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RESUMO
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A utilização da madeira é amplamente difundida em obras que testemunham o
 patrimônio cultural brasileiro. No contexto habitacional germânico sul-brasileiro do
 século XIX destaca-se o emprego da madeira em estruturas arquitetônicas da
 tipologia construtiva enxaimel. Conhecer as plantas por meio da cultura material
 significa entender o modo de vida do homem nas perspectivas simbólica e
 tecnológica. O presente estudo objetivou identificar taxonomicamente as espécies
 vegetais usadas na edificação de uma casa enxaimel datada de 1860 que
 caracteriza a influência alemã no período colonial do município de Joinville/SC.
 Preparações histológicas foram confeccionadas com amostras de madeiras
 históricas coletadas, seguindo os planos de orientação para microscopia. A
 caracterização do lenho adotou a terminologia proposta pelo IAWA. Dados sobre
 aspectos etonobotânicos e propriedades físicas das madeiras foram recuperados
 na literatura. Os resultados evidenciam que as estruturas construtivas foram
 produzidas com diferentes madeiras de ocorrência em florestas ombrófilas de
 terras baixas e submontana. Destacam-se os gêneros: Aspidosperma, Cariniana,
 Centrolobium, Cedrela, Handroanthus, Ocotea-Nectandra e Terminalia. Sugere-
se que a utilização das diferentes madeiras pressupunha um conhecimento
 humano sobre aspectos tecnológicos do lenho e sua correta empregabilidade,
 uma vez que os valores de densidade básica as caracterizam como madeiras
 pesadas e, por conseguinte, de grande durabilidade e resistência mecânica. A
 apropriação deste conhecimento pode contribuir com ações de conservação do
 patrimônio histórico, respeitando-se seus significados etnobotânicos e culturais.

Palavras-chave: anatomia da madeira, etnobotânica, madeiras históricas

 

JOÃO CARLOS FERREIRA DE MELO JÚNIOR

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil



1. Financiamento da Fundação Municipal de Joinville, Sistema Municipal de
 Desenvolvimento pela Cultura - SIMDEC.

2. Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE, Departamento de Ciências
 Biológicas, Laboratório de Anatomia Vegetal, Joinville, SC, Brasil.
 joao.melo@univille.br

3. Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE, Curso de Ciências Biológicas,
 Laboratório de Anatomia Vegetal.

 

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil




