único projeto urbanístico conhecido, o plano para a Vila 

de Chaves (Figura 10), na Ilha do Marajó. Segundo Isabel Mendonça72, é uma proposta para 

uma vila aberta para o exterior, para a mata e para o rio. Não possui praças como orientação 

urbanística e tem como pólos de atração a igreja paroquial em frente ao rio e no lado oposto o 

pelourinho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Planta da 
Vila de Chaves  

Fonte: Portugal, 1999 

 

Durante o período de permanência na Amazônia, Landi dedicou-se também ao 

recolhimento de drogas do sertão, utilizando a mão-de-obra indígena. Estas mercadorias eram 

transportadas para Belém e depois possivelmente para Portugal, onde eram muito valorizadas. 

Francisco Xavier Mendonça Furtado retornou em 1759 a Lisboa para ocupar o cargo 

de Secretário Adjunto. Em carta a Manuel Bernardo de Melo e Castro, seu substituto no 

Governo do Grão-Pará, Mendonça Furtado solicita o retorno de Landi e Brunelli a Lisboa 

para trabalhar no serviço real. Brunelli acata a convocação e retorna a Portugal em 1762 para 

                                                 
72 MENDONÇA, op. cit., 2003a. 
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trabalhar como professor de geometria elementar no Colégio dos Nobres73. Landi, ao 

contrário, permaneceu em Belém, a pedido do Governador Melo e Castro, pois estava 

envolvido em diversas obras na cidade, entre elas o projeto do novo Palácio da Residência dos 

Governadores e da Igreja de Santana, na “Campina”. Porém o argumento de maior relevância, 

que justificaria a sua permanência no Brasil, foi o seu casamento já marcado com a filha do 

Sargento-Mor Prático João de Souza Azevedo, proprietário de feitorias de cravo e cacau e 

uma fábrica de anil74. Pelo seu prestígio, Landi recebeu por carta régia datada de 19 de abril 

de 1766 a patente de Capitão de Infantaria de Ordenança de um dos terços da Cidade do 

Pará75. 

O alferes João Manuel Rodrigues arrendou uma olaria instalada no antigo Hospício de 

São José e deu sociedade a Antônio Gonçalves e a Antônio José Landi, porém acabou por 

desistir em favor dos dois. A olaria pretendia suprir a falta de produtos essenciais aos 

habitantes da cidade, como telhas, telhões para canos, tijolos, potes para utilização doméstica, 

formas de açúcar entre outros76, antes produzidos apenas pelos jesuítas e comercializados a 

preços elevados. Dificuldades no trabalho da olaria, associados à deserção dos índios 

contratados como mão-de-obra, ocasionado a sua substituição por negros, fez com que Landi 

e o Capitão Gonçalves permanecessem à frente da olaria somente por mais um ano, além do 

tempo estabelecido em contrato, atendendo ao especial pedido do governador77.  

Em 1766, Landi comprou a Fazenda e o Engenho do Murutucu e pouco depois a 

Fazenda de Utinga. Inicialmente plantou cana-de-açúcar e fabricou açúcar, porém com a 

dificuldade de encontrar mão-de-obra indígena, foi obrigado a adquirir da Companhia Geral 

do Comércio do Grão-Pará e Maranhão escravos negros a custos elevados, passando a plantar 

cacau, café e arroz, além de fabricar aguardente da pouca cana que ainda plantava78. A 

Experiência adquirida com a olaria que havia arrendado serviu para que Landi montasse a sua 

própria olaria no Engenho do Murutucu, produzindo tijolos e telhas para as construções da 

cidade. 

                                                 
73 MENDONÇA, op. cit., 1999b. 
74 Ibid., 1999b. 
75 Ibid., 1999b. 
76 Id., op. cit., 2003a. 
77 Ibid., 2003a. 
78 MENDONÇA, op. cit., 2003a. 
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A assinatura do Tratado de Santo Ildefonso79, a 1º de outubro de 1777, repetia, com 

pequenas modificações, a linha demarcatória luso-espanhola definida pelo Tratado de Madri, 

em 1750. Seguindo o mesmo princípio já descrito no tratado de Madri, foram formadas 

comissões para a demarcação. Não foi necessário, nesta época, importar técnicos qualificados 

para esta expedição, pois Portugal possuía técnicos habilitados e em quantidade suficiente. 

Foram formadas quatro Comissões, sendo que a primeira operaria do Chuí ao Iguaçu; a 

segunda do Iguareú ao Jauru; a terceira até o Jupurá; e a quarta até o Rio Branco. Esta última 

foi dirigida pelo Capitão-General do Pará, João Pereira Caldas, que tinha sido ajudante-de-

ordem de Francisco Xavier de Mendonça Furtado80. 

Pela experiência adquirida na expedição de 1754, Landi foi convocado para participar 

da nova comissão de demarcação de fronteira, mesmo estando com 70 anos de idade. Partindo 

novamente ao Rio Negro, onde chegou a 24 de abril de 1784, Landi deveria permanecer na 

vila de Barcelos para desenhar e copiar os mapas da expedição. Em maio de 1787 sofreu um 

acidente vascular cerebral e retornou a Belém, vindo a falecer no seu Engenho do Murutucu a 

22 de junho de 179181. A notícia de seu falecimento chegou à Academia Clementina no ano 

seguinte, onde foi realizado um elogio fúnebre pelo Secretário da Academia, Domenico Pio82. 

Landi esteve envolvido nos principais projetos de arquitetura de Belém, conforme 

observa Isabel Mendonça, projetos esses com dimensões surpreendentes para um núcleo 

habitacional ainda com importância secundária como era, na época, esta povoação83. 

Durante a sua permanência em Belém, Landi presenciou a administração de diversos 

governadores de Estado que constantemente requisitaram seus trabalhos de arquiteto e 

“quadraturista” e projetou obras de diversas naturezas, tanto para a capital quanto para o 

interior da Amazônia. Estas obras incluíam projetos de arquitetura, urbanismo, retábulos, 

púlpitos, pinturas de “quadraturas”, construções efêmeras entre outros. Em Belém, foi o 

responsável por obras civis, religiosas e oficiais, consideradas hoje em dia como um rico 

acervo Arquitetônico do século XVIII. 

A autoria de algumas obras de Landi são comprovadas por pranchas com desenhos 

assinados, muitos deles oferecidos a Alexandre Rodrigues Ferreira. Outras obras são 
                                                 
79 AB’SABER, op. cit., 2003. 
80 Ibid., 2003. 
81 MENDONÇA, op. cit., 2003a. 
82 Ibid., 2003a. 
83 Id., op. cit., 1999b. 
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atribuídas ao arquiteto italiano pela semelhança no traço e na decoração arquitetônica ou, em 

alguns casos, pela proximidade de Landi com o proprietário da edificação. 

Na arquitetura civil, três sobrados em Belém são atribuídos a Landi e foram 

registrados por Joaquim José Codina, que acompanhou Alexandre Rodrigues Ferreira. Apenas 

um ainda pode ser encontrado no centro histórico de Belém, apresentando no andar superior o 

traço do arquiteto bolonhês. Seu nome também foi associado ao projeto do engenho de 

propriedade de Ambrósio Henriques, próximo à foz do Rio Moju, no atual Estado do Pará. 

Landi também realizou projeto no campo urbanístico, como já foi referido, desenhando em 

1761 o projeto para a nova vila de Chaves, na Ilha do Marajó. 

Na arquitetura civil oficial, Landi foi responsável pelo projeto de adaptação do 

sobrado do início do Século XVIII para servir como Hospital Militar, que foi recentemente 

restaurado e conhecido como Casa das Onze Janelas. Foi responsável também pelo Quartel de 

Soldados, pelo Armazém das Armas, pela Companhia do Comércio do Grão-Pará e Maranhão 

e pela Casa da Ópera, todos estes já desaparecidos. Entretanto, a sua maior obra civil oficial 

foi o Palácio e Residência dos Governadores da Capitania, hoje conhecido como Museu do 

Estado do Pará ou Palácio de Landi, que com sua monumentalidade, elegância e traço italiano 

tardo-barroco do arquiteto, destacam-se até os dias atuais.  

A maior parte dos seus projetos foi no campo da arquitetura religiosa, no qual pôde 

aplicar todos os conhecimentos adquiridos na Academia Clementina e onde encontramos a 

presença de linhas classicizantes. Landi foi o responsável pelo projeto da Igreja de 

Sant’Ana84, para a qual fez não apenas o projeto como também ajudou financeiramente a sua 

construção e pela Capela de São João Batista, projeto com planta quadrada e interior 

octogonal decorado com pinturas de “quadratura”, descobertas após a restauração do templo, 

em 1996, muito utilizado por Landi nas suas obras e único exemplar no Brasil. Essas duas 

igrejas foram comprovadamente projetadas pelo arquiteto, existindo um conjunto de desenhos 

com planta, cortes e fachadas assinados por Landi. 

Algumas igrejas indicam a intervenção de Landi como: 

                                                 
84 Sobre esta igreja, ver item 4.3.2 
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- Igreja de Nossa Senhora do Carmo85, onde o arquiteto bolonhês foi o responsável 

pela decoração e reconstrução da nave seriamente ameaçada com a construção da 

nova fachada em pedra de lioz que veio de Portugal; 

- Igreja da Ordem Terceira do Carmo, para a qual o artista desenhou os retábulos da 

nave e altar-mor, com traços semelhantes a outras obras suas; 

- Catedral de Belém86, obra na qual Landi foi o responsável pelo projeto de 

conclusão da igreja, inclusive do arremate da cobertura e torres, além da 

decoração interna pois, quando o arquiteto chegou em Belém, o templo estava 

com suas obras paralisadas e construídas até o nível da cobertura; 

- Igreja das Mercês, cuja real intervenção ainda é questionada pelos pesquisadores; 

- Igreja do Rosário; 

- Capela Pombo, situada na travessa Campos Sales, antigamente pertencente ao 

sobrado de Ambrósio Henriques, na qual se pode observar tanto na fachada 

quanto na decoração do seu interior o estilo próprio do arquiteto; 

- Capela de Santa Rita, hoje desaparecida, localizada em frente às Casas de Câmara 

e Cadeia que foi construída para oratório dos presos, que assistiam às missas de 

suas celas do outro lado da rua. Conforme observa Isabel Mendonça87, a 

construção e decoração eram de responsabilidade de Landi, fazendo obras de 

adaptação em um espaço pré-existente; 

- Capela do Murutucu, localizada na fazenda de mesmo nome que pertenceu a 

Landi. Era a capela da residência dedicada a Nossa Senhora da Conceição, que 

mostrava nos elementos arquitetônicos e decorativos o estilo do artista bolonhês. 

Atualmente só restam as suas ruínas, quase totalmente destruídas em 1995. 

Para o interior do Estado do Pará, Landi realizou três projetos de edificações 

religiosas: Matriz de Vila Viçosa de Cametá, de Santana do Gurupá e de Santana de Igarapé-

Mirim, que, posteriormente, serviram de modelo para as outras paroquiais do da Amazônia. 

                                                 
85 Sobre esta igreja, ver item 4.3.3 
86 Sobre esta igreja, ver item 4.3.1 
87 MENDONÇA, op. cit., 2003a. 
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3 A MADEIRA AMAZÔNICA VISTA PELOS VIAJANTES 

 



 

3  A MADEIRA AMAZÔNICA VISTA PELOS VIAJANTES 

A Floresta Amazônica, segundo Elizabeth Van den Berg88, representa 59,2% do 

território nacional, formando a maior reserva florestal do Brasil e uma das maiores do mundo, 

possuindo como uma das principais características a heterogeneidade, própria das florestas 

equatoriais. 

A Floresta amazônica subdivide-se de 

acordo com as condições climáticas e tipo de 

solo. Conforme Osório Nunes89, a floresta foi 

organizada com base na situação dos terrenos, 

que são denominados de mangues, matas de 

várzea e matas de terra firme, designação que 

foi aceita com base na classificação popular. 

Os mangues (Figura 11), localizados nas 

margens dos rios, lamacentos e sujeito às inundações da maré, são quase inabitados, com 

grande quantidade de cipós, raízes aéreas e árvores de altura mediana e de folhagens verde-

claras uniformes. As matas de várzea ocorrem em terrenos de aluviões fluviais, 

temporariamente inundadas, onde se encontram diversos tipos de palmeiras e outras espécies 

elevadas como a seringueira, jatobá e maçaranduba. As matas de terra-firme, não alagadas 

pelas enchentes fluviais, possuem formação densa, úmida, escura e rica em madeiras de lei e 

de grande porte.  

 
Figura 11 –  Mangue na Ilha do Marajó 

Segundo A. J. Sampaio90, a família das Leguminosae é a mais importante na 

composição das matas amazônicas, sob o ponto de vista de utilidade de suas madeiras, onde 

se destacam o acapu (Vouacapoua americana Aubl.), angico (Anadenanthera colubrina 

(Vell.) Brenan), angelim (Hymenolobium sp.), sucupira (Bowdichia sp.) e pau-ferro 

(Caesalpinia ferrea var. leiostachya Benth.), entre outras. 

Desde a descoberta do Brasil até os dias atuais, estas características particulares da 

floresta amazônica atraem estudiosos interessados em pesquisar as diversidades da fauna e 

                                                 
88 BERG, Maria Elizabeth van den. Madeiras do Brasil. In: LODY, Raul; SOUZA, Marina de Mello e. 
Artesanato brasileiro: madeira. Rio de Janeiro: Funarte; Instituto Nacional do Folclore, 1988. 
89 NUNES, Osório. Introdução ao estudo da Amazônia Brasileira. 3. ed. Rio de Janeiro: Gráfica Lammert, 1951. 
90 SAMPAIO, A. J. apud NUNES, op. cit., 1951. 
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flora da região. O Brasil fascinava os viajantes que se aventuravam ao longo do seu território 

para explorá-lo em busca de tesouros naturais e minerais. 

Antes da posse efetiva da Amazônia pelos portugueses, a região era conhecida pelos 

missionários que lá habitavam com a finalidade de catequizar os índios e seus exploradores, 

como o espanhol Francisco de Orellana (1540) e o português Pedro Teixeira (1639), que se 

aventuravam pelas águas desconhecidas e míticas do rio Amazonas e seus afluentes em busca 

de riquezas escondidas na floresta e, principalmente, em busca do “Lago Dourado”. Muitos 

destes exploradores morreram ou contraíram doenças graves que lhes deixaram seqüelas pelo 

resto das suas vidas.  

A partir do Século XVIII, começaram a ser enviadas para a região as expedições 

científicas com a finalidade de recolher material da biota para estudar os animais em seu 

habitat natural e os produtos da floresta, principalmente em relação à sua utilização. O estudo 

da cultura indígena, e o manuseio por eles das espécies vegetais e animais também eram 

objetos de estudo dos viajantes de diversas nacionalidades que nos deixaram interessantes 

relatos importantes até os dias atuais, como fonte de informação da Região Amazônica. 

 

3.1 RELATO DOS VIAJANTES 

Para o conhecimento das espécies vegetais utilizadas nas construções do Século XVIII 

na Amazônia, dentre elas o acapu, madeira aparentemente preferida de Landi, elaborou-se 

uma relação de madeiras citadas nos relatos dos viajantes que exploraram a Amazônia até o 

século em questão. São eles: os jesuítas Cristobal de Acuña e Alonso de Rojas, no Século 

XVII; e padre João Daniel, o arquiteto italiano Antônio José Landi e o naturalista Alexandre 

Rodrigues Ferreira, no Século XVIII. 

Nos relatos dos viajantes do Século XVII, optou-se por analisar todas as madeiras 

citadas pela importância do registro histórico. Já no Século XVIII, são priorizadas as madeiras 

relacionadas com obras e as classificadas como madeiras reais91 ou “madeiras de lei”. A 

análise das madeiras referidas pelos viajantes será feita com base na descrição física das 

                                                 
91 As madeiras reais eram as madeiras selecionadas pela Coroa Portuguesa, com normas que regulamentam o seu 
corte e utilização. 
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árvores e sua utilização, respeitando a seqüência original dos documentos e adicionando as 

nossas explicações e interpretações. As denominações das espécies vegetais catalogadas por 

eles foram mantidas, entretanto será indicada entre colchetes a nomenclatura atual quando 

esta puder ser identificada e divergir do nome original. 

Para auxiliar na identificação das espécies vegetais, utilizou-se o “Catálogo de Árvores 

do Brasil”92 produzido pelo IBAMA, selecionando-se entre as espécies científicas as que 

possuem ocorrência na Amazônia. De posse desses dados, foram consultados catálogos 

específicos para identificação das espécies. As espécies selecionadas foram, então, avaliadas 

comparando-se a descrição do Catálogo de Árvores com a descrição de cada um dos viajantes, 

objetivando esclarecer a qual espécies científicas se referem. Em alguns casos, pela grande 

variedade de espécies botânicas e restritas informações nos relatos sobre o vegetal, foi 

impossível sua identificação científica. 

 

3.1.1 As descrições de Padre Alonso de Rojas e Padre Cristobal de Acuña  

Em 1616, o português Pedro Teixeira acompanhou Castelo Branco na comitiva da 

frota enviada ao Pará que resultou na fundação de Belém. Posteriormente, realizou diversas 

expedições pela Amazônia, a fim de protegê-la das invasões estrangeiras e escravizar índios. 

Em 28 de outubro de 1637, vinte e um anos após a fundação da cidade, partiu de Belém 

subindo o Amazonas e chegando, no ano seguinte a Quito, no Peru. Em dezembro de 1639, 

retornou ao seu local de partida.  

Dois padres da Companhia de Jesus fizeram parte da expedição de Pedro Teixeira: 

Alonso de Rojas e Cristobal de Acuña. No texto de Rojas, Descobrimento do Rio das 

Amazonas e suas dilatadas províncias e no de Acuña, Novo descobrimento do Grande Rio 

das Amazonas, foi descrito o rio Amazonas, com suas inúmeras ilhas e afluentes e, também, 

foram registradas as aldeias indígenas, com seus usos e costumes, muito curiosos para os 

europeus, e observações sobre a fauna e flora da região. 

                                                 
92 CAMARGOS, José Arlete Alves et al. Catálogo de árvores do Brasil. Versão 1.0. Brasília, DF: IBAMA, 
2001. 1 CD-ROM. 
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Sobre as madeiras encontradas na região, eles não fazem descrições, tornando-se, 

portanto, muito difícil a identificação científica das espécies. As madeiras apresentadas são 

citadas por seus nomes comuns, descrevendo-se apenas alguns usos. 

Para Rojas, todas as árvores são “muito boas, altas e grossas”93. Este autor comenta a 

variedade de madeiras, ao longo de toda a extensão do rio, para a fabricação de navios. 

Explica, também, como lavrar a madeira para a confecção de canoas, aproveitando o grande 

diâmetro das árvores e destacando que “algumas destas embarcações podem comportar cem 

homens”94. 

Em relação às espécies de árvores, este jesuíta informa que existem muitas, como o 

cedro, ceibos, pau campeche, salsaparrilha e a granadilha, sendo esta última uma madeira 

corada semelhante ao pau-brasil. A única madeira descrita pelo jesuíta é denominada 

curapinioma que, segundo ele, é uma “madeira muito galante, porque toda ela é ondeada, 

como camalote, com ondas negras, e da qual se lavram canoas e escritórios mui curiosos”95. 

Para Acuña, no Rio Amazonas há gêneros que quando cultivados podem enriquecer 

um reino, situando as madeiras em primeiro lugar. No parecer dele, há tantas boas madeiras 

que poderia enviar para outras regiões e que apesar de muito se extrair, não iriam acabar96. 

O padre Acuña admira-se com as dimensões das árvores, “tão altas que sobem às 

nuvens, tão grossas que causam espanto”97. Assim como Rojas, ele não descreve as árvores, 

apenas cita os nomes conhecidos por eles, afirmando que são as melhores madeiras que se 

pode desejar e excelentes para a fabricação de embarcações. O jesuíta menciona cedro, ceibo, 

pau-ferro e pau-vermelho e assegura a existência de muitos outros, porém sem citar seus 

nomes. 

                                                 
93 CARVAJAL, Gaspar de; ROJAS, Alonso de; ACUÑA, Cristobal. Descobrimentos do rio das Amazonas. 
Traduzido e anotado por C. de Melo-Leitão. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1941. (Coleção Brasiliana. 
Série 5. Biblioteca pedagógica brasileira, v. 203), p. 115. 
94 Ibid., 1941, p. 116. 
95 Ibid., 1941, p. 116. 
96 Ibid.,1941. 
97 Ibid., 1941, p. 192. 
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Sobre o cacau, outro gênero que o jesuíta considera importante para engrandecer um 

reino, afirma que devido à presença deste vegetal em grande quantidade nas margens dos rios, 

algumas vezes eram usados para a construção de alojamentos para todo o exército98. 

Dentre as árvores citadas pelos dois jesuítas, não foi possível classificar 

cientificamente as madeiras cedro, pau-ferro, pau-vermelho porque com este nome comum, 

existem diversas espécies botânicas. O pau-campeche, segundo o Catálogo de Árvores do 

Brasil, do IBAMA, pode tratar-se da Haemetoxylon campechianum L. da família das 

Leguminosae-Caesalpinioideae, mas conforme afirma Melo-Leitão, que comentou o texto do 

padre jesuíta, nunca mais foi registrada a presença desta madeira da América Central no 

Brasil99.  

Também não foi possível encontrar referências sobre a granadilha e a curapiniona, 

citadas por Rojas. Sobre esta última, Melo-Leitão afirma que se trata da muirapinima 

(Brosimum guianense), da família das Moraceae, muito apreciada pelo seu efeito ondeado100. 

É uma madeira pesada (ρ = 0,88 g/cm3), medianamente resistente e de média durabilidade 

natural, recomendada para tornearia, móveis, revestimentos decorativos entre outros101. 

Interessante observar que tanto Rojas quanto Acuña citam o ceibo, árvore que assim 

como as demais, não foi possível precisar a espécie científica. Porém no Catálogo das 

Madeiras da Amazônia102 existem duas espécies de ceibo de famílias diferentes, ambas 

madeiras muito leves (ρ = 0,30 a 0,40 g/cm3) e de grandes dimensões, indicadas para 

utilizações temporárias como caixas, brinquedos, obras internas, entre outros. 

Sobre o cacau citado por Acuña, também não é possível identificar a qual espécie se 

refere, provavelmente deve-se tratar de uma árvore do gênero Theobroma, da família das 

Sterculiaceae. 

 

                                                 
98 Ibid., 1941. 
99 CARVAJAL; ROJAS; ACUÑA. op. cit., 1941. 
100 Ibid, 1941. 
101 LORENZI, Harri. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. 
2. ed. São Paulo: Instituto Plantarum; Nova Odessa, 2002b. v. 2. 
102 LOUREIRO, Arthur A.; SILVA, Marlene Freitas da. Catálogo das madeiras da Amazônia. Belém: 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, 1968. v. 1, p. 105-111, 189-194. 
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3.1.2 O manuscrito do Padre João Daniel 

A obra escrita pelo Padre Jesuíta João Daniel, intitulado “Tesouro descoberto no Rio 

Amazonas”, é de fundamental importância para os estudiosos da Amazônia, pois é o relato de 

um conhecedor profundo da região que viveu nas missões amazônicas por seis anos até ser 

expulso do Pará, a 28 de novembro de 1757. 

O Padre João Daniel era português e chegou à Capitania do Grão-Pará e Maranhão em 

1741. Em 1751, já trabalhava como missionário nas aldeias e fazendas da Amazônia. Sendo 

jesuíta, saiu expulso do Brasil e ficou preso em Lisboa, inicialmente na cidade fortificada de 

Almeida e por fim na Torre de São Julião, onde faleceu em 19 de janeiro de 1776. 

Segundo Leandro Tocantins103, certamente a maior parte desta sua importante obra foi 

escrita nos cárceres da prisão, portanto baseada nas lembranças vividas nas missões e no seu 

cotidiano dividido com os indígenas, aprendendo como aproveitar, da melhor forma possível, 

o produto encontrado na floresta. 

O Padre João Daniel trata das riquezas da Amazônia na terceira parte do seu tratado, 

dedicando-se a descrever, entre outros tesouros, as madeiras encontradas na região. O padre 

declara que 
não se admira menos a riqueza do rio máximo Amazonas na multidão, variedade, e 
preciosidade dos paos que por todo o vasto, e dilatado destricto das suas matas se 
criam, e se perdem: darei notícia de algumas espécies mais conhecidas, que té o 
presente se tem descuberto, para que também pela sua madeira se conheça o seu 
grande tesouro104. 

Nas suas descrições, o jesuíta utiliza geralmente designações genéricas, 

constantemente empregando a nomenclatura indígena, porém quase sempre a traduzindo para 

o português. São poucas as espécies das quais é possível realizar a identificação científica, 

pois o padre admite que existem diversas variações para cada espécie vegetal. Nas suas 

explicações sobre as madeiras encontradas, ele descreve a característica física e comenta o 

uso habitualmente empregado. 

                                                 
103 TOCANTINS, Leandro. Introdução. In: JOÃO DANIEL, Padre. Tesouro descoberto no Rio Amazonas.In: 
BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Anais da Biblioteca Nacional, v. 95 (1975). Rio de Janeiro, 1976. 2 v. t.1, 
p. 7-24. 
104 JOÃO DANIEL, op. cit., 1976, t.1, p. 347. 
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No seu “Tesouro descoberto no Rio Amazonas”, o Padre João Daniel descreve 42 

tipos de madeiras, as quais são aqui analisadas segundo o critério adotado no início do 

capítulo. 

Pao Cotiara: do tupi kua’tiara, significa pintado. Segundo o padre, apresenta várias espécies, 

sendo duas as principais: a primeira espécie, segundo ele a mais comum, tem as pinturas “por 

modo de fitas ou listões vermelhos em campo branco escuro: principiam estes listões no 

centro do pao, e o vão circulando à roda, como anéis com suficientes espaços de uns a 

outros”105. Produz tabuado de três ou mais palmos de largura, utilizado para obras de maior 

importância como papeleiras, escrivaninhas e sobretudo cadeiras. A segunda espécie, “tem 

campo quase preto, porém com suficiente distinção de malha a malha”106, sendo uma madeira 

mais dura e pesada. 

Existe ainda uma terceira espécie que, segundo o jesuíta, possui uma coloração escura, 

com pintura vermelho-arroxeada em forma de ondas. É muito durável, resistente às 

intempéries e utilizada para fazer estacas de currais.  

Gonçalo Álvares [Gonçalo-alves]: acredita que esta denominação seja originária do nome do 

seu primeiro descobridor. Também é uma madeira pintada, com campo branco e onda preta, 

sendo um “pao de muita grossura, e por isso bom para obras avultadas”107. Segundo o 

catálogo do IBAMA, existem cinco espécies com esta denominação, de quatro famílias 

diferentes, porém pode estar referindo-se a Astronium fraxinifolium Schott & Spreng., da 

família das Anacardiaceae, espécie que possui madeira muito pesada (ρ = 1,09 g/cm3), difícil 

de trabalhar, com grande durabilidade sob condições normais. Possui alburno diferenciado de 

cor branca e a cor do cerne varia desde o vermelho-escuro até vermelho cor-de-brasa, sempre 

com listras negras de formas diversas108.  

Pao Mulato Pinima: admite não saber o seu nome correto, registrando a presença de duas 

espécies. A primeira é uma madeira pesada, sólida e fina, que com o uso torna-se preta. 

Segundo ele, “quem porém quer fazê-lo mudar de cor de repente e que fique preto, não tem 

mais que metê-lo, e enterrá-lo no lodo por alguns dias, ou um dia, e tirado fica bem preto, e 

com cor tão fixa, como se fora natural e própria, ainda que se lavre para qualquer obra”109. A 

                                                 
105 JOÃO DANIEL, op. cit., 1976, t.1, p. 349. 
106 Ibid., 1976, p. 349. 
107 Ibid, 1976, p. 349. 
108 LORENZI, op. cit., 2002a. v. 1. 
109 JOÃO DANIEL, op. cit.,1976, t.1, p. 350. 

 43



 

segunda espécie possui superfície parda salpicada de manchas amarelas miúdas que nos 

trabalhos parecem “ũa obra marchetada por arte”110. Escurece com o tempo e as manchas 

desbotam se não forem polidas de vez em quando. 

 

Paricá: do tupi, Pari’ka. O padre cita que alguns o chamam de pao angico. É uma madeira 

real, com manchas, sólida e fina, utilizada para grades de igrejas e outros usos. Ele próprio 

conclui que existem duas espécies quando afirma que a goma arábica produzida pela árvore é 

encontrada em duas cores. Segundo o catálogo do IBAMA, existem três espécies de paricá, 

com ocorrência na Amazônia, também conhecidas como angico. O Padre João Daniel pode 

estar referindo-se a Piptadenia gonoacantha (Mart.) J. F. Macbr., da família das 

Leguminosae-Mimosoideae, que possui madeira moderadamente pesada (ρ = 0,75 g/cm3), 

dura ao corte, porém fácil de trabalhar, medianamente resistente ao ataque de xilófagos e 

utilizada para acabamentos internos, armação de móveis entre outros111. 

Pao Sancto [Pau-santo]: relata que é uma madeira muito dura e difícil de lavrar e que “fazia 

boca em todas as suas ferramentas”112. Apresenta grande resistência, ainda que exposta às 

intempéries. Possui uma coloração preta, semelhante ao ébano, com ondas e manchas 

amarelas, tornando-se totalmente preta com o tempo. Com relação ao nome desta madeira, o 

padre diz: “canonizarem-no por sancto, talvez seja por ter muito lugar nos templos, assim em 

preciosos retábulos, como em grades de toda a casta em ornatos de sacristia, e muitas outras, 

para as quaes é mui buscado, e escolhido”113. De acordo com o catálogo do IBAMA, existem 

cinco espécies diferentes conhecidas com o nome vulgar de pau santo.   

Conduru [Conduru]: do tupi, Kunu’ru. Conforme observa o jesuíta, é um pau duro e grosso, 

com uma coloração vermelho-claro, tendendo ao amarelo que nunca se perde e “se faz 

estimável a sua madeira para toda a obra, em que vence os demais paos preciosos”114. Ele 

afirma que possui outra espécie, com um vermelho mais vivo e que nunca desbota. No 

catálogo do IBAMA encontram-se cinco espécies de conduru com ocorrência na região 

amazônica. 

                                                 
110 Ibid, 1976, p. 350. 
111 LORENZI, op. cit., 2002a. v. 1. 
112 JOÃO DANIEL, op. cit., 1976, t.1, p. 351. 
113 Ibid., 1976, p. 351. 
114 Ibid., 1976, p. 352. 
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Arueira [Aroeira]: João Daniel observa que esta espécie, conhecida pelos indígenas com este 

nome, é uma madeira vermelha, dura e forte, possibilitando a sua utilização em qualquer obra. 

Segundo o Catálogo do IBAMA, existem duas espécies da família das Anacardiaceae, porém 

possivelmente o jesuíta se refere a Astronium lecointei Ducke, madeira pesada (ρ = 0,90 a 

1,00 g/cm3), de cor castanho-avermelhada, com faixas pretas em sentido vertical, 

espaçamento variável, fácil de trabalhar e capaz de receber bom acabamento. Utilizada na 

carpintaria, marcenaria e construções em geral115.  Em nenhuma das duas espécies há 

referências sobre a singularidade observada pelo Padre João Daniel no que diz respeito à 

produção de muda: “pega de estaca qualquer tronco, pedaço, ou galho, que dele se mete na 

terra; o que não tem nenhũma das outras árvores”116. 

Pao Amarelo [Pau-amarelo]: o padre relata que esta madeira serve para qualquer tipo de 

obra, pois é muito fina, dura e fácil de trabalhar e entre os paus preciosos, este é o mais 

buscado para o trabalho de adorno.  

Tabajuba [Tatajuba]: do tupi, ‘taua (taba) significa aldeia e ‘iuua (juba) significa cor 

amarela. São árvores grandes e duráveis, por isso utilizadas para todos os tipos de obras, 

assim como para canoas. Provavelmente a nomenclatura escrita está incorreta, pois não foram 

encontradas referências sobre a madeira denominada “tabajuba”, porém, baseando-se na 

observação feita pelo padre de que esta madeira significa “pao de fogo”, sem saber explicar o 

motivo, é provável que esteja se referindo à “tatajuba”, pois em tupi ta’ta significa fogo. 

Assim, ele pode estar descrevendo a madeira com nome científico de Bagassa guianensis 

Aubl., da família das Moraceae, uma madeira pesada (ρ = 0,75 a 0,85 g/cm3), com cerne 

amarelo-queimado e alburno amarelo-pálido, quase branco, fácil de trabalhar e resistente à 

decomposição117. Segundo Le Cointe118, é uma madeira boa para construção civil e naval, 

muito utilizada para a construção de canoas. 

Pao roxo [Pau-roxo]: declara que esta é uma madeira real, fina e de muita duração, estimada 

pela sua cor roxo-clara acentuada, que desbota com o tempo. Segundo o padre João Daniel, 

para manter esta coloração, é possível aplicar um verniz com o pó ou lustrá-lo 

freqüentemente. Possivelmente esta é uma madeira do gênero das Peltogyne, da família das 

Leguminosae-Caesalpinioideae, sendo difícil a sua identificação exata. 
                                                 
115 LOUREIRO; SILVA, op. cit., 1968, v. 1.  
116 JOÃO DANIEL, op. cit.,1976, t.1, p. 353. 
117 LOUREIRO; SILVA, op. cit., 1968, v. 2.  
118 LE COINTE, op. cit., 1947.  

 45



 

Pao preto [Pau-preto]: observa que são encontradas várias espécies nas matas da Amazônia, 

sendo todas madeiras reais, finas e pesadas. 

Pao mulato [Pau-mulato]: comenta que esta é uma madeira real que após ser trabalhada 

perde a sua coloração, ficando preta semelhante ao pau-preto. Para agilizar esta coloração, 

“mete-o debaixo do lodo por 24 horas, e tirando, o acha tão preto, como se fosse daquela 

espécie, não só no exterior, mas no interior, e centro, ou coração do pao”119.  

Jacarandá: do tupi, iakara’na. Para o padre, também é uma madeira real por ser sólida e fina, 

boa de lavrar. Possui uma coloração preto-avermelhada, aproximando-se ao roxo, que depois 

de lavrado prevalece o preto tendendo a roxo-claro. Segundo ele, “fazem-se dele óptimas 

molduras para esmaltar muitos dos referidos; e ainda papeleiras inteiras, e muitas outras obras 

de primor”120. É provável que esteja se referindo a Machaerium acutifolium Vogel, da família 

das Leguminosae-Papilionoideae, pois é uma madeira pesada (ρ = 1,15 g/cm3), de cor 

castanho-escura, largamente manchada de preto-violácea121, própria para construção civil, 

marcenaria de luxo, confecção de peças torneadas que exijam resistência e carpintaria em 

geral122.  

Jotaí [Jutaí ou Jataí]: do tupi, ieta’i. O jesuíta diz que esta é uma madeira real, muito pesada, 

sólida, fina e durável. Possui coloração vermelho-clara e por estas características, 

constantemente utilizada para moendas de engenhos. Para o Padre João Daniel, existem três 

espécies que se diferenciam pelos seus frutos. Provavelmente uma das espécies a que ele se 

refere é a Hymenaea courbaril L., da família das Leguminosae-Caesalpinioideae., também 

conhecida como jatobá, uma árvore bastante desenvolvida, com diâmetro aproximado de dois 

metros e com diversas propriedades medicinais. A sua madeira é pesada (ρ = 0,88 a 1,00 

g/cm3), possuindo cerne castanho-avermelhado e alburno-branco acinzentado, difícil de 

trabalhar. Muito durável em contato com o solo e utilizada geralmente para todos os tipos de 

construções, móveis, tacos para assoalhos, vigamentos, rodas e eixos de carros, estacas, entre 

outros123.  

Pao de casca preciosa [Casca preciosa]: relata que esta é uma madeira grossa, com coloração 

amarela e um cheiro suave. É capaz de produzir tabuados largos, utilizados para várias obras 
                                                 
119 JOÃO DANIEL, op. cit.,1976, t.1, p. 354. 
120 Ibid., 1976, p. 354. 
121 LE COINTE, op. cit, 1947.  
122 LORENZI, op. cit., 2002a, v. 1. 
123 LOUREIRO; SILVA, op. cit., 1968, v. 1.  
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de longa duração. A sua casca possui admiráveis utilidades medicinais. Possivelmente refere-

se a Aniba canelilla (Kunth) Mez, da família das Lauraceae, madeira muito pesada (ρ = 0,98 a 

1,20 g/cm3), cerne pardo-escuro e alburno castanho-amarelado, fácil de trabalhar, 

imputrescível, porém fende-se facilmente. É constantemente utilizada para construções em 

geral, marcenaria, carpintaria e ebanisteria124. 

Pao rosa [Pau-rosa]: observa que é conhecida dessa forma não pela sua coloração, mas pelo 

seu perfume, que lembra o da rosa. “O cheiro é suave e por ele buscado para muitos 

artefactos, porque não só é cheiroso, mas comunica o seu cheiro ao que lhe metem dentro” 125. 

Não é tão sólido como as madeiras reais, porém bastante fino e maleável, com madeira de cor 

branco-amarelada. Provavelmente refere-se a Aniba rosaeodora Ducke, da família das 

Lauraceae, madeira pesada (ρ = 0,80 a 0,90 g/cm3), com cerne castanho-amarelado e ligeiros 

reflexos róseos, alburno amarelo e fácil de ser trabalhada126. 

Angelim: comenta que existem quatro espécies, sendo que a primeira possui cor vermelho-

sangue permanente; a segunda é preta, muito durável e geralmente utilizada para embarcações 

e outras obras; a terceira é chamada de pau coco porque, depois de serrado as tábuas ficam 

com manchas do tamanho e forma de cocos e a quarta é chamada simplesmente de angelim.  

Segundo o Padre João Daniel é uma madeira muito durável, pesada e sólida, por isso 

constantemente utilizada pelos índios para fazerem as embarcações maiores que navegam 

com muita rapidez, possuindo a desvantagem, de quando as canoas são inundadas, afundarem 

rapidamente. O próprio jesuíta comenta a variedade de espécies encontradas na Amazônia, o 

que torna muito difícil a sua identificação botânica. 

Itaíba [Itaúba]: apesar de o nome da madeira ser originalmente em tupi ita’iua, ou seja, i’ta 

(pedra) e ‘iua (planta, árvore), o padre João Daniel, observa que significa “pao de ferro”, pois 

sua dureza equivale a do ferro, possivelmente esta diferença se deve a uma adaptação da sua 

tradução pelos portugueses. Ele descreve duas espécies, sendo que a primeira possui cor 

amarelada, cresce bastante, é muito durável e, por essas características, é preferida para a 

construção de canoas, além de possuir a especificidade de não afundar quando alagada. A 

segunda espécie, também é uma ótima madeira e de longa duração, porém é mais difícil de ser 

trabalhada, sendo utilizada para artefatos e tabuados.  

                                                 
124 LOUREIRO; SILVA, op. cit., 1968, v. 1.  
125 JOÃO DANIEL, op. cit.,1976, t.1, p. 354. 
126 LOUREIRO; SILVA, op. cit., 1968, v. 1. 
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Maçaranduba: do tupi, mosarani’iua. O padre observa que é uma madeira muito dura e forte, 

ótima para construção de sobrados127, e que as embarcações feitas com ela são eternas. Esta 

madeira, do gênero Manilkara e da família das Sapotaceae, é pesada (ρ = 0,90 a 1,00 g/cm3), 

possui cerne vermelho-escuro, resistente à umidade e comumente é utilizada para vigamentos, 

esteios, moirões, estacas e cavacos para cobrir casas128. 

Cumaru: do tupi, Kuma’ru. Para o jesuíta, este “é pao real, tão duro, e tão sólido, que fere 

nele fogo o machado”129 e por ser forte, é a melhor madeira para construção de moendas nos 

engenhos de açúcar e em outras obras que necessitam de durabilidade. Possivelmente ele se 

refere à Dipteryx odorata (Aubl.) Willd., da família das Leguminosae-Papilionoideae, 

madeira pesada (ρ = 0,95 a 1,00 g/cm3), com cerne castanho-amarelo-escuro e alburno bege-

claro, difícil de trabalhar e imputrescível. Utilizada comumente para ebanisteria, moirões, 

estacas, esteios, eixos de moinhos, tacos para assoalhos, vigamentos, parquê, marcenaria, 

carpintaria entre outros130. 

Piquiá [Pequiá]: do tupi, Peki’a. Segundo o padre João Daniel, é uma madeira real, muito 

dura, utilizada para a construção de canoas, moendas e obras semelhantes. Para a fabricação 

de moendas, ele comenta que “mais ordinariamente se fazem as moendas de cumaru, ou 

outros paos duros, e os dentes das ditas de piquiá por mais forte, e duro”131. Segundo o padre, 

existem três espécies, sendo uma de cor preta (mais durável), outra branca ou parda, e a 

última vermelha.  

Pao de arco [pau d’arco]: chama-se desta forma pois os arcos dos índios são feitos com esta 

madeira, muito dura, sólida e forte, possuindo duas espécies. No Catálogo do IBAMA, foram 

encontradas diversas espécies de pau-d’arco, da espécie Tabebuia, da família das 

Bignoniaceae. 

Pao Oacapu [Acapu]: do tupi, aka’pu. O padre João Daniel cita que é “pao de casa, ou de que 

se fazem as casas; porque dele ordinariamente se fazem não só as pobres choupanas dos 

índios, senão também as moradias bem fachadas dos brancos, e ainda soberbos palácios e 

                                                 
127 Nome originado do desvão criado entre pisos ou forros de uma edificação. Significa aquilo que sobrou, que 
sobra. Atualmente designa edificação com mais de um pavimento. (PARÁ. Secretaria Executiva de Cultura. 
Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. Patrimônio cultural tombado: 1982-1989. Belém, 
2004. 66 p., il. (Série Informar para preservar, 3)., p 63). 
128 LOUREIRO; SILVA, op. cit., 1968, v. 2. 
129 JOÃO DANIEL, op. cit.,1976, t.1, p. 357. 
130 LOUREIRO; SILVA, op. cit., 1968, v. 2. 
131 JOÃO DANIEL, op. cit.,1976, t.1, p. 357. 
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sumptuosos templos”132. É muito durável, forte e bom de lavrar. São utilizados para os esteios 

das paredes, vigas e tabuados e apesar de muito resistente às intempéries e à umidade, o padre 

recomenda que se faça “alicerces de pedra nos lugares alagadiços, ou do mesmo pao 

enterrado, ficam os esteios, e as casas eternas, e o mesmo nos lugares secos”133. 

Provavelmente refere-se à Vouacapoua americana Aubl da família das Leguminosae-

Caesalpinioideae, madeira pesada, (ρ = 0,90 a 1,00 g/cm3), boa de trabalhar e utilizada na 

construção civil e naval, assoalhos, estacas, vigamentos, marcenaria, entre outros134. 

Jacapucaia [Sapucaia]: do tupi, jasapu’kaia. Para o jesuíta é uma madeira grande, forte e que 

pode ser utilizada em todas as obras, provavelmente referindo-se a Lecythis pisonis Cambess. 

da família das Lecythidaceae, madeira pesada (ρ = 0,88 g/cm3), dura, resistente e de grande 

durabilidade quando não enterrada, sendo apropriada para obras externas, como postes, 

estacas, pontes e construção civil como vigas caibros, ripas, tacos e tábuas para assoalhos 

entre outros135. Esta árvore também produz castanha comestível e muito apreciada, tendo, 

inclusive, merecido a observação do padre João Daniel, de que estas castanhas são doces. 

Socupira [Sucupira]: termo atribuído do vocábulo sapo + pira, que significa raiz profunda136. 

Compara a solidez e a duração desta madeira com o acapu, e por esta razão é utilizada para os 

mesmos fins, porém é mais apta para a construção de canoas. Cita a existência de duas 

espécies, sendo uma preta e outra de coloração mais clara. Devido à quantidade de espécies 

botânicas encontradas no Catálogo do IBAMA, não foi possível identificar as espécimes a que 

o padre se refere, porém uma delas pode ser a popularmente conhecida como sucupira-preta, 

com nome científico de Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff, da família das Leguminosae-

Papilionoideae, madeira pesada (ρ = 0,93 a 1,00 g/cm3), cerne castanho-escuro com estrias 

mais claras de aspecto fibroso, difícil de trabalhar e resistente à decomposição137, utilizada 

para marcenaria, construção civil (caibros, ripas, tacos e tábuas para assoalho) e pontes, entre 

outros. 

Bacuri: esta é uma madeira real, por ser forte e durável, sendo também utilizada para a 

construção de canoas. Explica que existem diversas espécies diferenciadas pelo seu fruto. A 
                                                 
132 JOÃO DANIEL, op. cit.,1976, t.1, p. 358. 
133 Ibid., 1976, p. 358. 
134 LOUREIRO; SILVA, op. cit., 1968, v. 1. 
135 LORENZI, op. cit., 2002a, v. 1. 
136 OLIVEIRA, Mário Mendonça de. Um estudo documental sobre as madeiras da Bahia usadas no passado em 
Portugal e no Brasil. In: ENCONTRO SOBRE CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS, 3., 
2003, Lisboa, Anais... Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2003. 
137 LOUREIRO; SILVA, op. cit., 1968, v. 2. 
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árvore que produz o fruto comumente consumido na Região Amazônica é a Platonia insignis 

Mart. da família das Guttiferae, madeira pesada (ρ = 0,83 g/cm3), compacta, dura ao corte, 

muito resistente ao apodrecimento e moderadamente resistente ao ataque de xilófagos, 

utilizada em obras hidráulicas, construção naval e civil (vigas, caibros, esteios, ripas), entre 

outros138. 

Cupaíba [Copaíba]: observa que é uma excelente madeira, servindo para todas as obras e 

muito durável para a construção de canoas. Esta nomenclatura vulgar corresponde a diversos 

vegetais do gênero Copaifera da família das Leguminosae-Caesalpinioideae. 

Parapaíba [Paraíba]: somente cita que esta madeira é ótima para a construção de sobrados e 

forros. Esta árvore pertence ao gênero Simarouba, da família das Simaroubaceae, e apesar de 

ser uma madeira muito leve (ρ = 0,38 a 0,48 g/cm3), fácil de trabalhar, é muito resistente ao 

ataque de cupins de madeira seca e indicada para carpintaria interna como forros e tabuados 

em geral139. 

Pao Cedro [Cedro]: relata que existem três espécies de cedro mais conhecidos na Amazônia: 

vermelho, branco e pardacento, sendo a primeira mais procurada por ter maior durabilidade. 

Não é muito resistente para a construção de embarcações, porém, se aplicado em locais secos, 

como forros, é muito durável. Por ser uma madeira leve, fácil de trabalhar e amargosa, o que a 

faz não ser atacada pelos turus e cupins, é muito utilizada para entalhes e imagens.  

Pao Louro [Louro]: observa que esta madeira possui a mesma facilidade de lavrar e quase as 

mesmas utilidades que o cedro para tabuado de forros e sobrados.  

Andirobeira [Andiroba]: relata que esta é uma madeira muito boa para forros, mas pouco 

durável para embarcações. Possivelmente refere-se a Carapa guianensis Aubl., da família das 

Meliaceae, madeira moderadamente pesada (ρ = 0,73 g/cm3), dura, fácil de rachar, pouco 

resistente às intempéries, porém inatacável pelos insetos, sendo utilizada na construção civil, 

marcenaria, confecção de portas e caixotaria, entre outros140. 

 

                                                 
138 LORENZI, op. cit., 2002a, v. 1. 
139 Ibid., v. 1, 2002b, v. 2. 
140 Ibid., v. 1. 
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3.1.3 O códice de Antônio José Landi 

Sobre o trabalho de Landi como desenhador de temas de História Natural, existe 

apenas o códice Descrizione di varie piante, frutti, animali, passeri, pesci, bisci, rasine, e 

altre simili cose Che si retrovano in questa Cappitania Del Gran Parà141, o qual Landi 

dedicou a Luis Pinto de Souza Coutinho, governador do Mato Grosso, no período de 1767 e 

1769, conforme registro no próprio manuscrito. Este códice encontra-se guardado na Seção de 

Manuscritos da Biblioteca Pública Municipal do Porto, em Portugal, sob o número 542. 

Para a análise do manuscrito de Landi, foi utilizado o livro “Landi: fauna e flora da 

Amazônia Brasileira” publicado pelo Museu Paraense Emílio Goeldi, no qual o mesmo foi 

transcrito e traduzido a partir das fotografias do códice original microfilmado pelo 

pesquisador Augusto Meira Filho, em 1970, cujo acervo após a sua morte foi depositado na 

Biblioteca do referido Museu. 

O códice faz referência a desenhos relacionados com descrições que até hoje não 

foram encontrados. No entanto, existem registros documentais de que o governador 

Mendonça Furtado teria encarregado Landi de fazê-los. Para isso, enviou a Portugal uma lista 

com os materiais necessários para a realização do trabalho do arquiteto italiano142. Estes 

desenhos, caso fossem encontrados, seriam de fundamental importância para a correta 

identificação científica das espécies vegetais descritas no relato por seus nomes comuns. 

O manuscrito não está datado, porém, segundo Isabel Mendonça, foi escrito muito 

provavelmente em 1773, portanto Landi já estava em Belém e o escreveu baseado em 

elementos reunidos durante a sua permanência no interior da Amazônia, de 1754 a 1759143.  

Ele se refere à época em que estava no Rio Negro quando descreve no N. 69, um vegetal cujo 

                                                 
141 Descrição de várias plantas, frutas, animais, pássaros, peixes, cobras, raízes e outras coisas semelhantes que 
se encontra nesta Capitânia do Grão-Pará. 
142 MENDONÇA, op. cit., 1999b. 
143 MENDONÇA, Isabel Mayer Godinho. Os desenhos de história natural: zoologia e botânica do Brasil e o 
manuscrito de António José Landi da Biblioteca Pública Municipal do Porto. Porto: Biblioteca Pública 
Municipal do Porto, 2000 - Para concluir isto, Isabel Mendonça baseou-se na descrição da onça, pois Landi diz 
“in venti anni Che qui stò, no ò sentito pericolare nisuno” (em vinte anos que estou aqui, não tenho sentido 
nenhum perigo). 

 51



 

nome é desconhecido para ele, afirmando: “Il fiore di questa Pianta colorea, lo ritrovai in 

tempo Che stava nel Rio Negro”144. 

Neste relato, Landi descreve 117 espécies de vegetais e em seguida 80 animais. Os 75 

primeiros vegetais são numerados e acompanhados de desenhos que, como foi exposto 

anteriormente, desapareceram. Este trabalho não possui caráter científico, porém é um 

importante documento que relata a fauna e flora amazônicas, fornecendo-nos indícios sobre os 

hábitos e costumes de seus habitantes, visto que sempre destacava os seus aspectos utilitários, 

como, por exemplo, ensinando a maneira de extrair e aproveitar a borracha ou o óleo de 

andiroba. 

De todas as informações contidas no manuscrito, analisa-se, aqui, apenas a primeira 

parte, referente à flora amazônica e mais especificamente às árvores, cujo lenho pode ser 

utilizado para a construção. Entretanto, esta avaliação torna-se difícil, principalmente pelo 

texto ter sido escrito em italiano associado com as línguas portuguesa e indígena, vigente há 

250 anos. O problema se agrava por Landi não ter descrito a estrutura física de algumas 

espécies vegetais, apenas citando a utilidade ou não do seu lenho. Entre as 75 plantas 

numeradas que acompanhavam os desenhos, existem 32 sem nome145, que foram 

representadas por serem curiosas ou com uma beleza que lhe chamou a atenção. 

Por outro lado, a variação de terminologia de região para região e a grande quantidade 

de nomes científicos para a mesma nomenclatura vulgar e vice-versa, torna difícil encontrar a 

terminologia botânica adequada da espécie. Tenta-se expor aqui algumas hipóteses para 

identificar essas madeiras. As madeiras referidas por Landi, são: 

Ginipapo [Jenipapo]: é explicado que o seu lenho possui coloração branca como o do figo, 

seu tronco cresce alto e reto, cor de prata, utilizado para trabalhos finos, entalhes e aplicações. 

É possível que esteja se referindo a Genipa americana L., da família das Rubiaceae. Possui 

madeira moderadamente pesada (ρ = 0,68 g/cm3), flexível, compacta, fácil de trabalhar, de 

longa durabilidade quando não exposta às intempéries, empregada na construção civil, na 

confecção de móveis e peças curvadas, batentes de portas e janelas, entre outros146. 

                                                 
144 Encontrei a flor desta planta colorida, na época que estava no Rio Negro. PAPAVERO, Nelson et al. Landi: 
fauna e flora da Amazônia Brasileira. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 2002. p. 101. 
145 Essas plantas são as de n. 7, n. 34 a 58 e n. 60, 62, 63, 66, 68 e 69. 
146 LORENZI, op. cit., 2002a, v. 1. 
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Giniparana [Jeniparana]: comenta que essa madeira é forte e serve para várias obras. 

Provavelmente se refere a Gustavia augusta L., da família das Lecythidaceae, madeira 

moderadamente pesada, dura, com odor desagradável enquanto verde, moderadamente 

durável quando sujeita às intempéries, utilizada para construção civil e marcenaria147.  

Sumauma Bianca [Sumaúma branca]: observa que a sua madeira não é durável, talvez por 

crescer muito em poucos anos. É provável que Landi se refira a Ceiba pentandra (L.) Gaertn., 

da família das Bombacaceae, uma madeira muito leve (ρ = 0,30 a 0,37 g/cm3), utilizada para 

caixas, brinquedos, barris de pouca duração, caixotes de embalagem, jangadas e pasta para 

celulose148. 

Pichià [Pequiá]: do tupi, Peki’a. Landi declara que esta madeira possui grande duração e é 

constantemente utilizada em obras de navios, canoas e mesas. Possivelmente está descrevendo 

a Caryocar villosum (Aubl.) Pers., da família das Caryocaraceae, uma madeira pesada (ρ = 

0,80 a 0,85 g/cm3), fácil de trabalhar, imputrescível e capaz de receber um bom acabamento. 

É utilizada geralmente na construção civil e naval, compensados, marcenaria, carpintaria, eixo 

de roda de carro, estacas e assoalhos de armazéns149.  

Bacurí [Bacuri]: acha que o seu lenho é muito bom para qualquer uso, pois é forte e resiste 

aos trabalhos de canoas e navios. Pela sua descrição, é provável que seja a Platonia insignis 

Mart. da família das Guttiferae, madeira pesada (ρ = 0,83 g/cm3), compacta, dura ao corte, 

muito resistente ao apodrecimento e moderadamente resistente ao ataque de xilófagos. É 

utilizada em obras hidráulicas, construção naval e civil (vigas, caibros, esteios e ripas), entre 

outros150. 

Andirobba [Andiroba]: pela descrição da planta e das sementes, Landi pode estar se referindo 

a Carapa guianensis Aubl. da família das Meliaceae, uma madeira moderadamente pesada (ρ 

= 0,68 a 0,75 g/cm3), boa de trabalhar, durável, não sendo atacada nem pelo cupim nem pelo 

turu. Explica que a árvore era utilizada para fazer lenha e não comenta outra utilidade para a 

mesma, porém devido à sua densidade pode ser utilizada para marcenaria, construção civil e 

naval, compensados, caibro, caixotaria fina, canoas, esquadrias e obras internas151. 

                                                 
147 LORENZI, op. cit., 2002a, v. 1. 
148 LOUREIRO; SILVA, op. cit., 1968, v. 1. 
149 Ibid., 1968, v. 1. 
150 LORENZI, op. cit., 2002a, v. 1. 
151 LOUREIRO; SILVA, op. cit., 1968, v. 1. 
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Castagno [Castanha-do-Pará]: observa que a madeira é muito boa para várias obras e pela 

descrição das características do vegetal, possivelmente trata-se da Castanha-do-Pará, 

Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl., da família das Lecythidaceae, uma madeira 

moderadamente pesada (ρ = 0,70 a 0,75 g/cm3) e fácil de trabalhar, boa para a execução de 

forros, paredes e assoalhos, porém não é aplicada na indústria madeireira devido ao valor 

comercial dos frutos152. Landi fala também da castanha da sapucaia, mas não comenta nada 

sobre a sua madeira. É provável que se refira à Lecythis pisonis Cambess, da família das 

Lecythidaceae, com sinonímia botânica Lecythis usitata Miers, possuindo uma madeira 

pesada (ρ = 0,80 a 1,00 g/cm3), um pouco difícil de ser trabalhada e capaz de receber bom 

acabamento com polimento atrativo. É utilizada na construção civil e naval, marcenaria, 

carpintaria, obras imersas e produz cavaco para cobrir casas153. 

Angellino [Angelim]: não descreve as características do vegetal, tornando-se muito difícil a 

sua classificação, visto que há diversas espécies botânicas de angelim. Ele somente afirma que 

é uma árvore real e de grande valor, pois possui uma madeira muito durável, da qual se fazem 

mastros de canoas. Afirma, porém, que possui uma desvantagem: “Mà pare questo stimabile 

legno, e più di ogni altro, soggetto ad essere perduto, e divorato dal Turrú”154, ou seja, a 

madeira é facilmente atacada pelo turu155, que a destrói, estando a mesma na água ou na mata. 

Landi também cita o angelim-coco e o angelim-pedra, afirmando que são pouco duráveis na 

água. O angelim-coco a que ele se refere pode ser o Andira fraxinifolia Benth, da família das 

Leguminosae-Papilionoideae, pois segundo o Catálogo do IBAMA, é a única espécie 

encontrada na Amazônia. Possui uma madeira pesada (ρ = 0,92 g/cm3), dura, muito resistente 

e de grande durabilidade quando utilizada em ambientes secos. É constantemente empregada 

na construção civil (esteios, caibros e molduras de portas) e também utilizada para obras 

externas, como dormentes, moirões e postes156. Quanto ao angelim-pedra, existem várias 

espécies, sendo difícil a sua identificação botânica sem a descrição física do vegetal. 

 

                                                 
152 LOUREIRO; SILVA, op. cit., 1968, v. 1. 
153 Ibid., 1968. 
154 Mas parece que esta estimável madeira, e mais que qualquer outra, é sujeito a perder-se, devorado pelo turu. 
PAPAVERO, op. cit., 2002, p. 114. 
155 Molusco da família dos teredinídeos, com aspecto vermiforme e numa das extremidades duas pequenas 
valvas com sulcos providos de dentes. Com eles, em movimento rotatório, cava galerias em madeira submersa, 
com a qual se alimenta, causando prejuízos de monta às embarcações de madeira, e aos embarcadouros e cais. 
156 LORENZI, op. cit., 2002a, v. 1. 

 54



 

Loiro [Louro]: diz que existem duas espécies de louro, um branco e outro encarnado. O 

primeiro é mais durável e muito usado para pequenas canoas e tábuas, que, mesmo secas por 

vários anos, não ficam bem unidas e em poucos meses afastam-se umas das outras. O louro-

encarnado é menos durável, especialmente na água, mas é muito bom para andaimes de 

construção.  

Accapù [Acapu]: é considerada uma madeira pesada, durável tanto na água quanto fora dela e 

Landi destaca que não se encontra devorado por insetos. Declara que os telhados, as portas e 

as janelas das casas são todos construídos com esta madeira, de grande duração na construção 

civil, sendo esta, na prática, a sua madeira preferida. Observa também que é preciso ter o 

cuidado de evitar deixar o reboco cair, pois quando descoberto, em poucos anos apodrece, 

permanecendo sem danos a parte que fica no interior da parede. Ele não sabe a causa deste 

acontecimento, porém quando a madeira permanece exposta a intempéries, fica sujeita ao 

ataque de insetos, fungos e bactérias, deteriorando-se. Possivelmente está se referindo a 

Vouacapoua americana Aubl., da família das Leguminosae-Caesalpinioideae, possuindo uma 

madeira pesada (ρ = 0,90 a 1,00 g/cm3), boa de trabalhar e utilizada na construção civil 

(assoalhos, estacas, vigamentos e tacos) e naval, dormentes, marcenaria e carpintaria157. 

Cedro: informa que é uma madeira muito durável tanto na água quanto fora dela, possuindo 

raiz forte e resistente na água mais que qualquer outra madeira. Muitos trabalhos são feitos 

com esta madeira como, por exemplo, cornijas e entalhes, porém o seu melhor uso é 

transformá-la em tábuas. Landi observa que existem dois tipos de cedros, um branco e outro 

encarnado, sendo este último o mais durável. Apesar de descrever a árvore, não explica a qual 

delas se refere. Pela descrição, principalmente de seu fruto, é possível que se refira à Cedrela 

odorata L., da família das Meliaceae, uma madeira leve (ρ = 0,44 a 0,60 g/cm3), fácil de 

trabalhar, usada na marcenaria, caixotaria, compensados, esquadrias, obras internas, 

carpintaria, tabuados e entalhos158. 

Massaranduba [Maçaranduba]: diz que é uma madeira dura e refinada, boa para várias 

obras, especialmente para balaustradas, cornijas e outros entalhes. Se tingida, parece o ébano, 

pois recebe bem o lustro. Para tingi-la, é necessário enterrá-la na lama de oito a quinze dias, 

depois a tiram, lavam e, quando seca, lustram. Tudo isto é feito com as peças já entalhadas e 

torneadas. Como a vegetação não foi descrita por Landi e existindo diversas sinonímias, 

                                                 
157 LOUREIRO; SILVA, op. cit., 1968, v. 1. 
158 Ibid., 1968, v. 2. 
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torna-se difícil a identificação científica da espécie. Possivelmente é uma árvore do gênero 

Manilkara, da família das Sapotaceae, madeira muito pesada (ρ = 0,90 a 1,00 g/cm3), 

resistente à umidade e comumente utilizada para vigamentos, esteios, moirões, cavacos para 

cobrir casas e estacas159. 

Marapautà [Marupá]: esclarece que a madeira possui uma cor esbranquiçada e é utilizada 

para se fazer tábuas ou outros fins, sendo durável se aplicada no interior, porém apodrece 

rapidamente quando exposta ao tempo. Apesar de não descrever a árvore, é possível que se 

refira à Simarouba amara Aubl., da família das Simaroubaceae. Madeira leve (ρ = 0,45 a 0,55 

g/cm3), de cor branco-palha, ligeiramente rosada, fácil de trabalhar, muito resistente ao ataque 

de insetos e utilizada comumente em forros, esquadrias, marcenaria em geral, compensados e 

outros160. 

Annanì [Anani]: considerada uma madeira que serve para vigamentos, para remos e várias 

outras obras, pois é muito durável em locais cobertos. Possui pouca duração quando aplicada 

no exterior, principalmente em locais úmidos. Landi não descreve a árvore, mas é possível 

que esteja tratando da Symphonia globulifera L.f., da família das Guttiferae, uma madeira 

moderadamente pesada (ρ = 0,65 a 0,75 g/cm3), fácil de trabalhar e capaz de receber 

acabamento esmerado, sendo usada geralmente em móveis, construções em geral, carpintaria, 

compensado, esquadrias e estacas161. 

Pàu d’Arco [Pau-d’arco ou Ipê]: informa que esta madeira é muito forte e pesada, “ma 

stanca le bracia de’ maestri, che lo travagliano”162, acreditando que para qualquer obra é 

eterna. Landi observa que mandou fazer o pelourinho da Cidade de Belém com esta madeira: 

“Di questo legno mandai a lavorare una collona Dorica, com Piedistallo, Canua, Freggio, et 

Architrave per il Pelleurino di questa Citta, e nel lavorarlo vidi Che se rideva de’ ferri, mentre 

di continuo bisognava arrottarli”163 (Figura 12). Possivelmente se refere à Tabebuia 

serratifolia (Vahl) Nichols, da família das Bignoniaceae, madeira muito pesada (ρ = 1,08 

g/cm3), duríssima, difícil de serrar, infinitamente durável sobre quaisquer condições e 

                                                 
159 LOUREIRO; SILVA, op. cit., 1968, v. 2. 
160 Ibid., 1968. 
161 Ibid., 1968, v. 1. 
162 Mas cansa o braço dos mestres que a trabalham. PAPAVERO, op. cit., 2002, p. 119. 
163 Desta madeira mandei construir uma coluna dórica, com pedestal, friso, e arquitrave para o Pelourinho desta 
cidade, e ao trabalhá-la, vi que “ria dos ferros” enquanto constantemente necessitava amolá-los. PAPAVERO, 
op. cit., 2002, p. 119. 
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apropriada para construções pesadas e estruturas externas, tanto civis (tacos e tábuas para 

assoalhos), quanto navais, postes, e outros164. 

 
Figura 12 – Praça do Pelourinho em Belém e detalhe do Pelourinho – 1784 
Desenho de J. J. Codina  

Fonte: Portugal, 1999 

 

Pau Rosa [Pau-rosa]: observa que “questa sorte di legno si dessidera molto per foderare 

Cassete di commode, di mense, di armarii, perchè fuori di preservarssi dalle tignuole 

comunica il suo grato odore a tutti quelle cose, che dentro vi si mettono, e è trattabile per 

questi lavori”165. Possivelmente refere-se à Aniba rosaeodora Ducke, da família das 

Lauraceae, pois esta espécie possui um cheiro aromático ativo, que se torna mais intenso ao 

cortar. É uma madeira pesada (ρ = 0,80 a 0,90 g/cm3), fácil de trabalhar, capaz de receber 

acabamento esmerado, e usada pelos índios para fazer canoas e outros fins. Por destilação do 

lenho, extrai-se uma essência usada em perfumaria, o linalol166. 

Maraquattiara [Muiraquatiara]: conta que muitos trabalhos nobres são feitos com esta 

madeira como tamboretes, cômodas, escrivaninhas, camiseiros, cornijas e outros. Existem 

duas espécies botânicas conhecidas com esta denominação comum, ambas do gênero das 

Astronium, da família das Anacardiaceae, porém nenhuma com uma coloração quase branca, 

como observa Landi. 

Mairagiuba [Muirajuba]: observa que é vulgarmente conhecida como pau-amarelo, sendo 

uma madeira fina, de coloração semelhante à da manteiga e utilizada para se fazer tamboretes, 

                                                 
164 LORENZI, op. cit., 2002a, v. 1. 
165 Este tipo de madeira é muito desejado para revestir gavetas de cômodas, de mesas, de armários, porque além 
de preservar-se dos insetos, comunica o seu suave odor a todas as coisas, que se mete dentro, e é maleável para 
estas obras. PAPAVERO, op. cit., 2002, p. 120. 
166 LOUREIRO; SILVA, op. cit., 1968, v. 1. 
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cômodas, entalhes e qualquer obra para se ornamentar a casa. No Catálogo do IBAMA, não 

foi encontrado Muirajuba com nome vulgar Pau-amarelo, nem vice-versa. Na descrição desta 

madeira, Landi cita também o Paricá como uma madeira amarela, porém não descreve a 

árvore nem relata a sua utilidade, não sendo possível a sua identificação científica. 

 

Pau Rosso [Pau-Roxo]: segundo o autor, esta é uma madeira de natureza fina, que serve para 

as mesmas obras que o pau amarelo167 e sua aplicação mais valorizada quando associada ao 

mesmo. Explica que é uma madeira de cor violácea, não descrevendo a árvore. Segundo o 

Catálogo do IBAMA, existem mais de dez espécies no país do gênero Peltogyne, da família 

das Leguminosae-Caesalpinioideae denominadas de pau-roxo, muito semelhantes entre si. 

Pau Incarnato: observa apenas que é uma madeira muito bonita que serve para qualquer obra 

de casa, assim como o pau-roxo e o pau-amarelo, porém não se refere a nenhuma 

característica desta madeira, sendo impossível até a identificação do seu nome vulgar. 

Cumarù [Cumaru]: considerada uma madeira real, durável e de muita utilidade, pois “fra le 

molte cose, che si fano, sono le moende per macinare la canna, che è segno certo della sua 

durabilità”168. Possivelmente Landi refere-se à Dipteryx odorata (Aubl.) Willd., da família das 

Leguminosae-Papilionoideae, uma madeira pesada (ρ = 0,95 a 1,00 g/cm3), difícil de trabalhar 

e imputrescível, geralmente usada em construção naval, ebanisteria, moirões, estacas, esteios, 

eixos de moinhos, tacos para assoalhos, vigamentos, parquês, marcenaria, carpintaria, entre 

outras coisas169. 

Suppupira [Sucupira]: apenas informa que é uma madeira considerada real, forte e serve para 

embarcações.  

Cuppauba [Copaíba]: informa que esta madeira é fina e ondulada, mas sem utilidade por ser 

encontrada distante da cidade, nos rios Capim, Trombeta e Tocantins. Do óleo extraído desta 

espécie produz-se verniz utilizado para envernizar as portas e janelas. Não é possível 

identificar a espécie, pois este nome vulgar pertence a várias espécies do gênero Copaifera, da 

família das Leguminosae-Caesalpinioideae. 

                                                 
167 Segundo Landi, o pau-amarelo é a Muirajuba. 
168 Entre as muitas coisas que se faz, estão as moendas para moer a cana, que é sinal certo de sua durabilidade. 
PAPAVERO, op. cit., 2002, p. 122. 
169 LOUREIRO; SILVA, op. cit., 1968, v. 2. 
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Giuttaì [Jutaí ou Jataí]: observa que o lenho desta árvore é de primeira qualidade servindo 

para qualquer obra de muita duração. Possivelmente Landi refere-se à Hymenaea courbaril 

L., da família das Leguminosae-Caesalpinioideae, também conhecida como Jatobá, que 

possui madeira muito pesada (ρ = 0,88 a 1,00 g/cm3), um pouco difícil de ser trabalhada e 

muito durável em contacto com o solo. É utilizada em construções de todos os tipos, móveis, 

laminados, esteios, tacos de soalhos, vigamentos, estacas entre outros170. 

Pau Ferro [pau-ferro]: comenta que esta é uma madeira dura que não é muito usada pela 

dificuldade em trabalhá-la, servindo para caixa de tabaco e outros mimos. Landi pode estar se 

referindo à Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. var. férrea, da família das Leguminosae-

Caesalpinioideae, uma madeira muito pesada (ρ = 1,22 g/cm3), dura, rígida e compacta, de cor 

variando de vermelha a castanha até quase preta e de longa durabilidade natural. É empregada 

na construção civil, obras externas e marcenaria em geral171.  

 

3.1.4 Alexandre Rodrigues Ferreira e suas observações 

Alexandre Rodrigues Ferreira nasceu em Salvador, na Bahia, em 27 de abril 1756, e em 

1770 foi enviado para Coimbra para seguir a carreira eclesisástica. Formou-se em Filosofia na 

Universidade de Coimbra e doutorou-se na mesma instituição, onde também exerceu por dez 

anos a função de Preparador de História Natural172.  

Em 1779 foi trabalhar no Real Museu da Ajuda, posto que manteve até 1783, quando 

foi nomeado para chefiar uma “Viagem Filosófica” ao Norte do Brasil, na qualidade de 

naturalista. Desde 1780 era membro correspondente da Real Academia de Ciências de 

Lisboa173. 

A “Viagem Filosófica” possuía como finalidade recolher material para o Real Museu de 

Lisboa, percorrendo as capitanias do Gão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá.  O 

                                                 
170 LOUREIRO; SILVA, op. cit., 1968, v. 1. 
171 LORENZI, op. cit., 2002a, v. 1. 
172 CRUZ, Ernesto. A presença de Alexandre Rodrigues Ferreira em Belém. Revista de Cultura do Pará, Belém, 
ano 3, n. 12-13, p. 57-69, jul./dez., 1973c. 
173 CARVALHO, José Candido de Melo. Prefácio. In: FERREIRA, Alexandre Rodrigues. Viagem filosófica 
pelas capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá: memórias: antropologia. Rio de Janeiro: 
Conselho Federal de Cultura, 1974. 
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naturalista viajou acompanhado dos desenhistas Joaquim José Codina e José Joaquim Freire, 

além do jardineiro botânico Joaquim do Cabo. 

A expedição partiu de Lisboa para Belém em setembro de 1783, iniciando seus estudos 

na Ilha do Marajó, seguindo posteriormente para o Rio Tocantins e regressando a Belém onde 

chegou em 29 de janeiro de 1784174. Em fins de 1784, partiu para o Rio Negro, que percorreu 

até a fronteira, subindo o Rio Branco, retornando para Barcelos, Capital da Capitania de São 

José do Rio Negro. 

Em 1788, deixa Barcelos em direção aos rios Madeira e Guaporé, alcançando, em 1789, 

Vila Bela, a capital da Capitania de Mato Grosso, posteriormente seguiu para a Vila de 

Cuiabá, descendo até o Rio Paraguai, retornando a Belém em janeiro de 1792. 

O seu regresso a Portugal ocorreu em janeiro de 1793, quando Alexandre Rodrigues 

Ferreira foi nomeado Oficial da Secretaria, Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 

ultramarinos. Em setembro de 1794, assumiu o cargo de Diretor interino do Real Gabinete de 

História Natural e Jardim Botânico, passando ao cargo vice-diretor no ano seguinte. 

Alexandre Rodrigues Ferreira faleceu em Lisboa a 23 de abril de 1815175. 

Os manuscritos resultantes da “Viagem Filosófica” encontram-se hoje na Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro. Em cada manuscrito, os vegetais estão classificados conforme a 

utilidade da madeira, citadas pelos seus nomes comuns, sem a descrição das espécies. Por 

exemplo, relaciona as madeiras para a construção de canoas, madeiras utilizadas para a 

construção de casas e obras de marcenaria, utilização das cascas das árvores para curtir couros 

e em outro manuscrito ele descreve as palmeiras. Destes manuscritos, analisam-se as madeiras 

utilizadas para a construção civil, conforme já tratado no início do capítulo: 

Acary-quára [acariquara]: do tupi, akari’kuara, ou seja, akari (acari) e Kuara (buraco). 

Alexandre Rodrigues Ferreira observa que esta madeira é utilizada para esteios de casas por 

ser muito durável, sendo que a acariquara das matas é melhor do que a encontrada nas ilhas 

alagadiças. Possivelmente trata-se da Minquartia guianensis Aubl., da família das Olacaceae, 

madeira muito pesada (ρ = 1,04 g/cm3), dura ao corte, de grande durabilidade e muito 

                                                 
174 REGO, op. cit., 1979. 
175 CRUZ, E., op. cit., 1973c. 
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empregada para uso externo na forma bruta devido ao seu tronco esburacado. Aplicada 

principalmente como postes, moirões, estacas, trapiches e esteios de casas176. 

Louro da terra firme: informa que também esta madeira é fundamentalmente usada para 

esteios de casas, que não dura menos que um século.  

Uacapú [acapu]: informa que esta madeira é utilizada para esteios de casas, provavelmente 

referindo-se a Vouacapoua americana Aubl da família das Leguminosae-Caesalpinioideae, 

madeira pesada (ρ = 0,91 g/cm3), dura, com boa resistência mecânica, com aspecto fibroso, 

muito resistente ao ataque de cupins de madeira seca, empregada para a construção civil 

(tacos de assoalho) e naval, para marcenaria de luxo, peças torneadas, para obras externas 

como pontes, postes, estacas entre outros177. 

Cumarú [cumaru]: declara que esta madeira é utilizada para esteios e também aproveitada na 

construção de engenhos, sendo bastante durável. Com este nome são conhecidas diversas 

espécies vegetais do gênero das Dipteryx, da família das Leguminosae-Papilionoideae. 

Jutahy-mirim [Jutaí-mirim]: Para ele, esta espécie, assim como as anteriores, é utilizada 

como esteio para as construções. Esta madeira também é conhecida como jataí ou jatobá, 

árvore do gênero Hymenaea, da família das Leguminosae-Caesalpinioideae. 

Marupaúba: informa que além de ser utilizada na marcenaria, também é empregada para 

forros de casa. Por este nome são conhecidas quatro espécies de famílias diferentes e pela 

falta de informações adicionais, não foi possível identificar a espécie científica. 

 

3.2 ANÁLISE DAS DESCRIÇÕES 

De posse dos dados sobre as madeiras obtidos através dos relatos dos viajantes, foi 

possível fazer uma análise das espécies citadas por mais de um deles, cuja identificação 

botânica já havia sido feita. Desta forma, realizou-se uma correlação entre as descrições 

destas espécies, observando as similaridades e divergências descritas pelos viajantes. 

                                                 
176 LORENZI, op. cit., 2002b, v. 2. 
177 Ibid., 2002b. 
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Em relação ao acapu (Figura 13) 

observa-se que o Padre João Daniel, Landi e 

Alexandre Rodrigues Ferreira referem-se à 

utilização desta madeira em construções de 

casas. João Daniel e Landi ainda completam que 

é uma espécie durável, pesada e resistente 

quando em local seco ou permanentemente 

enterrada. No seu relato, Landi observa que esta 

madeira é utilizada para telhados e 

provavelmente aplica nos seus projetos este 

conhecimento, visto que a identificação 

botânica das amostras de madeira retirada das estruturas de cobertura estudadas comprova o 

seu uso (ver item 4.4). 

 
Figura 13 – Acapu – Árvore adulta e madeira 

Fonte: Lorenzi, 2002 

Para Landi, a andiroba (Figura 14) é 

uma madeira utilizada para fazer lenha, porém o 

padre João Daniel afirma que é uma madeira 

muito boa para forros. Pela descrição das 

características da vegetação, a arvore citada 

pelos dois viajantes é da mesma espécie. 

Devido a restrita descrição do angelim 

pelo padre João Daniel e por Landi, não foi 

possível realizar a provável identificação 

científica da espécie, porém ambos afirmam que 

se trata de uma madeira real e muito durável. Para Landi, tostar a madeira a cada dois ou três 

meses é a única solução encontrada para esta espécie, que é a mais atacada pelo “turu”. 

Entretanto este procedimento não pode ser realizado em madeiras imersas na água. 

 

Figura 14 – Andiroba – Árvore adulta e madeira  

Fonte: Lorenzi, 2002 

A prática de queimar a madeira para protegê-la é muito antiga e Vitrúvio já a 

recomendava:  
En el espesor de la Muralla, en su totalidad, deben empotrarse estacas de olivo 
tostadas, entrelazadas lo más estrechamente posible, de modo que los frentes del 
muro, trabados por estos maderos como con garfios, adquiran una solidez 
indestructible; porque a esta classe de madera así preparada no pueden perjudicarle 
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ni la intemperie ni la carcoma ni los años, y es más, ni hundida en tierra ni metida en 
agua se decopone, sino que permanece indefinidamente útil si estropearse178.  

 
O Padre João Daniel e Landi citam o 

bacuri (Figura 15) como uma madeira muito 

forte e durável, excelente para embarcações e 

canoas. Por meio da descrição do fruto, observa-

se que os dois se referem à mesma espécie. 

O cedro foi comentado merecendo o 

destaque de quase todos os viajantes, com 

exceção do naturalista Alexandre Rodrigues 

Ferreira. Os jesuítas Alonso de Rojas e Cristobal 

de Acuña apenas registraram sua existência, 

porém seu companheiro de ordem, o Padre João Daniel, e o arquiteto Antônio José Landi, 

afirmam que esta madeira é utilizada para a construção civil, por exemplo nos entalhes de 

peças, entretanto discordam quanto a sua utilização em embarcações visto que Landi afirma 

que é ótima para canoas, pois não afunda, e o padre conta que as embarcações duram poucos 

anos na água. O arquiteto italiano acrescenta, ainda, que esta espécie é resistente dentro e fora 

d’água. 

 
Figura 15 – Bacuri – Árvore adulta e madeira 

Fonte: Lorenzi, 2002 

A madeira do cumaru (Figura 16) é 

descrita pelos principais viajantes estudados: o 

Padre João Daniel, Antônio José Landi e 

Alexandre Rodrigues Ferreira. Todos estão de 

acordo com o fato de que, pela sua resistência e 

durabilidade, entre outras utilidades, é 

aproveitada para a construção de moendas para 

os engenhos de açúcar. Pelas descrições de João 

Daniel e Landi, possivelmente referem-se à 

mesma espécie científica. 

 
Figura 16 – Cumaru – Árvore adulta e madeira 

Fonte: Lorenzi, 2002 

                                                 
178 Na espessura da parede, em sua totalidade, deve-se fixar estacas de oliveira queimadas, entrelaçadas o mais 
próximo possível, de modo que as frentes dos muros, travadas por estas madeiras como com ganchos, adquiram 
uma solidez indestrutível; pois este tipo de madeira, assim preparada, não pode ser prejudicada nem pela 
intempérie, nem pela broca, nem pelos anos, além disto, nem enterrada nem colocada na água se decompõe, 
permanecendo indefinidamente útil sem deteriorar-se. VITRUVIO, Marco Lucio. Los diez libros de 
arquitectura. Traducción directa del latín por Agostín Blánquez. Barcelona: Editorial Iberia, 1991, p. 23. 
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Sobre a copaíba, João Daniel declara que possui uma excelente madeira, ótima para a 

construção de sobrados. Landi diz que é fina e ondulada, mas argumenta que não possui 

utilização por ser encontrada distante da cidade. 

O lenho do Jutaí ou Jataí (Figura 17) é 

citado pelos viajantes João Daniel, Landi e 

Alexandre Rodrigues Ferreira e todos 

concordam que se trata de uma madeira dura e 

resistente. Pela descrição das características do 

vegetal, a espécie científica observada pelos 

dois primeiros estudiosos, acima indicados, é a 

mesma. 

O louro é descrito pelos três viajantes do 

Século XVIII. Para o Padre João Daniel e Landi, 

esta é uma madeira boa para tábuas, utilizadas em forros e sobrados, porém Landi observa o 

fato de ocorrer a retração da madeira, mesmo quando seca. O louro da terra-firme, descrito 

por Alexandre Rodrigues Ferreira, não foi encontrado, mas segundo o naturalista é uma 

madeira fundamentalmente utilizada para esteios de casas. 

 
Figura 17 – Jutaí – Árvore adulta e madeira 

Fonte: Lorenzi, 2002 

A maçaranduba é descrita pelo Padre João Daniel e por Landi como uma madeira 

dura e forte, boa para várias obras. O padre destaca a grande duração das embarcações 

construídas com ela e Landi afirma que é utilizada em balaustrada e cornijas. 

De acordo com João Daniel e Landi, o pau-d’arco é uma madeira forte e resistente. 

O pau-ferro é comentado apenas por Acuña e Landi, sendo que o primeiro se refere 

apenas à sua utilização para construção de embarcações e o segundo observa que, por ser 

muito dura, não é muito utilizada. 

Quanto ao pau-rosa, tanto Landi quanto o padre João Daniel concordam em relação ao 

fato de os artefatos feitos com esta madeira transmitirem o seu agradável perfume para os 

objetos em contacto com ela. Landi ainda ressalva que o cheiro protege contra os insetos. 
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O pau-roxo é citado pelo Padre João Daniel e pelo arquiteto Landi, destacando que, 

pela coloração da sua madeira, é muito procurada para ornamentar a casa, não sendo possível 

identificar a espécie no manuscrito de nenhum dos dois viajantes. 

O pequiá é descrito por João Daniel e Landi como uma madeira durável, utilizada para 

a construção de embarcações, mesas e moendas. 

Em relação à sapucaia (Figura 18) 

Landi não comenta sobre o seu lenho, apenas 

descreve a sua castanha, ao contrário do Padre 

João Daniel, o qual observa que a madeira é 

grande e forte, podendo ser utilizada em todo 

tipo de obra. Pela descrição da castanha, é 

possível observar que os dois estudiosos 

referem-se à mesma espécie. 

A sucupira é descrita por João Daniel 

e Landi como uma madeira forte e adequada para a construção de embarcações. 

 

Figura 18 – Bacuri – Árvore adulta e madeira 

Fonte: Lorenzi, 2002 

Dentre as madeiras estudadas, constata-se que, no Século XVIII, era comum enterrar 

as madeiras na lama para fazê-las escurecer, pois tanto Landi quanto o padre João Daniel 

citam este costume. O arquiteto italiano descreve esta prática quando, no seu relato, trata da 

maçaranduba, afirmando que para “tingi-la”, é necessário enterrá-la na lama depois de 

entalhada e retirá-la após um período de oito a quinze dias. A peça é polida depois de lavada e 

seca. 

O Padre João Daniel refere-se a este método de escurecimento da madeira, quando cita 

o pau-mulato e o pau-mulato pinima, afirmando que, para deixá-la preta, é necessário apenas 

enterrá-la na lama por um ou mais dias e, após este período, apresenta uma cor preta e fixa 

como se fosse natural, penetrando inclusive no seu interior e centro. O padre destaca ainda 

que a madeira pode ser posteriormente lavrada. 

Para confirmar esta prática descrita pelos dois viajantes, foi realizado um ensaio 

utilizando os dados citados por Landi, já que as espécies mencionadas pelo Padre João Daniel 

não puderam ser identificadas. 
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O ensaio consistiu em enterrar em um balde com lama duas peças de maçaranduba e 

duas de louro (Figura 19), retirando uma peça de cada com oito dias e as demais com quinze 

dias. Visualmente, as duas peças de maçaranduba, após retiradas, apresentam a mesma 

tonalidade, uniforme, e as peças de louro ficaram manchadas. Depois de serradas ao meio e 

observadas ao microscópio, percebeu-se que, no sentido dos veios das madeiras, não se nota 

um limite definido entre a camada exterior, escurecida, e a camada interior, não ocorrendo o 

mesmo fato no sentido perpendicular aos veios. Medindo esta camada, foi possível observar 

uma pequena diferença na espessura: a madeira que ficou enterrada oito dias apresentou uma 

camada de 0,2 mm e a peça que ficou enterrada quinze dias, uma camada de 0,3 mm. 
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4 ESTRUTURAS DE MADEIRA 

 



 

4  ESTRUTURAS DE MADEIRA 

Considerando-se que as estruturas das coberturas estudadas nesta dissertação são 

construídas com madeira, material que na Amazônia é abundante e de excelente qualidade, 

passa-se a comentar as suas características, consideradas importantes para a avaliação 

estrutural dessas. 

Em virtude de um melhor entendimento do sistema construtivo das coberturas de 

outrora, que divergem bastante das tesouras utilizadas atualmente, expõem-se as suas 

características peculiares, pois este prévio conhecimento é importante para a compreensão das 

coberturas dos monumentos religiosos estudados. Assim, para cada igreja cuja estrutura foi 

avaliada, destaca-se o histórico do monumento e as características de sua cobertura, inclusive 

de suas sambladuras, bem como se identificam cientificamente as espécies vegetais utilizadas 

nestas estruturas. 

 
 
4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA 

A necessidade de tratar nesta dissertação da madeira, assunto que pode ser encontrado 

em livros de materiais de construção, deve-se à importância de destacar as características e 

propriedades do material constituinte das estruturas de coberturas em estudo, visto que 

influem no seu comportamento estático. 

A madeira é um material utilizado em larga escala desde a pré-história. As suas 

qualidades, como resistência mecânica e química, isolamento térmico e elétrico, além da 

facilidade de ser encontrada na natureza, por exemplo, a torna um material importante para o 

desenvolvimento das civilizações. A utilização da madeira na construção foi anterior à pedra, 

e juntamente com a argila, é provável que tenha sido o material mais antigo empregado na 

construção.  
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Incluso las edificaciones más modernas están basadas, tanto conceptual como 
técnicamente, en sus antecesores genéricos y en algunos casos el antiguo concepto 
de lugar de protección y abrigo satisface tan eficazmente las actuales exigencias que 
su estructura ha perdurato, casi sin ninguna modificación, durante centenares de 
años180. 

Em determinadas civilizações, as edificações eram totalmente construídas em madeira. 

No Japão, por exemplo, a arquitetura é baseada na combinação adequada de vários tipos de 

madeira, sendo esta a sua característica principal. O templo Horiuji, no Japão, foi construído 

de cipreste pelo príncipe Shotoku no ano 607 d.C., sendo considerada a construção de madeira 

mais antiga do mundo181. 

As edificações em madeira podem ser facilmente erguidas e possuem rápida execução, 

sendo por isso muito utilizadas por tribos nômades e comunidades primitivas, que construíam 

com qualquer tipo de material disponível. 
La gran variedad de habitáculos construidos a base de simples armazones de riostras 
unidas entre sí mediante fibras vegetales, habla por sí misma de la solidez de su 
diseño y de su seguridad estructural, y es muy possible que, en la historia de la 
construcción, represente la forma más económica de utilizar los materiales naturales 
que se encuentran habitualmente182. 

Para Norman Davey, “the fact that some ancient or modern dwellings in different parts 

of the world may be of very similar design and construction is more likely to be due primarily 

to the availability and use of similar types of bulding materials, than to any racial or cultural 

affinity of the builders” 183. 

Quando os portugueses chegaram ao Brasil, o território era coberto por vastas 

florestas, com grande variedade de madeiras, já muito utilizadas pelos povos nativos em suas 

construções e obras de arte184. O nome da nação brasileira, inclusive, foi originado do pau-

brasil (Caesalpinia echinata Lam., da família das Leguminosae-Caesalpinioideae), árvore 

                                                 
180 Até mesmo as edificações mais modernas estão baseadas, tanto conceitual quanto tecnicamente, em seus 
antecessores genéricos e, em alguns casos, o antigo conceito de lugar de proteção e abrigo satisfaz tão 
eficazmente as atuais exigências que sua estrutura tem perdurado, quase sem nenhuma modificação, durante 
centenas de anos. JOHNSON, Hugh. La Madera. Barcelona: Editorial Blume, 1978, p. 58. 
181 DAVEY, Norman. A history of building materials. London: Phoenix House, 1961. 
182 A grande variedade de habitações, construídas à base de simples armações de travessas de madeira unidas 
entre si com fibras vegetais, fala por si mesmo da firmeza de seu desenho e de sua segurança estrutural, e é muito 
possível que na história da construção, represente a forma mais econômica de utilizar os materiais naturais que 
se encontram habitualmente. JOHNSON, op. cit., 1978, p. 58. 
183 O fato de antigas ou modernas habitações em diferentes partes do mundo possivelmente possuírem desenho e 
construção muito similares, é mais provavelmente por uma obrigação primária pela disponibilidade e uso de 
tipos similares de materiais de construção, do que qualquer afinidade racial ou cultural dos construtores. 
DAVEY, op. cit., 1961, p. 32. 
184 BRAGA, Márcia (Org.). Conservação e restauro: madeira, pintura sobre madeira, douramento, estuque, 
cerâmica, azulejo, mosaico. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 2003. 
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largamente explorada na época colonial, pois do seu lenho era extraido corante para tingir 

tecidos e fabricar tintas. 

Segundo Márcia Braga, nos primeiros anos de colonização do Brasil, 

a abundância de madeira e a inexistência de boas pedreiras para construção 
ocasionaram as primeiras experiências de edificações onde a madeira era 
extensamente utilizada. Essa arquitetura era um misto de modelos portugueses de 
habitação com os materiais locais e as técnicas aprendidas junto aos indígenas185. 

Portugal precisava de boas madeiras para suas construções, sendo este um dos 

interesses primordiais na sua colônia americana. Para controlar o corte de determinadas 

madeiras, foram criadas normas para regulamentar a extração desses espécimes, que ficaram 

conhecidos como “madeira de Lei”186. 

Segundo Cybèle Santiago,  

com relação à legislação existente no Brasil direccionada a impedir a exploração 
irracional das espécies florestais úteis, há registro que, ao menos desde o século 
XVIII, diversas tentativas foram feitas. Outros documentos, que não tinham força 
de lei, foram escritos neste sentido e emitidos à Coroa Portuguesa, chamando a 
atenção para o facto. Como exemplo, cita-se a Memória sobre as madeiras das 
matas do termo da vila de Cachoeira (Bahia), redigida pelo Juiz de Fóra Joaquim 
Amorim de Castro (1750-1818), em 1790, para D. Maria I (1734-1816) 187. 

Como material de construção, a madeira possui uma série de vantagens, entre elas: 

possibilidade de ser produzida tanto com dimensões estruturais quanto em peças pequenas; é 

facilmente trabalhada; resiste menos a esforços de compressão e mais a esforços de tração; 

tem massa específica baixa e grande resistência mecânica; fácil restituição; bom isolamento 

térmico e boa absorção acústica; variedade de coloração e padrão. Porém, apresenta algumas 

desvantagens que devem ser levadas em consideração na aplicação do material. São elas: é 

heterogênea e anisotrópica, por ser originária de seres vivos e organizados; é um material 

vulnerável aos agentes externos como, umidade, temperaturas elevadas e ataques por 

xilófagos e sua durabilidade é limitada quando não tratada adequadamente; é combustível. 

A madeira é um material renovável, pois, se replantada e explorada de forma 

consciente, pode durar uma eternidade, ao contrário do petróleo, por exemplo, que algum dia 

pode ter suas reservas esgotadas. A exploração das madeiras atualmente é controlada por 

órgãos responsáveis, entretanto, alguns exploradores derrubam as árvores clandestinamente, 
                                                 
185 BRAGA, op. cit., 2003, p. 13. 
186 Ibid., 2003. 
187 SANTIAGO, op. cit., 2001a, p. 299. 
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colocando em risco de extinção espécies vegetais e destruindo inclusive o ecossistema interno 

das florestas. O Pau-Brasil, árvore que deu origem ao nome do País, está quase em extinção 

devido à sua exploração em larga escala desde a época do seu descobrimento. 

Como material de construção, possui múltiplas utilidades, podendo ser utilizada tanto 

nas estruturas quanto em fundações e, para possuir maior durabilidade, deve ser escolhida a 

espécie vegetal mais adequada ao uso proposto. Fundações realizadas com estacas de madeira 

são conhecidas desde a época de Vitruvio, que já recomendava a utilização deste tipo de 

reforço, quando o solo apresentava baixa resistência. Ele menciona também no seu livro a 

utilização deste tipo de fundação na cidade de Ravena na Itália.  

Escavações arqueológicas confirmam que as construções romanas usaram estacas de 

madeiras para resolver problemas com solos que apresentavam baixa resistência mecânica188.  

A cidade de Lisboa, por exemplo, possui fundações de estacas de pinho verde da época 

pombalina, o que de acordo com Cybèle Santiago189 pode ser comprovado realizando-se uma 

visita ao Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, onde algumas estacas encontradas 

foram deixadas expostas nas escavações. No Brasil, as estacas da Fortaleza de São José de 

Macapá são de acapu e permanecem e bom estado de conservação até os dias atuais. Isso 

acontece porque a madeira, quando mantida em lugares secos, sem contato com o solo ou 

paredes úmidas, possui durabilidade indeterminada, assim como quando permanentemente 

imersa na água. 

 

4.1.1 Características da madeira 

a) Classificação das árvores 

• Quanto à germinação: 

A madeira é o lenho dos vegetais superiores (árvores e arbustos lenhosos). A 

heterogeneidade e anisotropia da madeira são ocasionadas pela sua origem de seres vivos. 

                                                 
188 OLIVEIRA, Mário Mendonça de; PRESA, Erundino Pousada. Reinforcing foundations with wood piles: 
origin ad historic development. In: CONGRESS ON CONSTRUCTION HISTORY, 1., 2003, Madri. Anais… 
Madri: Instituto Juan de Herrera, 2003. p. 1537. 
189 SANTIAGO, op. cit., 2001a. 
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“Para o perfeito conhecimento do material interessa, portanto, considerar os diferentes tipos 

de árvores existentes e as alterações no tecido lenhoso que apresentam”190. 

Os vegetais superiores pertencem ao ramo das fanerógamas ou espermatófitos, ou seja, 

são vegetais completos, com raízes, caule, copa, folhas, flores e sementes. Conforme a sua 

germinação e crescimento, os vegetais superiores são classificados em: 

Endógenas: são os vegetais de germinação interna, em que o desenvolvimento do caule 

ocorre de dentro para fora, ou seja, a parte externa do lenho é mais antiga e mais dura. São as 

árvores tropicais ocas, como as palmeiras e bambus, pouco utilizadas no Brasil como 

material de construção, porém, na Parnaíba, a carnaúba191 é muito utilizada na construção 

civil. 

Exógenas: são os vegetais de germinação externa. O desenvolvimento do caule ocorre de 

fora para dentro, com a adição de sucessivas camadas concêntricas de células, os chamados 

anéis de crescimento192. Neste grupo, que se dividem em dois outros subgrupos, encontram-

se as árvores utilizadas na extração de madeiras de construção civil: 

- Gimnospermas, Coníferas ou resinosas: suas folhas são em forma de agulha, ou 

aciculares e são de madeira branda, chamadas de “madeiras moles”. Não possuem 

frutos e suas sementes são descobertas. Ex: pinho, eucalipto, cedrinho. 

- Angiospermas ou Frondosas: Geralmente apresentam folhas largas, achatadas, 

com característica de se desprenderem no período do inverno e possuem 

constituição mais resistente, sendo designadas como “madeira dura”. Neste grupo 

geralmente se encontram as madeiras que apresentam melhores características e 

adequação aos usos mais nobres, as chamadas “madeiras de lei”. Ex: cedro, 

peroba, jacarandá, carvalho, imbuia. 

 

Serão estudadas, principalmente, as madeiras da classe das exógenas, pois são as 

madeiras mais utilizadas no Brasil. 

                                                 
190 BAUER, L.A. Falcão (Coord.). Materiais de construção. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1994. v. 2, p. 440. 
191 Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste a carnaúba é representada pela espécie Copernicia prunifera 
(Mill.) H. E. Moore da família das Palmae. (CAMARGOS, op. cit., 2001) 
192 Os anéis de crescimento serão mais detalhados no capítulo referente à anatomia e ao crescimento das 
madeiras exógenas. 
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• Quanto à trabalhabilidade: 

Indica-se a seguir a classificação normalmente adotada, porém destaca-se que as 

espécies utilizadas como exemplo podem pertencer, eventualmente, a categorias diferentes, 

variando de uma região para outra, tendo em vista que são citadas pelos seus nomes vulgares, 

e não pela nomenclatura científica. 

Madeiras finas: proporcionam um bom acabamento, sendo muito utilizadas para a confecção 

de móveis, esquadrias e possuem diversos usos de marcenaria. Ex: louro, ipê, vinhático, 

cedro. 

Madeiras duras ou de lei: muito resistentes ao ataque biológico, geralmente são destinadas à 

estrutura da edificação. “Eram as madeiras que na época da Colônia tinham seu abate 

controlado pela Coroa Portuguesa, as chamadas ‘madeiras do rei’”193. Ex: angico, 

maçaranduba, mogno. 

Madeiras resinosas: são utilizadas em construções temporárias, escoramentos e formas. Ex: 

pinho, eucalipto. 

Madeiras brandas: possuem pouca durabilidade, sendo mais utilizadas em rápidos 

escoramentos. Ex: timbaúva 

 

b) Anatomia e crescimento das madeiras exógenas 

Visto que a madeira utilizada na construção civil é retirada do tronco das árvores, 

detalha-se a seguir a sua constituição física (Figura 20). 

Casca: possui a função de proteger o lenho e ser o veículo de transporte da seiva elaborada 

das folhas para o lenho do tronco. É composta pela casca externa (ou camada cortical), 

formada de tecido morto, e pela casca interna (ou floema), formada de tecido vivo, mole e 

úmido, condutor da seiva elaborada.  

A casca, em geral, é descartada, pois não possui interesse como material de 

construção, entretanto a casca de algumas árvores como o Sobreiro, possui a camada cortical 

tão desenvolvida que permite a retirada de lâminas espessas, as quais apresentam 

                                                 
193 BRAGA, op. cit., 2003, p. 27. 

 73



 

propriedades termoacústicas empregadas 

na construção civil como isolante e outras 

finalidades194. 

Da casca também pode ser extraído 

o tanino195 , por exemplo, a acácia negra 

apresenta alto teor desta substância ou 

também o angico.  

Câmbio: é uma fina e quase invisível 

camada de tecidos localizada entre a casca 

e o lenho. Formado pelo tecido 

meristemático, constituído de células em 

permanente transformação. O crescimento 

transversal ocorre através da adição de 

novas camadas concêntricas e periféricas, acrescentada uma a cada ano, os chamados anéis de 

crescimento. 

 

Casca externa
(Camada cortical)

Casca interna
(Floema)

Câmbio

Alburno

Cerne

Medula

Raios

 
Figura 20 – Anatomia da madeira   

Fonte: Johnson, 1978 

Os anéis de crescimento possuem “duas partes distintas: uma de cor clara, tecido 

brando e células de paredes finas, formada na primavera e uma segunda, de cor escura, com 

células pequenas e tecido compacto, que corresponde a madeira formada no verão”196. Eles 

registram a idade e história da árvore, refletindo as suas condições de desenvolvimento. A 

contagem destes anéis corresponde muito aproximadamente à idade da árvore, a este estudo é 

dado o nome de dendrocronologia (Figura 21). 

No período de seca ou quando a árvore é atacada por insetos e pragas, pode ocorrer a 

formação de mais de um anel por ano: os falsos anéis. 

                                                 
194 BAUER, op. cit., 1994, v. 2, p. 442. 
195 Substância adstringente muito utilizada como matéria-prima nas indústrias de curtimento de pele animal e na 
fabricação de resinas. 
196 PETRUCCI, Eládio G. R. Materiais de construção. 9. ed. São Paulo: Globo, 1993. 8ed, p. 119. 
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Figura 21 – Exemplo da dendrocronologia de uma árvore através da distribuição dos 
anéis de crescimento  

Fonte: Johnson, 1978 

  

Também através dos anéis, é possível se fazer o estudo da característica de anisotropia 

da madeira, sendo necessário ensaios nas três direções principais (Figura 22): 

 

− Direção transversal, perpendicular às fibras; 

− Direção radial, perpendicular aos anéis de 

crescimento e paralelo aos raios; 

− Direção tangencial, tangencialmente aos anéis 

de crescimento e perpendicular aos raios. Figura 22 – Direções de anis

Fonte: Oliveira, 2002 

l

 

Lenho: é a parte mais resistente da árvore e a parte útil do tronco de onde é retirad

utilizada na construção civil. É formado pelo alburno, na parte externa, e pelo cer

interna, que são identificados pelas suas zonas contrastantes. 

• Alburno: formado por células vivas, condutor de seiva bruta. Possui cor ma

o cerne e função resistente. É mais sensível ao ataque biológico, porém, d

porosidade, recebe melhor tratamento imunizante. 

• Cerne: possui cor mais escura que o alburno e são as alterações do m

formam e ampliam o cerne. É mais compacto, possui maior resistência 

maior durabilidade, pois é formado por células mortas, não atraindo inseto

 75
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As freqüentes impregnações por resinas e óleos são tóxicas ou repelentes aos seus 

predadores. 

Bauer afirma que, 
contudo, é desaconselhável e antieconômica a prática rotineira de retirar todo o 
alburno como imprestável para a construção; desaconselhável não só do ponto de 
vista econômico, pois a proporção do alburno varia, conforme a espécie, de 25 a 
50% de lenho, mas também do ponto de vista tecnológico, porque o alburno é a 
parte que melhor se deixa impregnar por produtos antideteriorantes no processo de 
preservação da madeira, além de apresentar características mecânicas 
satisfatórias197. 

Medula: é o miolo central formado de tecido mole e esponjoso. Não possui resistência 

mecânica nem durabilidade e sua presença constitui um defeito quando presente em peças 

para utilização na construção. 

Raios Medulares: possuem como função principal o transporte e armazenamento de 

nutrientes. “Sua presença, quando significativa, é vantajosa na medida em que realizam uma 

amarração transversal das fibras, impedindo que ‘trabalhem’ exageradamente frente a 

variações de teor de umidade” 198. 

c) Estrutura do lenho 

Segundo Arthur Loureiro, 
toda madeira apresenta-se constituída de tecidos lenhosos com características 
próprias e que permanecendo constantes em seus arranjos, definem uma espécie. 
Assim, através de amostras autênticas de lenho proveniente de árvores classificadas 
botanicamente, é permitido pelos caracteres de observação macroscópica, fazer-se a 
diferenciação de uma madeira da outra199. 

O lenho é formado por uma estrutura anatômica celular com a finalidade de conduzir 

os sucos vitais, armazenamento de nutrientes e de sua auto-sustentação. Essas células são 

variáveis conforme a localização no lenho e espécie lenhosa, resultando no comportamento 

heterogêneo e anisótropo do material e diferenças nas características físicas e mecânicas de 

espécie para espécie. Através das diferentes disposições destes elementos celulares é possível 

fazer-se a perfeita identificação microscópica dos espécimes. 

 

                                                 
197 BAUER, op. cit., 1994, v. 2, p. 444. 
198 BAUER, op. cit., 1994, v. 2, p. 444. 
199 LOUREIRO; SILVA, op. cit., 1968, v.1, p. 1. 
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• Coníferas ou Gimnospermas 

O lenho das gimnospermas (Figura 23) 

é formado por uma estrutura simples, 

composta principalmente pelos traquídeos, 

células alongadas de diâmetro quase constante 

e brusco estreitamento nas pontas, que 

possuem a função de conduzir a seiva e 

suporte mecânico. Além deles, encontram-se 

também os raios medulares, linhas finas e 

claras que se desenvolvem na direção radial e 

que possuem a função de conduzir e/ou 

armazenar os nutrientes no sentido radial do 

tronco. 

 
Figura 23 – Anatomia das coníferas 

Fonte: Johnson, 1978 

Os canais resinosos podem ser observados mesmo a olho nu e são normalmente 

impregnados de óleos ou resinas. São visíveis nas secções transversais como pequenas 

aberturas ou pontuações mais escuras.  

• Frondosas ou Angiospermas 

O lenho das frondosas (Figura 24) é 

formado pelos seguintes elementos 

celulares: vasos, fibras, células 

parenquimáticas e raios medulares. 

Os vasos são células de diâmetros 

uniformes e consideráveis, visíveis a olho 

nu. Desempenham a função de condutor de 

seiva bruta através do seu lenho. 

As fibras estão dispostas 

longitudinalmente no caule e possuem diâmetro

madeira a sua resistência e sustentação. As características mecânicas estão ligadas à 

compacidade, textura e disposição dos tecidos fibrosos. 

 
Figura 24 – Anatomia das frondosas 

Fonte: Johnson, 1978 

 variável e fino. Em conjunto, proporcionam à 
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O parênquima é um conjunto de células semelhantes às fibras, lignificadas, dispostas 

longitudinal e transversalmente ao lenho, com reservas nutritivas. 

Os raios medulares são células parenquimáticas dispostas no sentido da medula para a 

periferia. São responsáveis pela amarração no sentido radial, alterando as características nesta 

direção. Podem ser unisseriados, ou seja, com apenas uma fiada de células ou multisseriados, 

com mais de uma fiada, sendo este mais comumente encontrado nas angiospermas. 

d) Composição química das madeiras 

Segundo Eládio Petrucci, “as células são formadas por paredes de membrana 

celulósicas permeáveis, a parede primária, que aos poucos vai se cobrindo de lignina, e a 

parede secundária, que deixa falhas permeáveis e pontuações”200. A madeira é um composto 

orgânico cuja composição química é constituída de aproximadamente 60% de celulose, 28% 

de lignina e 12% de outras substâncias como óleos, resinas, ceras, açúcares etc. 

 A celulose é responsável pela resistência à tração axial, tenacidade e elasticidade da 

madeira201. A sua estrutura química é representada por (C6H10O5)n. A lignina é uma resina 

natural que cobre externamente as células, ligando-as entre si. A estrutura química da lignina 

não é totalmente conhecida, porém “apresenta-se como uma substância impermeável, pouco 

elástica, de resistência mecânica apreciável e insensível à umidade e às temperaturas 

habituais”202. 

e) Identificação 

A identificação da madeira é imprescindível para o campo da conservação e restauro. 

Somente através dela é possível dirimir dúvidas quanto à procedência da madeira, auxiliando 

a pesquisa histórica e verificar compatibilidade das reintegrações, pois cada espécime vegetal 

possui comportamento físico-mecânico próprio, como foi visto anteriormente.  

As madeiras são identificadas pela sua denominação vulgar, pela identificação 

botânica e pela identificação microscópica e micrográfica de laboratório. 

                                                 
200 PETRUCCI, op. cit., 1993, p. 121. 
201 PATTON, W. J. Materiais de construção para engenharia civil. Tradução A. O. Bassoli e M. C. Bassoli. São 
Paulo: E.P.U.; Ed. da Universidade de São Paulo, 1978, p. 187. 
202 BAUER, op. cit., 1994, v. 2, p. 447. 
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• Identificação vulgar 

A identificação é realizada por conhecedores com prática através de características 

importantes da espécie como, configuração do tronco e copa, textura da casca, folhas, frutos, 

sabor do lenho etc. 

A árvore é identificada por um nome vulgar, geralmente relacionada a características 

predominantes. Esta classificação não tem valor científico, pois um mesmo nome vulgar 

identifica espécies científicas diferentes203 ou a mesma espécie botânica tem nomes diferentes 

que variam conforme a região204. Algumas vezes nomes sugestivos caracterizam as espécies, 

como é o caso do pau-ferro, pau-roxo, pau-rosa, angelim-pedra etc. 

• Identificação botânica 

Para realizar a identificação botânica, é necessária a formação de um herbário para 

cada espécie com exemplares de frutos, folhas e sementes para serem comparados com a 

amostra a ser identificada. Com a coleta de elementos de identificação, um botânico 

especializado tem condições de determinar o gênero e a espécie de um exemplar. A peroba-

rosa fica identificada como Aspidosperma polyneuron e a maçaranduba como Manilkara 

huberi (Ducke) Chevalier. 

• Identificação microscópica e micrográfica 

É uma identificação cientificamente exata, baseada no estudo comparativo da 

estrutura anatômica do lenho. Para este procedimento, retira-se do exemplar a ser identificado 

um prisma de 1 x 1 x 4 cm perfeitamente orientado conforme as fibras. Deste prisma, com um 

micrótomo, retiram-se três lâminas com espessura de 10 a 60 micrômetro (µm), sendo a 

primeira transversal, a segunda radial e a terceira tangencial. 

As lâminas são colocadas em estufa para desidratar, coloridas e examinadas em 

microscópio com lente de 50 aumentos. As amostras são comparadas com lâminas padrão ou 

                                                 
203 Com o nome vulgar de Acapu, são conhecidas as seguintes espécies cientificas: Campsiandra comosa Benth., 
Vouacapoua pallidior Ducke, Vouacapoua americana Aubl., Campsiandra laurifolia Benth., Minquartia 
punctata (Radlk.) Sleumer, Minquartia guianensis Aubl., Clathrotropis nitida (Benth.) Harms. (CAMARGOS, 
op. cit., 2001). 
204 A Cedrela odorata L. é conhecida por diversos nomes como: Cedro, Cedro-cheiroso, Acuju, Capiúva, 
Cedrilho, Cedrinho, Acaju, Cedro-mogno, Cedro-rosa, Cedro-do-brejo, Cedro-bravo entre outros. 
(CAMARGOS, op. cit., 2001). 

 79



 

com um Atlas de microfotografias. No Atlas constam os elementos típicos: constituição 

anatômica do lenho e o número, forma e disposição dos elementos celulares que o compõem. 

 

4.1.2 Propriedades físicas 

A escolha adequada da madeira para um uso específico depende do conhecimento do 

seu comportamento físico e de sua resistência mecânica. Este conhecimento é resultante de 

ensaios em laboratórios especializados, pois no passado prevalecia a experiência e o 

conhecimento empírico. 

Os principais fatores que influenciam as propriedades da madeira são a espécie 

botânica, a massa específica, a localização da peça no lenho, a presença de defeito e a 

umidade. 

 

a) Umidade 

A água presente nos vegetais, essencial à sobrevivência da árvore, pode ser encontrada 

de três formas: 

• Água de constituição: está fixada no protoplasma das células e não é eliminada no 

processo de secagem. 

• Água de impregnação: é a saturação das paredes das células 

• Água de capilaridade: preenche os canais do tecido lenhoso. Esta água pode ser 

removida através dos processos de secagem. 

Segundo Eládio Petrucci,  “a madeira quando exposta ao ar, tende a apresentar um teor 

de umidade em equilíbrio com o estado higrométrico ambiente, segundo os climas e regiões 

em que estiver exposta”205. A presença de umidade determina alterações nas propriedades da 

madeira e quanto mais seco o material estiver, maior sua resistência mecânica. 

A madeira verde não deve ser utilizada na construção, pois, se aplicada nessas 

condições, durante o processo de secagem, sofrerá retração, causando o alargamento de juntas 
                                                 
205 PETRUCCI, op. cit., 1993, p. 133. 
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e empenamento de esquadrias ou poderá levar à introdução de tensões secundárias em peças 

carregadas. Quando a madeira possui umidade maior que 23%, ela se torna muito susceptível 

ao ataque de agentes de destruição de natureza biológica. 

Em relação à utilização e seu teor de umidade, as madeiras classificam-se em: 

Tabela 1 – Classificação das madeiras quanto ao teor de umidade  

Denominação Teor de umidade (%) 

Madeira verde >30 

Semi-seca 23 

Comercialmente seca 18-23 

Seca ao ar 12-18 

Dessecada 0-12 

Anidra 0 

Fonte: Petrucci, 1993 

 

b) Retratilidade 

 A retratilidade é a propriedade da madeira de mudar as dimensões, retraindo ou 

inchando, através da perda ou absorção da umidade. A retratilidade se manifesta de maneira 

diferencial, conforme o sentido das fibras. 

Algumas precauções podem ser adotadas para atenuar os efeitos da retratilidade, entre 

elas, o emprego de peças de madeira com teor de umidade em equilíbrio com o ambiente, 

desdobro adequado e impregnação das peças com óleos e resinas impermeabilizantes. 

 

c) Densidade ou Massa específica aparente 

Densidade ou massa específica aparente da madeira é o valor da sua massa por 

unidade de volume aparente. É medida em um teor de umidade pré-determinado de 15%, de 

acordo com a recomendação da ABNT. Todas as características físicas e mecânicas das 

madeiras estão diretamente relacionadas à sua massa específica e de uma maneira geral, 

quanto maior a sua densidade, maior a sua resistência mecânica. 
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As madeiras podem classificar-se, conforme a tabela, em: 

Tabela 2 – Classificação das madeiras quanto à densidade 

Densidade (ρ) em g/cm3

Madeiras 
Resinosas Frondosas 

Muito leves 0,4 0,5 

Leves 0,4-0,5 0,5-0,65 

Semipesadas 0,5-0,6 0,65-0,8 

Pesadas 0,6-0,7 0,8-1,0 

Muito pesadas > 0,7 > 1,0 

Fonte: Petrucci, 1993 

 

d) Condutibilidade elétrica 

Quando a madeira está bem seca, é um excelente isolante de elevada resistividade, 

porém quando úmida torna-se condutora de eletricidade, sendo adequada para abrigar 

instalações e equipamentos de baixa tensão, sempre observando que a umidificação pode 

prejudicar a sua eficiência. Para melhorar as suas características isolantes, são necessárias a 

pintura e envernizamento ou a impregnação de resinas sintéticas ou parafina. 

e) Condutibilidade térmica 

A madeira é má condutora térmica devido a sua estrutura celular, com massas de ar 

aprisionadas, e por ser constituída principalmente de celulose, substância má condutora de 

calor.  

 

f) Condutibilidade sonora 

As madeiras são contra-indicadas para isolamento acústico, pois apresentam apenas 

uma pequena redução sonora, quando utilizadas em paredes de vedação, porém são bons 

materiais para tratamento de absorção acústica, diminuindo o tempo de reverberação. Esta 

propriedade varia conforme a densidade da madeira. 
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g) Durabilidade 

É a propriedade que as madeira possuem de resistir ao ataque dos organismos, como, 

fungos e insetos, fator que depende da densidade, essências e materiais tóxicos, da umidade 

ambiente e do desseivamento. 

 

4.1.3 Propriedades mecânicas 

São as propriedades que se referem à resistência e a rigidêz que a madeira oferece em 

relação aos esforços principais, exercidos na direção das fibras, referentes a esforços axiais 

como  compressão, tração, tensão na flexão estática, tensão na flexão dinâmica, resiliência e 

cisalhamento e a esforços secundários, exercidos transversalmente às fibras, correspondentes 

a esforços tranversais como de compressão, torção e esforço de fendilhamento. 

 

4.2 ESTRUTURAS DE COBERTURA 

A cobertura de um edifício tem como finalidade principal protegê-lo contra as 

intempéries e proporcionar conforto térmico dentro do espaço arquitetônico. Dela depende 

fundamentalmente a conservação da edificação e dos objetos no seu interior, devendo estar 

funcionando adequadamente para impedir a entrada de água da chuva, principal fator de 

degradação. 

Nos seus abrigos provisórios, o homem utilizou-se de estrutura de madeira revestida 

de folha, palha, couro de animal, ou outros materiais disponíveis na região que habitava. Ao 

longo do tempo, as habitações passam a ser permanentes e os sistemas estruturais 

rudimentares evoluem, bem como os revestimentos de cobertura devido, principalmente, ao 

avanço da tecnologia e à descoberta de novos materiais. As edificações passam, então, a ser 

cobertas com telhas cerâmicas, madeira, ladrilhos vitrificados, chapas de ferro e, atualmente 

estão sendo utilizados novos materiais, como telhas de PVC, vidro, policarbonato, 

fibrocimento, entre outros. Também são encontradas coberturas com estruturas auto-

portantes, como cúpulas e abóbadas de tijolo ou pedra, capazes de cobrir grandes vãos. 
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Figura 25 – Cabana nas zonas montanhosas de 
Nova Guiné  

Fonte: Johnson, 1978 
 

Figura 26 – Viagem Filosófica – Casa das índias 
de Monte Alegre 

Fonte: Ferreira, 1971 

 

A forma do telhado é influenciada pelas condições climáticas do lugar, assim como 

pelo tipo de material aplicado, sendo este último determinado fundamentalmente pela sua 

disponibilidade. Telhados com grande inclinação, por exemplo, são constantemente 

encontrados em regiões que possuem clima muito frio, visto que, durante o inverno, impedem 

que a neve fique depositada no telhado, provocando uma sobrecarga na estrutura de 

sustentação. As coberturas horizontais, ao contrário, podem ser encontradas em regiões de 

clima seco e pouco chuvoso, pois o baixo índice pluviométrico não exige o escoamento rápido 

das águas e possibilita a sua utilização como pátio. 

As características da cobertura, como forma, material e sistema construtivo, podem 

tipificar uma civilização, fazendo parte da sua cultura. É o caso dos telhados dos japoneses 

(Figura 27), indonésios (Figura 28) ou russos. 
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Figura 27 – Celeiro construído ao lado do templo 
de Sangatsudo, em Nara  

Fonte: Johnson, 1978 
 
 

Figura 28 – Habitação em pilotis na Indonésia  

Fonte: Johnson, 1978 
 

No Brasil Colônia, a necessidade de construções rápidas para povoar o território e a 

abundância de madeira e barro influenciaram a construção das edificações com estes 

materiais, visto que as pedras estão mal distribuídas ao longo do território brasileiro, sendo 

quase completamente ausentes em algumas regiões. As primeiras casas religiosas foram 

construídas com madeira e barro e cobertas com palha, porém, conforme a necessidade de 

maior durabilidade das edificações, as mesmas foram reconstruídas em alvenaria de pedra 

argamassada com estrutura de cobertura em madeira revestida de telhas cerâmicas. Os 

templos construídos no Século XVI em pedra e cal são encontrados em regiões onde a pedra 

era fácil de ser extraída na época da colonização206. 

Sobre as igrejas brasileiras, Germain Bazin207 declara que geralmente possuíam 

cobertura com estrutura de madeira, sendo raras as que apresentavam abóbadas construídas 

com material duro, como pedra ou tijolo. Neste caso, quase todas elas se encontram nas 

grandes igrejas conventuais do Século XVII, variando o seu tipo conforme o local aplicado no 

templo, sendo as abóbadas de berço com lunetas geralmente encontradas nas naves únicas ou 

principais e as abóbadas de aresta empregadas nas naves laterais e galerias do claustro. As 

abóbadas de madeira são usadas com freqüência na arquitetura religiosa brasileira em forros, 

muitas vezes pintados com grandes painéis figurativos. 

 
                                                 
206 BAZIN, Germain. A arquitetura religiosa barroca no Brasil: estudo histórico e morfológico. Revisão técnica 
e atualização: Mário Barata. Rio de Janeiro: Record, 1956, v. 1. 
207 Ibid., 1956, v. 1. 
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Ramon Gutierrez relata que,  

el trazado de los templos brasileños, adscribió desde el comienzo el planteo 
portugués de una nave (con o sin capiellas laterales), pero carente de crucero y 
cúpula (salvo raras excepciones). La nave se cubría con bóveda de madera (forado) 
y se jerarquizaba con cubierta autónoma, aunque del mismo tipo, el presbiterio208. 

Paulo Santos209 reforça a observação quando assinala a pouca ocorrência de cúpulas 

nas igrejas brasileiras. Algumas dessas exceções são as igrejas projetadas por Landi, ou com 

sua participação, construídas em Belém (já citadas no item 2.3.2), como a Igreja de Santana, 

que apresenta cruzeiro, cúpula e abóbada em tijolo, a Igreja de São João Batista que possui 

planta octogonal e cúpula também em tijolo e as Igrejas do Carmo e Catedral de Belém, em 

que podemos encontrar abóbadas de berço com lunetas construídas em tijolo. 

No seu estudo sobre as coberturas das igrejas de Ouro Preto, Paulo Santos destaca que 

“não só pela semelhança dos sistemas, como pela nomenclatura tecnológica, é lícito afirmar-

se que a influência lusa sôbre a técnica construtiva adotada nas coberturas dos templos 

mineiros é absolutamente certa210”. Estas características observadas em Minas Gerais também 

podem ser encontradas em outras regiões do Brasil e devem ser preservadas para manter o 

registro das técnicas antigas. 

Como a cobertura com estrutura de madeira e revestimento de telha cerâmica é o tipo 

mais encontrado nas igrejas estudadas, serão tratadas a seguir apenas as características 

construtivas desta tipologia (Figura 29).  

As primeiras estruturas utilizadas no Brasil, conhecidas como tesouras de linha alta, 

eram deformáveis e transmitiam empuxos aos apoios, obrigando a construção de grossas 

paredes capazes de resistirem a estas forças. Gildo Montenegro211 observa que a percepção da 

ocorrência do empuxo causado por este tipo de estrutura e suas conseqüências na edificação 

provocou a colocação de tirantes, ou seja, barras de ferro ancoradas nas paredes com a 

finalidade de absorver os empuxos deixando os esforços na alvenaria somente sobre forma de 

cargas verticais. 

                                                 
208 O traçado dos templos brasileiros registrou desde o começo a planta portuguesa de uma nave (com ou sem 
capelas laterais), mas carente de cruzeiro e cúpula (salvo raras exceções). Cobria-se a nave com abóbada de 
madeira (forrado) e se hierarquizava com cobertura autônoma, porém do mesmo tipo, o presbitério.    
GUTIERREZ, Ramon. Arquitectura y urbanismo en Iberoamerica. 2. ed. Madrid: Cátedra, 1992, p. 70. 
209 SANTOS, op. cit., 1951. 
210 Ibid., 1951, p. 93. 
211 MONTENEGRO, Gildo A. Ventilação e cobertas: estudo teórico, histórico e descontraído. São Paulo: Edgard 
Blücher, 1984. 
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Figura 29 – Exemplos de estr

Fonte: Oliveira, 2002 
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Fonte: Albernaz, 2000

Frechal 

Perna 

 

                                           
212 SANTOS, op. cit., 1951, p. 9
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Segundo Sylvio de Vasconcelos, 

as tesouras, cumeeiras e frechais são sempre esquadriados a tosco em seção de cerca 
de um palmo, sendo que as terças e os caibros podem ser de pau roliço. As ripas são 
de varas, de fibra ou de réguas, quase sempre largas (mais de 0,05m), muito 
próximas umas das outras para receberem as telhas sem alinhamento e com 
aproveitamento máximo dos pedaços do material usado213. 

As estruturas conhecidas como “caibro armado” (Figura 31) foram constantemente 

utilizadas nas contruções antigas. Nesta solução os caibros, apresentando seções avantajadas e 

eliminando-se as terças e as cumeeiras. As ripas são assentadas diretamente sobre os caibros 

chanfrados, fixados a pequena distância entre si214, como pode-se observar em planta baixa na 

Figura 31 - E. Este tipo de estrutura não elimina os empuxos oblíquos, pois tanto as tesouras 

de linha alta (Figura 31 - A e B), quanto os demais tipos de tesoura, representados na Figura 

31 (C e D) não conferem ao sistema rigidez suficiente para eliminar os esforços, transmitindo 

os empuxos diretamente às paredes em que se apóiam215. Necessitam, portanto, de maior 

atenção, pois, quando a sambladura é danificada, os empuxos tendem a ser maiores, 

diversificando e aumentando as solicitações sobre a parede. 

  

 
Figura 31 – Sistema de caibros armados  
Fonte: Santos, 1951 

 

                                                 
213 VASCONCELOS, op. cit., 1979, p. 140. 
214 BRASIL, op. cit., 2005. 
215 SANTOS, op. cit., 1951, p. 98. 
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Nas edificações coloniais, as peças de cumeeira dos telhados geralmente eram 

apoiadas sobre o cruzamento das pernas da tesoura (Figura 32), colocadas de quina para cima, 

facilitando dessa forma a fixação dos caibros.  

 
Figura 32 – Tesoura com apoio da cumeeira  

Fonte: Vasconcelos, 1979 

 

Para proporcionar um aspecto elegante à cobertura, foram utilizados os “contrafeitos” 

(Figura 33), elementos de madeira que suavizam o ângulo formado pelas pernas da tesoura 

combinado com a beirada216, podendo ser construído com uma peça de seção retangular, com 

uma tábua triangular ou ainda com uma ou várias tábuas ao comprido. Segundo 

Vasconcelos217, quando o contrafeito é maior, pode chamar-se contra-caibro e vai desde o 

meio do caibro até a extremidade da beirada. 

Figura 33 – Contrafeitos  

Fonte: Vasconcelos, 1979 

 
 As peças de madeira são ligadas entre si por meio de entalhes apropriados conhecidos 

como sambladuras ou ensambladuras (Figura 34), que têm como finalidade tornar a junção 

uma continuidade das peças estruturais. As sambladuras devem ser executadas de forma que 

evitem grandes cortes na madeira, o que tornaria a ligação mais fraca, e os furos para a 

                                                 
216 CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos A. C. Dicionário da arquitetura brasileira. São Paulo: Edart, 1972. 
217 VASCONCELOS, op. cit., 1979, p. 143. 
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colocação de cavilha e parafusos não devem ser em quantidade elevada e nem possuir grandes 

diâmetros, visto que dividem as fibras longitudinais da madeira, enfraquecendo-a. 

 
Mecha e respiga Mecha e respiga oblíqua

 

 
 
 

 

Boca-de-lobo Boca-de-lobo reforçada Meia-madeira Rabo de andorinha 

Figura 34 – Principais tipos de sambladuras encontradas  

Fonte: Segurado, [196-?] 

 

 
4.3 EDIFICAÇÕES RELIGIOSAS – OBJETOS DE ESTUDO 

A arquitetura religiosa foi o campo no qual Landi teve a oportunidade de desenvolver 

a maior quantidade de trabalhos, aplicando em sua arquitetura linhas classicizantes com 

influência tardo-barroca. Desta forma, a seleção das igrejas a serem estudadas teve como base 

a presença de abóbadas ou cúpulas de tijolo na nave cobertas com telhado com estrutura de 

madeira e telha cerâmica. A facilidade de acesso ao interior da cobertura, assim como a 

presença do sistema estrutural ainda original, foram fatores determinantes para a escolha das 

igrejas que teriam suas estruturas de cobertura estudadas.  

As igrejas de autoria de Landi primeiramente selecionadas foram a Igreja de Santana, 

a Igreja de São João, a Igreja do Carmo e a Catedral, pois apenas estas apresentam abóbada 

e/ou cúpulas em tijolo. Dentre estas, somente as duas primeiras foram inteiramente projetadas 

pelo arquiteto italiano, que doou os seus desenhos ao naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira 

quando este esteve em Belém, em 1784. Em relação às outras igrejas, apenas existem registros 

 90



 

documentais de sua participação nas obras, visto que quando Landi chegou a Belém, em 1753, 

a construção das mesmas já havia sido iniciada. 

A Igreja de São João (Figura 35), 

apesar de ter sido pré-selecionada, não 

pôde ser estudada, pois o único acesso ao 

interior da cobertura ocorre pela fachada 

lateral esquerda de quem entra no templo, 

através de uma porta na espessura da 

parede do vão da janela superior (Figura 

36). Um andaime chegou a ser montado no 

exterior da edificação, porém devido à 

instabilidade da estrutura, não foi possível 

acessar o telhado para realizar a visita 

(Figura 37). De maneira geral, o acesso ao 

interior da cobertura não é facilitado, 

somente sendo possível com o destelhamento de parte do telhado, sendo este um fato comum 

a várias outras igrejas. Apesar dessa igreja ter sido restaurada em 1996, não houve a 

preocupação em deixar acesso ao telhado para se fazer vistoria e manutenção preventiva, 

operações fundamentais para manter-se a edificação sempre em bom estado de conservação. 

 
Figura 36 – Igreja de São João  
Porta de acesso ao interior da 
cobertura  

 
Figura 37 – Igreja de São João  
Montagem do andaime para o 
acesso à cobertura  

 
Figura 35 – Fachada da Igreja de São João 
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Durante a visita aos telhados das três edificações estudadas, Igreja de Santana, Igreja 

do Carmo e Catedral, realizou-se o levantamento fotográfico e cadastral das estruturas de 

coberturas e sambladuras com a finalidade de efetuar-se o registro do sistema construtivo 

utilizado no Século XVIII auxiliando, desta forma, as intervenções de restauração nos 

monumentos deste período. Com o cadastro da estrutura, foi possível também verificar a sua 

estabilidade, avaliando o seu comportamento em relação à edificação. 

Figura 38 – Mapa do Centro Histórico de Belém com a localização das igrejas estudadas 
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Para a investugação das estruturas de cobertura das igrejas de Belém, é preciso 

considerar as características geográficas e climáticas da cidade, visto que a madeira, material 

constituinte dos sistemas em estudo, é muito vulnerável aos agentes externos, como umidade, 

temperatura e ataques de xilófagos. 

Segundo Antônio Penteado, Belém está situada a pouco mais de um grau de latitude 

sul, próximo à foz do rio Amazonas e a cerca de 120 km do mar. Possui um clima quente-

úmido e alto índice pluviométrico, perfazendo um total médio anual de 2.804,7 mm218. Estas 

chuvas são extremamente violentas e provocam fortes enxurradas nas áreas dos terraços 

intermediários da cidade onde se estende o Bairro do Comércio219, antigo Bairro da Campina, 

local onde se deu o início da expansão urbana.  

Não há estações do ano bem definidas, sendo denominada de inverno a estação das 

chuvas e de verão a estação mais seca. Para Antônio Penteado, a umidade relativa do ar, 

sempre superior a 82%, favorece a formação de chuvas de convecção, cuja queda se evidencia 

após a insolação máxima diurna220. 

Com estas características, as edificações de Belém sofrem principalmente com o 

problema da umidade no seu interior, pois se cria um microclima propício para a proliferação 

de agentes degradantes da madeira, principalmente fungos e xilófagos. No caso de danos na 

cobertura, a umidade descendente provocada pelas águas pluviais pode prejudicar a estrutura 

de sustentação do telhado e danificar obras de arte no interior da igreja. 

 

4.3.1 Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Graça 

4.3.1.1 Histórico da edificação 

Quando Belém foi fundada, ergueu-se uma pequena igreja no interior da Fortaleza, 

construída com paredes de taipa e cobertura de palha, sob a invocação de Nossa Senhora das 

                                                 
218 PENTEADO, op. cit., 1968, v.1. 
219 Ibid., 1968, v. 1. 
220 Ibid., 1968, v. 1. 
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Graças221. Em pouco tempo, a igreja foi transferida para uma clareira na mata, no local onde 

hoje se encontra a Catedral de Belém. 

Esta igreja foi elevada à Matriz, porém, devido ao seu estado de degradação, inclusive 

ameaçada de ruir, em 1714, o seu vigário, Padre Antônio Lourenço França, transferiu as 

funções do ministério para a Igreja de São João Batista, também construída de barro e 

palha222.  

O tão solicitado e desejado Bispado do Pará foi criado em 4 de março de 1719, 

separado da Diocese do Maranhão e sufragâneo do Patriarcado de Lisboa223. Devido ao estado 

de arruinamento da Matriz de Nossa Senhora da Graça, as suas funções permaneciam 

instaladas na Igreja de São João que, com a criação deste Bispado, foi elevada à Catedral e 

possuiu como primeiro Bispo D. Bartolomeu do Pilar, que chegou à sua diocese em 29 de 

agosto de 1724. 

A Sé Episcopal não poderia permanecer instalada na pequena ermida construída de 

taipa de pilão e coberta de palha, por isso, o monarca D. João V mandou edificar em 1723 a 

Catedral, o Paço Episcopal e o Seminário224. Para a construção da Catedral, fez a seguinte 

observação: desejava que se desse toda a magnificência possível225. A primeira pedra do 

alicerce da Catedral foi lançada em 3 de maio de 1748 pelo segundo Bispo do Pará, D. Frei 

Guilherme de São José. Esta igreja foi construída no mesmo sítio da antiga Matriz de Nossa 

Senhora da Graça226.  

Segundo Isabel Mendonça227, a nova igreja cresceu ao redor da edificação antiga, que 

manteve as funções até estarem concluídas as obras do corpo da nova igreja. Para Donato 

Mello Junior228, essa demora na construção da nova Sé deveu-se à condição de pobreza da 

capitania e somente quando Portugal estava enriquecida com o ouro das Minas Gerais, pode 

aplicar na Colônia verbas novas, além daquelas destinadas à segurança e pessoal. 

                                                 
221 CRUZ, Ernesto. Igrejas de Belém. Belém: Falângola, 1974. 
222 LEAL, Américo, Monsenhor. A Igreja da Sé. Belém: Falângola, 1979. 
223 MELLO JÚNIOR, Donato. Antonio José Landi: arquiteto de Belém. Belém: Grafisa, 1973. 
224 LEAL, A., op. cit., 1979. 
225 CRUZ, E., 1974. 
226 BAENA, Antônio Ladislau Monteiro. Compêndio das eras da Província do Pará. Belém: Universidade 
Federal do Pará, 1969. (Coleção Amazônica. Série José Veríssimo). 
227 MENDONÇA, op. cit., 2003a. 
228 MELLO JÚNIOR, op. cit., 1973. 
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As obras das fundações prosseguiram apenas por cinco meses, sendo interrompidas 

por falta de mão-de-obra e uma epidemia de sarampo na cidade. Quando o terceiro Bispo, D. 

Frei Miguel de Bulhões tomou posse, em 1749, encontrou as obras paradas e tomou a frente 

da sua construção. 

Quando Landi chegou a Belém, em 1753, encontrou as obras da Catedral já avançadas, 

construídas até a altura do telhado, ainda sem torres, a imagem que encontra-se documentado 

na vista da cidade executada por João André Schwebel, engenheiro militar que fazia parte da 

mesma comitiva de Landi. Conforme observa Isabel Mendonça229, em novembro de 1753, a 

nave e o transepto já estavam concluídos, porém ainda faltava terminar o frontispício e as 

torres e lançar a abóbada, que somente foi fechada em 1755.  

O arquiteto italiano somente iniciou sua intervenção no templo, quando retornou a 

Belém, depois de sua demorada permanência em Barcelos. Isabel Mendonça declara que “o 

ínicio da participação de Landi na Sé de Belém remonta o período que antecedeu o mês de 

Fevereiro de 1759 [...]”230, data em que D. Frei Miguel de Bulhões envia a Corte a planta da 

Sé, juntamente com outros projetos para o interior. 

No dia 23 de dezembro de 1755, o Prelado benzeu a nova Catedral edificada até o arco 

da capela-mor e no dia seguinte, véspera de Natal, realizou-se, por meio de uma procissão 

solene a trasladação do Santíssimo Sacramento que, temporariamente, permanecia na Capela 

de São João. 

A igreja estava quase concluída, faltando ainda alguns arremates na fachada e no 

interior do templo. O culto ocorria no cruzeiro, visto que a construção da Capela-Mor havia 

sido adiada. Segundo Isabel Mendonça, “em 1759 trabalhava-se já nas paredes da capela-mor, 

como referia o bispo na carta que enviou à corte, acompanhada de uma nova planta da Sé 

[...]”231. Por outro lado, Donato Mello Júnior informa que, 
o arquiteto ilustre de Bolonha possivelmente continuou a obra sem alteração do que 
já estava executado, contribuindo principalmente para o acabamento e decoração do 
interior inclusive do retábulo do altar-mor, completando ainda a edificação e 
solucionando a composição das partes superiores do frontispício, em toque 
pessoal232. 

                                                 
229 MENDONÇA, op. cit., 2003a. 
230 Ibid., 2003a, p. 358. 
231 Ibid., 2003a, p. 294. 
232 MELLO JÚNIOR, op. cit., 1973, p. 15 
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Em 1761, D. Frei João de São José e Queirós mandou parar as obras da capela-mor233 

por falta de verbas.  Os trabalhos somente foram retomados em 1766 e segundo Antônio 

Baena234, no dia cinco de fevereiro deste ano, os Majores Engenheiros Gaspar João Geraldo 

Groenfeld e Manuel Alves Calheiros examinaram as paredes da Capela-Mor, a pedido do 

Cabido, e certificaram por escrito que se poderia prosseguir a construção, pois a parede 

possuía largura suficiente para suportar a abóbada. 

 No dia 8 de setembro de 1771, o Cabido pode transferir-se para a Capela-Mor, com as 

obras ainda por concluir, porém já em condições de recebê-lo235. Quando o quinto Bispo do 

Pará, D. Frei João Evangelista Pereira chegou à Belém, em 1772, a Catedral ainda não estava 

concluída, só em 1774, após retornar de uma visita pastoral, encontrou as obras do altar-mor 

terminadas236. Conforme Monsenhor Leal, as obras “só acabaram e foram inauguradas em 

festa iniciada nas calendas, isto é, no primeiro dia de fevereiro de 1774 e concluídas no dia 

seguinte”237.  

Segundo Alexandre Rodrigues Ferreira, 
deo-lhe a última mão o Bispo D. Frei João Evangelista, cobrio a capela-mor e 
completou-a de tudo, erigio e dedicou o altar lateral de Nossa Senhora de Belem à 
sua custa [...]. Acabou de dourar os retabulos de pintura de santos, a excepção do de 
Nossa Senhora de Belém, que tem Imagem de vulto; a Igreja he feita de pedra e cal, 
e das Cathedrais do Brazil he a melhor238.  

Como o bispo era devoto da Virgem Imaculada, o altar lateral a que se refere 

Alexandre Rodrigues Ferreira foi mandado construir por ele em 1782. A Sé de Belém (Figura 

39 e 40) possui planta em cruz latina, nave com cinco capelas laterais de cada lado abertas na 

espessura da parede e corredores laterais em toda a sua extensão que, segundo Isabel 

Mendonça239, além de possuir função climatérica tem a função de distribuição de atividades 

relacionadas com a igreja. A Igreja é coberta por abóbadas de berço com lunetas e dos dois 

lados da capela-mor existem anexos de dois pavimentos projetados por Landi que serviam 

para as necessidades da sede do bispado.  

 

                                                 
233 LEAL, Américo, Monsenhor. História de uma igreja e cercanias. Belém: Falangola, 1969. 
234 BAENA, op. cit., 1969. 
235 LEAL, A., op. cit., 1979. 
236 Ibid., 1979. 
237 Ibid., 1979, p. 27 
238 FERREIRA, op. cit., 2003a, p. 833. 
239 MENDONÇA, op. cit., 2003a. 
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Fachada da Catedral de Belém desenhada por J. 
J. Codina em 1784 

 

 
Fachada atual da Catedral de Belém 

 
Retábulo do Santíssimo projetado por Antônio 

José Landi 
Retábulo da capela lateral atribuído a Landi 

Figura 39 – Catedral de Belém 

Fonte: Mendonça, 2003a 
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Planta baixa da Sé atribuída a Landi 
 

Corte longitudinal e transversal atribuído a Landi  

Figura 40 – Catedral de Belém  

Fonte: Mendonça, 2003a 
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Antônio Baena descreveu a catedral como sendo uma igreja de 
abóbada, cuja altura tem nove braças na vertical do seu fecho; o prospecto é simples 
mas elegante pelas suas proporções, pelo retábulo do nicho em que está a imagem da 
Senhora de Belém, e pelas torres de dezoito braças e meia de estatura e coroadas de 
um zimbório e lanterna fingida; tem 30 braças e seis palmos entre o limiar da 
portaria e o retábulo do altar-mor; na largura da nave principal seis braças; na do 
presbitério cinco braças e u palmo; no comprimento do mesmo presbitério treze 
braças e meia; entre o vestíbulo e as grades do cruzeiro há cinco altares de cada 
lado, dois no cruzeiro, que são um do Sacramento e o outro da Senhora de Belém 
[...]240. 

Durante o bispado de D. Macedo Costa, a Catedral de Belém sofreu uma grande 

reforma no seu interior, que teve início em 1864 e foi concluída em 1892 pelo seu sucessor, o 

Bispo D. Jerônimo da Silva, que inaugurou a Catedral de forma imponente e sublime. 

D. Macedo Costa substituiu o altar projetado por Landi, construído em talha dourada 

com fundo branco aperolado, por um altar em mármore encomendado em Roma e projetado 

pelo arquiteto Luca Carimini, em 1867. A reforma realizada na igreja não se resumiu apenas à 

substituição do altar, mas em uma reforma quase total da decoração interna. 

Em 1876, a Catedral recebeu a visita ilustre do Imperador D. Pedro II, quando esteve 

em Belém, de passagem para os Estados Unidos da América. Pela monumentalidade e valor 

artístico, este templo foi tombado pelo IPHAN em 1941. 

 

4.3.1.2 Estrutura de cobertura 

O telhado de duas águas da Sé de Belém (Figura 41) é constituído de telhas cerâmicas 

tipo capa-canal grampeadas e a estrutura de sustentação da cobertura é formada por caibros 

armados (Figura 42). A igreja é coberta por abóbadas de berço com lunetas que ocupam o 

espaço livre inferior da estrutura abaixo da linha da tesoura. Apesar do grampeamento das 

telhas, várias estão deslocadas, provocando infiltrações. 

                                                 
240 BAENA, Antônio Ladislau Monteiro. Ensaio corográfico sobre a Província do Pará. Brasília, DF: Senado 
Federal, 2004. (Edições do Senado Federal; v. 30), p. 186. 
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Figura 41 – Acessos e esquema da cobertura da Catedral de Belém 

 

Estrutura 01 da nave e Capela-Mor Estrutura 02 da nave  

Figura 42 - Simulação em 3-D da estrutura de cobertura da Catedral de Belém 

 

O acesso à cobertura (Figura 41) apresenta muita dificuldade, considerando que o seu 

ingresso é por meio da escada da torre sineira, que chega ao nível dos sinos. Para entrar na 

cobertura da nave, atravessa-se um vão e um corredor coberto para destelhar a cobertura 

próximo a outra torre do sino. A circulação pelas coberturas da nave e da capela-mor (Figura 

43) só pode ser feita pelo rufo de concreto da calha e para alcançar o seu interior deve-se 

destelhá-la próximo à calha (Figura 44). No local de entrada para a cobertura, as telhas não 

podem permanecer fixadas pela necessidade de removê-las, provocando infiltração de águas 

pluviais e danificando a extremidade dos caibros armados (Figura 45). 
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O acesso à parte mais alta do extradorso da abóbada também é trabalhoso, pois é 

difícil a movimentação no seu interior devido à proximidade entre o telhado e a superfície da 

abóbada e pela pequena distância entre os caibros armados (Figura 46). 

  
Figura 43 – Vista dos telhados da 
Catedral de Belém  

Figura 44 – Destelhamento e passagem aberta para acesso ao interior 
da cobertura da nave da Catedral 

 
Figura 45 – Extremidade do caibro 
armado danificada pela infiltração de 
água  

Figura 46 – Espaço entre a abóbada 
e a cobertura 

 

Através do discurso pronunciado por Raymundo de Souza Moura241, em 16 de outubro 

de 1972, na Catedral de Belém no ato da inauguração da placa comemorativa da restauração 

da mesma (1965-1972), tem-se a oportunidade de conhecer alguns detalhes desta obra, 

principalmente em relação à restauração da cobertura. 

Segundo Raymundo de Souza Moura, nesta obra a cobertura foi restaurada 

integralmente, sendo utilizadas “cerca de 500 vigas de acapu, mandando buscá-las, inclusive, 

no alto Moju, o último reduto acessível das vigas de 45 palmos”242. A fim de evitar 

infiltrações, o sistema de calhas também foi modificado. 

                                                 
241 MOURA, Raymundo de Souza. Restauração da catedral. Revista de Cultura do Pará, Belém, ano 2, n. 8-9, p. 
307-312, jul./dez. 1972. 
242 MOURA, op. cit., 1972, p. 311. 
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Com este importante registro dos trabalhos efetuados na cobertura, é possível observar 

a preocupação em recuperar a cobertura com acapu, madeira que possivelmente foi utilizada 

originalmente. A análise botânica da amostra retirada da tesoura da Igreja do Carmo, realizada 

pelo Museu Goeldi (ver item 4.4) confirmou que a espécie utilizada foi o acapu (Vouacapoua 

americana Leg. Caesalp). O tipo de estrutura possivelmente não foi modificado, pois apesar 

das peças de madeira serem lavradas, é possível identificar algumas que são mais recentes. 

A estrutura das duas coberturas (Figura 43) é em caibro armado, sendo que a cobertura 

da nave possui duas larguras diferentes (Figura 47). Para diminuir a flexão dos contra-caibros, 

colocou-se um apoio em madeira (Figura 48), fixado com pregos, o qual muitas vezes não 

apresenta um encaixe perfeito (Figura 49). 

 
Figura 47 – Cobertura da nave da 
catedral 
Vista do frechal encoberto e da 
primeira estrutura 02  

Figura 48 – Cobertura da nave da 
catedral 
Vista da estrutura 02 em caibro 
armado com apoios  

 
Figura 49 – Cobertura 
da nave da Catedral 
Apoio com encaixe 
incorreto  

Estrutura 01 

Estrutura 02 

 

Na cobertura da nave, as sambladuras (Figura 50; apêndice A.1) do caibro armado são 

a meia madeira, fixadas com parafusos e porca. A perna da estrutura 01 está apoiada no 

frechal com encaixe tipo “boca de lobo”, parcialmente visto na primeira estrutura 02 e 

escondido sob a argamassa de revestimento da abóbada. Não é possível, inclusive, precisar 

onde começa, as suas dimensões e nem confirmar seu estado de conservação. Também não foi 

possível identificar o apoio e a sambladura da perna da estrutura 02, pois encontra-se sob a 

argamassa de revestimento da abóbada. Os contra-caibros são apoiados no frechal, com 

sambladura tipo “boca de lobo”. Não foi possível medir as suas dimensões, pois seria 

necessário destelhar parte da cobertura.  
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Figura 50 – Detalhes das sambladura da cobertura da nave da Catedral 
a) pernas; b) perna e linha; c) perna e frechal; d) contra-caibro e frechal; e) contra-caibro 
e apoio; f) perna, apoio e frechal  

b c a 

fed 

 

No telhado da Capela-Mor, semelhante ao da nave, as sambladuras da estrutura de 

cobertura (Figura 51) são a meia madeira, fixadas com parafuso e porca. As pernas da 

estrutura são fixadas no frechal com sambladura tipo “boca de lobo” e o contra-caibro é 

apoiado em outro frechal, porém não foi possível dimensioná-lo nem identificar o tipo de 

sambladura, pois esta peça encontra-se no interior da alvenaria de pedra. 

 
Figura 51 – Detalhes das sambladuras da cobertura da capela-mor da Catedr
a) pernas; b) perna e linha; c) perna e contra-caibro; d) perna e frechal e ao f

a db
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4.3.2 Paróquia de Sant’Ana da Campina 

4.3.2.1 Histórico da edificação 

No Século XVIII, Belém estava dividida em duas freguesias: a da Sé, que 

compreendia a Cidade, e a de Sant’Ana, criada em 1727 pelo primeiro Bispo do Pará, D. Frei 

Bartolomeu do Pilar na Campina243. Em 1733, foi criada a Irmandade do Santíssimo 

Sacramento e, conforme afirma Isabel Mendonça244, por não possuir sede própria, a freguesia 

foi instalada na pequena Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e em 1773 foi 

transferida para a Igreja da Misericórdia, devido ao estado de ruína que ameaçava o templo. 

Com a conclusão da obra da Igreja de Sant’Ana, a irmandade foi transferida para igreja. 

Esta nova igreja (Figura 52), destinada a ser paroquial do Bairro da Campina, começou 

a ser construída em 1760245, tendo sido lançada a primeira pedra do templo pelo bispo D. Frei 

Miguel de Bulhões246. As obras, entretanto, somente foram iniciadas em 1762 e após cinco 

anos foram interrompidas por falta de verbas, sendo reiniciada lentamente em 1772247. 

 

Figura 52 – Vistas frontal e lateral da Igreja 
de Sant’Ana  

Fonte: Portugal, 1999 

                                                 
243 CRUZ, E., op. cit., 1973a. 
244 MENDONÇA, op. cit., 2003a. 
245 BAENA, op. cit., 1969. 
246 FERREIRA, op. cit., 2003a. 
247 MENDONÇA, Isabel Mayer Godinho. Os desenhos de António José Landi. In: SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL LANDI E O SÉCULO XVIII NA AMAZÔNIA, 1., 2003, Belém. Anais eletrônicos... 
Belém: UFPA; Museu Paraense Emílio Goeldi; UNAMA, 2003b. Disponível em: < 
http://www.landi.inf.br/anais.htm>. Acesso em: 21 mar. 2004. 
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Apesar dos constantes pedidos de apoio financeiro à Fazenda Real, a obra de 

construção da igreja foi financiada pelos fiéis, com o auxílio do Capitão Ambrósio Henriques 

e do Governador Mello e Castro e a participação direta de Landi, que contribuiu 

desenvolvendo o projeto e aplicando recursos próprios248. 

Com a construção ao longo de 20 anos, a Igreja de Sant’Ana somente viria a ser 

inaugurada a 2 de fevereiro de 1782, com grande solenidade249. Dois anos depois, Alexandre 

Rodrigues Ferreira já observara sinais de danos na fachada e em um dos lados da capela-mor, 

que segundo ele, “hé feita de pedra e cal, pelo risco à romana, que deu Antonio Jozé Landy, 

porem já principiou a rarear tanto a parede do Frontespicio, como a de um dos lados da 

Capella Mor, por defeito da obra” 250. 

Segundo Isabel Mendonça, em 1783 Landi “desempenhava as funções de juiz da 

Irmandade do Santíssimo Sacramento, tendo então oferecido à igreja de Santa Ana um 

relicário em prata com uma partícula de um osso de Santa Ana, que pertencera a seu 

antepassado, Giacopo Landi”251. 

Durante a permanência de Alexandre Rodrigues Ferreira em Belém, no ano de 1784, 

Landi ofereceu-lhe cinco desenhos, de sua autoria, realizados para a Igreja de Sant’Ana 

(Figura 53).  

No projeto de Sant’Ana, Landi utilizou uma planta em forma de cruz grega, com 

espaço central coberto por cúpula arrematada por lanterna e com os braços da cruz cobertos 

por abóbada de berço com lunetas e a capela-mor coberta com abóbada de aresta. 

 

                                                 
248 MENDONÇA, op. Cit., 2003a.  
249 FERREIRA, op. cit., 2003a. 
250 Ibid., 2003a, p. 835. 
251 MENDONÇA, op. cit., 2003a, p. 406. 
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Planta Baixa  Fachada  Retábulo  

 

 

 
 
 
 

Corte transversal  Corte longitudinal  

Figura 53 – Desenhos de Landi para a Igreja de Sant’Ana  

Fonte: Portugal, 1999 

 

No seu “Ensaio Corográfico sobre a Província do Pará”, sobre a igreja de Sant’Ana 

Antônio Baena escreveu que 
é uma pena que esteja desfigurado o frontespício desta bela igreja depois que lhe 
derrocaram duas das quatro colunas laterais da portaria para lavrar duas torres, que 
sobre não serem delineadas no gosto da traça do templo foram causa eficiente de 
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sofrer a abóbada uma longa fenda, e que se acham completas, servindo em seu lugar 
um campanário mal ideado e pobre, que construíram defronte da portada252.  

A data exata da incorporação das torres à fachada de Sant’Ana ainda não pode ser 

identificada. German Bazin253, Myrian Ribeiro de Oliveira254 e Ernesto Cruz255 afirmam que 

as torres foram construídas em 1839, porém observa-se pela descrição de Antônio Baena, que 

as torres foram adicionadas antes de 1833, pois no dia 21 de março de 1833, o autor acabou 

de escrever o seu referido Ensaio Corográfico. 

 
 
 
 
 
 
Igreja de Sant’Ana, dois anos após 

ser concluída e ainda sem as torres. 

Figura 54 – “Prospecto da cidade de S. Maria de Belém do Gão-Pará – 20 de Maio de 1784” 
Ilustração do livro “Viagem Filosófica” de Alexandre Rodrigues Ferreira  

Fonte: Reis, 2000 
 

De posse dos documentos inéditos, que estarão disponíveis na Biblioteca Virtual 

Antônio Landi256, gentilmente cedidos pelo Professor Flávio Nassar, foi possível observar que 

a Igreja de Sant’Ana possuía problemas estruturais que se agravaram com a construção das 

torres na fachada do templo, inicialmente projetado e construído sem as mesmas (Figura 54). 

Observa-se no relatório do Presidente da Província do Grão-Pará, Dr. Fausto Augusto 

d’Aguiar, do dia 15 de agosto de 1851, que a Igreja de Sant’Ana apresentava fendas:  

                                                 
252 BAENA, op. cit., 2004, p. 188. 
253 BAZIN, Germain. A arquitetura religiosa barroca no Brasil: estudo histórico e morfológico. Revisão técnica 
e atualização: Mário Barata. Rio de Janeiro: Record, 1956. v. 2, p. 111. 
254 OLIVEIRA, Myrian Andrade Ribeiro de. O rococó religioso no Brasil e seus antecedentes europeus. São 
Paulo: Cosac & Naify, 2003, p. 135. 
255 CRUZ, Ernesto História do Pará. 2. ed. Belém: Grafisa, 1973b. v. 1, p. 197. 
256 A Biblioteca Virtual Antônio Landi, ainda está em fase de implantação e quando disponível poderá ser 
consultada no endereço eletrônico: http://www.landi.inf.br 
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A Matriz da Freguesia de Sant’Ana desta Capital, um dos seus mais bellos Templos, 
aprezentando, desde annos, fendas nas paredes lateraes, e nas abobadas superiorres, 
em diferentes sentidos, mandei examinal-a para ser informado, não [sic] dos reparos 
de que havia mister, como do risco, que correriam as pessoas, que a frequentassem.  
Os Officiaes d’Engenheiros, que procederam ao exame, declararam – que, com 
quanto fosse possivel que o edificio, no estado em que se achava, tivesse adquirido 
novas posições e equilibrio, e podesse assim conservar-se ainda por tempo 
indefinido, todavia, como só a experiencia o poderia demonstrar, e entretanto a 
enspecçaõ [sic] escobria signaes, que indicavam imnente ruína, julgavam prudente 
que, desde logo, fosse vedado o seu ingreso, e, passada a estação [sic] das chuvas, se 
procedesse a mais minuciosas investigações, as quaes naõ era entaõ conveniente 
tentar. 
A vista deste parecer resolví, que immdiatamente se fechasse o Templo; e passou a 
ser provisoriamente Matriz da Freguesia a Igreja do Santo Christo. 
Achando-nos, actualmente, na estaçaõ em que pódem ser feito com proveito esses 
exames, e os reparos de necesitar o Templo, peço-vos que consigneis desde já, para 
este fim, a quantia de 6:000$000 réis257. 

A igreja foi fechada no dia 23 de fevereiro de 1851258, celebrando-se a trasladação das 

imagens de Nossa Senhora Santa Anna e de São Joaquim para a Igreja do Senhor Santo 

Christo dos Militares, ou seja, para a Igreja das Mercês.  

Um morador da cidade, que discordou do parecer dos peritos que avaliaram o templo e 

indicaram a sua iminente ruína, escreveu um artigo publicado no “O Velho Brado do 

Amazonas” sob o pseudônimo de “Pedreiro”. Neste artigo, ele observa a presença das 

rachaduras nas paredes laterais e na frontal, destacando que  
tendo-se construido as duas torres que na frente existem, em tempos muito 
posteriores, á concluzão do corpo do edificio, depois que toda a fabrica havia 
acamado, resultou que tendo de acamar esses novos accessorios, não só fizerão 
gemer sob o seu peso parte do solo, como puxarão pela parte do edificio que jaz do 
cruzeiro para frente. Esta parte pois abateu, e está de facto mais baixa do que o resto 
da fabrica, mas bateu verticalmente, e se assim não fôra, ha muito que o zimbório 
estaria em terra259. 

“Pedreiro” recomenda também o cuidado com o telhado, vedando as suas goteiras, 

pois aceleram a ruína da edificação, principalmente da lanterna e das abóbadas construídas de 

tijolo. 
Quanto ao zimbório, leião o que ha escripto a respeito da Cupula da Egreja de S. 
Pedro em Roma, e da de Santa Genoveva, que são talvez mil vezes maiores do que a 
de Santa Anna, que também racharão; e dêm cá remédios similhantes aos que lá se 
derão: algumas percitas de ferro260. 

                                                 
257 PARÁ. Presidente da Província (1851-1852: Fausto Augusto d’Aguiar). Relatório do Presidente da Provincia 
do Gram Pará o Exmo. Snr. Dr. Fausto Augusto d'Aguiar, na abertura da segunda sessão ordinaria da setima 
legislatura da Assembleia Provincial. No dia 15 de agosto de 1851.  Belém: Typ. de Santos & Filhos, 1851. p. 
58. 
258 A. Communicado. Treze de Maio, Belém, ano 14, n. 250, p. 2, 4 nov. 1853. 
259 PEDREIRO. Duas palavras sobre a abandonada Matriz de Sant’Anna desta Capital. O Velho Brado do 
Amazonas, Belém, n. 64, p. 2, 25 fev. 1851. 
260 Ibid., p. 2, 1851. 
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A Assembléia Provincial autorizou o Governo para realizar a obra de recuperação da 

Igreja de Santana pelas Lei nº 186, de 20 de setembro de 1850, e Lei nº 218, de 16 de 

novembro de 1851, determinando a quantia de 6:000$000 réis para os seus reparos. As obras, 

entretanto não foram iniciadas, permanecendo a igreja fechada. No relatório do Comendador 

Fausto Augusto d’Aguiar, por ocasião da passagem da administração da Província para o Dr. 

José Joaquim da Cunha, no dia 20 de agosto de 1852, comenta que “como logo depois 

começasse a estaçaõ [sic] das chuvas copiosas, durante a qual seria inconveniente e até 

arriscado começar-se esta obra, não [sic] a mandei então [sic] faser. Ultimamente ordenei ao 

capitaõ [sic] Cabral de Meneses, a quem a imcumbí, que lhe désse principio” 261. 

O novo Presidente da Província do Grão-Pará, José Jaquim da Cunha, sancionou a 

Resolução nº 220, de 19 de outubro de 1852, concedendo às obras da Igreja de Sant’Ana da 

campina 2:000$000 réis262. No dia 23 de outubro de 1853, ocorreu a entrega da chave da 

igreja, pois as obras já estavam concluídas263. O Vigário da Matriz de Sant’Ana, anuncia no 

sábado, dia 29 de outubro de 1853, a benção da igreja e no domingo, dia 30, a procissão de 

transladação do Santíssimo Sacramento264. 

O problema estrutural da Igreja de Sant’Ana é antigo e já havia sido registrado desde 

1784 quando Alexandre Rodrigues Ferreira observou que a parede do frontispício, como foi 

visto, e a de um dos lados da capela-mor apresentavam rachaduras. É possível que estas 

rachaduras tenham evoluído ao longo dos anos e se agravado com a construção posterior das 

torres na fachada do templo, afetando, inclusive, as abóbadas e ameaçando a estabilidade do 

edifício. Na recente intervenção que o IPHAN está realizando na igreja de Sant’Ana, 

observaram-se problemas na sua fundação que por não suportar a carga da edificação, acabou 

cedendo, sendo a causa da maioria das rachaduras. 

A água, como principal fator de degradação de uma edificação, também foi lembrada 

nas observações feitas por “Pedreiro” que destacou os danos que a infiltração de águas 

pluviais podem causar na igreja.  

                                                 
261 PARÁ. Vice-Presidente da Provincia (1853: Angelo Custodio Correa). Relatório feito pelo Exmo. Snr. Doutor 
Angelo Custodio Correa, 1° Vice-Presidente desta Provincia, por occasião de dar posse da administração da 
mesma ao Exmo. Snr. Conselheiro Sebastião do Rego Barros, em o dia 16 de novembro de 1853. Belém: Typ. de 
Santos & Filhos, 1853. 
262 PARÁ. Resolução nº 220, de 19 de outubro de 1852. Treze de Maio, Belém, ano 13, n. 189, p. 1, 23 out. 
1852. 
263 A., op. cit., p. 2, 1853. 
264 CUNHA, Felippe Neri da, Vigário. Annuncio. Treze de Maio, Belém, ano 14, n. 248, p. 4, 29 out. 1853. 
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O altar projetado por Landi para a Igreja de Sant’Ana foi substituído em 1902 por 

outro construído em mármore branco de Carrara, com adornos amarelos, róseos e verdes, 

mandado construir pelo Monsenhor Maltez nas oficinas de C. Wiegandt, em Belém265. Nos 

altares laterais, existem duas telas do famoso pintor português Pedro Alexandrino, uma 

representando São Miguel Libertando as Almas do Purgatório e outra representando Visão do 

Bispo de Alexandria no Cárcere, assinados e datados de 1778. 

 

4.3.2.2 Estrutura de cobertura 

As abóbadas da igreja de Sant’Ana são protegidas por quatro telhados de duas águas 

com fechamento em telhas cerâmicas tipo capa-canal (Figura 55). O acesso à cobertura da 

igreja (Figura 56) é difícil, somente sendo possível pela escadaria de madeira da torre do sino 

e precisando de uma escada para descer da abertura do sino para a calha, próxima à qual a 

cobertura deve ser destelhada para se ter acesso ao seu interior. Para alcançar o cume da 

abóbada é necessário caminhar por cima do tirante de ferro, próximo ao frontão.  

Figura 55 – Vista e cobertura da Igreja de Sant’Ana  Figura 56 – Vista do tambor da cúpula da 
Igreja de Sant’Ana 

 

A circulação entre os telhados pode ser feita pelo interior do mesmo, porém com o 

inconveniente de ser necessário transpor a grande altura do tambor da cúpula, para passar de 

um telhado para o outro (Figura 56). 

                                                 
265 PARÓQUIA de Sant’Ana [:] 1727 - 1 de Abril - 1952 [;] 1902 - 20 de Abril - 1952. Belém: Falangola, 1952. 
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Figura 57 – Acesso e esquema da cobertura da Paróquia de Sant’Ana 

 

A estrutura do telhado referente ao nártex da igreja foi substituída durante uma 

reforma para reparos da cobertura, não sendo possível precisar em que época ocorreu. A 

estrutura original em caibro armado foi substituída por tesouras clássicas com pendural e 

escoras (Figura 58), permanecendo as demais áreas da cobertura com suas estruturas originais 

(Figura 59 a 61). 

 

 
Figura 58 – Estrutura de Cobertura nova da 
Igreja de Sant’Ana 
Estrutura em tesoura clássica  

Figura 59 – Estrutura de Cobertura original da 
Igreja de Sant’Ana 
Estrutura em tesouras de linha alta e ao fundo, 
observa-se os tirantes da parede e da empena   

 111



 

 
Figura 60 – Estrutura de Cobertura da Igreja de 
Sant’Ana 
Simulação em 3-D da estrutura de cobertura da nave 
lateral esquerda e direita (telhado B e C) 

Figura 61 – Estrutura de Cobertura da Igreja de 
Sant’Ana 
Simulação em 3-D da estrutura de cobertura da 
nave/capela-mor (telhado D) 

 

É interessante observar que nesta edificação o espaço livre abaixo da linha do caibro 

armado não foi aproveitado pela abóbada (Figura 59). A altura das paredes laterais supera o 

ponto mais alto do extradorso da abóbada, deixando um grande espaço vazio entre eles, 

tornando-se fácil a circulação no interior da cobertura. Nas coberturas referentes ao nártex e à 

nave/capela-mor, foram colocados, em cada uma, dois tirantes de ferro forjado (Figura 62), 

sendo um em cada extremidade da parede. Foram fixados também tirantes de ferro e cavilha 

nas empenas de todos os telhados (Figura 63). Possivelmente estes tirantes foram implantados 

como reforço estrutural durante as obras de recuperação ocorridas entre 1852 e 1853, já 

descritas no item anterior. 

 
Figura 62 – Tirante da Igreja de Sant’Ana 
Detalhe do tirante de ferro forjado  

 
Figura 63 – Tirante da empena da Igreja de 
Sant’Ana 

 

As sambladuras das tesouras da igreja de Santana (Figura 64, apêndice A.2) são em 

“meia madeira”, fixadas com tarugos do mesmo material, sem a utilização de elementos 

metálicos nas suas estruturas. As pernas da tesoura são apoiadas no frechal com encaixe tipo 
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“boca de lobo” e a extremidade do contra-caibro é fixada diretamente na parede de alvenaria 

de pedra. 

 
Figura 64– Detalhes de sambladura da Igreja de Sant’Ana 
 a) pernas; b) perna e linha; c) perna e frechal  

Fonte: Figura c - Márcia Filgueira – 2a SR/IPHAN 

b a 

 

Curiosamente, na cobertura da nave/capela-mor, o contra-caibro foi assentado co

maior dimensão da peça no sentido horizontal (Figura 66), provocando menor inércia. N

cobertura, para diminuir a flexão do contra-caibro, foram colocados apoios de madeira e

esta peça e a perna da estrutura (Figura 66). Estes apoios possivelmente são posteriores, 

não há sambladuras e possuem dimensões diferenciadas, alguns construídos com mad

lavrada e outros com madeira serrada.  

Figura 65 – Cobertura da nave lateral da Igreja de 
Sant’Ana 
Contra-caibro assentado com a maior dimensão no 
sentido vertical  

Figura 66 – Cobertura da nave/capela-mo
Igreja de Sant’Ana 
Detalhe do apoio e contra-caibro assentado
a maior dimensão no sentido horizontal  

Fonte: Márcia Filgueira – 2a SR/IPHAN 

 

Neste telhado, havia infiltrações que danificavam principalmente as extremidades

pernas e peças em contato direto com a umidade da parede. No tambor de pedra sobre o 

foi construída a cúpula com lanternim que na época estava revestida com folhas de zinco
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possível observar a argamassa aparentando grande quantidade de umidade causada pela 

infiltração de águas pluviais na união dos telhados com o tambor. 

Atualmente, a Igreja de Santana está sendo restaurada pelo IPHAN, já tendo sido 

concluídos os serviços na cobertura. Como as estruturas foram cadastradas antes da obra, foi 

possível analisar o seu sistema original. A cobertura do nártex não foi estudada por já 

apresentar a sua estrutura modificada. 

Nesta intervenção, as madeiras que estavam danificadas foram substituídas 

integralmente ou somente as partes degradadas, conforme a necessidade. Os contra-caibros da 

cobertura da nave/capela-mor foram rotacionados de forma que a maior dimensão 

permanecesse na vertical (Figura 67).  

As extremidades da tesoura que estavam danificadas foram retiradas e foram 

emendadas novas peças de madeira do tipo sucupira, segundo informações obtidas no 

IPHAN, com menores dimensões, que possuem a finalidade de estender o telhado, originando 

um beiral. Os apoios entre os contra-caibros e a perna da estrutura foram substituídos por 

apoios novos de sucupira (Figura 68), pois os antigos estavam apodrecidos pela umidade e 

danificados pelo ataque de xilófagos, agora possuiam também a finalidade de sustentar a 

extremidade do contra-caibro. 

 
Figura 67 – Cobertura nave/capela-mor da Igreja 
de Sant’Ana 
Rotação dos contra-caibros  

Fonte: 2a SR/IPHAN 

 
Figura 68 – Cobertura nave/capela-mor da 
Igreja de Sant’Ana 
Contra-caibros após as obras de restauração  

Fonte: 2a SR/IPHAN 

 

Foi instalada uma sub-cobertura com chapas de alumínio (Figura 69) dispostas de 

modo a proteger o interior e permitir a aeração no local. Estas chapas foram cortadas, 
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moldadas e montadas no local. Como as estruturas da cobertura da nave/capela-mor estavam 

ligeiramente fora do eixo, um pouco inclinadas em direção à cúpula, as mesmas foram 

realinhadas e cabos de aço foram fixados da tesoura ao frechal para evitar que o problema se 

repetisse futuramente. 

Figura 69 – Cobertura da nave/capela-mor da 
Igreja de Sant’Ana 
Detalhe do cabo de aço  

Fonte: Márcia Filgueira – 2a SR/IPHAN 

 

 

4.3.3 Igreja de Nossa Senhora do Carmo 

4.3.3.1 Histórico da edificação 

Os Carmelitas Calçados, da Ordem de Nossa Senhora do Monte do Carmo, fundaram 

em 1626 seu convento e igreja em terreno doado por Bento Maciel Parente, onde ele possuía 

sua residência, no fim da rua do Norte e próximo ao alagadiço do Piry. Como todas as 

construções coloniais do período, junto ao convento foi erigida uma igreja de taipa. Antônio 

Baena declara que 
em janeiro os Carmelitas Calçados da Cidade de São Luiz do Maranhão começaõ 
[sic] a fabricar na Cidade de Belém do Pará um Convento proximo aõ [sic] 
Alagadiço da Juçara e perto á ourela do mar com destino de formar com o de 
Maranhão [sic] uma Vigária Provincial subordinada e connexa com o Capitulo 
Provincial de Lisboa266. 

Estando o primitivo convento em ruínas, a nova construção foi Custeada por Hilário 

de Moraes Bitencourt e sua esposa Catarina Teresa de Vasconcelos, em julho de 1696, 
                                                 
266 BAENA, op. cit., 1969, p. 32. 
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conforme expõe Antônio Baena267, o Governador Antônio de Albuquerque Coelho de 

Carvalho lança a primeira pedra em um ângulo do frontispício da Igreja que os carmelitas 

começaram a edificar em taipa de pilão.  

O ouvidor Matheus Dias da Costa, excomungado pelo Bispo Don Frei Timotheo do 

sacramento, faleceu no dia 5 de setembro de 1698 e foi enterrado na Igreja de Nossa Senhora 

do Monte do Carmo268. Antônio Baena observa que 
[...] com uma Pastoral datada de 26 de julho [1699] para o Vigario da Matriz a fim 
de notificar aõ Vigario Provincial, aõ Prior e mais Religiosos do Convento do 
Carmo que dentro de tres dias, que lhes assina pelas tres canonicas admoestaçoens, 
se abstenhaõ [sic] da celebração [sic] dos Officios Divinos, cerrando as portas da 
sua Igreja, que se acha inquinada com os restos mortaes do Ouvidor Matheus Dias 
da Costa; e aõs Diocesanos que naõ entrem nella aliás procederá contra todos269. 

Os carmelitas obedecem à Pastoral e fecham a igreja, porém recorrem ao Bispo para 

que a mesma fosse suspensa, sem serem atendidos. Fundamentados na Carta Régia que 

determina a cessação de todas as censuras e do interdito da Igreja do Carmo no Pará, abrem as 

portas do seu templo em 21 de abril de 1700, recomeçando a exercer o sacerdócio. Três dias 

após a reabertura da Igreja do Carmo, o Bispo divulga outra Pastoral confirmando o interdito, 

pois “tinha por illicita a ingerencia da Soberania e Poder Real na solução de uma causa 

puramente espiritual”270. 

Antônio Baena relata que 
vendo o Bispo que naõ cessaõ os recursos aõs Juizes dos Feitos da Coroa sobre a 
materia das forças; e que correm annotaçoens, que illidem a sua Pastoral, 
desenganado de que o chuveiro das suas excomunhoens tinha cahido sobre fantamas 
sem realidade remata a serie de seus insignes desacordos embarcando-se 
acceleradamente para Lisboa nos ultimos dias de Julho271. 

Em 1702, o Governador interino do Estado do Maranhão e Grão-Pará, Fernão Carrilho 
[...] publica o assento do Desembargo do Paço á cerca da inexecuçaõ das Cartas 
Rogatorias sobre as censuras apaixonadamente dardejadas pelo Bispo profugo; o 
qual finalmente obedecêra á que lhe dirigira aquelle Supremo Tribunal do Reino 
para levantar os anathemas declarando por Editos que todos eraõ nullos. 
O mesmo Bispo chegando á Corte, e sendo mal recebido do Monarcha assim pelo 
abandono da Igreja e Diocese, como pela insólita e escandalosa tenacidade, com que 
despreza as recommendaçoens do Poder Soberano, que impera no secular e politico 

                                                 
267 BAENA, op. cit., 1969. 
268 Ibid., 1969. 
269 Ibid., 1969, p. 129. 
270 Ibid., 1969, p. 130. 
271 Ibid., 1969, p. 130. 
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do Estado, se havia retirado para uma pequena Quinta suburbana da Villa de 
Setuval, aonde falleceo272. 

Antônio Baena273 ainda informa que os carmelitas em 1708 colocam a primeira pedra 

no alicerce do convento que começam a construir próximo ao segundo, por este ser muito 

estreito. Em 15 de julho de 1721 foi trasladado o Santíssimo Sacramento para a nova Igreja 

dos Religiosos da Ordem de Nossa Senhora do Carmo274. 

No meio do Século XVIII, os carmelitas começaram a construir a sua terceira igreja, 

agora em pedra e cal, encomendando em Lisboa uma nova fachada, de onde vieram prontos 

de Portugal os blocos talhados em pedra de lioz que foram montados em Belém no ano de 

1756 pelos mestres pedreiros Manuel Gomes e Jerónimo da Silva (Figura 70). Entretanto, o 

adoçamento da fachada à igreja causou danos à estrutura da nave que teve que ser demolida. 

O arquiteto italiano Antônio José Landi foi escolhido como o responsável por esta 

reconstrução e projeto de sua ornamentação (Figura 71). Apesar de Landi ter projetado uma 

nova capela-mor, mais alta e mais integrada ao novo conjunto, esta não chegou a ser 

construída, permanecendo a antiga construção. A nova igreja foi inaugurada a 7 de julho de 

1766275. Antes de 1784, foi construída, paralela à nave, a capela da Ordem Terceira do 

Carmo. 

Mais tarde, as instalações do convento abrigaram o “Colégio Paraense”, um dos 

internatos tradicionais da cidade, e o Asilo de Órfãs Desvalidas, posteriormente servindo 

também de Hospital Militar e Seminário Menor276. Atualmente está sob os cuidados dos 

Salesianos de D. Bosco, onde funciona o Colégio do Carmo. 

Segundo Isabel Mendonça, “a igreja repete uma tipologia comum às igrejas de 

conventos carmelitas e franciscanos (como a fachada rasgada por nártex e enquadrada por 

torres laterais), com uma longa tradição em Portugal”277. 

                                                 
272 BAENA, op. cit., 1969, p. 132. 
273 Ibid., 1969.  
274 PARÁ. Secretaria de Estado de Cultura, Desportos e Turismo. Igreja de Nossa Senhora do Carmo: 
levantamento técnico. Belém, 1983. (Projeto de levantamento técnico dos bens tombados pela SPHAN no Pará, 
2). 
275 MENDONÇA, op. cit., 2003a. 
276 CRUZ, E., op. cit., 1974. 
277 MENDONÇA, op. cit., 2003a, p. 292. 
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Figura 70 – Fachada do Convento, 
Igreja e Capela da Ordem Terceira 
do Carmo  

Fonte: Ferreira, 1971 

 

Corte longitudinal  

 

 
 
 

Planta baixa   
Corte transversal 

 
Figura 71 – Projeto de Antônio José Landi para a Igreja do Carmo  

Fonte: Portugal, 1999 
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Na planta de igreja (Figura 71), Landi representa a fachada importada de Portugal, a 

nova nave em forma de cruz latina coberta com abóbada de berço com lunetas e capela-mor 

coberta com cúpula e lanterna, esta última, não chegou a ser construída.  

 

4.3.3.2 Estrutura de cobertura 

As naves da Igreja do Carmo são cobertas com abóbada de berço com lanternas 

construídas com alvenaria de tijolo (Figura 72). Como foi destacado anteriormente, a capela-

mor não foi reconstruída, permanecendo coberta com abóbada de madeira. 

 
Figura 72 – Igreja do Carmo  
Abóbada de berço com luneta  

 
Figura 73 – Cobertura da nave e transepto da 
Igreja do Carmo 
Cobertura em telha tipo francesa e beiral em telha 
tipo capa-canal  

 

As abóbadas são protegidas por telhado de duas águas e telha cerâmica plana tipo 

francesa (Figura 73). O acesso à cobertura dá-se pela escada em pedra de lioz na torre sineira 

que se inicia no coro e chega até o nível dos sinos. Para acessar a cobertura, deve-se passar 

pelo vão do sino para a calha e caminhar até a janela da trapeira278 onde se encontra uma 

passarela de madeira que atinge o ponto mais alto do extradorso da abóbada (Figura 74). 

                                                 
278 Abertura da água furtada. ALBERNAZ, Maria Paula; LIMA, Cecília Modesto. Dicionário ilustrado de 
arquitetura. Apresentação Luiz Paulo Conde. 2. ed. São Paulo: Proeditores, 2000. 
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Figura 74 – Acesso e esquema da cobertura da Igreja do Carmo 
 

A cobertura é sustentada por uma estrutura em madeira, com pendural, linha 

horizontal e escoras sustentando as pernas da tesoura (Figura 75). Duas mãos francesas, uma 

em cada face do pendural, auxiliam o apoio da cumeeira e outras duas ajudam a suportar a 

perna da tesoura, não sendo possível precisar onde ela se apóia, pois esta extremidade está 

escondida sob a argamassa que recobre a abóbada.  

Simulação da estrutura em 3D Estrutura de cobertura  
 

Figura 75 – Estrutura de cobertura da Igreja do Carmo  
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As sambladuras da tesoura (Figura 76, apêndice A.3) encontrada na igreja do Carmo 

são do tipo “mecha e respiga oblíquas” no encontro do pendural com as escoras e mão-

francesas, da perna com a mão-francesa, da perna com a escora, da cumeeira com a mão-

francesa e da perna com o pendural, sendo esta última reforçada com esquadro de barra de 

ferro fixada com pregos. A sambladura da perna com a linha da tesoura é do tipo “meia 

madeira” reforçada com braçadeira de ferro fixada com parafuso e porca. 

A sambladura da perna com o frechal é do tipo “boca-de-lobo” e a terça possui uma 

pequena reentrância para apoiar o caibro. Não foi possível identificar a sambladura da mão-

francesa com a abóbada pois encontra-se sob a argamassa de assentamento da abóbada. 

 
Figura 76 – Detalhe de sambladuras da tesoura da 
Igreja do Carmo 
a) pendural, linha, escora e mão-francesa; b) pernas 
e pendural; c) linha, perna e terça; d) perna e mão-
francesa; e) mão-francesa e cumeeira; f) perna e 
escora; g) perna e frechal; h) terça e caibro; i) mão-
francesa e abóbada  

b c d

ga e f

h i

 

Na estrutura de cobertura, podemos observar que as peças de sustentação são antigas e 

de madeira lavrada, com exceção das duas mãos francesas, caibros, e ripas que possuem 

dimensões menores e foram construídos com madeira serrada. Na cobertura do transepto, 

duas tesouras não possuem mãos-francesas (Figura 77) e uma terceira possui esta peça 

somente em uma face do pendural (Figura 78), sem apresentar qualquer sinal da mesma ter 

sido retirada. 
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Figura 77 – Tesouras do transepto da Igreja do 
Carmo 
Ausência de mão-francesa  

 
Figura 78 – Tesoura do 
transepto da Igreja do Carmo 
Mão-francesa somente em uma 
face do pendural  

 

É possível que a estrutura encontrada atualmente na cobertura da Igreja do Carmo não 

seja a estrutura original, tendo sido constriuídas com peças de madeira reaproveitadas, talvez 

da estrutura primitiva, pois são encontrados entalhes em todas as linhas horizontais e em 

outras peças da cobertura (Figura 79). 

  

Figura 79 – Entalhes nas peças da estrutura da cobertura da Igreja do Carmo
a) linha horizontal; b) terça; c) linha e escora; d) mão francesa   

a d 

 

 No levantamento técnico realizado pelo Governo do Esta

podemos observar que a estrutura de cobertura é a mesma encontrada
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do do Pará, em 1983, 

 atualmente (Figura 80). 



 

 
Figura 80 – Estrutura de cobertura da Igreja do Carmo 
Levantamento técnico de 1983  

Fonte: Pará, 1983 

 

Em 1987, o IPHAN realizou a obra de recuperação da cobertura da Igreja do Carmo. 

Neste período, a igreja já estava coberta por telha tipo francesa no telhado e telha tipo capa-

canal no beiral (Figura 81), tendo sido apenas elaborado serviços de nivelamento e 

impermeabilização (Figura 82), fixação de calha PVC na extremidade do beiral e aplicação de 

chapa de zinco tratada para melhorar a concordância entre as telhas tipo francesas e tipo capa-

canal (Figura 83). 

 
Figura 81 – Detalhe do beiral 
da Igreja do Carmo antes da 
recuperação  
Encaixe da telha francesa 
com a telha capa-canal  

Fonte: IPHAN, 1987. 

 
Figura 82 – Beiral da 
Igreja do Carmo sendo 
nivelado  

Fonte: IPHAN, 1987. 

 
Figura 83 – Vista do 
beiral da Igreja do 
Carmo 
Trabalho de nivelamento 
concluído e chapa de 
zinco fixada  

Fonte: IPHAN, 1987. 
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Durante esta obra, as extremidades de algumas tesouras que estavam danificadas por 

estar em contato direto com a umidade da parede foram recuperadas, utilizando-se duas peças 

de madeira em cada extremidade da perna da tesoura, com a parte danificada já retirada, 

fixadas com parafuso e porcas (Figura 84 a 86). Em 1995, foram realizados serviços de 

desinfestação e imunização contra insetos xilófagos, não tendo sido realizadas novas obras na 

cobertura. 

Figura 84 – Extremidade 
danificada da tesoura da Igreja 
do Carmo  

Fonte: IPHAN, 1987. 
 

Figura 85 – Solução 
adotada para a recuperação 
da extremidade da tesoura  

Fonte: IPHAN, 1987. 

Figura 86 – Extremidade 
da tesoura recuperada  

Fonte: IPHAN, 1987. 

 

4.4 IDENTIFICAÇÃO BOTÂNICA 

A identificação das espécies vegetais utilizadas nas estruturas de cobertura tem como 

finalidade a caracterização dos tipos de madeiras mais empregados nas igrejas estudadas em 

Belém, dirimindo dúvidas sobre a procedência da madeira, um fator imprescindível para o 

bom trabalho de conservação e restauração. Esta identificação é fundamental para o estudo da 

estabilidade do edifício e de enorme importância para avaliar a compatibilidade das 

reintegrações, pois neste caso, o mesmo tipo de madeira deve ser aplicado, visto que cada 

espécie vegetal possui comportamento físico-mecânico próprio, como foi descrito no item 4.1. 

Para a identificação botânica, foi necessária a coleta de amostras da estrutura 

cadastrada, tendo sido retiradas uma amostra de cada igreja estudada, preocupando-se em 

danificar pouco a peça de madeira original. Preferiu-se a retirada de amostras das partes um 

pouco soltas, mas em bom estado de conservação, utilizando-se para isto um serrote. 
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A identificação das espécies vegetais foi realizada pelo Departamento de Botânica do 

Museu Paraense Emílio Goeldi, que elaborou as lâminas contendo os cortes histológicos nos 

planos transversal, tangencial e radial de cada amostra fornecida. Estas lâminas foram 

fotografadas pelo autor em Salvador, no laboratório do NTPR, utilizando-se um microscópico 

óptico da marca Olympus com câmera digital acoplada.  

Todas as amostras, provenientes da Catedral de Belém (Figura 87), Paróquia de 

Sant’Ana (Figura 88) e Igreja do Carmo (Figura 89), foram identificadas pelo MPEG como 

sendo de acapu (Vouacapoua americana, Leg. Caesalp). Em todas estas igrejas, encontram-se 

registros da participação de Landi na construção das mesmas e comprova-se pela 

identificação botânica em que o arquiteto italiano aplicou os conhecimentos das madeiras 

amazônicas nas suas obras conhecimentos estes adquiridos durante a sua permanência no 

interior da região já comentado no capitulo 3.1.3. 

Sobre o acapu, Landi relata que esta é uma madeira durável, não muito atacada pelos 

insetos xilófagos e constantemente utilizada para a construção de telhados, portas e janelas 

das casas. Esta espécie possui madeira muito pesada (ρ = 0,90 a 1,00 g/cm3), boa de trabalhar 

e utilizada com freqüência na construção civil. 

 
Figura 87 – Lâminas de identificaçã
Vouacapoua americana com aumen
seção transversal  

c a 

 

 
Figura 88– Lâminas de identificação
Vouacapoua americana com aumen
seção transversal  

a 

 

b

o da Catedral de Belém 
to de 2,5 x e escala de 1 mm: a) seção radial; b) seção tangencial; c) 

 d
to

c 
b

a Paróquia de Santana 
 de 2,5 x e escala de 1 mm: a) seção radial; b) seção tangencial; c) 
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Figura 89 – Lâminas de identificação 
Vouacapoua americana com aumento
seção transversal 

c a 

 

 

b

da Igreja do Carmo 
 de 2,5 x e escala de 1 mm: a) seção radial; b) seção tangencial; c) 
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5 AVALIAÇÃO ESTRUTURAL 

 



 

 

5  AVALIAÇÃO ESTRUTURAL 

Nas igrejas estudadas, selecionaram-se apenas as estruturas que ainda permaneciam 

originais, levantando-se um exemplar de cada. As tesouras foram desenhadas em CAD 

(Apêndice A), verificando o dimensionamento de todas as suas peças, com a finalidade de 

avaliar o comportamento estrutural do sistema construtivo, para manter o registro das 

estruturas de coberturas utilizadas no século XVIII. Esta avaliação estrutural foi realizada com 

o auxilio do programa Ftool – Two-Dimensional Frame Analysis Tool, versão educacional 

desenvolvida pelo departamento de Engenharia Civil e Tecgraf da Pontifica Universidade 

Católica do Rio de Janeiro e distribuído gratuitamente 279. 

O Ftool utiliza o sistema global no qual o eixo X é horizontal com sentido da esquerda 

para a direita e o eixo Y é vertical, com sentido de baixo para cima. As cargas são aplicadas 

adotando-se positivo quando possuírem o sentido dos eixos globais e negativo quando tiverem 

sentido contrário. 

Conforme esta configuração, os sistemas estruturais foram modelados no Ftool 

utilizando-se o eixo central de cada peça de madeira, cujas seções e a densidade da madeira 

são indicadas posteriormente no campo adequado do programa para que o mesmo considere o 

peso próprio da estrutura nas análises. No submenu de propriedades das seções transversais, 

utiliza-se a opção seção retangular para indicar as dimensões da base e da altura da seção da 

peça nos parâmetros adequados. Todas as tesouras são construídas com a madeira tipo acapu, 

cuja amostra foi identificada pelo MPEG280. A densidade desta madeira281 é 0,9 g/cm3, 

portanto foi adotado este valor para o cálculo no Ftool. 

O carregamento da cobertura foi calculado considerando-se as dimensões das ripas, 

distância média entre elas e a quantidade de telhas encontradas em 1 m2 de telhado. A madeira 

utilizada nas ripas não é o acapu, desta forma, adotou-se para o cálculo a desidade de 1,0 

g/cm3.  O peso da telha utilizada refere-se ao valor encontrado após a imersão em água por 24 

horas da amostra retirada da edificação, procedimento necessário para a maior exatidão dos 

resultados, já que as telhas utilizadas nas edificações antigas eram quase sempre produzidas 

                                                 
279 Este programa pode ser encontrado no endereço eletrônico: http://www.tecgraf.puc-rio.br/ftool/ 
280 Ver item 3.4 
281 LORENZI, op. cit., 2002, v. 2. 
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artesanalmente e possuíam dimensões maiores que as telhas industrializadas vendidas 

atualmente no mercado.  

A utilização do peso da telha encharcada corresponde à pior situação que pode ser 

encontrada na edificação, uma vez que a telha cerâmica absorve água da chuva, e 

conseqüentemente, aumenta o seu peso próprio, principalmente em Belém, cidade que possui 

alto índice pluviométrico. 

Para a determinação da carga por metro linear aplicada nas tesouras, considerou-se o 

carregamento do telhado e a distância média entre as tesouras. Esta carga foi utilizada no 

Ftool visando avaliar o comportamento das estruturas e determinar os valores e os sentidos 

dos esforços aplicados na parede que sustentam as tesouras. 

Os “nós” das tesouras avaliadas foram considerados como ligações de barras 

articuladas, pois as peças são fixadas com, no máximo, dois parafusos e quando apresentam 

reforço com chapas de ferro, estas não são suficientes para enrijecê-la. 

É possível encontar com freqüência nos monumentos antigos tesouras com a 

extemidade danificada devido à penetração de água da chuva. Neste caso de apoio danificado, 

a reação horizontal ocorre em função da força vertical e do atrito, constituindo um tipo de 

apoio não suportado diretamente pelo Ftool. Assim sendo, foram adotados os seguintes 

procedimentos: 

a) se a força horizontal dividida pela força vertical for menor que o coeficiente de atrito entre 

a madeira e a alvenaria282 (ƒ=0,5), não há a necessidade realizar uma nova verificação 

estrutural, pois o atrito é capaz de impedir o deslocamento horizontal da peça. 

b) se a razão entre a força horizontal e a força vertical for maior que o coeficiente de atrito, 

adotou-se um procedimento interativo de cálculo, no qual utilizou-se conjuntamente um apoio 

com deslocamento horizontal, porém com a imposição de uma força horizontal de modo a 

simular o atrito, que foi sendo reduzida até chegar a um valor adequado, ou seja a uma 

situação em que a hipótese (a) possa ser atendida. 

 

                                                 
282 OLIVEIRA, Mário Mendonça de. Tecnologia da conservação e da restauração: materiais e estruturas: um 
roteiro de estudos. Salvador: EDUFBA; ABRACOR, 2002, p. 162. 
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Com a finalidade de avaliar o dimensionamento das tesouras, considerou-se as 

resistências do acapu (Vouacapoua americana), determinadas pelo IPT de São Paulo283 em 

ensaios realizados em laboratório para madeira seca (máximo 12% de umidade). 

Tabela 3 – Peso específico e tensões resistentes para a madeira acapu 

Acapu (Vouacapoua americana) 

Peso específico aparente 3kN/m9,1=apγ  

Tensão normal MPa95,3=nrσ  

Tensão de cisalhamento MPa2,31=τ  

Tensão normal na flexão MPa2,601=nfσ  

Fonte: PEREIRA; MAINIERI, 1956 

 

Em virtude de serem edificações históricas, optou-se pela utilização da norma284 NB-

11 de 1951, a qual determina que o coeficiente de minoração da madeira verde para a 

determinação da tensão admissível é 6,67, enquanto que para a madeira seca recomenda-se a 

utilização do coeficiente 5. Este último valor é utilizado nas igrejas que foram construídas há 

mais de dois séculos, pois as madeiras do telhado já estão secas. Preferiu-se utilizar esta 

norma antiga, visto que as estruturas de cobertura destes monumentos foram construídas com 

peças de madeira com grandes dimensões, que podem apresentar defeitos, sendo geralmente 

retiradas de uma única árvore, pois naquela época não havia risco de extinção das espécies 

vegetais. Desta forma, as tensões admisíveis para o acapu, utilizadas nas avaliações estruturais 

desta dissertação, são apresentadas na tabela abaixo: 

Tabela 4 – Tensões admissíveis para a madeira acapu 

Acapu (Vouacapoua americana) 

Tensão admissível à compressão MPa06,19
5

3,95
==nrσ  

Tensão admissível ao cisalhamento MPa64,2
5

2,31
==τ  

Tensão admissível à flexão MPa04,32
5

2,601
==rfσ  

                                                 
283 PEREIRA, José Aranha; MAINIERI, Calvino. Tabelas de resultados obtidos para adeiras nacionais. In: 
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS (São Paulo). Boletim n. 31. 2.ed. São Paulo, 1956. 
284 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NB-11: Cálculo e execução de estruturas de 
madeira. Rio de Janeiro, 1951. 24 p. 
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Os cálculos para os dimensionamentos das peças de madeira das tesouras estudados 

foram desenvolvidos à luz da resistência dos materiais, sem considerar as circunstâncias 

estabelecidas pelas normas brasileiras atuais, por não serem aplicáveis a construções do tipo 

que estamos analisando. 

A grafostática foi utilizada com a finalidade de verificar a estabilidade das paredes das 

igrejas de Sant’Ana, do Carmo e da Catedral. Para estes cálculos, foram utilizados os valores 

e direções das reações horizontais determinadas pelo Ftool e o peso próprio da parede 

definindo com isto a resultante que deve estar localizada no núcleo central de inércia da 

parede para que a mesma não sofra colapso.  

Nesta avaliação, para indicar a direção das reações horizontais, adotou-se o sinal 

positivo para as reações com sentido do eixo X e negativo para o sentido contrário. O peso 

próprio da parede foi determinado a partir do peso específico dos materiais construtivos da 

mesma, obtido pelos ensaios realizados no laboratório do NTPR (Apêndice B), utilizando-se 

as amostras da pedra e da argamassa de assentamento retirados das paredes das igrejas. Para 

esta determinação, considerou-se a proporção de 80% de pedra e 20% de argamassa. No 

cálculo por grafostática, as reações verticais do peso do telhado não foram somadas ao peso 

próprio da parede, em favor da segurança, visto que a proporção de pedra e argamassa pode 

variar, não sendo possível determiná-la com exatidão. 

A convenção de sinais adotada nos diagramas de esforço normal corresponde a 

positivo quando localizado acima do eixo da tesoura, indicando que a peça está sendo 

tracionada, e negativo quando se localiza no lado oposto, representando que a mesma está 

sendo comprimida. 

Apesar dos gráficos de força normal e momento fletor estarem representados em 

gráficos separados, na realidade estas peças estão sofrendo flexo-compressão. Considerando-

se que em uma peça sob o efeito da flexão, as fibras superiores e inferiores, eqüidistantes da 

linha neutra, sofrem esforços de compressão e tração de mesma intensidade, somou-se o valor 

da tensão normal com a tensão de flexão em um mesmo ponto da peça para as fibras 

superiores e inferiores, conforme o comportamento estrutural apresentado nos gráficos. 
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 Para a identificação das maiores tensões de tração e compressão em relação a flexo-

compressão da estrutura, calcularam-se as tensões para as peças mais solicitadas, 

possibilitando a sua comparação com a tensão admissível do acapu e verificando se a peça 

está suportando com segurança as cargas que estão aplicadas nela. Para esta verificação, 

comparou-se a tensão de compressão com a tensão admissível à compressão da madeira  e a 

tensão de tração com a tensão admissível à flexão. 

 
 
5.1 CATEDRAL METROPOLITANA DE NOSSA SENHORA DA GRAÇA 

A Catedral apresenta três estruturas de cobertura em sistema de caibro armado, cujas 

características já foram apresentadas no item 4.2. Desta forma, este tipo de estrutura apresenta 

carregamento do telhado distribuído uniformemente na tesoura. A carga admitida foi a mesma 

para todas as estruturas, visto que o tipo de telha utilizada e a distância entre as ripas são 

aproximadamente iguais em todos os telhados.  

Cálculo da carga do telhado: 

Cálculo da telha: 

Peso da telha encharcada: 0,019 kN 

24 telhas em 1 m2

2kN/m520,  Sobrecarga acidental 

2kN/m0,706=+

=××

2504560
kN/m45601240190 2

,,
,,

 

Cálculo do madeiramento: 

Secção das ripas:  m015,009,0 ×

6 ripas em 1 m2

γ = 10 kN/m3

2kN/m0,081=×××× 10015009016 ,,  

Cálculo da carga total do telhado: 

kPa0,787==+ 2kN/m0,78708107060 ,,  

 

- Tesoura 01 da Nave 

A carga por metro linear, calculada a seguir, está distribuída uniformemente nas 

pernas da tesoura da cobertura 01 da nave (Figura 90), conforme está representada no sistema 

estrutural da Figura 91. 
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Figura 90 – Catedral – Tesoura 01 da Nave 

 

Cálculo da carga por metro linear: 

Carga do telhado: 0,787 kN/m2

Distância média entre tesouras: 0,79 m 

kN/m0,62=× 79,0787,0  

 

Figura 91 – Tesoura 01 da nave da Catedral – Esquema estrutural  

 

Pelos gráficos da Figura 92 a 95, é possível observar o comportamento estrutural da 

tesoura em relação aos esforços atuantes nas peças. Observa-se que a tesoura comporta-se de 

modo análogo nas suas duas metades, devido principalmente à semelhança das dimensões das 

peças. 
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Figura 92 – Tesoura 01 da nave da Catedral – Gráfico de deformação e valores das reações 

 

Figura 93 – Tesoura 01 da nave da Catedral – Gráfico de força normal (kN) 

Legenda: 
+  Tração 
–  Compressão

 

Figura 94 – Tesoura 01 da nave da Catedral – Gráfico de força cortante (kN) 
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Figura 95 – Tesoura 01 da nave da Catedral – Gráfico de momento fletor (kNm) 

 

Os cálculos das tensões máximas para a flexo-compressão e para o cisalhamento, são 

apresentados abaixo: 

Tensão de flexo-compressão: 

Tensão de compressão: 

ΜPa0,062σ

A
F

nr

nr

nr

=
=

==

2kN/m90,16
021,0
3,1

σ

σ

 

 

2m0,021A
kN1,3F

=×=

=

 14,015,0
 

Tensão de flexão: 

MPa5,306σnf

nf

nf

=

=
×
×

=
×

= −

2

7

kN/m5306,12
10343

07,06,2
J

yM

σ

σ

 47 m10343J

m0,07y

kNm2,6M

−×=
×

=
×

=

===

=

12
140150

12
hb

2
140

2
h

33 ),(,

,  

 

Tensão de compressão nas fibras superiores: 

MPa19,06062,0306,5 =≤=+= acapuMPa5,368 σσ  

Tensão de tração nas fibras inferiores: 

MPa32,04062,0306,5 =≤=−= acapuMPa5,244 σσ  
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Tensão de cisalhamento: 

MPa0,11τ =
=

××
××

=
×

×
= −

−

2

7

9

kN/m106,14
155010481
1046548471

τ

τ
,

,
bJ

mq s

 

m0,155b

m10481J

m10465484m

kN1,7q

47

39
s

=

×=
×

=
×

=

×=××=××=

=

−

−

12
15501550

12
hb

4
1550

2
15501550

4
h

2
hb

33 ),(,

,,,

 

Tomando-se como referência para análise, os valores máximos obtidos de cada tipo de 

esforço solicitante e comparando-os com as tensões admissíveis do acapu (Tabela 4), 

constata-se que a estrutura de cobertura está super-dimensionada. 

Nesta estrutura, a razão entre a força vertical e a força horizontal é menor que o 

coeficiente de atrito entre a madeira e a alvenaria. Mesmo que a extremidade da peça esteja 

danificada, o atrito é capaz de impedir o deslocamento horizontal da tesoura. 

As reações obtidas no Ftool foram utilizadas na análise gráfica para verificar a 

estabilidade da parede. Nesta verificação para as duas paredes que sustentam a tesoura (Figura 

96 e 97), a resultante dos esforços, representada na cor vermelha, localiza-se no terço médio 

da parede, indicando que a parede possui dimensões para suportar as ações da tesoura e que a 

mesma não sofrerá colapso em virtude destas forças. 
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Peso específico dos materiais: 
 
Considerando-se: 
80% Pedra: γ = 26,30 kN/m3

20% Argamassa: γ = 17,20 kN/m3

Área da parede: 35,50 m2

Distância média de influência: 0,79 m 
 
Peso específico da parede:  

3kN/m24,48γ =

×+×= ),,(),,( 202017803026γ
 

 
Peso próprio da parede (entre apoios da 
tesoura):  

kN54686,79,05,3548,24P =××=  
 
Resultante das reações horizontais da 
cobertura (esquerda): 

5kN5,)0,6()5,0( +=++−  
 

Figura 96 – Análise Gráfica para a parede esquerda de 
quem entra na Catedral, em relação à estrutura de 
cobertura 01 da nave. 
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Peso específico dos materiais: 
 
Considerando-se: 
80% Pedra: γ = 26,30 kN/m3

20% Argamassa: γ = 17,20 kN/m3

Área da parede: 35,83 m2

Distância média de influência: 0,79 m 
 
Peso específico da parede:  

3kN/m24,48γ =

×+×= )2,020,17()8,030,26(γ
 

 
Peso próprio da parede (entre apoios da 
tesoura):  

kN92692,79,083,3548,24P =××=  
 
Resultante das reações horizontais da 
cobertura (direita): 

kN5,4−=−+− )1,1()3,4(  
 
 
 

Figura 97 – Análise Gráfica para a parede direita de quem 
entra na Catedral, em relação à estrutura de cobertura 01 
da nave. 
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- Tesoura 02 da Nave 

Na Catedral, a tesoura 02 (Figura 98) está localizada na mesma cobertura da nave onde 

encontra-se a tesoura 01 (Figura 90), sendo diferenciada pelas dimensões das peças e largura 

do vão que a tesoura cobre. O espaçamento médio entre as estruturas e o carregamento do 

telhado é o mesmo para toda a cobertura da nave, indicando que a carga por metro linear 

aplicada uniformemente na estrutura é a mesma para as tesouras 01 e 02. 

A tesoura 02, entretanto, comporta-se estruturalmente de maneira diferente nas 

metades direita e esquerda devido à diferença nas dimensões das pernas da tesoura, o que 

pode ser observado nos gráficos abaixo (Figura 100 a 103). A perna esquerda está assentada 

com a maior dimensão no sentido da largura, provocando maior deformação no lado esquerdo 

e consequentemente maior momento fletor. 

A resultante das reações nos apoios esquerdos são menores que a resultante nos apoios 

direitos causada pela maior deformação da metade esquerda que desloca a estrutura para a 

direita, provocando um maior esforço de compressão na perna direita da tesoura. 

Figura 98 – Catedral -  Tesoura 02 da Nave 

 

Cálculo da carga por metro linear: 

Carga: 0,787 kN/m2

Distância média entre tesouras: 0,79 m 
kN/m0,62=× 79,0787,0  
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Figura 99 – Catedral – Sistema estrutural da tesoura 02 da nave 
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Figura 100 – Tesoura 02 da nave da Catedral – Gráfico de deformação e valores das reações 

Maior tensão de 
flexo-compressão 

 

Figura 101 – Tesoura 02 da nave da Catedral – Gráfico de força normal (kN) 

Legenda: 
+  Tração 
–  Compressão
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Figura 102 – Tesoura 02 da nave da Catedral – Gráfico de força cortante (kN) 

 

Figura 103 – Tesoura 02 da nave da Catedral – Gráfico de momento fletor (kNm) 

 

Os cálculos das tensões máximas para a compressão, cisalhamento e flexão, estão 

apresentados abaixo. 

Tensão de flexo-compressão: 

Tensão de compressão: 

ΜPa0,124σ
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F

nr

nr

nr

=
=

==
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Tensão de flexão: 
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Tensão de tração nas fibras superiores: 

MPa04,23124,0678,3 =≤=−= acapuMPa3,554 σσ  

Tensão de compressão nas fibras inferiores: 

MPa06,91124,0678,3 =≤=+= acapuMPa3,802 σσ  
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Comparando-se as tensões máximas encontradas para as peças da tesoura com as 

tensões admissíveis para o acapu (Tabela 4), observa-se que a estrutura de cobertura está 

super-dimensionada para os esforços solicitantes. 

Substituindo-se os apoios fixos do contra-caibro por apoios móveis, o comportamento 

estrutural da tesoura, representado pelos gráficos da Figura 105 a 108, não se diferencia muito 

do comportamento da mesma com os apoios fixos originalmente encontrados, visto que, da 

mesma forma que acontece na tesoura 01, os apoios das pernas são os que sustentam a maior 

parte dos esforços da estrutura.  

Nos apoios esquerdos do contra-caibro, a razão entre a reação horizontal e a reação 

vertical é inferior ao coeficiente de atrito da madeira com a alvenaria (ƒ=0,5), portanto, 

mesmo que a extremidade da peça seja danificada, o atrito não permite que a estrutura se 

desloque no sentido horizontal, o que não ocorre com os apoios do contracaibro direito, visto 

que a razão entre estas reações é maior que o coeficiente de atrito. Neste caso, substituiram-se 
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os apoios fixos dos contra-caibros por apoios móveis na horizontal, acrescentando uma força, 

que representa o atrito da parede, com o mesmo sentido das resultantes horizontais da 

estrutura original, cujo comportamento estrutural está representado nos gráficos a seguir 

(Figura 104 a 108). 

Figura 104 – Simulação I da tesoura 02 da nave da Catedral – Esquema estrutural com apoio 
móvel no contra-caibro 
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Figura 105 – Simulação I da tesoura 02 da nave da Catedral – Gráfico de deformação e valores 
das reações 

 
 
 

 
Figura 106 – Simulação I da tesoura 02 da nave da Catedral – Gráfico de força normal (kN) 

Legenda: 
+  Tração 
–  Compressão
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Figura 107 – Simulação I da tesoura 02 da nave da Catedral – Gráfico de força cortante (kN) 

 

Figura 108 – Simulação I da tesoura 02 da nave da Catedral – Gráfico de momento fletor (kNm) 

 
 

Pela análise gráfica das paredes da nave que sustentam a tesoura 02 (Figura 109 e 

110), as resultantes, representadas em vermelho, localizam-se no núcleo central de inércia do 

maciço da parede, indicando que a mesma não sofrerá colapso devido as ações provocadas 

pela tesoura. 
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Peso específico dos materiais: 
 
Considerando-se: 
80% Pedra: γ = 26,30 kN/m3

20% Argamassa: γ = 17,20 kN/m3

Área da parede: 40,79 m2

Distância média de influência: 0,79 m 
 
Peso específico da parede:  

3kN/m24,48γ =

×+×= )2,020,17()8,030,26(γ
 

 
Peso próprio da parede (entre apoios da 
tesoura):  

kN85788,79,079,4048,24P =××=  
 
Resultante das reações horizontais da 
cobertura (esquerda): 

kN6,2+=+++ )6,1()6,4(  
 
 

 

Figura 109 – Análise gráfica para a parede esquerda de 
quem entra na Catedral, em relação à estrutura de 
cobertura 02 da nave 
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Peso específico dos materiais:  
 
Considerando-se: 
80% Pedra: γ = 26,30 kN/m3

20% Argamassa: γ = 17,20 kN/m3

Área da parede: 48,83 m2

Distância média de influência: 0,79 m 
 
Peso específico da parede:  

3kN/m24,48γ =

×+×= )2,020,17()8,030,26(γ
 

 
Peso próprio da parede (entre apoios 
da tesoura):  

kN33944,79,083,4848,24P =××=  
 
Resultante das reações horizontais da 
cobertura (direita): 

kN8,9−=−+− )4,1()5,7(  

 

Figura 110 – Análise gráfica para a parede direita de quem 
entra na Catedral, em relação à estrutura de cobertura 02 da 
nave 
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- Tesoura da Capela-Mor 

O comportamento estrutural da tesoura da capela-mor (Figura 111) está representado 

nos gráficos da Figura 112 a 116, nos quais se percebe que a estrutura está em equilíbrio, com 

a resultante dos esforços horizontais praticamente iguais para os dois lados da estrutura. 

Figura 111 – Catedral – Tesoura da capela-mor 

 

Cálculo da carga por metro linear: 

Carga: 0,787 kN/m2

Distância média entre tesouras: 0,825 m 
kN/m0,65=× 825,0787,0  

Figura 112 – Catedral – Sistema estrutural da tesoura da capela-mor 
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Figura 113 – Tesoura da capela-mor da Catedral – Gráfico de deformação e valores das reações 

Maior tensão de 
flexo-compressão 

 

 

Figura 114 – Tesoura da capela-mor da Catedral – Gráfico de força normal (kN) 

Legenda: 
+  Tração 
–  Compressão

 

 

Figura 115 – Tesoura da capela-mor da Catedral – Gráfico de força cortante (kN) 
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Figura 116 – Tesoura da capela-mor da Catedral – Gráfico de momento fletor (kNm) 
 

Os cálculos das tensões máximas para a compressão, cisalhamento e flexão, estão 

apresentados abaixo. 

Tensão de flexo-compressão: 

Tensão de compressão: 
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Tensão de compressão nas fibras superiores: 

MPa19,0603501885 =≤=−= acapuMPa5,153 σσ ,,  

Tensão de tração nas fibras inferiores: 

MPa32,0403501885 =≤=+= acapuMPa5,223 σσ ,,  
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Tensão de cisalhamento: 

MPa0,075τ =
=

××
×

=
×

×
= −

2

9

kN/m75,0
20010133333

001002

τ

τ
,

,,
bJ

mq s

 

m0,20b

m133333J

m0,001m

kN2,0q

4

3
s

=

×=
×

=
×

=

=××=××=

=

−9
33

10
12
(0,20)200

12
hb

4
200

2
200200

4
h

2
hb

,

,,,
 

 

 

As tensões máximas calculadas para as peças da tesoura são muito inferiores as 

tensões admissíveis da madeira acapu (Tabela 4), concluindo-se que a estrutura de cobertura 

está super-dimensionada. 

Nesta tesoura, a razão entre a força horizontal e a força vertical é inferior ao 

coeficiente de atrito entre a alvenaria e a madeira (ƒ=0,5), desta forma, se a extremidade do 

contra caibro estiver danificada, o atrito é capaz de impedir o deslocamento horizontal da 

peça. 

Analisando-se o equilíbrio gráfico das paredes da capela-mor que sustentam a tesoura 

(Figura 117 e 118), observa-se que a estrutura de cobertura não provoca o colapso da parede, 

pois a resultante das forças, representadas em vermelho, está localizada no terço médio da 

mesma. Isto indica que o maciço da parede possui dimensões capazes de suportar os esforços 

produzidos pela tesoura. 
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Peso específico dos materiais: 
 
Considerando-se: 
80% Pedra: γ = 26,30 kN/m3

20% Argamassa: γ = 17,80 kN/m3 

Área da parede: 40,05 m2

Distância média de influência: 0,825 m 
 
Peso específico da parede: 

3kN/m6024,
)2,080,17()8,030,26(

=

×+×=

γ

γ
 

 
Peso próprio da parede (entre apoios da 
tesoura):  

kN82812,825,005,4060,24P =××=  
 
Resultante das reações horizontais da 
cobertura (esquerda): 

kN6,5+=+++ )8,5()7,0(  
 
 
 

Figura 117 – Análise gráfica para a parede esquerda de 
quem entra na Catedral, em relação à estrutura de 
cobertura da capela-mor 
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Peso específico dos materiais:  
 
Considerando-se: 
80% Pedra: γ = 26,30 kN/m3

20% Argamassa: γ = 17,80 kN/m3

Área da parede: 38,17 m2

Distância média de influência: 0,825 m 
 
Massa da parede:  

3kN/m6024,
)2,080,17()8,030,26(

=

×+×=

γ

γ
 

 
Peso próprio da parede (entre apoios da 
tesoura):  

kN66774,825,017,3860,24P =××=  
 
Resultante das reações horizontais da 
cobertura (direita): 

kN6,4−=++− )6,0()0,7(  

 
 
 

Figura 118 – Análise gráfica para a parede direita de 
quem entra na Catedral, em relação à estrutura de 
cobertura da capela-mor 
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5.2 PARÓQUIA DE SANT’ANA DA CAMPINA 

A cobertura da Igreja de Sant’Ana, como já foi descrito no item 4.3.2.2, possui quatro 

telhados de duas águas, sendo que somente três possuem estruturas de cobertura ainda 

originais, em sistema de caibro armado, com a carga do telhado distribuída uniformemente ao 

longo da estrutura. 

Como o tipo de telha utilizada e a distância média entre as ripas são iguais em todas as 

coberturas, a carga do telhado foi considerada a mesma para todas as estruturas. 

 
Cálculo da carga do telhado: 
 
Cálculo da telha: 

Peso da telha encharcada: 0,0234 kN 

24 telhas em 1 m2

2kN/m250,  Sobrecarga acidental 

2kN/m0,81=+

=××

2500,56
kN/m56012402340 2

,
,,

 

Cálculo do madeiramento: 

Secção das ripas:  m01,005,0 ×

5 ripas em 1 m2

γ = 10 kN/m3

2kN/m0,025=×××× 1001005015 ,,  

Cálculo da carga total do telhado: 

kPa0,835==+ 2kN/m0,8350250810 ,,  

 

- Telhado B 

A estrutura de cobertura do telhado B (Figura 119) é em sistema de caibro armado, o 

que determina a distribuição uniforme das cargas do telhado diretamente na tesoura. A carga 

por metro linear foi calculada em função da distância média entre os elementos estruturais, 

cujo sistema estrutural está representado na Figura 120. 

 

 153



 

 
Figura 119 – Igreja de Sant’Ana – Tesoura B 

 

Cálculo da carga por metro linear: 

Carga: 0,835 kN/m2

Distância média entre tesouras: 0,78 m 

kN/m0,65=× 78,0835,0  

Figura 120 – Igreja de Sant’Ana – Esquema da estrutura de cobertura do telhado B 

 

A simetria encontrada na tesoura B da Igreja de Sant’Ana, apresentanda pelas reações 

e deformações iguais nas duas metades da estrutura (Figura 121), deve-se à semelhança nas 

dimensões das peças utilizadas e na geometria da estrutura. O comportamento estrutural da 

tesoura pode ser observado nos gráficos abaixo (Figura 122 a 124) 
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Figura 121 – Tesoura B de Sant’Ana – Gráfico de deformação e valores das reações 

 

 

Figura 122 – Tesoura B da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de força normal (kN) 

Legenda: 
+  Tração 
–  Compressão

 

 

Figura 123 – Tesoura B da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de força cortante (kN) 
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Figura 124 – Tesoura B da Igreja de Sant’Ana– Gráfico de momento fletor (kNm) 

 

Os cálculos das tensões máximas para a compressão, cisalhamento e flexão, estão 

apresentados abaixo. 

Tensão de flexo-compressão: 
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Tensão de compressão nas fibras superiores: 

06MPa19,028,0553,2 =≤=+= acapuMPa2,581 σσ  

Tensão de tração nas fibras inferiores: 

MPa32,04028,0553,2 =≤=−= acapMPa2,525 uσσ  
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Tensão de cisalhamento: 
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elas tensões máximas obtidas para as peças mais solicitadas da tesoura e comparadas 

com as tensões admissíveis do acapu (Tabela 4), pode-se deduzir que a madeira suporta uma 

tensão 

estrutural, o atrito é capaz de impedir o deslocamento horizontal do 

contra-caibro com a extremidade danificada, visto que a razão entre a força horizontal e a 

força v

 125 e 

126) indica que não há risco das mesmas caírem em decorrência dos esforços provocados pela 

estrutu

P

muito superior a que esta sendo de fato aplicada nas peças, portanto, a estrutura está 

super-dimensionada. 

Neste sistema 

ertical é menor que o coeficiente de atrito entre a alvenaria e a madeira (ƒ=0,5). 

A análise gráfica realizada para as paredes que sustentam a tesoura B (Figura

ra de cobertura já que a resultante, representada na cor vermelha, está localizada no 

terço médio da parede. 
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Peso específico dos materiais:  
 
Considerando-se: 
80% Pedra: γ = 23,90 kN/m3

20% Argamassa: γ = 19,50 kN/m3

Área da parede: 28,95 m2

Distância média de influência: 0,78 m 
 
Peso específico da parede: 

3kN/m0223γ ,
)2,050,19()8,090,23(

=

×+×=γ
 

 
Peso próprio da parede (entre apoios da 
tesoura): 

kN82519,78,095,2802,23P =××=  
 
Resultante das reações horizontais da 
cobertura (esquerda): 

kN6,4+=+++ )9,5()5,0(  

 
 
 

Figura 125 – Análise gráfica para a parede esquerda 
de quem entra na Igreja de Sant’Ana, em relação à 
tesoura B 

 158



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso específico dos materiais:  
 
Considerando-se: 
80% Pedra: γ = 23,90 kN/m3

20% Argamassa: γ = 19,50 kN/m3

Área da parede: 30,46 m2

Distância média de influência: 0,78 m 
 
Peso específico da parede: 

3kN/m0223γ ,
)2,050,19()8,090,23(

=

×+×=γ
 

 
Peso próprio da parede (entre apoios da 
tesoura): 

kN93546,78,046,3002,23P =××=  
 
Resultante das reações horizontais da 
cobertura (direita): 

kN6,4−=−+− )4,0()0,6(  
 
 

Figura 126 – Análise gráfica para a parede direita 
de quem entra na Igreja de Sant’Ana, em relação à 
tesoura B 
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- Telhado C 

A estrutura de cobertura do telhado C (Figura 127), assim como as outras três 

estruturas estudadas, são do tipo “caibro armado”, com o carregamento do telhado distribuído 

uniformemente nas pernas e contra-caibro da tesoura. O sistema estrutural está representado 

na figura Figura 128. 

 

Figura 127 – Igreja de Sant’Ana – Tesoura C 

 

Cálculo da carga por metro linear: 

Carga: 0,835 kN/m2

Distância média entre tesouras: 0,73 m 

kN/m0,61=× 73,0835,0  
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Figura 128 – Igreja de Sant’Ana – Sistema estrutural da tesoura C 

 

O comportamento estrutural da tesoura B está representado nos gráficos a seguir 

(Figura 129 a 132). 
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Figura 129 – Tesoura C de Sant’Ana – Gráfico de deformação e valores das reações 

Maior tensão de 
flexo-compressão 

 

Figura 130 – Tesoura C da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de força normal (kN) 

Legenda: 
+  Tração 
–  Compressão
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Figura 131 – Tesoura C da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de força cortante (kN) 

 

Figura 132 – Tesoura C da Igreja de Sant’Ana– Gráfico de momento fletor (kNm) 

 

Os cálculos das tensões máximas para a compressão, cisalhamento e flexão, estão 

apresentados abaixo. 

Tensão de flexo-compressão: 
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Tensão de flexão: 
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Tensão de compressão nas fibras superiores: 

MPa19,06102,0729,3 =≤=+= acapuMPa3,831 σσ  

Tensão de tração nas fibras inferiores: 

MPa32,04102,0729,3 =≤=−= acapuMPa3,627 σσ  

 

Tensão de cisalhamento: 
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As tensões máximas obtidas para as peças que sofrem maiores esforços são bem 

menores que a tensão admitida para o acapu (Tabela 4), determinando que a estrutura está 

super-dimensionada e que a mesma suporta mais carga do que está sendo solicitada. 

Nessa estrutura, como a razão entre as reações horizontais e as reações verticais no 

apoio do contra-caibro é maior que o coeficiente de atrito entre a madeira e a alvenaria 

(ƒ=0,5), a peça sofrerá deslocamento horizontal no apoio quando este estiver danificado. 

Desta forma, para simular o comportamento estrutural da tesoura nesta situação (Figura 133 a 

137), utilizou-se uma força horizontal, representando o atrito.  
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Figura 133 – Simulação I da tesoura C da Igreja de Sant’Ana – Esquema estrutural com 
apoio móvel no contra-caibro 
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Figura 134 – Simulação I da tesoura C da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de deformação e valores 
das reações 

 

 

Figura 135 – Simulação I da tesoura C da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de força normal (kN) 

Legenda: 
+  Tração 
–  Compressão
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Figura 136 – Simulação I da tesoura C da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de força cortante (kN) 

 

Figura 137 – Simulação I da tesoura C da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de momento fletor (kNm) 

 

Pela análise gráfica (Figura 138 e 139), verifica-se que a estrutura de cobertura não 

causará a queda da parede, visto que a resultante das forças que nela atuam, representadas em 

vermelho, está localizada no centro de inércia da parede. 
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Peso específico dos materiais:  
 
Considerando-se: 
80% Pedra: γ = 23,90 kN/m3

20% Argamassa: γ = 19,50 kN/m3

Área da parede: 27,07 m2

Distância média de influência: 0,73 m 
 
Peso específico da parede: 

3kN/m0223γ ,
)2,050,19()8,090,23(

=

×+×=γ
 

 
Peso próprio da parede (entre apoios da 
tesoura): 

kN90454,73,007,2702,23P =××=  
 
Resultante das reações horizontais da 
cobertura (esquerda): 

kN5,5=+++ )5,4()0,1(  

Figura 138 – Análise gráfica para a parede 
esquerda de quem entra na Igreja de Sant’Ana, em 
relação à tesoura C 
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Peso específico dos materiais:  
 
Considerando-se: 
80% Pedra: γ = 23,90 kN/m3

20% Argamassa: γ = 19,50 kN/m3

Área da parede: 29,73 m2

Distância média de influência: 0,73 m 
 
Peso específico da parede:  

3kN/m0223γ ,
)2,050,19()8,090,23(

=

×+×=γ
 

 
Peso próprio da parede (entre apoios da 
tesoura):  

kN60499,73,073,2902,23P =××=  
 
Resultante das reações horizontais da 
cobertura (direita): 

kN5,5−=−+− )1,1()4,4(  
 

Figura 139 – Análise gráfica para a parede direita de 
quem entra na Igreja de Sant’Ana, em relação à 
tesoura C 
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- Telhado D 

A tesoura D (Figura 140), em sistema de caibro armado, está localizada na cobertura 

da capela-mor, cujas características já foram comentadas no item 4.3.3.2. 

Este telhado possui vão maior que os telhados B e C, e com distância média entre as 

tesouras aproximadamente 80% maior que as demais. Desta forma, o carregamento da 

cobertura é a responsável pela maior solicitação das peças desta tesoura, cujo sistema 

estrutural está representado na Figura 141. 

Com relação aos tirantes de ferro presentes nesta cobertura, acredita-se que os mesmos 

foram fixados para solucionar o problema da rotação das paredes e não em função da sua 

estrutura de cobertura. 

Figura 140 – Igreja de Sant’Ana – Tesoura D 

 

Cálculo da carga por metro linear: 

Carga: 0,835 kN/m2

Distância média entre tesouras: 1,36 m 

kN/m1,14=× 36,1835,0  
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Figura 141 – Igreja de Sant’Ana – Sistema estrutural da tesoura D 

 
 

O comportamento estrutural da tesoura D está representado nos diagramas abaixo 

(Figura 142 a 145). 
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Figura 142 – Tesoura D de Sant’Ana – Gráfico de deformação e valores das reações 

Maior tensão de 
flexo-compressão 

 

Figura 143 – Tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de força normal (kN) 

Legenda: 
+  Tração 
–  Compressão
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Figura 144 – Tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de força cortante (kN) 

 

Figura 145 – Tesoura D da Igreja de Sant’Ana– Gráfico de momento fletor (kNm) 

 

Os cálculos das tensões máximas para a compressão, cisalhamento e flexão, estão 

apresentados abaixo: 

Tensão de flexo-compressão: 

Tensão de compressão: 

ΜPa0,250σ

A
F

nr

nr

nr

=
=

==

2kN/m00,250
016,0
00,4

σ

σ

 

 

2m0,016A
kN4,00F

=×=

=

 08,020,0
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Tensão de flexão: 

MPa4,687σnf

nf

nf

=

=
×

×
=

×
= −

2

9

kN/m5,6874
108533
04,00,1

J
yM

σ

σ

 4m108533J

m0,04y

kNm1,00M

9
33

12
)08,0(20,0

12
hb

2
08,0

2
h

−×=
×

=
×

=

===

=

 

 

Tensão de tração nas fibras superiores: 

MPa04,23250,0687,4 =≤=−= acapuMPa4,437 σσ  

Tensão de compressão nas fibras inferiores: 

MPa06,91250,0687,4 =≤=+= acapuMPa4,937 σσ  

 

Tensão de cisalhamento: 

MPa0,19τ =
=

××
××

=
×

×
= −

−

2

8

7

kN/m185,89
130106318

10526592

τ

τ
,

,
bJ

mq s

 

m0,13b

m106318J

m105265m

kN2,9q

48

37
s

=

×=
×

=
×

=

×=××=××=

=

−

−

12
(0,18)130

12
hb

4
180

2
180130

4
h

2
hb

33 ,

,,,

 
 

As tensões máximas calculadas para as peças da tesoura D são muito inferiores às 

tensões admissíveis do acapu (Tabela 4), indicando que a estrutura suporta  com segurança 

mais esforços do que está sendo solicitado 

Apesar de contra-caibros estarem fixados com a menor dimensão da seção no sentido 

da altura, não haveria problemas em mantê-los assim, visto que a tensão de flexo-compressão 

desta peça ainda é inferior à tensão admissível da madeira. 

Nessa tesoura, o atrito da mandeira na alvenaria não é capaz de impedir o 

deslocamento horizonal do contra-caibro caso a exremidade desta peça esteja danificada. 

Quando realiza-se a simulação do comportamento estrutural dessa tesoura danificada e 

acresenta-se uma força horizontal que representa o atrito (Figura 146 a 150), percebe-se que a 

reação vertical tende a zero, indicando que a extremidade do contra-caibro após o apoio está 

trabalhando como se estivesse em balanço, sem transferir carga para a parede. 
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Figura 146 – Simulação I da tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Esquema estrutural com 
apoio móvel no contra-caibro 
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Figura 147 – Simulação I da tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de deformação e 
valores das reações 

 

 

Figura 148 – Simulação I da tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de força normal (kN) 

Legenda: 
+  Tração 
–  Compressão
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Figura 149 – Simulação I da tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de força cortante (kN) 

 

Figura 150 – Simulação I da tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de momento fletor (kNm) 

 

A análise gráfica (Figura 151 e 152) realizada para as paredes da capela-mor, as quais 

sustentam a tesoura D, indica que a mesma não cairá devido às cargas da estrutura de 

cobertura, visto que a resultante das forças, representadas em vermelho, está localizada no 

terço médio da parede. 
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Peso específico dos materiais:  
 
Considerando-se: 
80% Pedra: γ = 23,90 kN/m3

20% Argamassa: γ = 19,50 kN/m3

Área da parede: 28,95 m2

Distância média de influência: 1,36 m 
 
Peso específico da parede:  

3kN/m0223γ ,
)2,050,19()8,090,23(

=

×+×=γ
 

 
Peso próprio da parede (entre apoios da 
tesoura):  

kN91567 ,36,114,1802,23P =××=  
 
Resultante das reações horizontais da 
cobertura (esquerda): 

kN11,7+=+++ )9,7()8,3(  

Figura 151 – Análise gráfica para a parede direita 
de quem entra na Igreja de Sant’Ana, em relação à 
tesoura D 
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Peso específico dos materiais:  
 
Considerando-se: 
80% Pedra: γ = 23,90 kN/m3

20% Argamassa: γ = 19,50 kN/m3

Área da parede: 19,5 m2

Distância média de influência: 1,36 m 
 
Peso específico da parede:  

3kN/m0223γ ,
)2,050,19()8,090,23(

=

×+×=γ
 

 
Peso próprio da parede (entre apoios da 
tesoura):  

kN49610,36,15,1902,23P =××=  
 
Resultante das reações horizontais da 
cobertura (direita): 

kN11,8−=−+− )0,4()8,7(  
 

Figura 152 – Análise gráfica para a parede direita 
de quem entra na Igreja de Sant’Ana, em relação à 
tesoura D 
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5.3 IGREJA DE NOSSA SENHORA DO CARMO 

As características da estrutura de cobertura da Igreja do Carmo já foram descritas no 

item 4.3.3.2, porém, devido a sua importância para a avaliação do comportamento da tesoura, 

a sua estrutura é aqui novamente descrita. 

Esta tesoura, diferentemente das tesouras da Catedral e da Igreja de Sant’Ana, é 

formada por uma tesoura clássica, com duas mãos-francesas que, fixadas no pendural, apóiam 

a cumeeira. Outras duas mãos-francesas que ajudam a suportar a perna (Figura 153). 

Para a avaliação estrutural, a mão francesa que sustenta a cumeeira não foi 

considerada visto que a mesma não influi na determinação dos empuxos nas paredes laterais 

da igreja, tendo como finalidade apenas reduzir a flexão da peça de cumeeira. 

Figura 153 – Tesoura da Igreja do Carmo 
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Cálculo da carga do telhado:  

Cálculo da telha: 

Peso da telha encharcada: 0,0273 kN 

15 telhas em 1 m2

2kN/m250,  Sobrecarga acidental 

2kN/m0,66=+

=××

250410
kN/m41011502730 2

,,
,,

 

Cálculo da carga total do telhado: 

kPa0,69==+ 2kN/m0,6903750660 ,,  

Cálculo do madeiramento: 

Secção das ripas: 0,05 x 0,025 m 

3 ripas em 1 m2

γ = 10 kN/m3

2kN/m0,0375=×××× 10025005013 ,,  

 

 

O ação do telhado na tesoura é definido por cargas pontuais aplicadas nos eixos das 

terças e da peça de cumeeira (Figura 154), calculadas utilizando-se o carregamento do 

telhado, a distância média entre as estruturas de cobertura e a área de influência destas cargas. 

O cálculo da carga do telhado foi determinado da mesma maneira que foi realizado 

para as demais estruturas estudadas. O valor encontrado para cada carga pontual foi inserido 

no Ftool com a finalidade de verificar o comportamento da tesoura (Figura 155).    

Cálculo do carregamento da tesoura: 

Figura 154 – Igreja do Carmo – Esquema de cargas pontuais na estrutura de cobertura 
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Carga P1: 

Distância média entre tesouras: 3,13 m 

Área de influência: m2,23 
2

3,820,32 =+  

Carga do Telhado: 0,69 kN/m 

kΝ4,8P1 =
=××= 82,40,6923,23,13P1

 

 

 

Carga P2: 

Distância média entre tesouras: 3,13 m 

Área de influência: m86,3 
2

3,903,82
=

+  

Carga do Telhado: 0,69 kN/m 

kN8,3P2 =
=××= 8,34 0,693,8613,3P2

 

Carga P3: 

Distância média entre tesouras: 3,13 m 

Área de influência: m83,3 
2

3,763,90
=

+  

Carga do Telhado: 0,69 kN/m 

kN8,5P3 =
=××= 49,80,693,9313,3P3

 

 

Carga P4: 

Distância média entre tesouras: 3,13 m 

Área de influência: m80,3 
2

3,853,76
=

+  

Carga do Telhado: 0,69 kN/m 

kN8,20P4 =
=××= 21,80,693,8013,3P4

 

Carga P5: 

Distância média entre tesouras: 3,13 m 

Área de influência: m26,2 ,330
2

3,85
=+  

Carga do Telhado: 0,69 kN/m 

kN4,9P5 =
=××= 88,40,6926,213,3P5
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Figura 155 – Igreja do Carmo – Esquema da estrutura de cobertura 

 

O comportamento estrutural da tesoura da Igreja do Carmo está representado nos 

diagramas abaixo (Figura 156 a 159). A maior solicitação de compressão encontrada nas 

tesouras avaliadas é o esforço sofrido pela mão francesa que diminui a flexão da perna. 
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Figura 156 – Tesoura da Igreja do Carmo – Gráfico de deformação e valores das reações 

Maior tensão de 
flexo-compressão 
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Figura 157 – Tesoura da Igreja do Carmo – Gráfico de força normal (kN) 

Legenda: 
+  Tração 
–  Compressão

 

Figura 158 – Tesoura da Igreja do Carmo – Gráfico de força cortante (kN) 

 

Figura 159 – Tesoura da Igreja do Carmo – Gráfico de momento fletor (kNm) 
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Os cálculos das tensões máximas para a compressão, cisalhamento e flexão, estão 

apresentados abaixo. 

Tensão de flexo-compressão: 

Tensão de compressão: 

MPa0,891σnr

nr

nr

=
=

==

2kN/m891,71
022765,0

3,20
A
F

σ

σ

 

 

2m0,022765A
kN20,3F

=×=

=

 15701450 ,,
 

Tensão de flexão: 

MPa1,817σnf

nf

nf

=

=
×

×
=

×
= −

2

9

kN/m67,8171
1039886

07525,000,1
J

yM

σ

σ

 49 m1039886J

m0,07525y

kNm1,00M

−×=
×

=
×

=

===

=

12
)145,0(157,0

12
hb

2
145,0

2
h

33

 

 

Tensão de tração nas fibras superiores: 

MPa04,23891,0817,1 =≤=−= acapuMPa0,926 σσ  

Tensão de compressão nas fibras inferiores: 

MPa06,91891,0817,1 =≤=+= acapuMPa2,708 σσ  

 

Tensão de cisalhamento: 

MPa0,52τ =
=

××
××

=
×

×
= −

−

2

8

9

kN/m521,02
1450103107

1034018896

τ
,

,
bJ

mqτ s

 

m0,145b

m103107J

m10340188m

kN6,9q

48

39
s

=

×=
×

=
×

=

×=××=××=

=

−

−

12
(0,137)1450

12
hb

4
1370

2
13701450

4
h

2
hb

33 ,

,,,

 

 

Comparando-se as tensões admissíveis do acapu (Tabela 4) com as tensões máximas 

para os esforços de compressão, cisalhamento e flexão obtidas para as peças da tesoura da 

Igreja do Carmo, constata-se que a estrutura está super-dimensionada. 
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Nessa estrutura, a peça mais sujeita a degradação é a perna, porém como a mesma está 

fixada no frechal com sambladura tipo “boca-de-lobo”, na realidade esta peça se comportará 

como se estivesse em balanço, devido a grande altura entre a perna e a mão francesa (Figura 

155). Este comportamento dependerá da rigidez relativa da perna e da terça na qual está sendo 

aplicada a carga pontual, pois se a perna for muito rígida, a carga aplicada na terça é 

transferida integralmente para a perna, caso contrário, se a terça for muito rígida, somente ela 

será a responsável por suportar o carregamento do telhado, transferindo está carga para as 

duas tesouras proxímas. Deve-se considerar, entretanto, que o comportamento estrutural desta 

simulação seja um caso intermediário dessas situações extremas. 

Em função disso, foram realizadas duas simulações dessas situações extremas: uma 

representado a carga do telhado sendo transferida totalmente para a perna (Figura 160 a 178) e 

outra simulando o comportamento estrutural das tesouras adjacentes àquela com a 

extremidade danificada (Figura 165 a 169), na qual a terça possui rigidez suficiente para 

suportar sozinha o carregamento do telhado. Neste caso, esta carga da tesoura danificada será 

transferida para as duas tesouras adjacentes, sendo que cada uma terá que suportar a sua carga 

do telhado mais metade da carga da tesoura danificada. 

 

 
Figura 160 - Simulação I da tesoura da Igreja do Carmo – Sistema estrutural sem apoio na perna 
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Figura 161 – Simulação I da tesoura da Igreja do Carmo – Gráfico de deformação e valores das reações 

 

Figura 162 – Simulação I da tesoura da Igreja do Carmo – Gráfico de força normal (kN) 

Legenda: 
+  Tração 
–  Compressão

 

Figura 163 – Simulação I da tesoura da Igreja do Carmo – Gráfico de força cortante (kN) 
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Figura 164 – Simulação I da tesoura da Igreja do Carmo – Gráfico de momento fletor (kNm) 

  

 

 

Figura 165 – Simulação II da tesoura da Igreja do Carmo – Sistema estrutural da tesoura adjacente à 
tesoura danificada 
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Figura 166 – Simulação II da tesoura da Igreja do Carmo – Gráfico de deformação e valores das reações 

 

Figura 167 – Simulação II da tesoura da Igreja do Carmo – Gráfico de força normal (kN) 

Legenda: 
+  Tração 
–  Compressão

 

Figura 168 – Simulação II da tesoura da Igreja do Carmo – Gráfico de força cortante (kN) 
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Figura 169 – Simulação II da tesoura da Igreja do Carmo – Gráfico de momento fletor (kNm) 

 

Utilizando-se a análise gráfica para verificar as paredes da nave, observa-se que a 

estrutura de cobertura não é capaz de provocar a queda da parede, pois a resultante das forças, 

representada em vermelho, encontra-se no terço médio da parede (Figura 170 e 180). 
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Peso específico dos materiais:  
 
Considerando-se: 
80% Pedra: γ = 25,40 kN/m3

20% Argamassa: γ = 15,50 kN/m3

Área da parede: 33,5 m2

Distância média de influência: 3,13 m 
 
Peso específico da parede:  

3kN/m4223γ ,
)2,050,15()8,040,25(

=

×+×=γ
 

 
Peso próprio da parede (entre apoios da 
tesoura):  

kgf702455,13,35,3342,23P =××=  
 
Resultante das reações horizontais da 
cobertura (esquerda): 

kN9,6+=++− )5,13()9,3(  

 
Figura 170 – Análise gráfica para a parede esquerda de 
quem entra na Igreja do Carmo em relação à estrutura 
de cobertura 
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Peso específico dos materiais:  
 
Considerando-se: 
80% Pedra: γ = 25,40 kN/m3

20% Argamassa: γ = 15,50 kN/m3

Área da parede: 31,41 m2

Distância média de influência: 3,13 m 
 
Peso específico da parede:  

3kN/m4223γ ,
)2,050,15()8,040,25(

=

×+×=γ
 

 
Peso próprio da parede (entre apoios da 
tesoura):  

kN50 2302,13,341,3142,23P =××=  
 
Resultante das reações horizontais da 
cobertura (direita): 

kN9,8−=++− )6,3()4,13(  

 
Figura 171 – Análise gráfica para a parede direita de 
quem entra na Igreja do Carmo em relação à estrutura 
de cobertura 
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5.4 ANÁLISE DAS AVALIAÇÕES ESTRUTURAIS 

Avaliando-se as estruturas de coberturas estudadas, percebe-se que todas estão super-

dimensionadas e apresentam tensões de solicitação bem inferiores às tensões admissíveis da 

madeira acapu suporta. Este dimensionamento exagerado eram comum nas edificações 

antigas devido à ausência de cálculos para as peças de madeira utilizadas nas estruturas de 

cobertura, que eram sempre determinadas de maneira empírica. Desta forma, havendo a 

integridade da madeira, conseguida com a manutenção preventiva da cobertura para evitar a 

degradação dificilmente haverá qualquer possibilidade de desabamento de coberturas como 

estas. 

Na análise gráfica realizada para verificar se a parede não sofrerá colapso devido ao 

carregamento do telhado, não foi considerado o empuxo provocado pela abóbada, apesar do 

mesmo ser presente, visto que não foi possível realizar o levantamento adequado desta 

estrutura. Sugere-se que durante as obras de restauração destas igrejas, as suas abóbadas e 

cúpulas sejam cadastradas a fim de complementar esta verificação estrutural. 

Nas igrejas estudadas, foram avaliados dois tipos de estruturas de sustentação: caibro 

armado na Catedral e Igreja de Sant’Ana e tesoura composta na Igreja do Carmo. De maneira 

geral, todas as pecas destas estruturas trabalham comprimidas, inclusive as linhas, ao 

contrário do que se esperava. Modificando-se a posição da linha na estrutura de cobertura, a 

mesma continua a ser comprimida quando localizada no segundo terço da tesoura (Figura 172 

a 176), devido a deformação dos contra-caibros, no caso dos sistemas de caibros armados, e 

da perna na tesoura composta. 

Comparando-se esta simulação com a situação original da tesoura, verifica-se que as 

reações nos apoios e a deformação da perna aumentaram, porém a resultante das ações não 

cresceu de forma demasiada, sendo incapaz de provocar a queda da parede. Os contra-caibro 

agora trabalham tracionados e não se percebe grandes aumentos nos esforços normais, de 

cisalhamento e de flexão capazes de afetar a estabilidade da estrutura. 
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Figura 172 – Simulação III da Tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Sistema estrutural com linha 
localizada no segundo terço da tesoura 
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Figura 173 – Simulação III da tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de deformação e valores das 
reações 

 

 

Figura 174 – Simulação III da tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de força normal (kN) 

Legenda: 
+  Tração 
–  Compressão
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Figura 175 – Simulação III da tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de força cortante (kN) 

 

Figura 176 – Simulação III da tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de momento fletor (kNm) 

 

A proximidade do telhado com as peças de madeira da estrutura geralmente provoca a 

degradação da extremidade da peça causada pela infiltração de águas pluviais. Para simular o 

comportamento estrutural das tesouras encontradas nas igrejas selecionadas quando as 

mesmas apresentarem este dano, substituiem-se no cálculo os apoios fixos das extremidades 

mais sujeitas à degradação por apoios móveis. Nos sistemas de caibro armado, foram 

substituídos os apoios dos contra-caibros e na tesoura clássica, os apoios da perna. 

Nesta simulação II para as estruturas de caibro armado, não registrou-se uma mudança 

significativa no comportamento estrutural da tesoura em relação à sua situação original. Isto 

ocorre em virtude da sua tipologia construtiva pois o apoio que realmente suporta o 

carregamento da estrutura é o apoio da perna. Entretanto, no caso da tesoura clássica, como o 

apoio fixo da perna foi substituído por apoio móvel, sendo o mesmo responsável por suportar 

a maioria das cargas, percebe-se uma mudança no seu comportamento estrutural. Apesar do 

aumento das tensões em algumas peças, a mesma não é capaz de provocar o colapso da 

estrutura já que a tesoura está tão superdimensionada que suporta, com segurança, estes 

esforços. 
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Baseando-se na tesoura D da Igreja de Sant’Ana, verificou-se o comportamento 

estrutural das tesouras em sistema de caibro armado quando as extremidades destas peças 

estão danificadas ou quando ocorre rotação da parede. Neste sistema, utilizou-se no contra-

caibro apoio livre na horizontal porém, na perna, utilizou-se apoio fixo visto que a sambladura 

desta peça com o frechal é do tipo “boca de lobo” que, quando danificada, continuará apoiada 

no frechal/alvenaria, provocando deslocamentos horizontais os quais modificarão a 

distribuição das tensões em função de sua magnitude. Com o uso do Ftool, este tipo de 

avaliação não é possível. Deste modo, manteve-se a estrutura original cujo comportamento 

estrutural está representado abaixo (Figura 177 a 181). 

A reação no apoio móvel é zero, indicando que a presença do apoio faz com que a 

extremidade do contra-caibro trabalhe como se estivesse em balanço. Assim sendo, não foi 

necessário considerar o atrito neste apoio. 

Figura 177 – Simulação IV da tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Sistema estrutural com os 
apoios móveis na perna e no contra-caibro 
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Figura 178 – Simulação IV da tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de deformação e valores das 
reações 
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Figura 179 – Simulação IV da tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de força normal (kN) 

Legenda: 
+  Tração 
–  Compressão 

 

Figura 180 – Simulação IV da tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de força cortante (kN) 

 

Figura 181 – Simulação IV da tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de momento fletor (kNm) 

 

Realizando-se uma nova verificação para a tesoura D da Igreja de Sant’Ana, que serve 

de exemplo para as estruturas em caibro armado, retirou-se a linha alta da tesoura, 

representando, dessa forma, o funcionamento da estrutura quando as sambladuras desta peça 

estão danificadas e sem funcionar adequadamente. O comportamento estrutural desta 

simulação está representada nos gráficos abaixo (Figura 182 a 186). 
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Neste caso, percebe-se que a deformação da estrutura provoca a tração dos contra-

caibros e o aumento da compressão nas pernas. Com relação ao cisalhamento, percebe-se um 

acréscimo da intensidade da força cortante nas peças que já eram as mais solicitadas e com 

este novo desenho da estrutura, a metade superior da perna sofreu um aumento grande no seu 

momento fletor. Analogamente à simulação anterior, o aumento das solicitações das peças 

não afeta a estabilidade da estrutura que, devido ao super-dimensionamento de suas peças, é 

capaz de suportar com segurança as cargas que são aplicadas nelas. 

Figura 182 – Simulação V da tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Sistema estrutural sem a linha 
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Figura 183 – Simulação V da tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de deformação e valores das 
reações 

 

Figura 184 – Simulação V da tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de força normal (kN) 

Legenda: 
+  Tração 
–  Compressão
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Figura 185 – Simulação V da tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de força cortante (kN) 

 

Figura 186 – Simulação V da tesoura D da Igreja de Sant’Ana – Gráfico de momento fletor (kNm) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 



 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo desta dissertação, destacaram-se as considerações relativas aos diversos 

ensaios e análises realizados nas peças de madeira estruturais das igrejas projetadas por Landi, 

em Belém. Desta forma, neste capítulo, enfatizam-se as principaos considerações acerca do 

assunto abordado destacando-se que, durante a pesquisa que culminou com a elaboração desta 

dissertação, observou-se que, mesmo havendo a preocupação com a manutenção da cobertura 

por parte dos órgãos responsáveis pela restauração de uma edificação, não é prática comum 

realizar o levantamento e o registro cadastral da estrutura e nem de sua verificação estrutural. 

É possível, entretanto, encontrar facilmente nos arquivos desses órgãos, fotografias da 

tipologia construtiva da tesoura e de intervenções realizadas nas peças de madeira da sua 

estrutura. 

O sistema de caibro armado, muito utilizado no passado, atualmente é desconhecido 

de muitos profissionais que trabalham nas obras de restauração de monumentos históricos, 

principalmente em relação ao seu comportamento estrutural. Percebe-se, inclusive, a 

dificuldade de encontrar profissionais capazes de entalhar as sambladuras deste detalhe 

construtivo. O levantamento das sambladuras realizado ao longo desta dissertação visa manter 

o registro destes encaixes a fim de auxiliar a sua execução durante as obras de restauro. Na 

impossibilidade de desmontar as tesouras, não foi possível identificar a presença de mechas e 

respigas em alguns encaixes, entretanto, recomenda-se que, no futuro, registre-se a presença 

destes entalhes por meio de cadastro e foto durante as obras de intervenção nas peças de 

madeira da estrutura de cobertura, caso existam. 

Os telhados estudados são construídas em madeira, material que possui facilidade de 

restauração e reintegração, entretanto é heterogêneo e anisótropo, e seu comportamento físico 

e mecânico varia conforme a espécie vegetal. Assim sendo, o reconhecimento correto do tipo 

de madeira utilizado torna-se importante no momento das restaurações, de forma que é 

necessária a identificação pelo seu nome científico. Devido a isso, quando há necessidade de 

realizar próteses, deve-se ter o cuidado em usar a mesma espécie de madeira da peça original, 

para evitar problemas como dilatações diferenciadas. Na impossibilidade de aplicar a mesma 

espécie vegetal, deve ser utilizada outra madeira, com características semelhantes.  

A seleção das madeiras utilizadas nas construções edificadas até o século XVIII 

fundamentou-se nos relatos escritos pelos viajantes da Amazônia, nos quais se percebe que 
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somente nas descrições de Antônio José Landi e de Alexandre Rodrigues Ferreira é possível 

observar a preocupação em destacar as espécies de madeiras adequadas para a construção 

civil, possivelmente por estas terem sido expedições científicas formadas com a finalidade de 

explorar a Região Amazônica e de conhecer as suas potencialidades, ao contrário dos outros 

relatos dos padres que registram as madeiras baseando-se nas impressões obtidas em suas 

viagens e na vivência do lugar, não deixando, entretanto, de serem documentos importantes.  

No códice de Landi, provavelmente em virtude da sua formação de arquiteto, 

encontram-se as principais informações sobre as madeiras utilizadas na construção civil. Isto 

indica a preocupação do arquiteto em recomendar as espécies vegetais mais adequadas para o 

uso proposto, inclusive aplicando este conhecimento nas suas obras, como foi comprovado 

pela identificação botânica realizada pelo Museu Goeldi nas amostras de madeira retiradas 

das estruturas de cobertura das igrejas estudadas. Todas as amostras foram identificadas como 

sendo acapu (Vouacapoua americana, Leg. Caesalp), madeira que Landi já indicava em seu 

manuscrito como sendo adequada para a utilização em telhados.  

Durante a restauração de um monumento, Cesare Brandi, na sua Teoria da 

Restauração, destaca três princípios que devem ser observados: o primeiro refere-se às 

intervenções realizadas, pois as mesmas devem ser sempre facilmente reconhecidas, sem 

interferir na unidade do monumento; o segundo é relativo à matéria da obra de arte, que 

resulta a imagem, sendo a mesma insubstituível somente quando estiver relacionada com a 

representação da imagem como aspecto e não como estrutura; o terceiro diz respeito ao 

futuro, indicando que qualquer intervenção de restauro deve facilitar as eventuais 

intervenções futuras285. 

Este terceiro princípio deveria ser observado quando são realizadas as obras de 

restauração nas coberturas das igrejas, porém isto não é priorizado no orçamento e nas 

especificações, tornando-se um engano, visto que a manutenção preventiva da cobertura é 

fator preponderante para a salvaguarda do monumento. A dificuldade em acessar o interior da 

cobertura, mesmo após a restauração do monumento, impossibilita a realização de vistorias 

periódicas com a finalidade de identificar e solucionar os problemas existentes quando ainda 

estão no seu estágio inicial. Com exceção da Igreja do Carmo, as demais igrejas estudadas, 

Catedral e Sant’Ana, possuem acesso complicado à sua cobertura, sendo necessário para tal 

                                                 
285 BRANDI, Cesare. Teoria de la restauración. 2. ed. rev. e aum. Madri: Alianza Editorial, 1993. 
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colocar em risco a vida do funcionário que realiza este trabalho, principalmente pela não 

utilização de equipamentos de segurança adequados. 

Com relação ao comportamento estrutural das tesouras, observa-se que nas tesouras 

clássicas com pendural utilizadas atualmente, a linha localiza-se nas extremidades das pernas 

e trabalha tracionada. Assim sendo, esperava-se que as linhas das estruturas de coberturas das 

igrejas estudadas trabalhassem de maneira semelhante, porém após a análise dos gráficos de 

esforço normal obtidos no software Ftool, chegou-se à conclusão de que estas peças estão 

sendo comprimidas devido à deformação da perna e do contra-caibro da tesoura. 

Comparando-se as tensões das peças de madeira encontradas nas estruturas de 

cobertura da Catedral, da Igreja de Sant’Ana e da Igreja do Carmo, com a tensão admissível 

do acapu, considerando-se o coeficiente de segurança, deduz-se que esta peça de madeira está 

super-dimensionada, ou seja, as peças podem suportam muito mais esforços do que está sendo 

solicitado. Este era um fato comum nas edificações antigas, visto que não havia meios tão 

rigorosos e específicos para se dimensionar as peças de madeira utilizadas nos telhados que 

em geral eram estimadas de maneira empírica e sempre de maneira conservadora, em favor da 

segurança. 

Mesmo nas simulações propostas para avaliar o comportamento estrutural da tesoura 

quando as peças se apresentam danificadas, verifica-se que o aumento dos esforços não é 

capaz de provocar o colapso da tesoura, pois, ainda assim, a madeira acapu suporta as tensões 

atuantes nas peças. Porém é preciso tomar cuidado com o ataque de xilófagos ao longo da 

peça, pois podem diminuir a seção útil da mesma, aumentando as tensões, de modo que a 

estrutura pode vir a não suportar os esforços. 

Nos monumentos antigos, alguns cuidados devem ser tomados em relação às 

coberturas. É importante, principalmente, diminuir a umidade no interior do telhado, 

permitindo a ventilação no seu interior. Da mesma maneira, as peças de madeira devem ser 

impregnadas com produtos químicos apropriado a fim de evitar a degradação biológica. 

É comum encontrar-se as extremidades das peças deterioradas devido ao seu contato 

com a umidade da parede. O professor Mário Mendonça de Oliveira, na disciplina Tecnologia 

da Conservação e do Restauro I, ministrada no Curso de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo da UFBA, sugere um esquema conforme apresentado a seguir (Figura 187), 
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aplicando-se uma manta impermeabilizante de poliéster na parede onde estão localizados os 

apoios da tesoura. 

Cravejamento

Cornija

Manta de Poliéster

Frechal

 
Figura 187 – Impermeabilização da parede 

 

Finalmente, cnsiderando-se que trabalhos como este contribuem para o melhor 

entendimento das construções do Século XVIII, permitindo a caracterização do seu sistema 

construtivo e do comportamento estrutural de suas tesouras, bem como subsidiar os trabalhos 

futuros de conservação e restauração de monumentos, destacando-se a fundamental 

importância de avaliar as coberturas das edificações que sofrerão intervenções. As 

investigação desta natureza devem ser realizadas de maneira ampla, não se limitando a 

verificar o estado de conservação dos materiais, visto que, o fato de a parede suportar os 

esforços provocados pela tesoura, depende principalmente, do espaçamento dos elementos da 

estrutura de cobertura, da qualidade do material e das dimensões das paredes ou muros de 

sustentação ou apoio da estrutura. 
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APÊNDICE A – LEVANTAMENTO CADASTRA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.1 – IGREJA METROPOLITANA DE NOSSA SENHORA DA GRAÇA 























































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.2 – PARÓQUIA DE SANT’ANA DA CAMPINA 

















































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.3 – IGREJA DE NOSSA SENHORA DO CARMO 



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – ENSAIOS LABORATORIAIS 



 

B.1 – MASSA DAS TELHAS SATURADAS DE ÁGUA 
 
 

 
Catedral de 

Belém 

Igreja de 

Santana 

Igreja do 

Carmo 

Tipo de telha Capa-canal Capa-canal Francesa 

Peso da telha seca 1669,6 g 2027,3 g 2394,0 g 

Peso da telha saturada 1908,8 g 2339,0 g 2737,1 g 

    
Figura 1 – Telha da Igreja 
de Santana imersa em água 

 
 
 
 
 
 
 
B.2 – ENSAIO DE ABSORÇÃO TOTAL EM ÁGUA 
 
 
 
 

Figura 2 – Ensaio de absorção total em água – 
amostras de tijolo e pedra da Igreja de Santana  

 Figura 3 – Amostras de pedra 
e tijolo da Catedral e Igreja do 
Carmo  

 
 



 

- Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Graças 
 
Local da Amostragem: Catedral - Belém/PA  
Nome da Amostra: Pedra da Parede 
Data do ensaio: 04/05/2005 
 
Amostras 1 2
Massa da Amostra seca (g) 20,10 53,29
Massa da Amostra úmida (g) 21,10 55,76
Percentágem de absorção 4,98% 4,64%  
 
 
Local da Amostragem: Igreja do Carmo – Belém/PA 
Nome da Amostra: Tijolo da abóbada 
Data do ensaio: 04/05/2005 
 
Amostras 1 2
Massa da Amostra seca (g) 90,52 41,46
Massa da Amostra úmida (g) 109,63 50,21
Percentágem de absorção 21,11% 21,10%  
 
 
 
- Paróquia de Sant’Ana da Campina 
 
Local da Amostragem: Igreja de Santana – Belém/PA 
Nome da Amostra: Pedra 
Data do ensaio: 26/08/2004 
 
Amostras 1
Massa da Amostra seca (g) 291,58
Massa da Amostra úmida (g) 305,47
Percentágem de absorção 4,76%  
 
 
Local da Amostragem: Igreja de Santana – Belém/PA 
Nome da Amostra: Tijolo 
Data do ensaio: 26/08/2004 
 
Amostra 1
Massa da Amostra seca (g) 94,34
Massa da Amostra úmida (g) 118,01
Percentágem de absorção 25,09%  



 

- Igreja de Nossa Senhora do Carmo 
 
Local da Amostragem: Igreja do Carmo – Belém/PA 
Nome da Amostra: Pedra - Parede 
Data do ensaio: 04/05/2005 
 
Amostras 1 2
Massa da Amostra seca (g) 31,30 25,65
Massa da Amostra úmida (g) 33,49 28,34
Percentágem de absorção 7,00% 10,49%  
 
 
Local da Amostragem: Igreja do Carmo – Belém/PA 
Nome da Amostra: Tijolo Abóbada 
Data do ensaio: 04/05/2005 
 
Amostras 1
Massa da Amostra seca (g) 72,58
Massa da Amostra úmida (g) 82,28
Percentágem de absorção 13,36%  
 
 
 
 
 
B.3 – ENSAIO MASSA UNITÁRIA - PICNÔMETRO DE HUBBARD 
 
 
 

Hga MMM
M ρρ ×

+−
=

321

3  

 
Onde:  

aρ = massa unitária da amostra (g/cm3) 

Hgρ = massa unitária do mercúrio = 13,60 g/cm3 

1M = massa do picnômetro cheio de mercúrio (g) 

2M = massa do picnômetro cheio de mercúrio + amostra (g) 

3M = massa da amostra seca 
 
 
 
 

Figura 4 – Ensaio de massa
unitária – Amostra de argamassa
da Igreja de Santana 



 

- Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Graças 
 
Local da Amostragem: Catedral – Belém/PA  
Nome da Amostra: Tijolo 
Data do ensaio: 04/05/2005 
 

1 2
471,20 471,30
464,80 467,50
0,90 0,54
1,68 1,69

Média das determinações 1,68 g/cm3

DETERMINAÇÕES DE 
AMOSTRA

2M
3M

1M

aρ

aρ

 
 
 

 

Local da Amostragem: Catedral – Belém/PA  
Nome da Amostra: Pedra 
Data do ensaio: 04/05/2005 
 

1 2
471,30 471,30
466,40 460,70
1,13 2,63
2,55 2,70

Média das determinações 2,63 g/cm3

DETERMINAÇÕES DE 
AMOSTRA

2M
3M

1M

aρ

aρ

 
 
 
 
Local da Amostragem: Catedral – Belém/PA  
Nome da Amostra: Argamassa parede – telhado frontal 
Data do ensaio: 04/05/2005 
 

1 2
471,30 471,10
463,60 463,70
1,13 1,05
1,74 1,69

Média das determinações 1,72 g/cm3

DETERMINAÇÕES DE 
AMOSTRA

2M
3M

1M

aρ

aρ

 



 

Local da Amostragem: catedral – Belém/PA 
Nome da Amostra: Argamassa parede – telhado Posterior 
Data do ensaio: 04/05/2005 
 

1 2
471,30 471,30
442,10 454,00
4,42 2,60
1,79 1,78

Média das determinações 1,78 g/cm3

DETERMINAÇÕES DE  
AMOSTRA

2M
3M

1M

aρ

aρ

 
 
 
 
- Paróquia de Sant’Ana da Campina 
 
Local da Amostragem: Igreja de Santana – Belém/PA 
Nome da Amostra: Pedra 
Data do ensaio: 31/08/2004 
 

1 2
471,60 471,50
461,30 461,80
2,00 2,25
2,21 2,56

Média das determinações 2,39 g/cm3

DETERMINAÇÕES DE 
AMOSTRA

2M
3M

1M

aρ

aρ

 
 
 
Local da Amostragem: Igreja de Santana – Belém/PA 
Nome da Amostra: Tijolo 
Data do ensaio: 31/08/2004 
 

1 2
471,50 471,50
466,10 464,00
0,65 0,92
1,46 1,49

Média das determinações 1,47 g/cm3

DETERMINAÇÕES DE
AMOSTRA

2M
3M

1M

aρ

aρ

 
 



 

 
Nome da Amostra: Argamassa parede 
Local da Amostragem: Igreja de Santana – Belém/PA 
Data do ensaio: 10/11/2004 
 

1 2 3
451,80 451,50 451,50
439,10 439,00 445,70
2,35 1,94 0,94
2,12 1,83 1,90

Média das determinações 1,95 g/cm3

AMOSTRA
DETERMINAÇÕES DE

2M
3M

1M

aρ

aρ

 
Obs: Amostras com pedaço grande de cal. 
 
 
- Igreja de Nossa Senhora do Carmo 
 
Local da Amostragem: Igreja do Carmo– Belém/PA 
Nome da Amostra: Tijolo 
Data do ensaio: 04/05/2005 
 

1 2
471,10 471,10
461,20 458,40
1,55 2,24
1,84 2,04

Média das determinações 1,94 g/cm3

DETERMINAÇÕES DE
AMOSTRA

2M
3M

1M

aρ

aρ

 
 
Local da Amostragem: Igreja do Carmo – Belém/PA
Nome da Amostra: Pedra 
Data do ensaio: 04/05/2005 
 

1 2
471,10 471,20
459,90 465,40
2,97 1,14
2,85 2,23

Média das determinações 2,54 g/cm3

DETERMINAÇÕES DE
AMOSTRA

2M
3M

1M

aρ

aρ

 



 

 
Local da Amostragem: Igreja do Carmo – Belém/PA  
Nome da Amostra: Argamassa parede 
Data do ensaio: 04/05/2005 
 

1 2
471,20 471,30
444,70 455,20

3,38 2,08
1,54 1,56

Média das determinações 1,55 g/cm3

DETERMINAÇÕES DE
AMOSTRA

2M
3M

1M

aρ

aρ

 
 
 
 
 
 
B.4 – ENSAIO DE TRAÇO 
 

Este ensaio tem como objetivo a determinação do traço mais provável e da proporção 

dos componentes da argamassa de cal analisada: o ligante (Ca(OH)2 e/ou Mg(OH)2) 

transformados em carbonatos, os finos (argila e/ou silte) e os grossos (areia). 

 

Figura 5 – Ensaio de traço – amostras da 
Igreja do Carmo 

Figura 6 – Ensaio traço – amostras da 
Catedral 

 
 

LEGENDA: 
 
%F = percentual de finos 
%G = percentual de grossos 
%L = percentual de ligante 



 

–   Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Graças 
 
Local da Amostragem: Catedral – Belém/PA 
Nome da Amostra: Argamassa da parede da Nave 
Data do ensaio: 20/05/2005 
 

LIGANTE (Resíduo solúvel)
%L=100-(%F+%G)
Peso do carbonato
Peso do hidróxido

TRAÇO MAIS PROVÁVEL
Cal:Argila:Areia 1,00 : 0,48 : 3,91 1,00 : 0,48 : 3,66

(A1+A2)/2 (Media) 1,00 : 0,48 : 3,79

1,7556

1

23,5614
2,3724

1

2

2
24,6113
2,4728
1,8299

 
 
Local da Amostragem: Catedral – Belém/PA  
Nome da Amostra: Argamassa da abóbada 
Data do ensaio: 20/05/2005 
 

LIGANTE (Resíduo solúvel)
%L=100-(%F+%G)
Peso do carbonato
Peso do hidróxido

TRAÇO MAIS PROVÁVEL
Cal:Argila:Areia 1,00 : 3,83 : 13,73 1,00 : 3,72 : 14,38

(A1+A2)/2 (Media) 1,00 : 3,78 : 14,06

0,5384
1

7,1440
0,7276

1

2

2
6,9473
0,7036
0,5207

 
 
Local da Amostragem: Catedral – Belém/PA 
Nome da Amostra: Argamassa de revestimento da abóbada 
Data do ensaio: 20/05/2005 
 

LIGANTE (Resíduo solúvel)
%L=100-(%F+%G)
Peso do carbonato
Peso do hidróxido

TRAÇO MAIS PROVÁVEL
Cal:Argila:Areia 1,00 : 1,64 : 6,28 1,00 : 1,84 : 7,05

(A1+A2)/2 (Media) 1,00 : 1,74 : 6,67

2

2
13,1853
1,3197
0,97661,0800

1

14,5659
1,4594

1

 
 



 

 
- Paróquia de Sant’Ana da Campina 
 
Local da Amostragem: Igreja de Sant’Ana– Belém/PA 
Nome da Amostra: Argamassa da parede 
Data do ensaio: 17/08/2004 

LIGANTE(Resíduo solúvel) 1 2
%L=100-(%F+%G) 14,7153 13,5823
Peso do carbonato 1,4739 1,3748
Peso do hidróxido 1,0907 1,0174

TRAÇO MAIS PROVÁVEL 1 2
Cal:Argila:Areia 1:1,14:6,69 1:1,28:7,32

(A1+A2)/2 (Media) 1:1,21:7,01
 
 
Local da Amostragem: Igreja de Sant’Ana– Belém/PA 
Nome da Amostra: Argamassa da cúpula 
Data do ensaio: 17/08/2004 
 
 

LIGANTE(Resíduo solúvel) 1 2
%L=100-(%F+%G) 12,6716 13,4739
Peso do carbonato 1,2990 1,3510
Peso do hidróxido 0,9613 0,9997

TRAÇO MAIS PROVÁVEL 1 2
Cal:Argila:Areia 1:1,10:8,21 1:1,09:7,59

(A1+A2)/2 (Media) 1:1,10:7,85
 
Local da Amostragem: Igreja de Sant’Ana– Belém/PA 

 

Nome da Amostra: Argamassa da abóbada 
Data do ensaio: 17/08/2004 
 

LIGANTE(Resíduo solúvel) 1 2

%L=100-(%F+%G) 16,4203 14,3775
Peso do carbonato 1,6464 1,4740
Peso do hidróxido 1,2183 1,0908

TRAÇO MAIS PROVÁVEL 1 2
Cal:Argila:Areia 1:0,84:6,04 1:0,96:7,08

(A1+A2)/2 (Media) 1:0,90:6,56



 

- Igreja de Nossa Senhora do Carmo 
 
Local da Amostragem: Igreja do Carmo – Belém/PA 
Nome da Amostra: Argamassa da parede 
Data do ensaio: 20/05/2005 

 

 

LIGANTE(Resíduo solúvel)
%L=100-(%F+%G)
Peso do carbonato

TRAÇO MAIS PROVÁVEL
,48 : 3,91 1,00 : 0,48 : 3,66

1,00 : 0,48 : 3,79

1,7556
1

23,5614
2,3724

1

2

2
24,6113
2,4728
1,8299Peso do hidróxido

Cal:Argila:Areia 1,00 : 0
(A1+A2)/2 (Media)

 
Local da Amostragem: Igreja do Carmo – Belém/PA 
Nome da Amostra: Argamassa da abóbada 
Data do ensaio: 20/05/2005 
 

LIGANTE(Resíduo solúvel)
%L=100-(%F+%G)
Peso do carbonato
Peso do hidróxido

TRAÇO MAIS PROVÁVEL
,83 : 13,73 1,00 : 3,72 : 14,38

1,00 : 3,78 : 14,06

0,5384
1

7,1440
0,7276

1

2

2
6,9473
0,7036
0,5207

Cal:Argila:Areia 1,00 : 3
(A1+A2)/2 (Media)

 
Local da Amostragem: Igreja do Carmo – Belém/PA 
Nome da Amostra: Argamassa de revestimento da abóbada 
Data do ensaio: 20/05/2005 
 

 

LIGANTE(Resíduo solúvel)
%L=100-(%F+%G)
Peso do carbonato
Peso do hidróxido

TRAÇO MAIS PROVÁVEL
Cal:Argila:Areia 1,00 : 1,64 : 6,28 1,00 : 1,84 : 7,05

: 6,67

1,0800
1

14,5659
1,4594

1

2

2
13,1853
1,3197
0,9766

(A1+A2)/2 (Media) 1,00 : 1,74

 



 

B.6 – ENSAIO DE GRANULOMETRIA  
 
 
 
 
- Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Graças  
 
Local da Amostragem: Catedral – Belém/PA 
Nome da Amostra: Argamassa parede – Cobertura da nave 
Data do ensaio: 06/05/2005 

eso do bequer + amostra = 83,47 g 
eso do bequer  = 68,48 g  

Peso da amostra  = 14,99 g 
 
 
 

Granulometria do agregado após ataque ácido  e remoção dos finos  
 

 
 
 

P
P

Peneira nº Dim. (mm) Massa (g) Peneira + 
Amostra (g) Amostra (g) % Retida % Retida 

Acumulada

16 1,18 98,70 100,67 1,97 13,14 13

35 0,5 88,42 91,31 2,89 19,28 32

60 0,25 86,05 91,84 5,79 38,63 71

100 0,15 83,95 86,60 2,65 17,68 89

200 0,075 81,46 82,77 1,31 8,74 97

>200 66,07 66,42 0,35 2,33 100

Curva Granulométrica  -  Argamassa parede 
(Cobertura da nave)
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Local da Amostragem: Catedral – Belém/PA 
ome da Amostra: Argamassa parede – Cobertura da capela-mor 
ata do ensaio: 06/05/2005 
eso do bequer + amostra = 83,53 g 
eso do bequer  = 68,37 g  

o agregado após ataque ácido  e remoção dos finos  
 

N
D
P
P
Peso da amostra  = 15,16 g 
 
 
 

Granulometria d

 
 

Curva Granulométrica  -  Argamassa parede 
(cobertura da capela-mor)
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Peneira nº Dim. (mm) Massa (g) Peneira + 
Amostra (g) Amostra (g) % Retida % Retida 

Acumulada

16 1,18 98,72 101,43 2,71 17,88 18

35 34

60 0,25 86,04 93,09 7,05 46,50 80

100 0,15 83,92 86,06 2,14 14,12 94

200 0,075 81,46 82,16 0,70 4,62 99

>200 66,06 66,25 0,19 1,25 100

0,5 88,42 90,84 2,42 15,96



  

Local da Amostragem: Catedral – Belém/PA 
Nome da Amostra: Argamassa abóbada 
Data do ensaio: 06/05/2005 
Peso do bequer + amostra = 83,61 g 
Peso do bequer  = 69,65 g  
Peso da amostra  = 13,96 g 
 

 
Granulometria do agregado após ataque ácido  e remoção dos finos  

 
 
 

Peneira nº Dim. (mm) Massa (g) Peneira + 
Amostra (g) Amostra (g) % Retida % Retida 

Acumulada

16 1,18 98,72 99,47 0,75 5,37 5

35 0,5 88,39 91,02 2,63 18,84 24

60 0,25 86,02 92,54 6,52 46,70 71

100 0,15 83,94 86,55 2,61 18,70 90

200 0,075 81,46 82,74 1,28 9,17 99

>200 66,06 66,25 0,19 1,36 100

Curva Granulométrica  -  Argamassa 
abóbada
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ral – Belém/PA 
stimento da abóbada 

 
 80,78 g 

eso do bequer  = 67,90 g  
eso da amostra  = 12,88 g 

 

 

 
 
 

 
Local da Amostragem: Cated
Nome da Amostra: Argamassa de reve
Data do ensaio: 06/05/2005
Peso do bequer + amostra =
P
P

 

Granulometria do agregado após ataque ácido  e remoção dos finos 
 

 

Peneira nº Dim. (mm) Massa (g) Peneira + 
Amostra (g) Amostra (g) % Retida % Retida 

Acumulada

16 1,18 98,72 99,25 0,53 4,11 4

35 0,5 88,40 91,84 3,44 26,71 31

60 0,25 86,07 91,54 5,47 42,47 73

100 0,15 83,95 86,31 2,36 18,32 92

200 0,075 81,46 82, 0,91 7,07 99

>200 66,05 66 0,19 1,48 100

37

,24

Curva Granulométrica  -  Argamassa 
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- Paróquia de Sant’Ana da Campina 
 
Local da Amostragem: Igreja de Sant’Ana – Belém/PA 

 
 65,22 g 

eso do bequer  = 50,84 g  
Peso da amostra  = 14,38 g 

 

 
 
 

Nome da Amostra: Argamassa parede 
Data do ensaio: 20/08/2004
Peso do bequer + amostra =
P

 

 
Granulometria do agregado após ataque ácido  e remoção dos finos 

 

Peneira nº Dim. (mm) Massa (g) Peneira + 
Amostra (g) Amostra (g) % Retida % Retida 

Acumulada

16 1,18 98,74 99,28 0,54 3,76 4

35 0,5 88,35 89,85 1,50 10,43 14

60 0,25 86,00 92,97 6,97 48,47 63

100 0,15 83,93 87,93 4,00 27,82 90

200 0,075 81,46 82 1,13 7,86 98

>200 66,05 66 0,20 1,39 100

,59

,25
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Local da Amostragem: Igreja de Sant’Ana – Belém/PA 
Nome da Amostra: Argamassa abóbada 

 

 
 

Granulometria do agregado após ataque ácido  e remoção dos finos 

Data do ensaio: 20/08/2004 
Peso do bequer + amostra = 74,69 g 
Peso do bequer  = 60,14 g 
Peso da amostra  = 14,55 g 

 

 
 

Peneira nº Dim. (mm) Massa (g) Peneira + 
Amostra (g) Amostra (g) % Retida % Retida 

Acumulada

16 1,18 98,78 98,97 0,19 1,31 1

35 0,5 88,43 89,95 1,52 10,45 12

60 0,25 86,09 93,72 7,63 52,44 64

100 0,15 83,95 88,02 4,07 27,97 92

200 0,075 81,44 82,40 0,96 6,60 99

>200 66,07 66,22 0,15 1,03 100

 
 
 

Curva Granulométrica  - 
Argamassa Abóbada
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Local da Amostragem: Igreja de Sant’Ana
o

 – Belém/PA 
me da Amostra: Argamassa cúpula 

 

 
 

Granulometria do agregado após ataque ácido  e remoção dos finos 

N
Data do ensaio: 20/08/2004 
Peso do bequer + amostra = 67,43 g 
Peso do bequer  = 52,23 g 
Peso da amostra  = 15,20 g 

 

 

 
 
 
 

Curva Granulométrica  -  Argamassa Cúpula

0

20

40

60

80

100

0,01 0,1 1 10

Peneiras (mm)

%
 R

et
id

a 
A

cu
m

ul
ad

a

 
 
 

Peneira nº Dim. (mm) Massa (g) Peneira + 
Amostra (g) Amostra (g) % Retida % Retida 

Acumulada

16 1,18 98,77 99,40 0,63 4,14 4

35 0,5 88,46 90,60 2,14 14,08 18

60 0,25 86,12 93,54 7,42 48,82 67

100 0,15 83,99 87,77 3,78 24,87 92

200 0,075 81,47 82,47 1,00 6,58 98

>200 66,06 66,24 0,18 1,18 100



 

- Igreja de Nossa Senhora do Carmo 
 
Local da Amostragem: Igreja do Carmo – Belém/PA 

 
 69,20 g 

Peso do bequer  = 55,89 g  
Peso da amostra  = 13,31 g 
 
 

Granulometria do agregado após ataque ácido  e remoção dos finos 

 
 
 

Nome da Amostra: Argamassa parede 
Data do ensaio: 23/05/2005
Peso do bequer + amostra =

Peneira nº Dim. (mm) Massa (g) Peneira + 
Amostra (g) Amostra (g) % Retida % Retida 

Acumulada

16 1,18 98,74 99,52 0,78 5,86 6

35 0,5 88,42 91,23 2,81 21,11 27

60 0,25 86,05 92,41 6,36 47,78 75

100 0,15 83,94 85,96 2,02 15,18 90

200 0,075 81,47 82,77 1,30 9,77 100

>200 66,07 66,12 0,05 0,38 100

Curva Granulométrica  -  Argamassa abóbada
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Local da Amostragem: Igreja do Carmo – Belém/PA 
Nome da Amostra: Argamassa abóbada 

 
 

Granulometria do agregado após ataque ácido  e remoção dos finos 
 

 
 

Data do ensaio: 23/05/2005 
Peso do bequer + amostra = 56,32 g 
Peso do bequer  = 41,72 g  
Peso da amostra  = 14,60 g 

Peneira Nº Dim. (mm) Massa (g) Peneira + 
Amostra (g) Amostra (g) % Retida % Retida 

Acumulada

16 1,18 98,72 99,96 1,24 8,49 8

35 0,5 88,40 92,53 4,13 28,29 37

60 0,25 86,04 91,51 5,47 37,47 74

100 0,15 83,95 86,26 2,31 15,82 90

200 0,075 81,48 82,85 1,37 9,38 99

>200 66,06 66,14 0,08 0,55 100

 

Curva Granulométrica  -  Argamassa 
abó ada

0

20

40

60

80

100

0,01 0,1 1 10

Peneiras (mm)

%
 R

et
id

a 
A

cu
m

ul
ad

a

 
 
 
 
 

b



 

 
ocL al da Amostragem: Igreja do Carmo – Belém/PA 

bada 

87,29 g 

 

Granulometria do agregado após ataque ácido  e remoção dos finos 
 

Nome da Amostra: Argamassa de revestimento da abó
Data do ensaio: 23/05/2005 
Peso do bequer + amostra = 
Peso do bequer  = 73,89 g  
Peso da amostra  = 13,40 g
 
 

Peneira nº Dim. (mm) Massa (g) Peneira + 
Amostra (g) Amostra (g) % Retida % Retida 

Acumulada

16 1,18 98,68 99,37 0,69 5,15 5

35 0,5 88,43 91,86 3,43 25,60 31

60 0,25 86,04 91,85 5,81 43,36 74

100 0,15 83,95 86,18 2,23 16,64 91

200 0,075 81,47 82,63 1,16 8,66 99

>200 66,07 66,12 0,05 0,37 100

 
 

Curva Granulométrica  -  Argamassa de 
revestimento da abóbada
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B.6 – ENSAIO QUALITATIVO DE SAIS SOLÚVEIS 
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Figura 7 – Ensaio de sais solúveis –
Amostras da Igreja de Santana 
 Catedral Metropolitana de Nossa Senho

me da Amostra: Argamassa 
cal da Amostragem: Catedral – Belém/PA 
ta do ensaio: 19/05/2005 

AMOSTRA 
TESTE 

Parede  
(Nave) 

Par
(capela

NITRATO - -

CLORETO + +

SULFATO - +

 Paróquia de Sant’Ana da Campina 

me da Amostra: Argamassa  
cal da Amostragem: Igreja De Santana – Be
ta do ensaio: 18/08/2004 

MOSTRA 
TESTE Parede Abóbad

NITRATO + ++ 

CLORETO ++ + 

SULFATO + + 
LEGENDA: 
- ausência 

+++ grande quantidade 

+ pequena quantidade 
++ média quantidade 
ra das Graças 

ede 
-mor) Abóbada Revestimento da 

abóbada 
 - - 

+ +++ +++ 

 + + 

lém/PA 

a Cúpula 

+++ 

+ 

+ 



 

- Igreja de Nossa Senhora do Carmo 

 do Carmo – Belém/PA 

TESTE Cúpula 

 
Nome da Amostra: Argamassa  
Local da Amostragem: Igreja
Data do ensaio: 29/06/2005 
 

AMOSTRA Parede Abóbada 

NITRATO - - - 

CLORETO + ++ ++ 

SULFATO + - - 
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