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Pergunta nº: 1127/Question nº: 1127 

 
Título: /Title: Casas de madeira no estado de São Paulo 

                   Por: / By: Nereu Pasquini 

 

E-mail: nereu60@gmail.com 
 

Questão: /Question: 

 

Boa tarde Sr. Celso. 
 

Meu nome é Nereu, sou designer gráfico em Sorocaba. Tenho algumas 

dúvidas sobre o Pinus e acho que o senhor poderia me ajudar. 

 

Moro em Sorocaba, interior de SP, onde o clima é bastante quente e 
seco. Porém sou curitibano e em minha terra natal tive contato com 

muitas casas feitas de Pinus, porem aqui em Sorocaba elas quase 

inexistem, seria porque o clima seco é fávorável a alguma espécie de 

cupim que tenha especial predileção por pinus? Ou somente uma 
diferença cultural? 

 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


O Pinus na construção de casas de madeira é uma alternativa bastante 

interessante em termos de custos. Existe algum tratamento que seja 

economicamente viável para evitar ataques de pragas? 

 
Desde já agradeço a atenção 

   _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
  

Caro Nereu, boa tarde. 

Como paulista que sou, essa surpresa de não encontrar muitas casas de 

madeira no estado de São Paulo foi a mesma que tive ao mudar para o 
Rio Grande do Sul. Aqui também são comuns as casas de madeira de 

Pinus e de eucalipto – até de costaneiras em galpões crioulos, etc. 

A principal razão é cultural e de preconceitos (por se acreditar que 

durem menos que as de alvenaria), mas existem também impedimentos 
legais em diversos bairros de cidades de São Paulo, em especial em 

zonas mais povoadas, em função de riscos de incêndios. 

Eu mesmo tenho uma casinha de madeira bem agradável em minha 

chácara no RS há uns 30 anos – com boa manutenção ela deverá durar 

mais uns 30. 
Quanto ao ataque de pragas, o ideal para habitações é se trabalhar com 

madeira tratada para longevidade maior e minimizar a deterioração das 

tábuas, caibros, etc. A atenção e tratamentos preventivos são vitais. 

Um abraço 
Celso 

 _________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por:/ By: Nereu Pasquini 

 

E-mail: nereu60@gmail.com 

 
Muito obrigado pelas informações, Celso!  

  

A madeira tratada que o senhor menciona seria autoclavada? Ou 

existem tratamentos manuais, como aplicação de produtos anti-pragas? 
  

Desculpe incomodar... 

_________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 



Por:/ By: Celso Foelkel  

 

Bom dia Nereu – a madeira autoclavada é muito mais segura em termos 

de aplicação e penetração do produto – aplicar venenos manualmente é 
muito arriscado para o aplicador. 

Só se justifica em situações de algum móvel ou peça danificada, mas 

nunca para todo o material que vai ser utilizado para a construção de 

uma habitação. 
Um abraço 

Celso 

 


