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RESUMO  

 

O patrimônio arquitetônico vem despertando maior atenção da opinião pública e até a própria 

imprensa tem se mostrado interessada em dar mais ênfase aos assuntos relacionados às 

construções antigas, seus pertences e seus modos de preservação. Em Belém, capital do 

Estado do Pará, o engenheiro Francisco Bolonha executou construções que se destacaram pela 

verticalidade na paisagem urbana da cidade no final do século XIX e inicio do XX, como o 

prédio do antigo jornal ―Folha do Norte‖, o Palacete Bibi Costa e o Palacete Bolonha, nos 

quais Francisco Bolonha teriam empregado técnicas e materiais considerados inovadores para 

o contexto como o uso do concreto armado. Todavia, não havia uma comprovação científica 

de que Francisco Bolonha teria, de fato, adotado de forma sistemática essas inovações 

tecnológicas em suas construções. Este trabalho investigou quais os sistemas construtivos 

empregados por Francisco Bolonha. Identificaram-se, primeiramente, através da avaliação dos 

projetos de intervenções anteriores, os locais nas edificações estudadas que ainda mantinham 

a sua originalidade construtiva. Nestes locais foram realizados ensaios com as técnicas não 

destrutivas (TND) de avaliação como a velocidade de pulso ultrassônico (VPU), termografia 

de infravermelho (TIV) e dureza superficial do concreto (esclerometria) para identificar o tipo 

de material e a técnica construtiva empregada na estrutura dos edifícios. Os resultados em 

conjunto das TND permitiram identificar que Francisco Bolonha empregou como principal 

sistema estrutural de suas edificações alvenarias de pedra argamassada e tijolos cerâmicos 

para os elementos de compressão, no caso as paredes Nos elementos de flexão, empregou 

tanto pisos tabuados de madeira como também a grande inovação tecnológica para a época, as 

lajes armadas com tela déployé. Os pisos em madeira foram empregados nas edificações mais 

antigas como o Prédio da Folha do Norte e o Palacete Bibi Costa, que tiveram suas 

construções em 1895 e 1905, ao passo que o emprego da laje armada foi no Palacete Bolonha, 

construção mais recente que as anteriores, no ano de 1906. O emprego do concreto armado 

ficou evidente no Palacete Bibi Costa, nas sacadas expostas a umidade. As sacadas, 

constituídas por vigas em balanço e laje, tiveram suas vigas executadas em concreto composto 

de agregados graúdos de arenito, armada com perfis metálicos na zona de tração. As lajes 

foram construídas por um sistema misto que empregava perfis metálicos, tijolos cerâmicos e 

uma camada final de concreto. Em suma, o uso integrado das TND se constituiu em uma 

excelente ferramenta para estudos em edificações históricas, permitindo a obtenção de 

informações sem intervenções destrutivas. No trabalho, o uso integrado permitiu a 

identificação dos sistemas estruturais empregados por Francisco Bolonha, como as telas 

déployé e perfis metálicos dispostos trabalhando associado ao concreto, demonstrando sua 

capacidade construtiva inovadora para a época, assimilando o uso de tecnologias importadas 

para executar sistemas que exigiam maior esforço de flexão e durabilidade em suas obras, 

justificando sua reputação de um dos maiores engenheiros da Belle Epoque.  

 

Palavras chaves:  

Francisco Bolonha; Belle Epoque;.Técnicas Não Destrutivas.  
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ABSTRAT 

 

The architectural heritage has attracted more attention from the public opinion; and even press 

has shown interest to put more emphasis on issues related to old buildings, their belongings 

and their preservation techniques. In Belém, capital of Pará State, the engineer Francisco 

Bolonha performed buildings that stood out for the verticality in the urban landscape of the 

city in the late nineteenth and early twentieth century, as the old newspaper building ―Folha 

do Norte‖, the Bibi Costa Palace and the Bolonha Palace, in which Francisco Bolonha should 

use techniques and materials considered innovative for the context, as the use of  reinforced 

concrete. However, there was no scientific evidence that Francisco Bolonha adopted 

systematically these technological innovations in their buildings. This study investigated the 

construction systems employed by Francisco Bolonha. At first, through the evaluation of the 

previous projects of intervention, were identified the sites in the buildings studied that had 

maintained their constructive originality. In these sites were carried out trials with non-

destructive techniques (NDT) of evaluation as the ultrasonic pulse velocity (UPV), infrared 

thermography (IRT) and surface hardness of concrete (sclerometry) to identify the type of 

material and construction techniques employed in the structure of the buildings. The results of 

the NDT have identified that Francisco Bolonha employed mortared stone and ceramic bricks 

for compression elements (the walls) as the main structural system of its masonry buildings. 

In flexures, they were employed both wooden planks floors as well as the major technological 

innovation for the time, the reinforced concrete slabs with déployé screen. Wooden floors 

were used in older buildings, as the Folha do Norte and the Bibi Costa Palace, constructed in 

1895 and 1905, while the reinforced concrete slab was used in the Bolonha Palace, newer 

construction that earlier in the year 1906. The use of reinforced concrete was also evident in 

the Bibi Costa Palace, the exposed moisture balconies. The balconies, consisting of beams 

cantilevered slab and had their beams performed on composite concrete of coarse aggregates 

of sandstone, armed with metal profiles in the drift zone. The slabs were constructed by a 

mixed system which employed metal sections, ceramic brick and a final layer of concrete. In 

short, the integrated use of NDT with the instrumental techniques constituted an excellent tool 

for in historic buildings studies, allowing to obtain information without destructive 

interventions. In this work, the integrated use permitted the identification of structural systems 

employed by Francisco Bolonha, as well as the use of concrete as it is understood today, with 

Déployé screens and arranged metal sections working associated with concrete, demonstrating 

its innovative capacity building for his time, assimilating the use of imported technologies to 

implement systems that required greater effort of bending and durability his works, justifying 

his reputation as one of the greatest engineers of the Belle Époque. 
 

Keywords: 

Francisco Bolonha; Belle Époque; Not Destructive Technics.  

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O patrimônio arquitetônico vem despertando maior atenção da opinião pública e até 

a própria imprensa tem se mostrado interessada em dar mais ênfase aos assuntos relacionados 

às construções antigas, seus pertences e seus modos de preservação, o que na visão de Choay 

(2000, pág.33) se justifica, pois ―as obras antigas fascinam pelas suas dimensões, pelo 

requinte e pela pericia de sua execução, pela riqueza de seus materiais‖. 

A palavra patrimônio é derivada do romano patrimonium, possuindo uma ampla 

conotação no que se refere ao sentir e comportar em relação à sensação individual de 

pertencimento a algo, enquanto que preservar vem do latim praeservare, ou seja, são as 

medidas cabíveis necessárias para o cuidado de algum objeto ou mesmo ser vivo (LEMOS, 

2006).  

É caracterizado como restauro quando ocorre intervenção sobre a matéria com 

conhecimento dos componentes dos materiais e da técnica empregada, visando à conservação 

ou recuperação de uma edificação a um estado previamente estabelecido (ALAMBERT, 

1998; BRANDI, 2004).   

A preservação do patrimônio exige conhecimento cientifico apurado sobre o tema da 

conservação de edifícios históricos, em virtude que alguns exemplares são únicos e 

insubstituíveis da memória da produção arquitetônica humana (OLIVEIRA, 2011). 

Em Belém, capital do Estado do Pará, existe um legado de edificações históricas em 

que através delas se observa uma modificação no padrão construtivo da antiga paisagem 

colonial que existia em fins do século XIX para o ecletismo vigente no início do século XX 

na cidade. Entende-se por paisagem colonial as construções modestas de casas térreas ou 

sobrados (REIS FILHO, 2000), e por ecletismo como a união de diferentes estilos 

arquitetônicos em uma mesma construção por vezes mais verticalizada (LOBATO et al, 

2007). 

Entre as edificações construídas nesse período de mudança da paisagem construtiva, 

estão o prédio do antigo periódico de imprensa Folha do Norte (Figura 01 a), o Palacete Bibi 

Costa (Figura 01 b) e o Palacete Bolonha (Figura 01 c). Erguidos dentro de um período de 

intensa riqueza, chamado de ciclo da Belle Epoque, vigente entre os anos de 1890 a 1912 em 

Belém (DERENJI, 1987). Período em que o modo de construir dos Europeus foram copiados 

pela elite local paraense que conheceram as novidades produzidas arquitetonicamente neste 

continente devido ao intenso contato gerado pelas atividades comerciais de exportação do 

látex para a fabricação da borracha (PACHECO, NÓBREGA, 2015).  
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Figura 1: Edificações: (a) Prédio da Folha do Norte; (b) Palacete Bibi Costa; (c) Palacete Bolonha. 

 
Fonte: (a, b, c) Acervo Felipe Melo. 

 

E mesmo dependente da importação de materiais que praticamente não eram 

produzidos em âmbito local na passagem do século XIX para o XX, os arquitetos e 

engenheiros brasileiros, se mantiveram atualizados com as inovações tecnológicas que 

ocorriam na Europa e nos Estados Unidos, conseguindo dominar com eficiência a 

aplicabilidade de novos materiais para elementos estruturais (DERENJI, 1998; REIS FILHO, 

2000). Como a introdução do uso de estruturas metálicas mescladas com argamassas 

produzidas com ligante de cimento Portland que possibilitou a modernização do uso do 

sistema em concreto simples, conhecido desde o período do império romano (NETO, 2005; 

ISAIA, 2011). 

Dentre os diversos engenheiros renomados locais e estrangeiros que ajudaram a 

modificar a paisagem construtiva da cidade de Belém no final do século XIX e inicio do XX, 

cabe ressaltar o nome de Francisco Bolonha, objeto dessa pesquisa. 

  

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Francisco Bolonha era um dos engenheiros mais renomados e requisitados para 

execução de obras públicas e privadas na cidade, acredita-se que este visitou a exposição 

universal de Paris em 1900, na qual o uso do ferro nas construções o teria impressionado a 

ponto de utilizar esses materiais na execução de edificações em Belém (OLIVERIA et al, 

1986; DERENJI, 1987; LOBATO et al, 2007). 

a b c 
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Em Lobato et al (2007), é mencionado o uso de estruturas mistas em concreto 

revestindo perfis metálicos e tela déployé como constituintes do sistema estrutural do Palacete 

Bolonha, similares ao sistema em concreto armado utilizado nos dias atuais. No entanto, 

apesar dos relatos, ainda não existe comprovação técnica ou científica de que Francisco 

Bolonha tenha adotado de modo sistemático já no final do século XIX e início do XX, 

sistemas estruturais de concreto armado. E caso tenha utilizado, é importante saber em que 

proporção e em quais elementos construtivos da edificação. 

Seria inovador para as construções da época, tendo em vista que e as primeiras 

construções com o sistema estrutural similar ao concreto armado atual datam do final do 

século XIX na França, Alemanha, Áustria e EUA (ISAIA, 2011). E no Brasil, supõe-se que a 

primeira construção em concreto armado seja de 1904 na cidade do Rio de Janeiro 

(VASCONCELOS, 1992).  

Diante deste quadro, justifica-se um estudo investigativo das construções do 

engenheiro Francisco Bolonha que se destacaram pela verticalidade na paisagem urbana de 

Belém, por serem demonstrativos do possível emprego de sistemas estruturais considerados 

inovadores na passagem do século XIX para o XX.  

Dentre as inúmeras construções em Belém executadas por Francisco Bolonha que se 

tornaram símbolos do patrimônio histórico e arquitetônico da cidade, cabe destacar o edifício 

sede do antigo jornal Folha do Norte de 1895, o Palacete Bolonha executado entre os anos de 

1905-1908, em ambos os casos com três pavimentos, e o Palacete Bibi Costa com dois
1
, 

construído entre 1904-1906. São estas as três edificações escolhidas para a análise na pesquisa 

em virtude de suas verticalidades acima dos padrões de sobrados que existiam em Belém na 

época de suas construções no final do século XIX e inicio do XX. Obras que por suas 

tipologias e padrão eclético se tornam mais prováveis encontrar os objetivos desta pesquisa, 

as demais construções de Bolonha não estão sujeitas a análise ou porque algumas não existem 

nos dias atuais ou por suas tipologias de menor verticalidade. 

As três edificações passaram por transformações até os dias atuais, em alguns casos 

de forma empírica. Hoje as mesmas se encontram inseridas em áreas tombadas ou possuem 

proteção individual pelas esferas de governo e fazem parte do acervo patrimonial da cidade. 

Sendo necessária a utilização de uma abordagem através de técnicas de ensaios não 

destrutivos (TND), como forma de estimar a identificação de seus sistemas estruturais 

originais ainda existentes, que enriquecem a tecnologia das construções históricas de Belém.  

 

                                                      
1
 Nos três casos, edificações com andar térreo e cobertura habitáveis que elevam o padrão de verticalidade. 
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1. 2 OBJETIVOS  

 

Geral:  

 

 Identificar os sistemas estruturais utilizados na época das construções do prédio da 

Folha do Norte, Palacete Bibi Costa e Palacete Bolonha, obras de maior verticalidade 

do engenheiro Francisco Bolonha em Belém do Pará, de modo a subsidiar futuras 

intervenções que visem à conservação e a restauração das edificações. 

 

Específicos: 

 

 Identificar os locais que ainda mantêm a originalidade construtiva nas três edificações 

através visitas in situ, análises de relatórios técnicos, plantas de arquitetura e 

entrevistas de modo a direcionar a realização das técnicas não destrutivas; 

 Realizar ensaios através de técnicas não destrutivas (TND) como a velocidade de 

pulso ultrassônico (VPU), a dureza superficial do concreto (esclerometria) e a 

termografia de infravermelho (TIV) nos elementos de suporte das edificações como 

paredes, vigas, marquises e lajes, visando identificar os materiais e, 

consequentemente, os sistemas construtivos estruturais empregados; 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

2.1 BREVE HISTÓRICO DO CONCRETO 

2. 1.1 Concreto Simples 

 

O concreto em sua forma mais simples é um material constituído de algum tipo de 

ligante como a cal, o gesso, a cinza vulcânica ou a pozolana, misturados com agregados 

miúdos e graúdos como a areia e a pedra, que passavam por um processo de endurecimento 

natural em contato com a água, adquirindo resistência aos esforços solicitados (KAEFER, 

1998; BASTOS, 2006).  

Os romanos fizeram uso extensivo de argamassas à base de cal em suas construções 

com adições de materiais pozolânicos no sistema estrutural conhecido como ‗‗opus 

caementitium’’ considerado como sendo os primórdios das estruturas de concreto 

(DAVIDOVITS, 1988). 

As cinzas vulcânicas são adições minerais naturais que foram amplamente utilizados 

para proporcionar caráter impermeável ao concreto e às argamassas, pois melhoravam o 

desempenho das argamassas a base de cal em obras na qual se fazia necessária resistência a 

água como aquedutos, cisternas e poços (BARONIO et al; 1997; MOROPOULOU et al; 

2000).  

Isaia (2005, pág. 01) define os materiais pozolânicos como ―os materiais mais 

importantes de todas as épocas da civilização humana, porque foram a matéria-prima mais 

importante que possibilitou suprir as necessidades de edificações e obras de infra-estrutura‖.  

O desenvolvimento do uso do concreto no mundo antigo ocorreu de acordo com o 

conhecimento de cada civilização. Na antiga Grécia, o concreto com adições de pozolana foi 

utilizado na construção de uma cisterna na cidade de Rhodes, antes mesmo da potencialização 

de seu uso pelos romanos (MOROPOULOU et al, 2005; DAVIDOVITS, 1988). Contudo 

foram os romanos que aprimoraram esse sistema, fazendo uso de diferentes tipos de concreto, 

a partir do qual ergueram construções que resistem até os dias atuais, como o Panteão de 

Roma (Figura 02), construído entre os anos de 118 a 125 dC. Com uma cúpula de 44m de 

diâmetro, este panteão, possuiu o maior vão livre da antiguidade, sendo superado apenas em 

1912 na construção da cobertura de um pavilhão de exposição na Alemanha 

(MOROPOULOU et al, 2005; DAVIDOVITS, 1988; ISAIA, 2005). 
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Figura 2: Panteão de Roma 

 
Fonte: wondersofrome.com 

 

2. 1.2 Concreto Armado  

 

A partir da invenção do cimento Portland por Aspdin, o concreto simples fabricado 

com argamassas de cimento se tornou o material construtivo mais utilizado no mundo 

(DAVIDOVITS, 1988). No entanto, este concreto resistia à compreensão, mas não aos 

esforços de tração. Esta limitação foi suplantada somente a partir da produção do ferro 

fundido durante a revolução industrial inglesa
2
, que originou o surgimento das estruturas 

metálicas que em muito foram utilizadas para a construção de pontes de grandes vãos, logo, 

estas estruturas seriam integradas em formas de barras e grampos no interior das alvenarias 

(ISAIA, 2011).  

A este exemplo, é a construção do Panteão de Paris (Figura 03) concluído em 1790, 

onde foram utilizadas armaduras de ferro fixadas entre as pedras (Figura 04), onde a 

disposição das armaduras se assemelham ao modelo de vigas de concreto armado atual.  

 

 

                                                      
2
 A revolução industrial inglesa foi um processo de transição da produção artesanal para aquela realizada por 

máquinas em período incerto entre os historiadores que pode variar entre os anos de 1760 a 1840. 
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Figura 3: Panteão de Paris 

 
Fonte: http://www.minhaviagemparis.com.br/ingressos-monumentos-paris/pante.html. 

 

Figura 4: Rochas talhadas com armaduras de ferro 

 
Fonte: NETO, 2005, pág. 16. 

 

O uso em conjunto do aço com as alvenarias pode ter surgido devido à necessidade 

em aliar à resistência a compreensão da pedra com a resistência mecânica do aço. Isaia (2005, 

pág. 35), descreve este contexto ao explicar que:  

 

http://www.minhaviagemparis.com.br/ingressos-monumentos-paris/pante.html
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[...] perfis de aço são também utilizados juntamente com peças de concreto 

para que cada material exerça com mais propriedade suas funções de 

resistência à tração e compressão, respectivamente. O emprego do aço, 

quando os esforços de tração são predominantes, possibilita peças estruturais 

mais esbeltas que o concreto, enquanto que este apresenta melhor 

desempenho para peças comprimidas, exercendo, ainda, a função de 

proteção aos perfis metálicos contra a corrosão e a ação do fogo [...] 

 

Alguns experimentos contribuíram para o desenvolvimento do conhecimento 

empírico sobre as vantagens advindas da união entre o aço e o concreto. Em 1845 Joseph-

Louis Lambot introduziu de forma entrelaçados, malhas finas e grossas de barras de ferro na 

obtenção do formato de um pequeno barco (canoa), cobrindo o molde com argamassas na 

qual as barras mais finas serviam como fixadores do material (VASCONCELOS, 1992).  

Ao observar que o barco de Lambot, mesmo em contato com a água, continuava 

conservado, o jardineiro Joseph Monier passou a fabricar vasos para plantas mesclando 

ferragens com argamassa, conhecido como argamassa armada, em substituição aos antigos 

vasos em madeira que não possuíam muita resistência às intempéries (CARVALHO, 2008). 

Paralelo à Lambot e Monier, o advogado norte americano Thaddeus Hyatt patenteou 

em 1877, um sistema baseado na execução de vigas de concreto armado na qual se previa os 

efeitos de tração e cisalhamento, possivelmente sendo o primeiro a compreender a necessária 

aderência e o correto posicionamento entre os dois materiais de forma eficiente na resistência 

do conjunto concreto-aço (CARVALHO, 2008; KAEFER, 1998).  

Interessante observar que devido à facilidade de moldagem e a implantação de usinas 

de cimento na Europa, isso propiciou o aparecimento de experimentos unindo barras de ferro 

com concreto que culminou com o surgimento de elementos de concreto armado 

desenvolvidos por pessoas consideradas fora do meio técnico como Lambot, Monier e Hyatt 

(CARVALHO, 2008).  

O concreto armado apenas adquiriu considerável desenvolvimento técnico e 

científico a partir de 1880 através das pesquisas dos engenheiros François Hennebique na 

França, de Gustav Adolf Wayss, na Alemanha, fundador da empresa Wayss & Freitag e de 

Ernest L. Ransome nos E.U.A.(ISAIA, 2011). 

François Hennebique em 1892 obteve a sua primeira patente sobre um sistema 

completo composto por barras de aço e estribos em vigas dobrados em forma de ―U‖ (Figura 

05) (APPLETON, 2011; CARVALHO, 2008).  
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Figura 5: Desenho das patentes de Hennebique em 1897. 

 
  Fonte: Cóias, 2006, pág. 39. 

 

Para comprovar a eficiência de seu sistema, Hennebique construiu em Paris entre os 

anos de 1898 a 1900 o primeiro prédio em concreto armado da cidade com cinco pavimentos, 

utilizando seu sistema em estruturas hiperestáticas composto por nós monolíticos
3
 entre 

pilares e vigas (Figura 06), semelhantes às construções atuais (ISAIA, 2011). 

 
Figura 6: (a) primeiro prédio em concreto armado de Paris; (b) sistema de nós monolíticos. 

               
Fonte: (a) https://architecturefarm.wordpress.com/2014/06/; (b) Isaia, 2011, pág. 16. 

                                                      
3
 Entende-se por ―nóis monolíticos‖ como a união de vetores entre pilares, vigas e lajes, em que seus esforços 

são relativizados e apoiados uns aos outros. 

a b 

https://architecturefarm.wordpress.com/2014/06/
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Em 1886, na Alemanha, surgiram extensos ensaios de laboratório sobre a 

aplicabilidade do concreto armado em edificações, comandado por Matthias Koenen que 

trabalhava para a companhia Wayss & Freitag (ISAIA, 2011). Enquanto isso nos Estados 

Unidos, Ernest Ransome em 1902 obteve patente para um sistema de lajes planas, formada a 

partir da combinação de vigas e colunas em formato de pórtico. Esse sistema foi utilizado 

para a construção do edifício Ingalls Building (Figura 07) em Ohio, entre os anos de 1902 e 

1903. Na época, considerado o primeiro arranha-céu do mundo construído em concreto 

armado, com seus 16 pavimentos e 64m de altura (KAEFER, 1998; CARVALHO, 2008; 

ISAIA, 2011). 

 

Figura 7: Edificio Ingalls Buiding 

 
Fonte: Isaia, 2011, pág. 17. 

 

2. 1.3 Concreto Armado no Brasil e no Estado do Pará 

 

No Brasil existem relatos de que o concreto armado teria sido utilizado pela primeira 

vez durante a construção de uma ponte no Estado de São Paulo em 1883 ou em um conjunto 

de residências na cidade do Rio de Janeiro em 1904. Para ambos os casos não existem 

confirmações (TELLES, 1994; VASCONCELOS, 1992). 

Em 1908, a estação ferroviária de Mairinque, na estrada de ferro de Sorocaba (SP), 

teve projeto atribuído ao sistema de concreto armado, no entanto, esta estação foi construída 

com trilhos metálicos nos pilares e vigas com o concreto praticamente servindo como uma 

proteção contra a corrosão não havendo trabalho associado entre as cargas aplicadas da  

estrutura (VASCONCELOS, CARRIERI JUNIOR, 2005). 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://hypescience.com/18-inovacoes-arquitetonicas-que-mudaram-o-mundo/&ei=5ppzVZXcMo-GyQSBjYGYAw&bvm=bv.95039771,d.cWc&psig=AFQjCNG4WR6o1dXjX2RMrnOCjF3KQcINlQ&ust=1433726039198390
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No estado do Pará, os autores Lobato et al (2007, pág.29) atribuem que ―o edifício da 

―Folha do Norte‖ é o primeiro prédio em Belém, cujas fundações e estrutura foram executadas 

em concreto armado‖. Os mesmos autores ainda citam o uso desse sistema no Palacete 

Bolonha, antiga residência do engenheiro Francisco Bolonha. 

Durante a restauração iniciada no ano de 2000 foi identificado laje com armaduras de 

malha de metal déployé (Figura 08) no ambiente da antiga capela que existia no terceiro 

pavimento deste palacete. Os autores não comentam e na imagem não é possível observar, se 

a malha de maior abertura está disposta no sentido da maior ou da menor dimensão da laje. A 

literatura relata que a malha possui maior resistência no sentido da maior abertura e, portanto, 

deve ser disposta na direção paralela a menor dimensão da laje (CHRISTOPHE apud NETO, 

2005). 

 

Figura 8: Laje armada com metal déployé no 3º pavimento do Palacete Bolonha da antiga capela. 

 
Fonte: Acervo Fumbel. 
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Foram também encontrados perfis metálicos, sustentando uma laje armada com tela 

déployé, possivelmente no ambiente do banheiro existente no 1° pavimento do palacete 

(Figura 09). Nesta, é possível identificar a correta disposição da malha de metal déployé, 

sendo que a maior abertura está voltada para a direção do menor vão da laje. 

 

Figura 9: (a) Perfil metálico, (b) laje armada com malha de metal déployé 

 
Fonte: Acervo Fumbel. 

 

No caso do edifício da Folha do Norte são apenas suposições ainda não confirmadas 

do uso desse tipo de sistema estrutural. Enquanto que no Palacete Bolonha é possível 

identificar a presença das lajes armadas. Indubitavelmente é correto afirmar que uma das 

primeiras construções em Belém realizada em concreto armado seja a reconstrução da 

Basílica de Nazaré a partir de 1909, em substituição a antiga igreja matriz. Com projeto 

importado da Itália, as plantas originais deste projeto de reconstrução indicam a utilização de 

pilares armados com barras redondas e vigas de armaduras mistas e estribos abertos (Figura 

10), com características semelhantes ao sistema Hennebique mostrado na Figura 05.  

 

 

 

 

a 

b 



14 

 

Figura 10: Projeto de reconstrução da Basílica de Nazaré. 

 
Fonte: Acervo Link Construtora da Amazônia. 

 

2. 2 O CONTEXTO DA BELLE EPOQUE 

 

Durante o século XIX, a cidade de Belém vivenciou diferentes tempos em sua 

economia. No primeiro momento, até meados de 1840, havia uma relativa estagnação de sua 

atividade econômica. Nos anos seguintes, a partir da utilização do látex, produto extraído 

naturalmente das arvores das seringueiras (Hervis Brasiliensis), muito comum na região, este 

insumo passou a ser usado na fabricação da borracha, ganhando importância no mercado 

internacional (DERENJI, 1987).  

Por sua privilegiada posição geográfica, a cidade de Belém configurou-se como 

principal porto de escoamento da produção da borracha, arrecadando excelentes dividendos 

para a economia local com a taxação destas exportações que atingiram seu maior volume na 

primeira década do século XX, quando aos poucos começaram a decair em virtude da 

concorrência com as plantações de seringais pelos ingleses no continente asiático (SARGES, 

2002; LIMA, 2011).  

Armaduras mistas 

Estribos abertos 

Pilares armados 
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Em curto período entre os anos de 1870 a 1912, o ciclo da Borracha, segundo 

Coimbra (2014, pág.25) ―promoveu a inserção de algumas regiões no mercado internacional, 

facilitando intercâmbios diversos‖. Em decorrência deste ciclo, mas precisamente entre os 

anos de 1897 a 1912, conhecido como período da Belle Epoque, ocorreu à expansão da 

riqueza de uma parcela da população, avanços na infraestrutura de transporte, modificações 

dos padrões construtivos e aumento da urbanização do espaço urbano de Belém (SARGES, 

2002; DERENJI, 1987). 

O porto de Belém é completamente reconstruído a partir de 1900 com capital norte 

americano, adquirindo rotas constantes de navegação para os Estados Unidos e a Europa, 

possibilitando a atração de grandes investimentos para a cidade de Belém como a instalação 

de indústrias, companhias, consulados e bancos estrangeiros (DERENJI, 1987; ARRUDA, 

2003). 

O panorama facilitou também o surgimento de empresas denominadas casas 

aviadoras que intermediavam a relação entre os interesses estrangeiros com comerciantes 

locais compostos principalmente pelos seringalistas. Estas firmas, segundo Derenji (1987, 

pág. 151,152), ―colaboraram de forma decisiva na introdução de novos materiais de 

construção, elementos de acabamento e artigos de luxo da arquitetura do inicio do século 

XX‖. Entre as principais casas aviadoras estavam a A.C. Pina e Melo; Ferreira Costa; Melo & 

Cia; B.A. Antunes & Cia; Alves Braga; Frank da Costa; A. Mourão e Cia, dentre outras 

(SARGES, 2002). 

Os lucros decorrentes da exportação do látex possibilitou maior atuação dos 

governos municipal e estadual, especialmente nos governos das administrações de Antonio 

José de Lemos em Belém de 1897 a 1911 e de Augusto Montenegro no Pará de 1901 a 1909. 

Estes governantes destinaram parte desses lucros para a instalação de uma infraestrutura 

urbana em Belém, com pavimentação de ruas e calçadas, instalação de iluminação elétrica, 

serviços de bonde, rede parcial de água e esgoto, cabo submarino de telégrafos, rede de 

telefonia e mobiliários urbanos (SARGES, 2002). 

Como a constante manutenção e investimentos para expansão desses serviços eram 

muito dispendiosos para a administração pública que aliado ao crescimento populacional que 

Belém estava passando no período da Belle Epoque. Antonio Lemos concedeu o direito à 

exploração e ganhos decorrentes de determinado serviço público em troca da construção ou 

completa reforma deste com recursos provenientes do próprio concessionário que 

dispusessem de capital e estivessem dispostos a investir na modernização da cidade em troca 

de lucros (COIMBRA, 2014).  
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Nesse modelo foram concedidos dentre outros, os serviços de eletricidade para a 

Pará Electric Company, de limpeza pública para a The Para Public Works Company Limited, 

de gás carbônico para a Pará Gaz Company, de telegrafo que ficou com a Western, Amazon 

Telegraph e Compagnie Française de Cables Telegraphics, os serviços de bonde com a 

James B.Bonde e a Rippert, e na navegação um monopólio inglês e alemão (DERENJI, 1987; 

PARÁ, 1909).  

Essa politica de concessão gerou diversas acusações de beneficiar pessoas próximas 

a Antonio Lemos, ocasionando uma série de tumultos na cidade que resultaram em incêndios 

de prédios públicos e privados com a consequente renúncia deste governante em 1911 

(COIMBRA, 2014). 

 

2. 2.2 As construções da Belle Epoque  

 

A construção civil no Brasil teve um lento processo de modernização de seus 

métodos construtivos, especialmente durante o século XIX, no qual predominavam os padrões 

e técnicas utilizados no período colonial, com estruturas de alvenaria de pedra assentadas com 

argamassas compostas de cal ou taipa nas suas diversas variantes (TELLES, 1994). 

A dimensão da espessura de paredes ou vedações podia variar de acordo com o tipo 

de material constituinte, sendo espessuras de 0,15 a 0,20cm para as construídas em pau a 

pique, de 0,40 a 1,00m quando de taipa de pilão, de 0,60 a 1,00m para paredes de pedra sem 

argamassa e de 0,50 a 1,00m quando assentadas com argamassas (VASCONCELLOS, 1979). 

A intensificação das relações comerciais de Belém através de seu porto com a 

Europa e os Estados Unidos, promoveu o surgimento na virada para o século XX de novas 

tipologias arquitetônicas que mudaram a paisagem construtiva da cidade que entraram em 

contraste com as formas tradicionais coloniais de construir que existiam (COIMBRA, 2014). 

A partir dessa relação com outros países, buscaram-se novos padrões e técnicas 

construtivas capazes de estabelecer uma imagem de modernidade (DERENJI, 1994). Sarges 

(2002, pág. 14) descreve essa necessidade de estabelecer uma imagem de modernidade como: 

 

[...] Era preciso alinhar a cidade aos padrões da civilização europeia. Desse 

modo, a destruição da imagem da cidade desordenada, feia, promiscua, 

imunda, insalubre e insegura, fazia parte de uma nova estratégia social no 

sentido de mostrar ao mundo civilizado (entende-se Europa), que a cidade de 

Belém era o símbolo do progresso [...] 
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A imagem de uma cidade insalubre era satirizada pela imprensa local antes mesmo 

do apogeu do ciclo da Belle Epoque em Belém, apesar da existência de uma economia 

favorável e a incipiente consolidação de uma classe burguesa, a cidade estava suja com 

acúmulo de lixo nas ruas, favorecendo o aparecimento de inúmeras doenças (FERNANDES, 

SEIXAS, 2013). A engenharia e os engenheiros eram considerados na época a única classe 

capaz de transformar de forma prática a materialidade das cidades, tendo como referência as 

mudanças ocorridas aos padrões Europeus e norte-americanos de desenvolvimento 

(COIMBRA, 2014). 

A partilha da ideologia de salubridade ocasionou primeiramente em um expressivo 

volume de obras públicas na cidade visando à urbanização e a higienização, especialmente 

nos governos estaduais de Paes de Carvalho (1897-1901), de Augusto Montenegro (1901-

1908), e do intendente de Belém, Antonio Lemos (1897-1911). 

Após a criação de uma infraestrutura adequada ao crescimento urbano de Belém, 

começaram a surgir inúmeras construções privadas como palacetes, residências e chalets, que 

provavelmente se utilizaram de novos materiais oriundos de importação. Como é o caso do 

chalet Tavares Cardoso que possuía um guarda corpo em cimento imitando troncos rústicos 

na escada de acesso ao segundo pavimento (Figura 11) (DERENJI, 1987). Para realizar essa 

imitação, muito provavelmente este guarda corpo tenha sido executado em argamassa armada 

com perfis metálicos. 

 

Figura 11: Chalet Tavares Cardoso. 

 
Fonte: Revista de Belém, Souza Cabral, Pará, pág.41. 
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As construções públicas e privadas foram executadas com imenso volume de 

importação de materiais entre os anos de 1870 a 1912, dentre os materiais estão o ferro 

fundido importado principalmente de usinas metalúrgicas Europeias como da firma francesa 

―Boudet, Donon & Cie‖, e da inglesa ―Walter McFarlane’s & Cia‖, que tornaram os tubos de 

água pluvial, portões e até edificações inteiras em ferro fundido em objetos decorativos de 

fácil instalação que tiveram o ecletismo como referência construtiva assimilada e explorada 

por uma elite econômica local (COIMBRA, 2014; DERENJI, 1987; SARGES, 2002; SILVA, 

1987; LIMA, 2011). 

O ecletismo será o símbolo construtivo do período da Belle Epoque em Belém, e na 

necessidade de qualificar profissionalmente os jovens locais como os agentes responsáveis 

pelas mudanças que estavam ocorrendo, se tornou comum entre as famílias mais abastadas, 

mandarem seus filhos estudarem nas melhores escolas do Brasil e da Europa (DERENJI, 

1987; SARGES, 2002). 

A arquitetura eclética, basicamente se traduz como a união de diferentes estilos 

arquitetônicos e materiais em uma mesma construção (LOBATO et al, 2007). Nas alvenarias 

das residências o ecletismo podia ser notado através de fachadas neoclássicas e azulejadas, 

platibandas em forma de frontões ou balaústres, ornadas com estatuetas ou vasos de pinha em 

cerâmica, importadas de fábricas portuguesas ou francesas (ARRAES, 2006). 

O apogeu do ecletismo no Brasil ocorreu no inicio do século XX, e além das 

construções em ferro fundido e das modificações principalmente nas fachadas das residências 

em alvenaria, foram introduzidos novos elementos estruturais como o concreto armado 

conforme afirma Neto (2005, pág. 37): 

 

[...] Inicialmente a sua aplicação veio de forma tímida, nas peças decorativas 

pré-moldadas em argamassa armada, e em elementos estruturais como 

vergas, vigas e balanço em concreto armado, e mais tarde, fundações e lajes. 

As vergas de concreto armado eram usadas em substituição de arcos de 

tijolos (Figura 12)
4
, usados para vencer as aberturas das esquadrias, os 

pequenos beirais de concreto armado, substituíam as lajes de pedras que 

eram usadas anteriormente e as lajes de piso de concreto armado substituíam 

os pisos em tabuados. Entretanto isso não alterava o sistema estrutural da 

construção [...] 

 

 

 

 

                                                      
4
 Grifos do autor. 
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Figura 12: Arcos em verga de concreto armado com perfil metálico inserido. 

 
Fonte: NETO, 2005, pág. 37. 

 

A introdução de novos elementos estruturais apenas foi possível devido ao uso de 

novos materiais construtivos como o cimento Portland e o ferro fundido que permitiram a 

execução de vergas, cintas, além de lajes de pequenos balanços como sacadas, marquises e 

circulações externas que antes não poderiam ser construídas em madeira. Nas vergas e cintas, 

perfis metálicos eram inseridos no concreto de forma empírica, sem qualquer tipo de 

metodologia de cálculo. Na verdade, por si só, os perfis metálicos já eram suficientes para 

suportar as cargas, o concreto funcionava apenas como proteção ao perfil.  

Nas lajes em balanço para sacadas e pequenos beirais era muito comum o uso de 

perfis laminados como armação (Figura 13) que funcionavam como vigotas de aço revestidas 

de concreto. Assim como as vergas e cintas, estes elementos estruturais não são considerados 

concreto armado em razão do excesso de aço empregado. Os perfis metálicos eram escolhidos 

de forma totalmente empírica e sem nenhum travamento lateral. Estes sistemas não possuem 

uma denominação específica, mas trata-se de combinação aleatória de materiais que foi 

amplamente utilizado por muito tempo tanto na Europa quanto no Brasil (NETO, 2005).  

 

Figura 13: Sistema de lajes com armação simples de perfis laminados. 

 
Fonte: CHRISTOPHE apud NETO, 2005, pág. 72.  
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Outra variante para lajes era o emprego de perfis metálicos que sustentavam tijolos 

cerâmicos, sobre os quais era aplicada uma camada de concreto ou argamassa de modo a 

formar uma superfície plana e regular na parte superior. Os tijolos funcionam como forma 

para o concreto e este consolidava os tijolos, constituindo também como proteção aos perfis e 

aos tijolos. Na parte inferior, os perfis metálicos e os tijolos eram revestidos com argamassas 

por questões de proteção e estéticas. Também trata-se de um sistema sem denominação 

específica, constituído de uma combinação aleatória de materiais. 

Em Belém, este tipo de sistema estrutural misto é encontrado na laje da sacada com 

piso em ladrilho hidráulico do Palacete Pinho, construção datada de 1897 (Figura 14).  

 

Figura 14: Palacete Pinho. 

 
Fonte: Acervo Carlos Macapuma  

 

A laje é apoiada por pilares em ferro fundido (Figura 15). É possível observar que a 

laje é constituída por perfis metálicos, provavelmente também em ferro fundido, intercalados 

por tijolos cerâmicos e recobertos por um capeamento de argamassa ou concreto (Figura 16 e 

17). 

 

Figura 15: Laje da sacada do Palacete Pinho, apoiada por pilares em ferro fundido. 

 
Fonte: Acervo Link Construtora da Amazônia. 
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Figura 16: Perfis metálicos inseridos em laje da sacada do Palacete Pinho (vista inferior). 

 
Fonte: Acervo Link Construtora da Amazonia. 

 

Figura 17: Capeamento em argamassa ou concreto sobre perfils metálicos inseridos em laje da sacada 

do Palacete Pinho (vista superior).. 

 
Fonte: Acervo Link Construtora da Amazônia. 

 

 

Perfis metálicos 

Tijolos cerâmicos 

camada de argamassa 

ou concreto 
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No Theatro da Paz (Figura 18), construção finalizada em 1878, submetido a uma 

reforma vultuosa, especialmente em sua elevação frontal, no inicio do século XX, foi 

descoberto o uso deste sistema estrutural misto composto de perfis metálicos, tijolos e 

concreto, semelhante ao empregado no Palacete Pinho, na laje do átrio frontal (Figura 18) do 

Theatro (PARÁ, 2013).  

 

Figura 18: Theatro da Paz no inicio de 1890. 

 
Fonte:THE STATE of Pará, Notes for the exposition of Chicago. Apud PARÁ, 2013, pág. 47. 

 

Figura 19: Laje do átrio do Teatro da Paz com perfils metálicos inseridos 

 
Fonte: PARÁ, 2013, pág 328. 

 

Esta laje localiza-se na área externa da edificação, indicando que inicialmente este 

tipo de componente estrutural, oriundo da combinação de perfis metálicos, tijolos cerâmicos e 

concreto (ou argamassa), era utilizado para lajes em ambientes sujeitos a pluviosidade e ao 

intemperismo. Para Vasconcellos (1979, pág. 83), a aplicação do ladrilho e o uso desse tipo 

de sistema são justificados, pois:  
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[...] Os ladrilhos são mais aplicados nos pisos exteriores, varandas e páteos 

ou nas peças de serviço, cozinha e sanitários. 

Para sua aplicação, antes do uso do concreto armado, nos pavimentos 

elevados empregava-se o ferro laminado em duplo T ou mesmo o trilho, com 

vãos preenchidos por tijolos de maior comprimento ou abobadilhas de tijolos 

comuns. Com esta técnica aparecem também os apoios de ferro fundido, 

cilíndricos, de pequeno diâmetro, quase sempre lisos ou com formas que 

imitam as ordens clássicas [...]  

 

Ressalta-se que apesar da diversidade de importações de materiais pelo setor público 

e privado, isso não eliminou por completo o uso de alguns materiais produzidos em âmbito 

local como a madeira, as telhas cerâmicas, o barro e a cal hidratada, especialmente nas 

residências das famílias de menor poder aquisitivo. 

 

2. 3 O ENGENHEIRO FRANCISCO BOLONHA 

2. 3.1 Breve Histórico  

 

O engenheiro paraense Francisco Bolonha (Figura 20), filho do coronel de mesmo 

nome e de Henriqueta Bolonha, nasceu em Belém no ano de 1872. Passou sua infância na 

residência dos seus pais, localizada na antiga estrada de Nazaré (Av. Nazaré), onde hoje é um 

pequeno centro cultural 
5
 denominado casa da linguagem.  

 

Figura 20: Engenheiro Francisco Bolonha. 

 
Fonte: Acervo Euller Arruda. 

                                                      
5
 Revista Espaço, ano 1, n°1, outubro de 1977. 
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Em 1890, Bolonha fora matriculado na escola politécnica do Rio de Janeiro, 

graduando-se por esta no ano de 1894. Esta Politécnica possui suas origens a partir da criação 

da aula militar do período imperial, estas aulas militares eram centros de referência do ensino 

de engenharia no Brasil Colônia (CASTRO, 1995). 

Apenas as cidades de São Luis, no Estado do Maranhão, Salvador na Bahia e outros 

centros urbanos como Recife, capital de Pernambuco, Belém, capital do Estado do Pará e a 

cidade do Rio de janeiro obtiveram essas aulas (COIMBRA, 2003). A aula militar do Rio de 

janeiro, segundo Coimbra (2003, pág. 80): 

 

[...] Dentro de um programa de ensino muito mais completo e atualizado, os 

alunos da academia carioca recebiam noções de Arquitetura Civil e tinham 

um curso sobre construção de Pontes, Canais, Portos, e Estradas, no qual 

ainda aprendiam a realizar orçamentos de obras. 

Além disso, a academia do Rio de Janeiro – sem dúvida, mais sintonizada 

com o avanço da Engenharia, na época [...] 

 

Dessa aula militar, depois transformada em Academia Carioca, e posteriormente em 

Escola Central, que vai ser criada em 1874 a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, ainda no 

período imperial, na qual se tornaria o mais importante centro de ensino de engenharia do 

país, para onde seguiram diversos jovens paraenses em busca de adquirir os conhecimentos 

técnicos necessários na engenharia civil (COIMBRA, 2003; COIMBRA, 2014). 

Dentro desse contexto se formaram pela Escola Politécnica alguns dos mais 

relevantes e atuantes engenheiros paraenses do áureo período da Belle Epoque como Henrique 

Américo de Santa Rosa, Ignácio Baptista de Moura, Victor Maria da Silva, João de Palma 

Muniz, e o objeto de estudo desta pesquisa, o engenheiro Francisco Bolonha. Ao retornarem 

ao Pará, traziam consigo um valioso aprendizado técnico e teórico que sofria muitas 

influências positivistas das teorias das escolas francesas que privilegiavam uma formação 

enciclopédica (COIMBRA, 2014; MORAES, 2009). 

Francisco Bolonha se casaria ainda no Rio de Janeiro com Alice Tem-Brink em 

1895, e ao retornar a Belém, utilizou o conhecimento adquirido em sua formação para projetar 

e executar edificações públicas e privadas que em alguns casos se destacaram pela imponente 

verticalidade exercida no espaço urbano da cidade durante o ciclo da Belle Epoque 

(COIMBRA, 2003; COIMBRA, 2014). 

Para Lobato et al (2007, pág. 27) ―Bolonha estava em Paris no último ano do século 

XIX e foi, assim, testemunha ocular da celebre Exposição Internacional de 1900‘‘. Apesar do 

registro, existe uma lacuna de documentações não alcançada por esta pesquisa que comprove 
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a atividade profissional exercida por Francisco Bolonha durante o ano de 1900, não ocorrendo 

confirmação de que este engenheiro teria visitado a exposição de Paris, que hipoteticamente o 

teria inspirado a empregar sistemas estruturais inovadores em suas obras como vigas e lajes 

armadas com perfis metálicos e lajes com malhas déployé. 

Os registros oficiais identificados demonstram que Francisco Bolonha esteve em 

Nova Iorque nos Estados Unidos em 1897 para comprar maquinários
6
 para instalação de sua 

fábrica de gelo em Belém. E também por duas ocasiões esteve visitando a Europa, sendo a 

Áustria em 1910, além de outro país desconhecido em 1920 (COIMBRA, 2014).  

Mesmo sem comprovação oficial é provável que de alguma forma Bolonha obteve 

acesso a vanguarda da exposição de 1900, seja através de catálogos ou por ensinamentos e 

bases de cálculos transcritos por viajantes que partiam e regressavam ao movimentado porto 

de Belém em direção a Europa, ou talvez, sua graduação teria o embasado suficientemente 

para o emprego de vigas e lajes armadas, além das malhas déployé.  

Para executar suas construções em Belém, Francisco Bolonha muito possivelmente 

também utilizou em suas obras argamassas à base de ligante de cimento Portland, que confere 

maior resistência e durabilidade as alvenarias. Uma vez que existem registros de que a 

comercialização de cimento já ocorria em Belém desde o ano de 1897 (Figura 21): 

 

Figura 21: Propaganda de venda de barricas de cimento Portland em Belém. 

 
Fonte: Avisos Especiaes. Folha do Norte. 30 de Março de 1897. 

 

                                                      
6
 Folha do Norte. 12 de outubro de 1896.  
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O próprio engenheiro Bolonha descreve o uso desse material em suas construções, 

indicando que recebia mais de duas mil barricas de cimento oriundo de importação da Europa 

que após chegar ao porto de Belém era distribuído entre suas diversas obras pela cidade
7
. 

Inclusive o uso de cimento nas construções não era exclusividade da capital, sendo também 

muito comercializado em obras no interior do Estado em cidades como Cametá, Gurupá e 

Breves, conforme:  

 

―a intendência de Cametá não faz muito tempo que recebeu mil barricas 

daquele artigo e o vendia francamente a quem lhe quisesse comprar‖ Além 

disso, expunha que:  

Só pelo ―Rio Negro, entrando a 24 do corrente da Europa, vieram pra 

nossas praças 4.000 barricas de cimento destinadas aos seguintes 

recebedores:  

A.M. Ferreira Sobrinho, 10; S Aguiar & C. (intendência de Gurupá), 200; 

A.S. De Freitas & C. 500, Salvador Marques & C. 200; Pereira de Arcanjo & 

C. 60; J. Gaston & C. 100; Manoel Canceiro a costa, 250; governo do 

Estado, 1800; intendência de Breves, 200, total = 1000 barricas
8
. 

 

Apesar de Francisco Bolonha ter sido considerado o maior importador de cimento 

Portland no Pará
9
, não se identificou na literatura a atuação profissional deste engenheiro em 

construções no interior do Estado, em cidades que também utilizaram esse material. A fase de 

maior atuação deste engenheiro ocorreu mesmo em Belém, durante a intendência de Antônio 

Lemos na cidade, ao qual Bolonha adquiriu concessões para construir com dinheiro próprio e 

explorar depois os lucros dos serviços prestados (COIMBRA, 2014). 

Com a renúncia de Lemos em 1911, Bolonha apenas voltaria a intensificar suas 

atividades profissionais a partir de 1920 quando pediu autorização para reconstruir em 

estrutura de cimento armado dois de seus quiosques urbanos (Figura 22). 

 

Figura 22: Autorização para construção de novos quiosques urbanos. 

 
Fonte: O Estado do Pará. 09 de julho de 1920. 

 

                                                      
7
 O Cimento que a Intedencia Importa. A Provincia do Pará. 19 de junho de 1907 

8
 O escândalo do cimento. Folha do Norte. 20 de junho de 1907. 

9
 Folha do Norte. 22 de junho de 1907.  
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Francisco Bolonha veio a falecer no dia 8 de junho de 1938 aos 66 anos de idade em 

sua própria residência, o Palacete Bolonha. O enterro ocorreu no cemitério de Santa Isabel, 

sendo acompanhado por um cortejo que recebeu diversas homenagens durante o percurso de 

seu palacete até o cemitério
10

.  

Parte da tecnologia construtiva empregada em suas obras resistiu ao tempo e ainda 

existem dentro do contexto urbano de Belém. Oque confere a arquitetura atual da cidade uma 

expressão de valor único de uma dimensão histórica passada, conservada como uma preciosa 

herança que necessita ser mais bem compreendida para serem preservadas as gerações futuras 

(LEMOS, 2006; DOURADO, 1996). 

 

2. 3.2 As construções de Francisco Bolonha  

 

A atuação profissional do engenheiro Francisco Bolonha em Belém inicia-se em 

1895, indo até 1938, no ano de seu falecimento. Sua atuação não se resume a execução e 

projeto de obras públicas e privadas. Este engenheiro, com seu prestigio, também ajudou a 

fundar a Escola de Engenharia do Pará na década de 1930, atuando também como empresário 

proprietário em diversos segmentos na cidade como nas concessões da fábrica de artefatos de 

borracha
11

, da viação aérea metropolitana 
12

, ambos não executados, e da empresa americana 

de veículos que fornecia carrinhos de mão e tabuleiros para os vendedores de gêneros a 

retalho no comércio e não dispunha de muita simpatia dos comerciantes
13

. A proximidade 

com a politica concedeu a Bolonha ainda o convite para ser diretor de Obras Públicas, Terras 

e Aviação do Estado
14

. Coimbra (2014, pág. 238) resume a atuação profissional de Francisco 

Bolonha como: 

 

[...] Dedicou-se intensamente a dirigir as empresas de sua propriedade e de 

sua família, das quais esteve à frente enquanto elas existiram. Bolonha 

explorou o comércio local, oferecendo produtos e serviços que 

representavam as últimas novidades em matéria de modernidade à elite 

belenense. Havia no Pará um campo fecundo para o comércio que não se 

limitava à cidade de Belém. Apesar de alguns dos produtos que Bolonha 

inseriu na cidade terem beneficiado a população pobre, ele usufruía dos 

lucros do comércio que se diversificava. Atendia as demandas de uma elite 

que acumulava riquezas por causa do sucesso da economia da borracha e 

                                                      
10

 Folha do Norte. 10 de Julho de 1938. 
11

 Folha do Norte. 9 de fevereiro de 1896.   
12

 O Pará. 13 março de 1899.   
13

 Folha do Norte. 13 de janeiro de 1911. 
14

 Dr. Francisco Bolonha. O Estado do Pará. 09 de julho de 1938.   
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estava disposta a consumir todos os produtos que os desdobramentos da 

Revolução Industrial podiam oferecer [...] 

 

Esta pesquisa fundamenta-se na atuação deste engenheiro apenas durante sua fase de 

maior ênfase, no período compreendido entre 1895 a 1912, durante o ciclo econômico da 

borracha na Belle Epoque. E dentre as construções projetadas e executadas por Francisco 

Bolonha neste período estão o edifício sede do antigo periódico de imprensa Folha do Norte; 

as fábricas de gelo; o Palacete Bibi Costa; o Palacete Bolonha; a vila Bolonha e os quiosques 

urbanos. 

É atribuída participação deste engenheiro em outras construções da cidade no inicio 

do século XX. Antonio Lemos, intendente de Belém, encarregou aos empreiteiros A.C. 

Pimenta de Magalhães & Cia e Francisco Bolonha, a construção de uma sucursal do corpo de 

bombeiros (LEMOS, 1903; 1904). Com projeto do engenheiro Domingos Acatauassú Nunes, 

esta sucursal, iniciou sua construção em 1904, sendo concluída em 1906 (LEMOS, 1905, 

1906). Em 1899 durante o governo Estadual de Paes de Carvalho, é importado das usinas 

metalúrgicas Boudet, Donon & Cia de Paris, na França, a estrutura metálica de um 

reservatório de água para Belém, este reservatório recebeu o nome de Paes de Carvalho em 

homenagem ao seu importador. A sua montagem iniciou em 1904 sendo finalizada em 1907, 

consta que em 1904, o engenheiro Francisco Bolonha foi encarregado de realizar o 

levantamento do orçamento necessário para a realização da fundação em concreto com 

argamassa de cimento Portland deste reservatório 
15

. 

Ressalta-se aqui as chamadas construções da arquitetura do ferro executadas 

totalmente neste material, este tipo de construção o projetista e executor sempre é a empresa 

fabricante, cabendo apenas a sua montagem a um profissional designado para esta função. 

Neste modelo é possível citar duas obras do engenheiro Bolonha, o parque de diversões da 

Ferro via-aérea sensacional (montanha russa) com estruturas metálicas importadas 

possivelmente dos EUA (COIMBRA, 2014). E os pavilhões metálicos inseridos no pátio 

interno do Mercado Municipal de carne (Mercado Francisco Bolonha) durante a reforma 

concluída em 1908 (LEMOS, 1908) (Tabela 01). Nesta pesquisa será dada ênfase a descrição 

apenas das edificações objetos de estudo, no caso os Palacetes Bolonha e o Bibi Costa e o 

prédio da antiga Folha do Norte. 

 

 

                                                      
15

 Portaria n°1.047 de 25 de outubro de 1904. 
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Tabela 1: As construções de Francisco Bolonha 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

EDIFICAÇÕES ANO 

Folha do Norte 1895 

Fábricas de Gelo 1896 - 1900 

Ferro-via aérea sensacional 1898 - 1899 

Quiosques Urbanos 1904 - 1920 

Palacete Bibi Costa 1904 - 1906 

Sucursal do Corpo de Bombeiros 1904 - 1906 

Pavilhões metálicos do  

Mercado Municipal de Carne 
1904 - 1908 

Palacete Bolonha 1905 - 1908 

Vila Bolonha 1905 - 1908 

 

Podem ocorrer de alguma outra construção na cidade ter havido participação ou ter 

sido projetada e executada por Francisco Bolonha, esta hipótese não é descartada, haja vista 

que o mesmo costumava oferecer seus serviços para diversas atividades relacionadas à sua 

profissão, como demonstra um de seus anúncios em jornais locais (Figura 23). 

 

Figura 23: Anúncio de Francisco Bolonha. 

 
Fonte: Folha do Norte. 23 de Março de 1897. 

 

Por muitos anos especulou-se que Francisco Bolonha teria participação ou construído 

o Mercado de Ferro de peixe do Ver-o-Peso, o Mercado de São Braz, o aterramento para a 

construção do Porto de Belém e até relatos de moradores da Ilha de Mosqueiro
16

 sobre a 

possível construção do chalet Vila Flora (Figura 24). 

 

                                                      
16

 Chalés de Mosqueiro: construções centenárias, Diário do Pará, 28/7/2014. 
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Figura 24: Chalet Vila Flora na ilha de Mosqueiro 

 
Fonte: Acervo Ana Isabel, 2014. 

 

No entanto, para o Vila Flora, a própria referência da imprensa indica que é uma 

suposição dos moradores locais sem qualquer comprovação documentada. Nas obras do 

porto, este fora construído pelo engenheiro norte-americano Percival Farqhuar (ARRUDA, 

2003). Quanto aos mercados de São Brás e o de ferro do Ver-o-Peso, Derenji (1998, pág.208) 

afirma que: 

 

[...] não há nenhum documento que justifique uma alegada contribuição no 

projeto do mercado do Ver-o-Peso, por exemplo, e é, sem duvida, um 

absurdo pretender alguma participação de Bolonha no mercado de São Braz 

cuja documentação, comprobatória da autoria, foi conservada com nome de 

seu projetista, concessionário e construtor: Filinto Santoro[...] 

 

2. 3.2.1 O Edifício da Folha do Norte (1895)  

 

O edifício sede do antigo jornal paraense Folha do Norte (Figura 25), presumisse que 

seja a construção mais antiga do engenheiro Francisco Bolonha em Belém, datado de 1895. 

Ano de retorno deste engenheiro a cidade de Belém depois de sua graduação pela Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro em 1894. Em sua fachada nota-se a existência de uma sacada e 

de um mirante com cobertura de quatro águas, na qual se supõe serem em telhas de ardósia. 

Na cobertura também é notável a existência de uma platibanda com o emblema do jornal, 

detalhes em forma de vasos que sugerem a posterior existência de pinhas, além de uma 

cimalha que envolve todo o prédio e dos condutores de água pluvial, possivelmente em ferro, 

assim como o portão do térreo. 

 

 



31 

 

Figura 25: Edifício sede do antigo jornal Folha do Norte. 

 
Fonte: Querido Ivan, S/N°, 1998. 

 

Com três pavimentos mais um térreo e uma cobertura em forma de mirante, é 

provável que este prédio fosse o mais verticalizado da cidade para ao ano de sua construção, 

excluindo-se as igrejas do período colonial, em virtude que outras construções desse padrão 

de verticalidade, também executadas por Francisco Bolonha como os Palacetes Bolonha e o 

Bibi Costa apenas seriam construídos anos depois, já no inicio do século XX.  

Devido ao padrão de verticalidade, especulou-se na literatura
17

 que este prédio 

poderia ter sido executado em estruturas metálicas constituindo seu sistema estrutural ou 

mesmo que Francisco Bolonha teria executado suas fundações em concreto armado conforme 

suposição de Lobato et al (2007). Um ano após de inaugurado, o prédio passaria a abrigar a 

partir de 1896 as dependências da sede do periódico de imprensa Folha do Norte, 

transformando esta edificação para uso misto, com a família do diretor Paulo Maranhão 

ocupando o último pavimento e o jornal funcionando nos demais.  

                                                      
17

 Revista Espaço, Ano 1, n°1 de Outubro de 1977. 
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O periódico da Folha do Norte seria extinto durante a década de 1970, depois do 

falecimento de um dos herdeiros de Paulo Maranhão, com o prédio sede sendo vendido para 

outro veículo de imprensa local, oque ocasionou no encerramento das atividades da Folha em 

1974, quando as antigas instalações deste passaram a ser a sede do novo grupo de imprensa 

(MASSANI et al, 2013). 

 

2. 3.2.2 Palacete Bibi Costa (1904-1906) 

 

Francisco Bolonha foi contratado pelo major Carlos Brício da Costa para construir 

sua residência particular em Belém, executando para este major, um Palacete (Figura 26) 

entre os anos de 1904 a 1906. Símbolo da introdução do palacete de estilo eclético na 

arquitetura de Belém e considerado como uma das modernas construções da cidade no início 

do século XX (COIMBRA, 2014; CRUZ, 1971). 

 

Figura 26: Palacete de Carlos Bricio Costa

 
Foto: CRUZ, 1971, pág. 123. 

 

A implantação deste palacete possui pequenos recuos frontais e laterais no lote, 

podendo ser observado em sua cobertura, telhado com águas combinadas, a inexistência de 

uma platibanda e a presença de duas torres que lembram torreões de castelos medievais e uma 

mansarda. Na alvenaria dos pavimentos é notável o detalhamento em argamassas em aspecto 

de tijolos rústicos, a presença de nichos com esculturas, sacadas com guarda corpo em 

Torres 

Mansarda 

Sacadas 

Nichos 

Bow-window 

Detalhes em 

argamassa 
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balaústres e um bow-window, ambiente semelhante a uma sacada, este possivelmente em 

madeira. É provável também que as telhas em Marselha e as em ardósia fossem a constituição 

original da cobertura e das torres respectivamente.  

 

Para Corrêa Pinto (2010, pág. 15) também é possível ressaltar que: 

 

[...] O Palacete Bibi Costa é um dos ícones mais representativos da 

arquitetura eclética da Belém do século XX, não só pelo jogo de massa, 

como também pelos inúmeros detalhes construtivos e materiais de 

acabamento que dotam o prédio de suntuosidade ímpar [...]  

 

Ao ser inaugurado, este Palacete chegou a hospedar o então presidente da república 

Affonso Penna
18

, em visita a cidade. Os jornais locais na época divulgaram nota descrevendo 

esta construção, conforme:  

 

O elegante edifício ergue-se bizarro[...] Cercado todo por um gradil de ferro 

pintado com o mais apurado gosto [...] O acesso áquella linda vivenda e por 

uma escada em alvenaria[...] Subindo aquella escada, enfrenta-se a larga e 

rica porta de madeira de lei, feita a talhe, tendo ao centro florões de bronze. 

Abrindo-a, penetramos o peristylo, passando d‘ahi á sala de conferencias e 

d‘esta á de espera. Começa-se logo a notar a riqueza do soalho de 

magnificas madeiras paraenses, do tecto, todo de ferro estampado 

americano [...] Continuando para os fundos, encontra-se a despensa, uma 

segunda sala de copa, e ao lado espaçoso e magnifico banheiro, todo forrado 

de azulejo claro, com banhos de ducha circular [...] Depois de tudo isso, a 

vasta cozinha, toda de mosaico [...] Todos esses compartimentos estão 

banhados de bastante luz, que penetra pelas numerosas janelas com 

varandas, que dão para o terreno ao lado [...] Andando para o interior, a 

esquerda a escada da torre trazeira, e pela qual se pode descer ao pavimento 

terreo: em frente á varanda com inumeras janellas, d‘essa varanda sae-se 

para o amplo terraço
19

, todo calçado de mosaico, com balaustradas fingindo 

tijolos
20

. 

 

Observa-se a descrição de alguns elementos internos como o assoalho em madeira, 

do forro em ferro americano, de azulejos no banheiro e do tipo de piso das sacadas, chamadas 

de varanda. No entanto, alguns detalhes como o tipo de sistema estrutural dessas sacadas e os 

materiais que revestem as paredes internas e externas não são descritos na inauguração.  

O Palacete Bibi Costa possui dois pavimentos, mais um térreo (porão) e uma 

cobertura, constituída em torres e mansardas, ambos, térreo e cobertura habitáveis (Figura 

27). Cada pavimento possui pé direito máximo de: 3,06m (térreo); 5,16m (1° pavimento); 
                                                      
18

 A Provincia do Pará. 22 de junho 1906. 
19

 Grifos do autor. 
20

 A Provincia do Pará. 20 de junho 1906. 
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4,75m (2° pavimento); 2,35m
21

 (cobertura), atingindo uma verticalidade aproximada de 

15,32m de altura.  

 

Figura 27: Corte esquemático dos pavimentos do Palacete Bibi Costa. 

 
Fonte: Acervo Corrêa Pinto, 2010 (adaptado autor).  

 

2. 3.2.3 Palacete Bolonha (1905-1908) 

  

O Palacete Bolonha (Figura 28) é sempre saudado como sendo uma construção 

singular para cidade de Belém, um edifício moderno, de requinte e sofisticação eclética, 

emblema de riqueza com decorativismo intenso e pesado nas fachadas e ambientes interiores, 

construído com materiais importados da Europa
22

 
23

. Em sua fachada podem ser observados 

elementos semelhantes aos utilizados na construção do prédio da Folha do Norte e do Palacete 

Bibi Costa, como a presença de um mirante com cobertura acentuada, mansardas, sacadas 

cobertas e outras descobertas, nichos para esculturas e todo um detalhamento artístico em 

                                                      
21

 De acordo com levantamento realizado por Corrêa Pinto em 2010. 
22

 Revista, Pará Onde, ed. 7, ano 2, outubro de 2001 
23

 Revista Espaço, ano 1, n°1, outubro de 1977. 
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ferro, constituindo ornamentos na cobertura como o pináculo, os gradis das esquadriais, do 

portão do térreo e os condutores de água pluvial, nota-se também estuques com imitações 

florais.  

 

Figura 28: Palacete Bolonha 

 
Fonte: OLIVEIRA, PENNA,LIMA, 1986, pág. s/n. 

 

A sua construção iniciou em 1905, sendo finalizado em 1908
24

. Em lote de um antigo 

terreno alagável, adquirido em hasta pública, na qual consta que Bolonha drenou e urbanizou 

a área para construir seu Palacete (LOBATO et al, 2007; COIMBRA, 2014). 

Para executar a construção, foram utilizados materiais como o ferro fundido, estuque, 

ardósias coloridas na cobertura, azulejos brancos com iniciais ―FB‖ pintados a ouro, além de 

todo um complexo sistema hidráulico que possibilitava o escoamento e o bombeamento de 

água quente para os banheiros, uma coifa (exaustor) que retirava o ar quente da cozinha, 

                                                      
24

 Oliveira, Penna, Lima (1986); Derenji (1987) e Coimbra (2014), supõem que o Palacete Bolonha teve sua 

construção finalizada apenas em 1915. 
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levando-o diretamente por uma tubulação em ferro até a chaminé que existia na cobertura, 

sistema considerado bastante moderno para os padrões da época 
25

 (LOBATO et al, 2007). 

Este palacete possui três pavimentos, mais um térreo e uma cobertura em mansardas 

e mirante habitáveis (Figura 29). Cada pavimento possui pé direito aproximado de: 3,39m 

(térreo); 4,58m (1° pavimento); 4,30m (2° pavimento); 4,60m (3° pavimento); 4,30m
26

 

(cobertura), atingindo uma verticalidade aproximada de 21,17m de altura  

 

Figura 29: Corte esquemático dos pavimentos do Palacete Bolonha 

 
Fonte: Link Construtora da Amazônia, 2004 (Adaptado autor).  

 

As paredes do pavimento térreo são em alvenaria de pedra, constituindo a base de 

sustentação do Palacete, ao qual são rejuntadas com argamassa confeccionada de cimento, 

areia e água e revestidas com azulejos (LOBATO et al, 2007). 

Com o falecimento do engenheiro Francisco Bolonha em 1938, o ―sumptuoso 

palacete‖ com todo seu mobiliário interno incluso
27

 foi levado a leilão (Figura 30). Alice 

Tem-Brink, a viúva do engenheiro Bolonha, regressaria para seu Estado de origem, o Rio de 

Janeiro, onde permaneceu até seu falecimento em 1951 (COIMBRA, 2014). 

                                                      
25

 Revista Espaço, ano 1, n°1, outubro de 1977. 
26

 De acordo com o acervo disponível do DPJ Arquitetos Associados em 2004. 
27

 Folha do Norte. 26 de Novembro de 1938 
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Figura 30: Anúncio de leilão do Palacete Bolonha 

 
Fonte: Folha do Norte, 26 de Novembro de 1938. 

 

2. 4 TÉCNICAS PARA CARACTERIZAÇÃO DE ESTRUTURAS  

 

A necessidade de se preservar edificações históricas para as gerações futuras passa 

intrinsicamente pelo conhecimento de seu sistema estrutural e dos materiais que os 

constituem. No entanto, na maioria dos casos estas edificações possuem pouco ou nenhum 

detalhamento técnico sobre sua execução (GOKHAN KILIC, 2015).  

Exemplares de edificações históricas geralmente são considerados como pertecentes 

ao acervo do patrimônio histórico. Esta particularidade limita a análise dos elementos das 

edificações pela restrição de amostragens ou de ensaios que possam causar danos irreparáveis 

(VASANELLI et al, 2015).  

No passado, a necessidade de se restaurar, conservar e reabilitar uma edificação, 

permitiu a experimentação de diversas intervenções sem um adequado controle técnico, 

especialmente no pós segunda guerra na Europa (BINDA et al, 2000). 

Em grande parte, as intervenções ocorriam pela experiência anterior e os recursos 

tecnológicos disponíveis. Entretanto isto limitou a eficácia das intervenções implementadas, 

sendo que em alguns casos chegou a causar mais deterioração do que conservação 

(MOROPOULOU et al, 2013). 

Para os dias atuais, existe uma variedade de técnicas disponíveis que podem ser 

aplicadas para tentar identificar o sistema estrutural, tanto em edificações históricas, quanto 

nas contemporâneas, sendo denominadas por técnicas não destrutivas e técnicas 

moderadamente destrutivas. A apropriada escolha de utilização destas vai depender da 

necessidade de ampliar os limites de investigação das propriedades físicas de uma estrutura 

(MC CANN, FORDE, 2001). 
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2. 4.1 Técnicas Não destrutivas (TND) 

 

As TND correspondem à aplicação de um modelo de estudo que descreva as 

estruturas das edificações sem a necessidade de amostragem destrutiva (MOROPOULOU et 

al, 2013). O primeiro registro documentado de inspeção não destrutiva de um edifício ocorreu 

entre os anos de 1742 e 1743 no estudo da cúpula da Catedral de São Pedro, em Roma. Nesse 

período as técnicas de levantamento eram mais rudimentares, por consequência, o diagnóstico 

realizado poderia estar mais associado às observações visuais do que propriamente uma 

análise cientifica (CÓIAS, 2006). 

As inspeções visuais podem constituir uma etapa qualitativa preliminar de 

planejamento para pesquisas que visem à identificação de estruturas, pois fornecem resultados 

imediatos para defeitos visíveis. No entanto, estas inspeções sozinhas não constituem uma 

abrangente avaliação estrutural da edificação, devendo ser utilizada em conjunto com outras 

técnicas para um diagnóstico mais adequado e confiável dos parâmetros a serem seguidos na 

pesquisa (GOKHAN KILIC, 2015; BOSILJKOV et al, 2010).  

As TND se constituem como eficiente instrumento de análise em conjunto com as 

inspeções visuais para a caracterização de sistemas construtivos, como ocorreu nas pesquisas 

de Bosiljkov et al  (2010) e de Balageas et al (2016).  

Outras aplicações das TND podem ocorrer para avaliações em estruturas de concreto, 

como utilizado em Del Río et al (2004),  em alvenarias de tijolos, conforme Sassoni, Mazzotti 

(2013), em estruturas de madeira, como em  Rodriguez Liñán et al (2011), ou em alvenarias 

antigas de pedra, apresentado em Vasanelli et al (2015). Cada técnica, ao produzir 

informações, possui diferentes princípios teóricos sobre as propriedades da estrutura avaliada, 

a interpretação de seus resultados, no entanto ainda é capaz de gerar suposições sobre as 

propriedades físicas das estruturas (MCCANN, FORDE, 2001).  

Inicialmente as pesquisas com as TND foram realizadas em testes de laboratório, o 

que facilitou o desenvolvimento e a diminuição de custos com equipamentos (GOKHAN 

KILIC, 2015). Contudo, pesquisas experimentais constataram a dificuldade em se reproduzir 

em laboratório as condições ideais para avaliar estruturas de edificações em comparação com 

aquelas originalmente avaliadas in situ (BINDA et al, 2000). 

As TND, dependendo da finalidade e das restrições que possam incidir sobre os 

requisitos de inspeções, especialmente em edificações históricas que possuem muitas 

exigências e limitações, os resultados obtidos não serão o mesmo para todos os casos de 

avaliação. Isto se deve às grandes variações existentes nas propriedades de materiais e 
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estruturas, seja em laboratório ou in situ. Estes são alguns dos fatores que devem ser 

considerados na escolha das TND mais apropriadas a serem utilizadas (BALAGEAS et al, 

2016). 

As TND comumente utilizadas em levantamentos são aquelas realizadas através de 

aparelhos que se utilizam de princípios físicos e químicos para avaliações internas de algum 

objeto ou material (CÓIAS, 2006). Dentre as TND, está o ultrassom, que emite pulsos 

ultrassônicos, o esclerômetro, capaz de gerar pequenos impactos mecânicos e as câmeras 

especiais de termografia de infravermelho, que detectam as variações de temperatura.  

Ressalta-se que as aplicações de TND normalmente são utilizadas para diagnosticar o 

estado de conservação das estruturas e materiais com identificação de trincas, presença de 

vazios, fissuras e outros elementos de deterioração que podem fazer uma estrutura entrar em 

colapso. Além disto, as TND são empregadas para avaliar a eficácia da inserção de outros 

materiais que possam comprometer as propriedades físicas da estrutura original (BINDA et 

al, 2000; RODRIGUEZ LIÑÁN et al, 2011). 

 

2. 4.1.1 Velocidade do pulso ultrassônico (VPU)  

 

O ensaio é realizado através de um equipamento denominado ultrassom, que avalia a 

estrutura por meio da emissão de pulsos de ondas ultrasssônicas, geradas mecanicamente pelo 

equipamento. Seus primeiros registros de uso como procedimento de ensaio não destrutivo 

ocorreu de modo simultâneo em experimentos realizados no Canadá e na Inglaterra na década 

de 1940, através dos aparelhos Soniscópio e do Ultrasonic Concrete Tester (UCT) 

respectivamente.  

A VPU vem sendo utilizada principalmente para a avaliação de homogeneidade de 

materiais e de estruturas na engenharia civil. Contudo esta TND é considerada promissora 

também para a avaliação de materiais não homogêneos como nas estruturas de edificações 

históricas, normalmente constituídas por alvenarias de pedra, tijolos e até madeira (MC 

CANN, FORDE, 2001; BINDA et al, 2000). 

A avaliação por meio da VPU de um material ou estrutura ocorre através da análise 

da velocidade de propagação que as ondas ultrasssônicas levam para percorrer a distância 

entre dois pontos. Em uma extremidade é disposto um transmissor que emite as vibrações e na 

outra extremidade tem-se um receptor que recebe esses estímulos e os converte em sinais 

elétricos por meio de um circuito eletrônico (MEDEIROS, 2007; ISAIA, 2005). 
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De modo simplificado, onda é qualquer perturbação que se propaga através de um 

meio, transmitindo energia sem transporte de matéria, sendo classificadas de acordo com sua 

natureza de propagação, no caso como eletromagnéticas e mecânicas. A primeira resulta de 

vibrações de cargas elétricas, podendo se propagar em meios materiais e no vácuo, enquanto 

que a segunda necessita de um meio material para ocorrer propagação (FUKE et al; 2007).  

As ondas sonoras estão classificadas conforme Fuke et al, (2007, pág. 381) como 

sendo: 

 

[...] ondas de natureza mecânica, (necessitam de um meio material elástico 

para se propagarem), de tipo longitudinal (a direção de vibração das 

partículas coincide com a direção de propagação) e classificação 

tridimensional (propagam-se nas dimensões do espaço).[...] 

 

Em relação as suas frequências, as ondas sonoras podem ser sub-sônicas, com 

frequências de 0 a 16 Hz, sônicas ao possuir frequências de 16 a 20Hz e ultrassônica, com 

frequências 20 a 1000 Hz (FUKE et al; 2007). Equipamentos com impulsos sônicos a partir 

de 3,5 kHz, já podem ser utilizados para avaliação de alvenarias (BINDA et al, 2000; 

CHOQUEPUMA, 2011). Entretanto quanto maior for à frequência, melhor é a resolução de 

avaliação de materiais e menor deve ser a distância entre os transdutores. Ondas ultrassônicas 

a partir de 20 kHz, devido a sua maior capacidade de penetração na estrutura, tornam-se mais 

aconselháveis para esse tipo de avaliação (MC CANN, FORDE, 2001). 

Estruturas podem ser avaliadas internamente por meio da VPU através de diferentes 

respostas para o padrão de velocidade das ondas. Whitehurst, 1966 apud Isaia (2005), 

demonstra a relação entre a VPU e a qualidade de estruturas de concreto armado, conforme 

Tabela 02. 

Tabela 2: Qualidade do concreto segundo a propagação da onda ultrasssônica 

Fonte: Whitehurst, 1966 apud Isaia (2005). 

Velocidade de propagação da onda ultra-

sônica (m/s) 
Qualidade do concreto 

V > 4500 EXCELENTE 

3500 < V < 4500 ÓTIMO 

3000 < V < 3500 BOM 

2000 < V < 3000 REGULAR 

V < 2000 RUIM 
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Os valores apresentados no quadro acima para o concreto apresentam excelente 

correlação com os resultados de resistência à compressão obtidos por Prassianakis, 

Prassianakis (2004) em corpos de prova de concreto na qual se obteve resultados de VPU 

entre 4500 a 4700 m/s. No trabalho de Del Río et al (2004) os resultados da VPU foram na 

ordem de 3800 a 5100m/s. 

Em relação às alvenarias de edificações históricas, foram encontrados valores entre 

400 a 900 m/s para alvenarias de tijolos maciços (BINDA et al, 2000) e valores aproximados 

de 500 a 2000 m/s para estruturas de pedra (BINDA et al, 2001). Faella et al (2012) 

obtiveram  valores entre 1200 a 2500 m/s para estruturas de alvenaria de pedra e intervalo 

entre 4000 a 5000 m/s para colunas de pedra.  

O teste ultrassônico quando aplicado diretamente sobre elementos estruturais como 

vigas em madeira de pinhos silvestre constituintes de telhados em edificações históricas, 

obtiveram-se resultados aproximados entre 1100 a 2400 m/s (RODRIGUEZ LIÑÁN et al, 

2004) e de 600 a 1600m/s (RODRIGUEZ LIÑÁN et al, 2011). Kandemir-Yucel et al (2007) 

constataram que os valores de VPU variam com as condições de umidade da madeira e a 

direção da propagação das ondas ultrassônicas em relação as fibras da madeira. Para variações 

de umidade entre 56 e 90% os resultados de VPU variaram de 1040 m/s a 586 m/s para a 

direção perpendicular as fibras, respectivamente, e de 3482 a 2062 m/s na direção paralela as 

fibras. Ficou bastante evidente para os pesquisadores que a VPU aumenta para condições de 

baixa umidade da madeira. No mesmo trabalho, foram encontrados resultados de VPU em 

pilares de madeira estruturais entre 706 a 1753 m/s na direção perpendicular as fibras da 

madeira. Outros trabalhos valores entre 1000 a 2000 m/s para estruturas de madeira (BEALL, 

2002; BRAY, 1992). 

A Tabela 03 procura relacionar os valores de VPU ao tipo de material ou sistema 

construtivo baseado nos resultados encontrados dos diversos trabalhos relacionados ao 

emprego de TND em edificações históricas (PRASSIANAKIS, PRASSIANAKIS, 2004), 

(DEL RIO et al, 2004), (BINDA et al, 2000;2001), (FAELLA et al, 2012), (RODRIGUEZ 

LIÑÁN et al, 2004), (RODRIGUEZ LIÑÁN et al, 2011), (KANDEMIR-YUCEL et al, 2007), 

(BEALL, 2002; BRAY, 1992). Diante dos resultados encontrados pode-se tecer algumas 

considerações a respeito do tipo de material e sistema estrutural empregado. 
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Tabela 3: Relação aproximada entre VPU e sistema estrutural. 

Velocidade de pulso ultrassônico (m/s) 
Para o tipo de sistema 

estrutural 

VPU  3500 Concreto armado 

 500<VPU  5000 Alvenaria de Blocos de Pedra 

600<VPU   2000  

(perpendicular as fibras da madeira) 

2000<VPU   3500  

(paralelas as fibras da madeira) 

Peças estruturais de madeira 

(Adobe ou Tabique) 

VPU ≤ 1000 Tijolos maciços ou cerâmicos 

 

Os elementos construtivos que apresentam velocidades de onda ultrassônica em 

torno de 3.500 a 5000m/s, ou mesmo superior, podem ser considerados materiais de alta 

densidade, com excelente integridade. O concreto pode estar associado a estes valores de 

VPU. Os materiais ou elementos construtivos que possuem elevadas variações, como por 

exemplo entre 500 a 5000 m/s, dão indicativos de serem constituídos por estruturas maciças 

de blocos de pedra com argamassa. Faella et al (2012) constataram que a correlação entre as 

propriedades mecânicas de uma parede deste tipo e a VPU não é muito representativa. O fato 

destas paredes apresentarem elevadas variações de VPU se deve ao fato que as ondas elásticas 

emitidas não cobrem a distancia direta entre os dois transdutores na transmissão indireta, que 

é o procedimento de medida ultrassônica mais comum para paredes.  

A hipótese levantada pelos pesquisadores é de que a onda percorre um percurso 

maior, repercutindo em um tempo de recepção da onda pelo receptor muito maior do que para 

a condição ideal proporcionada pela transmissão direta. A primeira onda detectada pelo 

receptor não é aquela oriunda do caminho direto entre os dois transdutores na transmissão 

direta, mas sim da onda que refletiu na primeira superfície de descontinuidade encontrada, 

que obviamente é uma distância muito maior e, consequentemente, uma VPU menor. 

Para resultados que possuem um intervalo menor de variação, entre 600 a 2500m/s, é 

possível serem painéis de alvenaria constituída por madeira como o adobe ou tabique. Ao 

passo que valores mais uniformes próximos ou inferiores a 1000m/s podem indicar que a 

alvenaria seja constituída de tijolos cerâmicos. 

 

 Vantagens e Limitações  

 

Por ser uma onda de natureza mecânica, a VPU apenas poderá ocorrer em meio 

sólido. Ao ser utilizada para analisar a qualidade ou integridade do material, a sua velocidade 

de propagação será proporcional à densidade deste material (BINDA et al, 2000; FUKE; et al, 
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2007). Logo, sistemas estruturais homogêneos ou heterogêneos constituídos em madeira, 

blocos de pedra, tijolos maciços ou vazados, concreto ou concreto armado, devido à diferença 

de densidades dos materiais e outros como a presença de armaduras, tipo de agregado, 

orientação da fibra da madeira, o processo que compõe a resistência e a qualidade desses 

sistemas, podem influenciar na apresentação dos resultados, deixando-os mais uniformes ou 

muito variados para uma mesma área avaliada (EVANGELISTA, 2002; MEDEIROS, 2007; 

ISAIA, 2005; PALÁCIOS, 2012; VASANELLI et al, 2015).  

Ainda podem ocorrer que nas avaliações por meio da VPU, fatores relativos ao 

estado de conservação das estruturas como umidade, porosidade, presença de fissuras, vazios 

internos e juntas de argamassas, também são importantes características capazes de 

interferência (VASANELLI et al, 2015).  

Em relação aos espaços vazios e fissuras que podem ocorrer entre dois materiais, 

como tijolos e pedras revestidos ou preenchidos com argamassas, as ondas de VPU não se 

transmite através desses vazios, a VPU vai encontrar um caminho em torno deste espaço para 

a ocorrência de propagação, ocasionando em um aumento ou atenuação de seus resultados 

(MCCANN, FORDE, 2001). Ao passo que a presença de diferentes camadas de argamassas 

também são capazes de atenuarem as ondas da VPU (BINDA et al, 2000). 

É inevitável a ocorrência de diferentes valores nos resultados da determinação da 

VPU em estruturas heterogêneas (FAELLA et al, 2012). Especialmente em edificações na 

qual não se possui detalhamentos sobre a sua morfologia, a condição física neste caso, pode-

se mostrar mais complexa do que o levantado no planejamento, tonando difícil à interpretação 

dos dados neste tipo de estrutura (MCCANN, FORDE, 2001). 

Ressalta-se que diferentes contrastes também podem ser um elemento positivo de 

avaliação, devido que a VPU permiti uma descrição geral da morfologia da estrutura avaliada, 

através da analise das elevadas e reduzidas medições de velocidades (BINDA et al, 2000).  

Em relação ao equipamento de ultrassom capaz de gerar os pulsos ultrassônicos, este 

é de fácil manuseio e custo relativamente acessível, além de possuir a vantagem sobre outras 

TND de não se limitar a uma avaliação superficial das características da estrutura, mas 

estendendo-se por toda a sua massa (CÁNOVAS, 1988). 

Para efeito de medição é preciso haver perfeito contato entre a superfície e os pares 

de transdutores. Caso isso não ocorra, pode ocorrer erro da determinação da VPU 

(MEDEIROS, 2007).  Para que isso seja evitado, é necessário aplicar sobre a superfície algum 

tipo de gel, como um fluído de contato para minimizar interferências externas no resultado do 

ensaio (PALÁCIO, 2012).   
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A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) com sua Norma Brasileira 

(NBR 8802, 2013), recomenda que durante os ensaios da TND de VPU é mais aconselhável 

utilizar o modo de transmissão direto (Figura 31), com os transdutores posicionados em 

superfícies opostas ao material, do que os modos indireto (Figura 32) e semi-direto (Figura 

33).  

 
Figura 31: Modo de transmissão direto  

 
Fonte: NBR 8802 (2013, pág. 06). 

 

Figura 32: Modo de transmissão indireto 

 
Fonte: NBR 8802 (2013, pág. 06) 

 

Figura 33: Modo de transmissão semi-direto 

 
Fonte: NBR 8802 (2013, pág. 07). 
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O uso da transmissão direta da VPU é mais vantajoso devido à ocorrência de um 

percurso estabelecido, em que o tempo de recepção da primeira onda gerada pelo transdutor 

indutor será a principal avaliação de definição do valor da medição, sem a preocupação de 

definir causas para possíveis faltas de homogeneidades (MCCANN, FORDE, 2001).  

Enquanto que para as transmissões indiretas, geralmente os dados adquiridos são 

inferiores aos da transmissão direta. Isto ocorre, provavelmente devido ao fato de que a 

primeira onda de VPU a ser captada pelo transdutor receptor é resultado de reflexão da 

primeira superfície descontinua encontrada, sendo mais rápida sua detecção do que o 

cobrimento de uma distancia direta (FAELLA et al, 2012).  

 

2. 4.1.2 Termografia de Infravermelho (TIV) 

 

Termografia de infravermelho é um método de percepção visual potencializado com 

o auxilio de dispositivos ópticos internos de uma câmera térmica, não qual são capazes de 

detectar a variação da radiação térmica emitida por um corpo ou objeto. Essa radiação situa-se 

em sua maior parte no infravermelho do espectro eletromagnético (CÓIAS, 2006; PAOLETTI 

et al, 2013; GOKHAN KILIC, 2015).  

Cada material construtivo possui propriedades térmicas próprias que podem ser 

observados através de seus índices de emissividade, que depende da longitude da onda, da 

temperatura e o ângulo de incidência. Geralmente os materiais possuem índices na faixa de 

0,90-0,95, na qual é possível obter de modo geral uma imagem precisa da temperatura 

superficial pelo termograma (RODRIGUEZ LIÑÁN et al, 2011; PAOLETTI et al, 2013). 

Além da emissividade, existem outras propriedades térmicas características de cada 

material como a condutividade, difusividade e o calor especifico que melhor podem ser 

detalhados em pesquisa de Avdelidis, Moropoulou (2003). 

Termograma são mapas térmicos em que cada tom de cor representa a temperatura 

superficial do objeto, na qual, dentre outras utilidades, é possível visualizar a localização de 

umidades e infiltrações, características decorrentes de alterações como resquícios de 

estruturas destruídas, além de permitir a identificação do tipo de material embutido no interior 

das alvenarias. De posse dessas informações, pode-se priorizar com maior eficácia os 

elementos que interessam ao estudo (RODRIGUEZ LIÑÁN et al, 2011; PAOLETTI et al, 

2013; FAELLA et al, 2012; MOROPOULOU et al, 2013).  
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 Vantagens e Limitações: 

 

Os termogramas da TIV tem potencial de serem gerados a partir de temperaturas 

mínimas de 0,08°C, constituindo-se como uma excelente ferramenta de inspeção de 

edificações históricas por ser capaz de gerar resultados de extensas áreas sem a necessidade 

de amostragem, apesar de ser limitada a uma avaliação da superfície (GOKHAN KILIC, 

2015; MOROPOULOU et al, 2013).  

Por ser uma TND que se baseia em um principio de transmissão de calor, podem 

ocorrer interferências principalmente no coeficiente de emissividade entre a superfície do 

objeto e o sensor da câmera, ocasionando em mascaramentos dos resultados do termograma 

(PAOLETTI et al, 2013).  

Interferências que primeiro podem ser causadas pelas condições ambientais como a 

pluviosidade, os ventos e a incidência direta da luz solar, que dependendo do objetivo da 

pesquisa, podem influenciar de modo positivo ou negativo nas avalições. E, por segundo, 

materiais como metais, que possuem baixa emissividade e outros que possuem superfícies 

fortemente refletoras, apresentam-se com temperaturas mais baixas do que a real temperatura 

existente no momento da medição (GOKHAN KILIC, 2015; PAOLETTI et al, 2013). 

Em caso de avaliação de estruturas internas, em que as condições ambientais são 

uniformes, pode ocorrer à necessidade de aquecimento induzido através de equipamentos 

mecânicos ou lâmpadas em partes da superfície da estrutura, para possibilitar um contraste 

térmico entre os materiais e a obtenção de termogramas. Esse processo é conhecido como 

termografia ativa (PAOLETTI et al, 2013; MOROPOULOU et al, 2013), que também possui 

limitações em virtude da dificuldade de se aquecer de modo uniforme a superfície 

(BALAGEAS et al, 2016).  

 

2. 4.1.3 Dureza superficial do concreto (Esclerometria) 

 

A esclerometria é realizada através de um aparelho chamado esclerômetro de 

reflexão, na qual seu principio de análise se baseia em um modelo de eco-impacto, através da 

emissão de pequenos e leves impulsos mecânicos sobre a superfície da estrutura a ser avaliada 

(EVANGELISTA, 2002). 

O procedimento consiste na compreensão de um ricochete (bastão) presente dentro 

do esclerômetro contra a superfície a ser analisada. Ocorrendo depois, o retorno de uma 
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energia de impacto (massa elástica), que irá gerar o índice esclerométrico (I.E.
 28

) que aparece 

no visor do aparelho. Os valores do I.E. dependem da energia cinética antes do impacto e o 

valor absorvido durante o procedimento (EVANGELISTA, 2002).   

Esta TND usualmente é utilizada em estruturas de concreto armado, mas também 

pode ser aplicada para determinar as propriedades mecânicas de resistência a compreensão da 

superfície de uma alvenaria de edificação histórica que possa ou não apresentar anomalias 

capazes de comprometer sua integridade (SASSONIA; MAZZOTTI, 2013). 

 

 Vantagens e Limitações  

 

Apesar de propiciar uma variedade de medições e dados que podem ser obtidos 

rapidamente, esta TND é restrita a avaliação de apenas 5 cm de profundidade da superfície da 

estrutura ou material e quanto mais antiga for estas estruturas, maior pode ser as variações no 

I.E. (AYDIN e SARIBIYIK, 2010).  

Uma vez que a esclerometria foi concebida para uso em argamassas de cimento 

Portland, que são mais resistentes, quando da aplicação em superfícies históricas de 

argamassa de cal poderá existir energia muito elevada (BINDA et al, 2000). 

A própria superfície, indiferente da constituição da argamassa, deve estar lisa e plana 

para o correto posicionamento do aparelho, conforme as especificidades de cada secção a ser 

analisada (Figura 34) seguindo as orientações da ABNT NBR 7584 (2012), que dentre outros 

fatores também observa o seguinte: 

 

 Deve ser realizado de modo uniforme 16 leituras dispostos em desenho 

articulado para cada área analisada; 

 A distância entre os pontos deve ser no mínimo de 30mm, sendo que não 

deve ser realizado duas medições sobre o mesmo ponto;  

 Áreas com presença de umidade superficial podem ser responsáveis por 

variações nos índices esclerométricos de até 20%;  

 Outros fatores como tipo de cimento, agregados e carbonatação, também 

podem influenciar nos resultados. 

 

 

 

                                                      
28

 Este I.E. será a média das 16 medições realizadas corrigidas com o coeficiente de carbonatação. 
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Figura 34: Posicionamento do esclerômetro para cada tipo de superfície analisada.  

 
Fonte: NBR, 7584, 2012. 

 

2. 4.2 Técnicas moderadamente destrutivas 

 

Apesar da subdivisão, as diferenças entre a destrutiva e as TND são pequenas, em 

virtude que em ambos os casos, não ocorre nenhum dano considerável capaz de prejudicar a 

estabilidade da edificação (PAOLETTI et al, 2013). Apesar de ser um ensaio oneroso se 

comparado as TND, a extração que se constitui como técnica moderadamente destrutiva é um 

método eficaz para avaliar e determinar o tipo de constituição das estruturas, a sua 

homogeneidade, deterioração e aderência entre os materiais (PALÁCIOS, 2012).  

Na possibilidade de ocorrer extração em edificações históricas, isso apenas poderá 

ser possível para confirmar informações fidedignas dos componentes das estruturas, quando 

os demais métodos de ensaios não apresentarem resultados significativos, além de que, as 

amostras extraídas também podem ser analisadas separadamente em laboratório para 

identificação de suas propriedades (CÓIAS, 2006; SASSONIA; MAZZOTTI, 2013).   

 

 Vantagens e Limitações 

 

Em estruturas contemporâneas como as em concreto armado, não ocorre muitas 

limitações para este ensaio, haja vista que as extrações ocorrem de forma localizada e são 

facilmente reparadas após o ensaio, apenas se deve evitar locais com presença de armaduras e 

outras instalações embutidas (MEDEIROS, 2007; EVANGELISTA, 2002). 

Diferente do que ocorre nas edificações históricas, na qual este ensaio possui sérias 

restrições, e se não forem adequadamente planejados, as extrações podem destruir vestígios 

internos das estruturas como pinturas. Por esta razão, na possibilidade de se obter autorização, 

deve-se primeiro verificar a existência de possíveis materiais originais embutidos nas 

alvenarias do qual possam ter sido escondidos por alguma intervenção. Diante disto, ainda é 

aconselhável reduzir o diâmetro dos furos de uma extração causados pelo perfurador rotativo, 

de modo a se minimizar o impacto do ensaio (BINDA et al, 2000).  
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3. METODOLOGIA  

 

A pesquisa possui como objetivo identificar o sistema construtivo estrutural 

empregado nas construções de maior verticalidade do engenheiro Francisco Bolonha em 

Belém-PA. No caso, o edifício sede do antigo periódico de imprensa Folha do Norte, o 

Palacete Bibi Costa e o Palacete Bolonha. Como consequência a esta identificação, busca-se 

valorizar as técnicas construtivas e o possível caráter inovador dos sistemas empregados na 

época, subsidiando futuras intervenções que visem à conservação e restauro da matéria. 

Para efeito metodológico, a execução desta pesquisa foi dividida em duas etapas, na 

qual a primeira possui a finalidade de realizar  um levantamento das intervenções ocorridas 

nos prédios da Folha do Norte (PFN), Palacete Bibi Costa (PBC) e Palacete Bolonha (PBO). 

Com o objetivo de mapear os locais nas construções selecionadas que ainda mantém suas 

características construtivas originais de modo a direcionar para esses locais a realização das 

técnicas não destrutivas. Ao passo que na segunda etapa, o objetivo foi caracterizar os 

elementos estruturais como paredes, vigas, marquises, lajes internas e de sacadas que juntos 

constituem o sistema estrutural das edificações. Através da aplicação das técnicas não 

destrutivas e quando possível das moderadamente destrutivas. Para melhor compreensão, o 

detalhamento de cada etapa da pesquisa esta descrito em fluxograma (Figura 35):  
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Visitas in situ 
Entrevistas e análise 

de documentos  

Definição dos locais mais 

apropriados para a aplicação 

das TND  

Aplicação de técnicas não destrutivas 

(TND) e das moderadamente destrutivas 

Velocidade  

Pulso Ultrassônico 
Esclerometria 

Termografia 

Infravermelho 

1° ETAPA 

Levantamento das intervenções 

2° ETAPA 

Investigação dos sistemas construtivos 

Figura 35: Fluxograma da pesquisa 
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3. 1 PRIMEIRA ETAPA: LEVANTAMENTO DAS INTERVENÇÕES  

 

O objetivo desta etapa foi identificar os locais que ainda mantem a originalidade 

construtiva nas três edificações, pois tiveram como função determinar a escolha dos locais 

mais apropriados para a realização das inspeções através das técnicas não destrutivas (TND)  

da segunda etapa. 

Para realizar o levantamento das intervenções do PFN, PBC e PBO. Primeiro ocorreu 

visitas preliminares nas edificações e através de observações visuais, se identificou os 

sistemas estruturais de fácil visualização para auxiliar no planejamento e tomadas de decisões 

quanto à utilização de TDN, semelhante ao que foi inicialmente utilizado em pesquisas de Mc 

Cann, Forde (2001), Gokhan Kilic (2015) e Bosiljkov et all, (2010).  

Em seguida, se buscou informações de literatura sobre os prédios, contidas em fontes 

antigas como jornais, revistas, álbuns e catálogos do período da construção, comparando com 

fontes mais atuais como análise de relatórios técnicos de projetos arquitetônicos e entrevistas 

com os profissionais envolvidos nas possíveis intervenções ocorridas. Para possibilitar a 

compreensão dos aspectos geométricos estruturais remanescentes, extintos ou modificados 

com consequente alteração de materiais, semelhante à metodologia aplicada para a 

identificação das varias fases construtivas de uma edificação histórica por Campanella, 

Bortolotto (2004). 

A literatura histórica e também a mais atual sobre as edificações podem ser 

encontradas em órgãos públicos responsáveis pela preservação e conservação do Patrimônio 

Histórico como a Fundação Cultural de Belém (FUMBEL), o Departamento do Patrimônio 

Histórico e Artístico Cultural (DEPHAC) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). Da mesma forma como em instituições privadas como a Hidrovias da 

Amazônia Oriental (AHIMOR) que administra o PBC, o grupo de imprensa OLIBERAL, 

atual proprietário do PFN. A Link Construtora da Amazônia, que participou do restauro do 

PBO e ao escritório de arquitetura DPJ Arquitetos Associados, que realizou levantamento das 

condições do PBC após incêndio ocorrido nesta edificação em 2001. 

No caso das entrevistas, a escolha recaiu sobre os profissionais diretamente 

envolvidos nos serviços de restauração ou conservação das edificações históricas 

investigadas. Consistindo na aplicação de questionário padrão aos entrevistados (APENDICE 

I) com o objetivo de investigar as características históricas das edificações, possível 

participação do entrevistado em intervenções e o conhecimento deste em relação à tecnologia 

estrutural utilizado pelo construtor Francisco Bolonha em suas obras. 
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 Prédio da Folha do Norte (PFN) 

 

O .PFN esta localizado em lote de esquina entre a Av. Boulevard Castillhos França 

com Rua Gaspar Vianna e Tv. 1° de Março no bairro da campina em Belém (Figura 36).  

 
Figura 36: Localização do PFN na cidade de Belém. 

 
Fonte: Felipe Melo, 2016. 

 

Para a realização da primeira etapa nesta edificação, foi realizado levantamento 

próprio em 2014, devido à indisponibilidade de levantamentos anteriores. Enquanto que as 

entrevistas ocorreram com o Engenheiro Civil Flávio Lobato e o Arquiteto e Urbanista 

Camilo Del Duque, o primeiro coordenou primeira grande reforma estrutural ocorrida no PFN 

no inicio da década de 1970, ao passo que o segundo executou reforma em um prédio anexo 

ao PFN, colaborando com informações significativas sobre esta edificação.  
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 Palacete Bibi Costa (PBC) 

 

O PBC esta localizado na antiga estrada de São Jerônimo (Av. Governador José 

Malcher) com a Travessa Joaquin Nabuco no bairro de Nazaré (Figura 37).  

 

Figura 37: Localização do PBC na cidade de Belém. 

 
Fonte: Felipe Melo, 2016. 

 

Em relação ao PBC não ocorreram entrevistas em virtude que não foram encontrados 

documentos por esta pesquisa que comprovem a autoria de reformas ou algum possível 

processo de restauração que tenha ocorrido nesta edificação. As principais informações 

levantadas nesta primeira etapa constam em pesquisas de Farias (1998), Corrêa Pinto (2010). 

E uma série de documentos antigos como fotografias e jornais. 
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 Palacete Bolonha (PBO) 

 

No PBO, a sua localização é na Av. Governador José Malcher com a Travessa 

Doutor Moraes no bairro de Nazaré (Figura 38). No PBO as principais referências para esta 

primeira etapa constam em levantamentos realizados por Oliveira et al (1986), pela Link 

Construtora da Amazônia em 2005, pela literatura de Lobato et al (2007).  E outros 

documentos como fotografias.  

As entrevistas ocorreram com o Arquiteto e Urbanista Euller Arruda que trabalhou 

em fins da década de 1970 e inicio de 1980, nesta edificação quando o PBO era sede da antiga 

Secretaria Estadual de Cultura, Desportos e Turismo (SECDET). E com o Engenheiro Civil 

Marcos Oliveira que participou da restauração ocorrida entre os anos de 2000 a 2005. 

 

Figura 38: Localização do PBO na cidade de Belém. 

 
Fonte: Felipe Melo, 2016. 
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3. 2 SEGUNDA ETAPA: INVESTIGAÇÃO DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS POR 

TÉCNICAS NÃO DESTRUTIVAS (TND) E MODERADAMENTE DESTRUTIVAS. 

 

A segunda etapa teve como objetivo identificar os sistemas construtivos estruturais 

empregados por Francisco Bolonha nas edificações do prédio da Folha do Norte, Palacete 

Bibi Costa e Palacete Bolonha, através da aplicação de técnicas não destrutivas (TND) e 

quando possível de técnicas moderadamente destrutivas.  

As TND utilizadas foram à determinação da velocidade de pulso ultrassônico (VPU), 

a avaliação da dureza superficial do concreto (esclerometria) e a termografia de infravermelho 

(TIV) e quando possível utilizou-se uma técnica moderadamente destrutiva, no caso, a 

extração por meio de uma serra copo diamantada. As TND foram realizadas nos principais 

elementos de suporte das edificações como paredes, vigas, marquises, lajes internas e de 

sacadas, previamente definidos na primeira etapa desta pesquisa. 

 

3. 2.1 Critérios para a realização dos ensaios não destrutivos. 

 

O critério de escolha dos locais a serem avaliados pelas TND baseou-se 

primeiramente no levantamento das intervenções realizado na primeira etapa. Posteriormente 

realizou-se uma sobreposição das plantas baixas dos pavimentos de cada uma das três 

edificações, de modo a identificar a continuidade ou não das paredes entre pavimentos, a 

extensão dos vãos das lajes e o comprimento dos balanços das sacadas e das marquises. 

No caso das paredes, a escolha recaiu tanto sobre as de projeção coincidentes entre 

pavimentos quanto sobre aquelas que não estavam aprumadas. As primeiras indicam que são 

estruturais, pois estão submetidas aos esforços acumulativos de compressão de um pavimento 

a outro; ao passo que as paredes não coincidentes entre pavimentos dão indícios da existência 

no pavimento inferior de elementos de sustentação em arcos ou de flexão, como vergas. 

Em todas as edificações investigadas, nos locais possíveis, foram realizadas capturas 

de imagens da TIV, medições de VPU e de esclerometria, tanto nas paredes tidas como 

estruturais, segundo o critério supramencionado, como também nos vãos das aberturas das 

paredes, elementos de sustentação das alvenarias não coincidentes no pavimento acima. 

Para as lajes internas, sacadas e marquises, a diretriz de escolha foi à extensão dos 

vãos, nestas foram realizadas medidas de VPU e de esclerometria na parte superior e quando 

possível na porção inferior das mesmas. Para as vigas internas e de apoio das sacadas, a 
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diretriz de escolha se baseou apenas na existência de uma superfície apta a ser ensaiada pela 

VPU e esclerometria. 

As plantas baixas das edificações foram dispostas sobre malhas divididas entre linhas 

e colunas gerando quadrantes para melhor sistematizar a identificação do exato local em que 

ocorreram medições de VPU, esclerometria ou captura de imagens pela TIV. Os resultados 

obtidos, sempre que necessário será comparado com outras literaturas que tratem sobre o tema 

da utilização de TND aplicados na caracterização de estruturas. 

No caso da utilização da técnica moderadamente destrutiva, sua aplicação ocorreu 

através de uma exceção, pela autorização concedida para uma extração de diâmetro reduzido 

de 5cm através de uma serra copo diamantada em local previamente deteriorado, como forma 

de determinar de modo mais fidedigno a constituição interna de uma estrutura após a 

utilização de TND não ter sido suficientemente capaz de gerar uma quantificação do local 

ensaiado. E também identificar a granulometria, sedimentologia e a mineralogia da argamassa 

que compõe o local de extração, afim de utilidade em pesquisas posteriores que não foram 

utilizadas nesta. 

 

3. 2.2 Técnicas Não destrutivas utilizadas 

3. 2.2.1 Velocidade de pulso ultrassônico (VPU) 

 

A VPU foi utilizada para auxiliar na identificação dos materiais e sistema 

construtivos das paredes, vigas, lajes e marquises das edificações. Esta técnica normalmente é 

empregada em estruturas de concreto armado para averiguar a uniformidade do material, 

detectando eventuais falhas internas de concretagem, avaliar a profundidade de fissuras ou 

outras imperfeições, determinar a resistência à compressão e o módulo de deformação. Mas 

também é muito empregada para avaliar materiais não homogêneos como nas estruturas de 

edificações históricas, normalmente constituídas por alvenarias de pedra, tijolos e até madeira 

(MC CANN, FORDE, 2001; BINDA et al, 2000). 

Nesta pesquisa, devido à impossibilidade de realização de prospecções para 

visualizar o material e o sistema construtivo empregado, utilizou-se a VPU para averiguar os 

materiais que constituíam as paredes, vigas, lajes e marquises dos pavimentos 

correlacionando seus resultados a da densidade dos materiais, uma vez que a velocidade do 

som depende do meio de propagação.  



58 

 

No caso do concreto, VPU > 3.500 m/s dão indícios da presença deste material, ao 

passo que valores menores indicariam a existência de materiais de menor densidade como 

tijolos cerâmicos ou paredes constituídas de barro e madeira. Enquanto que variações muito 

elevadas para a VPU para uma mesma área analisada sugerem a existência de alvenarias de 

pedra argamassada. 

As medições de VPU foram realizadas utilizando o aparelho emissor de pulsos 

ultrassônicos da marca PROCEQ SA, modelo Tico, portátil com display digital e pares de 

transdutores exponenciais de 54kHz. Possui bateria com duração de 30h com voltagem dos 

pulsos de 1KV (Figura 39).  

 

Figura 39: Aparelho emissor de pulsos ultrassónicos. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo.  

 

As medições ocorreram em ambientes internos e externos das edificações, evitando 

áreas húmidas e presença de rachaduras, quando realizados em paredes obedeceram a uma 

altura mínima de 90cm e máxima de 1,60m, por meio de transmissões direta e indireta (Figura 

40). Esta última, apesar de ser a mais imprecisa, foi a mais utilizada nas paredes e nos demais 

elementos como lajes e vigas em razão da maior dificuldade de acesso aos dois lados opostos. 

O manuseio do aparelho para as medições ocorreu seguindo as prescrições da NBR 8802 

(2013). 
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Figura 40: Exemplo de medição direta (a) e indireta (b) em pilar contemporâneo de concreto armado. 

     
Fonte: Acervo Felipe Melo. 

 

3. 2.2.2 Termografia de infravermelho (TIV) 

 

Para a captura de imagens da TIV, utilizou-se a câmera térmica da marca Microsoft 

Licensing, modelo Flir Systems T 300 (Figura 41), com tripé e lentes de infravermelho (30 

mm/15°) e (10 mm/45°). O software utilizado foi o PC FLIR QuickReportque. 

 

Figura 41: Câmera térmica modelo Flir Systems T300 

 
 

   
Fonte: Acervo Felipe Melo.  

 

a b 
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A captura de imagens pela TIV (Figura 42) ocorreu em ambientes internos e externos 

das edificações. Nos internos praticamente não havia circulação de ar e devido à baixa 

temperatura e pouca incidência de luz solar, houve a necessidade de aquecer algumas 

superfícies para obtenção dos termogramas. Para tanto, foi empregado um aquecedor portátil 

de 550 watts de potência, aplicado de forma retilínea e horizontal em espaços máximos de 

1,5m x 1,5m, durante o período de cinco minutos até a obtenção das imagens, capturadas em 

números variados (Figura 43). Em relação às externas, não ocorreu à necessidade de 

aquecimento da superfície, as imagens foram capturadas a sombra para evitar a exposição 

direta a luz solar sobre a câmera. 

 

Figura 42: Exemplo de termogramas obtidos sem aquecimento em paredes com elevada 

humidade. 

 
Fonte: Manual do utilizador ―Flir‖, pág. 144. 

 

 
Figura 43: Aquecimento da superfície com posterior captura de imagens pela TIV. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo.  
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3. 2.2.3 Dureza superficial do concreto (Esclerometria)  

 

A avaliação da dureza superficial do concreto das edificações foi realizada por meio 

do uso do equipamento esclerômetro de reflexão da marca Schmidt (Figura 44), modelo 

N/NR, fabricado pela empresa Proceq S.A. O aparelho possui energia de percussão de 2,207 

N.m.  

 

Figura 44: Aparelho esclerômetro. 

 
Foto: Acervo Felipe Melo, 2014. 

 

Este ensaio foi realizado em vigas e lajes, seguindo as prescrições da norma da NBR 

7584 (2012) com a delimitação dos 16 pontos de medições na superfície e posterior aplicação 

do esclerômetro (Figura 45) para a obtenção da média dos valores desses pontos. 

 

Figura 45: (a) Modelo e sentido de delimitação dos pontos, (b) aplicação do aparelho esclerômetro. 

     
Foto: Acervo Felipe Melo, 2014. 

 

a b 
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Na aplicação desta técnica ocorreu o cuidado de utilizar o esclerômetro em 

superfícies secas e lisas. E como se tratam de edificações antigas, ocorreu a carbonatação nas 

estruturas nas quais há a presença de concreto, fenômeno que altera a sua dureza superficial, 

principalmente na sua superfície. Como a esclerometria obtém informações até uma 

profundidade de concreto de no máximo 5cm, antes da realização deste ensaio, foi 

determinado a profundidade de carbonatação do concreto, assumindo 0,82 como padrão de 

correção dos I.E. medidos, tendo em vista que a profundidade observada foi em torno de 2 a 

3mm (Figura 46). 

 

Figura 46: Diagrama da corrreção. 

 
Fonte: Proceq operation instructions original schimidt, pág 13. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4. 1 PRIMEIRA ETAPA 

4. 1.1 Prédio da Folha do Norte (PFN) 

 

O periódico de imprensa Folha do Norte foi fundado por Enéas Martins e Cipriano 

Santos, um ano após a construção do prédio sede por Francisco Bolonha. A circulação desse 

jornal iniciou-se em 1° de janeiro de 1896, sendo extinto 78 anos depois (MASSANI et al, 

2013).  

Em 1917 assumiu a direção do jornal Folha do Norte, o jornalista João Paulo 

Albuquerque Maranhão, permanecendo como diretor até 1966, quando veio a falecer aos 94 

anos de idade, passando a administração do jornal para seu filho Clóvis Maranhão.  Este por 

sua vez vendeu o prédio sede a outro grupo de imprensa local em 1973, oque ocasionou no 

encerramento das atividades do jornal Folha do Norte em 1974, quando o grupo ―O Liberal‖ 

passou a utilizar o prédio para suas atribuições (MASSANI et al, 2013). 

Em levantamento realizado é verificado que este prédio possui valores aproximados 

de 25,6m de altura, o mais verticalizado dentre as três edificações objetos da pesquisa e 

provavelmente o maior da cidade, excluindo-se as igrejas coloniais, para o período de sua 

construção em virtude que outras construções desse padrão de verticalidade como os 

Palacetes Bolonha e Bibi Costa e o prédio da loja Paris N‘América apenas seriam construídos 

anos depois no inicio do século XX. 

O PFN é dividido por três pavimentos, mais um térreo com respectivos, pé direito de 

4,20m (térreo); 5,39m (1° pavimento); 5,82m (2° pavimento); 4,80m (3° pavimento). E mais 

um mirante dividido por três lajes separando pavimentos de (1,50m, 2,00m;1,90m), sobre a 

cobertura voltada para a Av. Boulevard Castillo França
29

.  

A implantação do PFN obedeceu à sinuosidade do lote do terreno, ocasionando um 

acentuado desnível entre as duas elevações do prédio, sendo a frontal com um pavimento a 

mais (o térreo) do que em relação a posterior (Figura 47). 

 

 

 

 

 

 

                                                      
29

 Conforme levantamento realizado por Felipe Melo, 2015. 
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Figura 47: PFN sendo, (a) Elevação posterior, (b) elevação frontal 

                 
Fonte: (a, b) Acervo Felipe Melo. 

 

Durante o período de mudança de proprietários que ocorreu a partir da década de 

1970, a antiga estrutura do PFN, sofreu diversas modificações. A provável constituição 

original dessas estruturas eram em alvenaria estrutural de pedra argamassada no térreo, haja 

vista as maiores dimensões das paredes nesse pavimento em relação aos demais. E as três 

lajes internas que existiam eram estruturadas em barrotes de madeira fixados nas 

paredes
30

(Figura 48). 

 

Figura 48: Antigo 1°pavimento com provável barrotes de madeira na laje do forro. 

 
Fonte: Querido Ivan, pág. S/N° (1998). 

                                                      
30

 Conforme entrevista concedida pelo Engenheiro Civil Flávio Lobato em 09-05-2016. 

a b 
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Com as intervenções que vieram a ocorrer para abrigar a sede de um novo periódico 

de imprensa, o antigo sistema de piso das lajes internas fora completamente destruído para a 

construção de quatro lajes em concreto armado apoiadas em vigas metálicas revestida de 

concreto
31

. Em um segundo momento, foram construídas mais duas lajes em concreto armado 

pela antiga construtora Endeco, dessa vez apoiado em estruturas metálicas sem revestimento 

em concreto, criando dois mezaninos um no 1° e outro no 2° pavimento
32

 (Figura 49). 

 

Figura 49: Lajes internas extemporâneas construídas na Folha do Norte. 

 
Fonte: Levantamento realizado por Felipe Melo, 2015. 

 

Na reforma do PFN, não ocorreu à necessidade de destruição das paredes externas da 

edificação, sendo mantida a originalidade da alvenaria das fachadas em tijolos cerâmicos, no 

entanto o revestimento externo destas pode ter sido parcialmente substituído 
33

. Também é 

possível observar que nas paredes internas, devido a inserções das lajes dos mezaninos, foi 

necessária a construção de apoios estruturais como vigas em concreto armado. Para ambos os 

casos, mezaninos e vigas, ocasionou em parcial vedação dos vãos de algumas esquadrias 

(Figura 50). 

 

                                                      
31

 Conforme entrevista concedida pelo Engenheiro Civil Flávio Lobato em 09-05-2016. 
32

 Conforme entrevista concedida pelo Arquiteto e Urbanista Camilo Del Duque em 28-05-2015. 
33

 Conforme entrevista concedida pelo Engenheiro Civil Flávio Lobato em 09-05-2016. 
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Figura 50: Esquadria parcialmente vedada por inserções construtivas internas e extemporâneas.  

 
Foto: Acervo Felipe Melo, 2015. 

 

Nestas paredes internas, ocorreu substituição do revestimento, isso é possível ser 

observado através da antiga circulação vertical do 1° pavimento, antes constituída em pintura 

em estilo ―fingido de mármore‖ para o atual revestimento rugoso de argamassa (Figura 51). 

 

Figura 51: Antiga circulação vertical com (a) revestimento em ―fingido de mármore‖; (b) rugoso em 

argamassa.  

    
Fonte: (a) Querido Ivan, pág. S/N° (1998), (b) Acervo Felipe Melo, 2015. 

 

Em fotografias, provavelmente do final da década de 1930, Maranhão (1998, pág.33) 

descreve, a presença deste tipo de pintura em ―uma das colunas pintadas com a ingênua 

intenção de imitar o mármore‖. A descrição é de estrutura existente no 2° pavimento, no qual 

existe um forro decorado, supõe-se que seja em estuque de gesso. Esta imagem pode ter sido 

utilizada para a reconstrução dos ornamentos do forro existente atualmente (Figura 52). 

 

 

viga 

Forro do mezanino 

a b 
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Figura 52: (a) colunas do antigo 2°pavimento e forro decorado; (b) atual forro em laje extemporâneo. 

     

   
Fonte: (a) Querido Ivan, pág. S/N°, 1998, (b) Acervo Felipe Melo, 2015. 

 

 Cobertura 

 

Em relação à cobertura do PFN, a laje existente (forro do 3° pavimento) é 

extemporânea. Esta cobertura possui um mirante na elevação frontal do PFN, originalmente 

seu acesso ocorria por meio de uma escada em madeira no 3° pavimento
34

. A estrutura deste 

mirante é atualmente dividida por três lajes (Figura 53a), onde se observa que a primeira é em 

concreto, a segunda e a terceira em estrutura metálica (Figura 53 b) apoiadas por pilaretes de 

mesmo material (Figura 53c) revestidos com argamassa e metal déployé de malha 6 x 2cm em 

sentido vertical e horizontal, dependendo da estrutura revestida (Figura 54). 

 

                                                      
34

 Conforme entrevista concedida pelo Engenheiro Civil Flávio Lobato em 09-05-2016. 

 

a 

b 
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Figura 53: (a) Detalhe do corte esquemático da estrutura do mirante, (b) 3° laje, (c) pilaretes existentes 

na 1° e 2° laje. 

 
 

     
Fonte: (a, b, c) Acervo Felipe Melo, 2015. 

 

Figura 54: Detalhamento das telas de metal déployé  

 
Fonte: levantamento realizado por Felipe Melo, 2015. 

 

Ressalta-se que na primeira laje, existe uma viga em perfil metálico revestido com 

argamassa e tela de metal déployé (Figura 55a) e próximas a esta viga, existem outras duas em 

concreto armado (Figura 55b). Estas vigas, especialmente as de concreto armado, podem 

a 

b c 



70 

 

indicar a ocorrência de intervenções estruturais ao menos em parte da estrutura do mirante, 

parecidas com oque houve nas paredes internas do prédio. 

 

Figura 55: 1° laje com vigas (a) metálica revestida em tela déployé e argamassa; (b) concreto armado. 

   
Foto: Acervo Felipe Melo, 2015. 

 

 Tipologia externa 

 

Comparação entre imagens demonstram modificações no mirante como uma 

construção ao lado da torre, o desaparecimento do emblema do jornal, a vedação do guarda 

corpo e a substituição das telhas que aparentavam serem originalmente em ardósia (Figura 

56). 

 

Figura 56: Mirante do PFN com ( I ) foto antiga sem datação e ( II ) foto atual, com (a) construção em 

alvenaria, (b) desaparecimento do emblema, (c) vedação do guarda corpo, (d) substituição das telhas. 

   
Fonte: ( I ) Querido Ivan, pág. S/N°, 1998 (adaptado autor), (II)  Felipe Melo, 2015. 

 Indicações para a 2° etapa. 

 

Em resumo histórico sobre o PFN (Figura 57) se observa que desde a sua construção 

em 1895 até os dias atuais, ocorreram inúmeras intervenções, especialmente a partir da década 

a b 

a 

I II 

c 

b 

d 
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de 1970. É aconselhável a utilização das TND somente nas paredes externas e nas sacadas, na 

qual se presume que nestes locais não ocorreram intervenções estruturais. No caso do mirante 

poderia ser utilizado em locais como os pilaretes e as lajes mesmo com indicativo de parcial 

intervenção estrutural, seus resultados poderiam ser comparados com as estruturas das 

coberturas dos palacetes, entretanto a dificuldade de acesso a este mirante impossibilita 

medições.  

 

Figura 57: Fluxograma histórico do PFN. 

 

 

4. 1.2 Palacete Bibi Costa (PBC)  

 

O proprietário original deste palacete foi o major Carlos Brício da Costa que veio a 

falecer em 1910, quando seu palacete foi vendido a José Júlio de Andrade. Em 1952 foi 

adquirido por Lauro Ramos e em 1967 outra vez mudou de proprietário quando passou a ser 

propriedade do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis (DNPVN), atual 

AHIMOR, sendo após isso, brevemente alugado para Secretaria de Planejamento do Estado 

(SEPLAN). No PBC, foram identificadas poucas intervenções de cunho estrutural mesmo 

diante dos diversos proprietários e variações de uso que esta edificação passou. As mudanças 

existentes ocorreram em locais específicos do pavimento térreo, no segundo pavimento e na 

cobertura. Para efeito de comparação entre o antigo e o novo, é utilizado o levantamento do 

PBC realizado por Farias (1998) em contraste com o existente atualmente realizado por 

Corrêa Pinto (2010).  

 

 Pavimento térreo 

 

No pavimento térreo, descrito na época de sua inauguração como sendo um local 

para os empregados, contendo quartos, banheiro, adega e arquivos
35

, as principais 

observações realizadas é a existência de três pilares extemporâneos em levantamento de 

                                                      
35

 A Província do Pará. 20 de junho 1906. 
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1998
36

, sendo que um deles localizado em frente ao ambiente do banheiro, hoje encontra-se 

retirado (Figura 58). É muito provável que além da introdução e retirada de um dos pilares, 

também tenha ocorrido intervenção no piso deste pavimento térreo e nas argamassas de 

revestimento das paredes. 

 

Figura 58: Térreo do PBC em 1998, hoje se observa que (a) pilares ainda existentes, (b) pilar retirado.  

 
Fonte: Levantamento realizado por Áureo Farias, 1998 (Acervo AHIMOR). 

 

 1° Pavimento  

 

Para o 1° pavimento não foram encontrados especificações dos locais onde existiu a 

capela e o stair-case relatado na inauguração
37

. Podem ser observadas duas pequenas 

mudanças na comparação entre o levantamento de 1998 com oque existe atualmente. A 

primeira é um desnível construído de acesso ao banheiro e a segunda é a construção de uma 

laje de circulação horizontal que possibilitou o acesso do PBC ao prédio sede da AHIMOR 

construído em 1975 (Figura 59).  

 

Figura 59: Planta 1° pavimento do PBC em 1998, hoje possui (a) desnível de acesso ao banheiro, (b) 

circulação horizontal para o prédio sede da AHIMOR. 

 
Fonte: Levantamento realizado por Áureo Farias, 1998 (Acervo AHIMOR). 

                                                      
36

 Levantamento realizado por Áureo Farias, 1998 (Acervo AHIMOR). 
37

 A Província do Pará. 20 de junho 1906. 
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 2° Pavimento 

 

No 2° pavimento em 1998, não tem indicativo da existência da escada em caracol 

que dava acesso à torre sul. Hoje existe um elevador, desativado, no vão de uma das torres 

que possibilitava a circulação do térreo ao 2° pavimento. Existia em planta, também a 

indicação de uma circulação vertical de acesso ao um mezanino extemporâneo, destruído por 

um incêndio em 2001, um banheiro, provavelmente inserido por uma reforma, além de um 

ambiente em alvenaria que não existia na inauguração do PBC (Figura 60).  

 

Figura 60: 2° pavimento do PBC em 1998, com (a) elevador, (b) escada de acesso ao mezanino, (c) 

banheiro, (d) alvenaria inexistente na inauguração. 

 
Fonte: Levantamento realizado por Áureo Farias, 1998 (Acervo AHIMOR). 

 

 Tipologia externa 

 

A inexistência de parte do 2° pavimento pode ser confirmada através de comparação 

entre imagens, assim como a atual circulação horizontal que permite acesso entre as torres da 

cobertura conforme (Figura 61).  

 

Figura 61: Elevação do PBC p/ Tv. Joaquin Nabuco, sendo(I) imagem antiga com (a) inexistência 

alvenaria do 2° pavimento,  (b) circulação horizontal entre as torres, e (II) imagem atual. 

   
Fonte: (I) Google imagens, (II) Acervo Felipe Melo, 2014. 

I II 
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Esta pesquisa não encontrou maiores detalhes sobre o ano de construção desses dois 

ambientes, o prolongamento do 2° pavimento mais a circulação horizontal entre as torres. É 

provável que estes tenham sido construídos por outro proprietário ou mesmo pelo próprio 

Carlos Brício da Costa, após a inauguração.  

A alvenaria do prolongamento do 2° pavimento é constituída em tijolo cerâmico de 

três furos (Figura 62a), iguais ao observado na alvenaria original das paredes da cobertura em 

elevação para a Av. Governador José Malcher (Figura 62b), indicando que provavelmente a 

alvenaria externa de todo o PBC possa ser constituída neste sistema. Os arcos acima das 

esquadrias na área em que ocorreu prolongamento são em tijoleira (Figura 62c) e 

possivelmente também os demais arcos originais do PBC, são constituídos do mesmo 

material.  

 

Figura 62: Tijolo de três furos em (a) prolongamento do 2° pavimento e (b) alvenaria original; (c) 

Arcos em tijoleira. 

      

 
Fonte: (a e b) Acervo Felipe Melo. (c) Acervo AHIMOR. 

 

 Sacadas do 1° e do 2° pavimento. 

 

O PBC possui cinco sacadas, sendo três voltadas para a Tv. Joaquin Nabuco, duas no 

1° pavimento, dentre estas a SC1 (Figura 63) e uma no segundo, além de mais duas voltadas 

para a Av. Governador José Malcher, uma em cada pavimento. Esta pesquisa não encontrou 

registro de intervenções nessas sacadas. Todas estas possuem vigas de sustentação na qual 

a b 

c 
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devido ao parcial colapso de uma dessas vigas foi possível observar a sua constituição e 

estimar o sistema estrutural da laje da sacada SC1 (Figura 64).  

 

Figura 63: Sacada SC1 no 1° pavimento do PBC. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo, 2016. 

 

Figura 64: Sacada SC1 com (I) perfil metálico da viga, da laje e tijolo; (II) perfil metálico da viga por 

outro angulo. 

   
Fonte: Acervo Felipe Melo. 

 

Executou-se um levantamento e secção longitudinal desta sacada SC1 na qual devido 

as observações visuais foi possível estimar que a constituição da estrutura da laje é em perfil 

metálico com capeamento em concreto e tijolos preenchendo vazios entre os perfis (Figura 

65). 

 

 

Viga colapsada 

Perfil metálico 

da viga 

Possível perfil 

metálico da laje 

Tijolo 
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Figura 65: Levantamento da sacada SC1 com (a) planta, (b) elevação frontal, (c) secção longitudinal. 

 
 

 
 

 
Fonte: (a, b, 

38
c) Levantamento realizado por Acervo Felipe Melo.  

                                                      
38

  Possivelmente ocorre o uso de perfis metálicos na posição transversal, preenchidos com capeamento em 

concreto e tijolos, assim como a utilização de camada de contrapiso. 

a 

b 
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A laje da sacada SC1 possui 0,30cm de espessura, na qual se presume a existência de 

até quatro fileiras de perfis metálicos, sendo dois longitudinais e outros dois na transversal. 

Esta estimativa ocorre devido aos perfis metálicos existentes nas vigas possuírem dimensões 

de 6cm de altura por 14cm de largura e 1,44m de comprimento e pela existência de fissuras ao 

longo de toda a extensão da sacada, característico da expansão oriunda da corrosão de perfil 

metálico. Nota-se também que além destes perfis, existem barras de ferro no interior da viga, 

como pode ser observado na parte colapsada da viga (Figura 66). 

 

Figura 66: Viga em concreto da SC1 com barras de ferros inseridas. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo. 

 

 Indicações para a 2° etapa. 

 

Diante do exposto sobre o resumo histórico do PBC (Figura 67), é excluído de 

qualquer realização de TND, as alvenarias correspondentes ao acréscimo do 2° pavimento, a 

área onde ocorreu incêndio e a circulação horizontal entre as torres da cobertura. Para as 

demais estruturas dos pavimentos não ocorre impedimento para a realização de TND. 

 

Figura 67: Fluxograma histórico sobre o PBC. 
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4. 1.3 Palacete Bolonha (PBO) 

 

O PBO possuiu diversos proprietários desde que foi a leilão em 1938. Estes 

realizaram diferentes modificações no palacete, como vedamento ou abertura de vãos. 

Entretanto a principal intervenção no PBO, foi à restaurativa que ocorreu a partir de agosto do 

ano 2000
39

. Para efeito de comparação entre os levantamentos internos do PBO, esta pesquisa 

se baseia pelo mais antigo encontrado que foi o realizado por Oliveira et al (1986) em 

contraste com o levantamento da Link Construtora da Amazônia em 2005, com a finalização 

da intervenção de restauro.  

 

 Pavimento térreo 

 

O pavimento térreo do palacete foi o local onde ocorreram as principais intervenções, 

em 1986 existia um portão de acesso ao PBO pela Av. Gov. José Malcher, também consta 

assinalado alguns ambientes como um depósito de lenha, um quarto de empregado, um 

ambiente semelhante a um banheiro, uma copa sem anotação de desnível e uma circulação 

vertical ligando o térreo ao 1° pavimento (Figura 68). 

 

Figura 68: Térreo do PBO em 1986, com (a) portão, depósito de lenha e quarto de empregados, (b) 

ambiente semelhante ao banheiro, (c) copa sem desnível, (d) circulação vertical. 

 
Fonte: Levantamento disponível em Oliveira et al (1986) (adaptado autor). 

 

Após restauração, o portão, o depósito de lenha e o quarto de empregados, foram 

transformados em um auditório. Na cozinha passou a funcionar uma recepção como novo 

                                                      
39

 Revista, Pará Onde, ed. 7, ano 2, outubro de 2001 
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acesso principal ao PBO. Uma nova circulação vertical composta por um elevador com 

escada de emergência foi construída onde ficava o ambiente semelhante ao banheiro, 

permitindo o acesso do térreo ao terceiro pavimento. Neste caso, modificando também a 

planta dos demais pavimentos. Na antiga copa o ambiente fora transformado em banheiros 

com divisórias em alvenaria, aparecendo anotado desníveis com a presença de degraus. Não 

ocorreram variações quanto ao desenho do antigo acesso social do palacete (Figura 69). 

 

Figura 69: Pavimento térreo do PBO, após restauração com (e) auditório, (f) recepção, (g) nova 

circulação vertical, (h) banheiro construído, (i) acesso principal. 

 
Fonte: Acervo Link Construtora da Amazônia (adaptado autor). 

 

O conjunto de escadas existentes no antigo acesso social do PBO é constituído em 

estruturas metálicas em perfil duplo T, que apoiam a laje em concreto do patamar (Figura 70). 

Este patamar possui piso em mosaico cerâmico na qual não se afirma nesta pesquisa, se a 

estrutura em que se encontra assentado é resultado de intervenção ou original. 

 

Figura 70: (a) Vigas metálicas, (b) Escadas e patamar de acesso principal ao PBO.  

  
Foto: (a, b) Acervo Felipe Melo.  

 

 

 

i 

a b 
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 1° Pavimento 

 

No 1° pavimento em 1986 (Figura 71) com a nomeação de lavabo, ainda existia uma 

circulação vertical com o térreo e o 2° pavimento, hoje extinto. O banheiro encontra-se com 

layout modificado, oque não necessariamente indica que podem ter ocorrido intervenções na 

estrutura de sua laje, na qual se presumi ser a imagem mostrada na Figura 08 do item 2.1.3.. 

Ao final do corredor de serviços existia um ambiente sem nomeação na qual foi construída a 

nova circulação vertical. Nota-se também a abertura de um vão provavelmente um óculo, no 

ambiente assinalado como escada. 

 

Figura 71: 1° pavimento do PBO em 1986, com (a) circulação extinta; (b) intervenções no banheiro; 

(c) ambiente sem nomeação, (d) abertura na parede. 

 
Fonte: Levantamento disponível em Oliveira et al (1986) (adaptado autor). 

 

Em 2004, já não constava a abertura do vão na parede, mas consta a anotação da 

circulação vertical conhecida como escada dos leões (Figura 72), que interligava o 1° ao 2° 

pavimento do palacete. Essa escada era uma reconstrução e foi possível graças às prospecções 

realizadas na parede que encontraram os vestígios do concreto do patamar
40

. Durante a 

restauração, esta escada foi removida. 

 

 

                                                      
40

 Entrevista concedida pelo Arquiteto e Urbanista Euller Arruda em 08-10-2015. 
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Figura 72: (I) com (e) desenho da escada dos leões em planta e vedação da abertura; (II) Escada dos 

Leões, removida durante restauro. 

   
Fonte: (I) Acervo Link Construtora da Amazônia (adaptado autor); (II) Acervo Fumbel. 

 

 2° e 3° Pavimentos  

 

Na planta de arquitetura desses dois pavimentos é possível notar pequenas mudanças 

na comparação do levantamento de 1986 com o de 2004, ainda vigente atualmente. Como no 

fechamento de um vão de óculo, o preenchimento da descontinuidade de uma parede e 

mudanças no corredor denominado de terraço, ambientes do 2° pavimento (Figura 73). 

 

Figura 73: 2° pavimento em (I) levantamento de 1986 com (a) vão, (b) parede com descontinuidade, 

(c) terraço. (II) levantamento de 2004. 

  

Fonte: (I) Levantamento disponível em pesquisa de Oliveira et al (1986) (adaptado autor).  

(II) Acervo Link Construtora da Amazônia, 2004 (adaptado autor). 

 

Para o terceiro pavimento consta a vedação de dois vãos na parede, mais a existência 

de um banheiro extemporâneo que possuía acesso a um quarto (Figura 74). Este quarto fora 

transformado em copa em 2004 (Figura 75), destaca-se também neste pavimento o restauro de 

uma laje de forro constituída em tela déployé existente no ambiente onde existia uma antiga 

capela conforme mostrado em Figura 08 no item 2.1.3. 

I II 

I II 
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Figura 74: 3° pavimento em (I) levantamento de 1986 com (d) vãos na parede; (e) banheiro com 

acesso ao quarto; (f) ambiente da capela. (II) levantamento de 2004. 

    

Fonte: (I) Levantamento disponível em pesquisa de Oliveira et al (1986), (adaptado autor).  

(II) Acervo Link Construtora da Amazônia, 2004 (adaptado autor). 

 

Figura 75: 3° pavimento com copa construída durante o restauro.  

 

Foto: Acervo Felipe Melo 

 

 Tipologia externa 

 

Para o 2° e 3° pavimentos em fotografia publicada em 1920 (Figura 76a), observa-se 

que existem dois terraços em que a laje do terceiro aparenta está apoiada sobre pilares, 

provavelmente em ferro fundido. Estes terraços foram vedados em ano não especificado por 

esta pesquisa (Figura 76b). É provável que a nomenclatura do levantamento de Oliveira et al 

(1986) apresentados em Figura 73 e 74, sejam o resultado de intervenção ocorrida e não o 

terraço original de 1920. 

 

 

 

a 
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Figura 76: (a) Terraços existentes no PBO em 1920; (b) imagem de 2014. 

   

Fonte: ( a ) A Semana, v.2, n°95, 1920; ( b ) Acervo Felipe Melo. 

 

As lajes desses terraços passaram por inúmeras intervenções até os dias atuais, seja 

pela a abertura e fechamento de vãos de circulação vertical inseridos provavelmente por 

algum proprietário (Figura 77)., seja pelo restauro que padronizou a vedação de todos os vãos 

nesses antigos terraços.  

 

Figura 77: Laje do antigo terraço no 2° pavimento com (a) intervenção em data e autoria não 

especificada; (b) piso atual. 

        

Fonte: (a) Acervo FUMBEL; (b) Acervo Felipe Melo, 2016. 

 

a b 

a b 
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 Cobertura 

 

Em relação à cobertura do PBO, de modo geral, a intervenção de restauro substituiu 

o madeiramento do telhado e das mansardas, assim como é notável modificações no 

revestimento em argamassa de toda a cobertura. Nesse pavimento, esta pesquisa não 

encontrou maiores detalhamentos sobre possíveis mudanças estruturais, logo o levantamento 

de 1986 é quase padrão ao realizado em 2004 (Figura 78). 

 

Figura 78: Planta da cobertura do PBO realizado em 2004.  

 

Fonte: Acervo Link Construtora da Amazônia, 2004 (adaptado autor). 

 

 Indicações para a 2° e 3° etapas. 

 

Pelo resumo histórico do PBO (Figura 79), se observa modificações nos ambientes 

internos que por sua vez indicam que a realização de TND não deve ocorrer em locais que 

possam ter sido vedados ou estruturalmente modificados como nos antigos terraços. 

 

Figura 79: Fluxograma histórico sobre o PBO.  
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4. 2 SEGUNDA ETAPA  

 

4. 2.1 Prédio da Folha do Norte (PFN) 

 

Nesta edificação foi utilizada apenas a TND de determinação da VPU por 

transmissão indireta nas paredes externas estruturais dos pavimentos e nos pisos das lajes 

originais das sacadas do 2° e do 3° pavimento. Devido à insegurança nas condições de acesso, 

não foi possível avaliar por meio das TND a estrutura constituinte do mirante assim como a 

superfície inferior das lajes das sacadas. Primeiro, em virtude do desenho estético irregular 

existente na sacada do 2° pavimento voltada para a Rua Gaspar Vianna, bem como pela altura 

desta e da sacada do 3° pavimento para a Av. Boulevard Castillo França em relação ao nível 

da rua (Figura 80). 

 

Figura 80: Sacadas do PFN em (a) 2° pavimento, (b) 3° pavimento. 

   
Fonte: Acervo Felipe Melo. 

 

4. 2.1.1 Pavimento térreo  

 

 Paredes externas 

 

As paredes externas deste pavimento possuem espessuras entre 60cm a 80cm, com 

revestimento de argamassa com acabamento superficial rugoso, o que restringiu em muitos 

locais a realização das medições de VPU. Em decorrência disto foram realizados apenas 02 

(dois) pontos de medição (Figura 81) por transmissão indireta, estes resultados são 

apresentados na Tabela 04. 

 

 

 

a b 
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Figura 81: Locais de medições no térreo do PFN. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo. 

 

Tabela 4: Resultados VPU – Paredes externas do Pavimento térreo – PFN 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

PONTO QUADRANTE RESULTADO 

U01 A03  1625 

U02 A04 750 

Média 1187,5 

Desvio Padrão 618,71 

 

Os resultados individuais de VPU das paredes externas variaram entre 750 a 1625 

m/s, com valor médio de 1187 m/s e desvio padrão foi de 618 m/s. Pelo fato do PFN ser a 

edificação de maior verticalidade de FB, com aproximados 26 metros de altura. Existem 

fortes indícios de que as paredes do térreo são constituídas em pedra argamassada, uma vez 

que o térreo das demais edificações, no caso o PBC e o PBO, são executados com esse 

sistema construtivo. 

 

4. 2.1.2 Primeiro Pavimento  

 

 Paredes externas 

 

Possuem espessura entre 60cm e 70cm, com revestimento liso em argamassa, o que 

possibilitou a realização de (04) quatro medições de VPU (Figura 82). As medições 

ocorreram nas paredes externas voltadas para a Rua Gaspar Vianna por meio de transmissão 

indireta. Os resultados são mostrados na Tabela 05. 
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Figura 82: Locais de medições no 1° pavimento do PFN. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo. 

 

Tabela 5: Resultados VPU das Paredes do 1° Pavimento doPFN. 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

PONTO QUADRANTE RESULTADO 

U03 A01 2200 

U04 B01 1280 

U05 D01 2390 

U06 E01 1574 

Média 1861,00 

Desvio Padrão 521,11 

 

Os resultados individuais de VPU das paredes externas variaram entre 1280 a 2390 

m/s, com valor médio de 1861 m/s e desvio padrão de 521 m/s. Estes valores estão dentro dos 

limites encontrados para as alvenarias de pedras argamassadas, entre 1200 e 2500 m/s 

(FAELLA et al ,2012) e 500 e 2000 m/s (BINDA et al, 2001). Contudo, não se pode afirmar 

que as paredes sejam de pedra argamassada porque os resultados de VPU das alvenarias de 

tijolos são muito semelhantes, conforme será discutido mais adiante. Não foi possível obter 

imagens de TIV que pudessem dirimir a dúvida do resultado numérico do teste ultrassónico.  

 

4. 2.1.3 Segundo Pavimento  

 

 Paredes externas e sacada (SC1) 

 

As paredes externas desse pavimento possuem espessuras entre 60cm e 70cm, com 

revestimento liso em argamassa enquanto que a sacada (SC1) existente  neste pavimento 

possui balanço de 80cm, por 2,45m de comprimento e laje em espessura de 12cm. Foram 

realizados nove (09) pontos de medições de VPU por transmissão indireta nas paredes e 
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outras duas no piso da laje da sacada (Figura 83) revestida por pastilhas hexagonais 

cerâmicas. Os resultados das paredes estão contidos em Tabela 06 e da sacada na Tabela 07. 

 

Figura 83: Locais de medições no 2° pavimento do PFN. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo. 

 

Tabela 6: Resultados VPU – Paredes do 2° Pavimento – PFN 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

PONTO QUADRANTE RESULTADO 

U07 B01 1587 

U08 D01 1674 

U09 E02 872 

U10 E03 1582 

U11 E06 815 

U12 E07 2250 

U13 E10 1907 

U14 E15 1672 

Média 1544,88 

Desvio Padrão 485,47 

 

Os valores individuais de VPU oscilaram dentro de um limite de 800m/s a 2250m/s, 

com valor médio de 1500m/s e desvio padrão próximo de 500 m/s. Resultados semelhantes ao 

do pavimento térreo. Contudo, não se podem distinguir as paredes de pedra e de alvenaria 

somente pelo resultado de VPU e não foi possível obter imagens conclusivas com a TIV. A 

dúvida foi dirimida pelas informações verbais prestadas pelo engenheiro Flávio Lobato
41

, no 

qual afirma que as alvenarias externas a partir do 1º pavimento são constituídas por tijolos 

cerâmicos.  

 

 

 

                                                      
41

 Conforme entrevista concedida pelo Engenheiro Civil Flávio Lobato em 09-05-2016. 
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Tabela 7: Resultados VPU – Sacada (SC1) do 2° Pavimento – PFN 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

PONTO QUADRANTE TIPO RESULTADO 

U15 C01 TI 3620 

U16 C01 TI 5260 

Média 4440,0 

Desvio Padrão 1159,66 

 

Esta sacada não possui cobertura e por estar sujeita a pluviosidade é possível que 

tenha sido executada com perfis metálicos preenchidos com tijolos e argamassa, semelhante 

ao existente nas sacadas do PBC. Outro aspecto que fortalece esta hipótese são os resultados 

individuais de VPU de 3600m/s e 5260m/s, com média de 4400 m/s. São valores da mesma 

ordem de grandeza dos que os obtidos para este sistema construtivo nas sacadas do PBC. 

 

4. 2.1.4 Terceiro Pavimento  

 

 Paredes externas e sacada (SC2) 

 

As paredes do 3° e último pavimento do PFN são as que possuem as menores 

espessuras em torno de 50cm a 60cm, com revestimento liso em argamassa. Ao todo nas 

paredes foram realizados 06 (seis) pontos de medições de VPU por transmissão indireta, 

conforme Tabela 08. Em relação à sacada (SC2) voltada para a Av. Boulevard Castillo 

França, esta possui piso em pastilhas hexagonais cerâmicas, com balanço máximo de 95cm, 

por 5,80m de comprimento e espessura da laje de 12cm. Nesta sacada foram realizados 03 

(três) pontos de medições de VPU sobre o piso, na superfície superior. Os locais de medições 

de paredes e sacada SC2 são mostrados em Figura 84 e os resultados da SC2 em Tabela 09.  

 

Figura 84: Locais de medições no 3° pavimento do PFN. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo. 
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Tabela 8: Resultados VPU – Paredes do 3° Pavimento – PFN 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

PONTO QUADRANTE RESULTADO 

U17 B01 1269 

U18 C01 857 

U19 D01 978 

U20 E03 1667 

U21 D18 1887 

Média 1331,6 

Desvio Padrão 440,21 

 

Essas paredes também possuem indicativos de serem constituídas de alvenaria de 

tijolos cerâmicos pela comparação dos valores individuais de VPU de 900m/s a 1800m/s, e 

pelo valor médio de 1300m/s e desvio padrão de 400 m/s. Para o qual, são semelhantes aos 

valores do 2° pavimento e ligeiramente inferiores aos registrados nas paredes do 1° 

pavimento. Contudo, a semelhança de valores de VPU não é o único fator para afirmar a 

constituição da alvenaria. A informação do engenheiro Flavio Lobato
42

 sobre a constituição 

das alvenarias externas do PFN ratifica os números das VPU.  

 

Tabela 9: Resultados VPU – Sacada (SC2) 3° Pavimento – PFN 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

PONTO QUADRANTE RESULTADO 

U22 B18 2560 

U23 C18 4850 

U24 D18 4660 

Média 4023,33 

Desvio Padrão 1270,84 

 

Os valores individuais de 2560m/s a 4850m/s, com média de 4023 m/s e desvio 

padrão de 1270m/s. São novamente semelhantes aos valores da sacada do 2° pavimento deste 

PFN e também das existentes no PBC. Logo, por possuírem a mesma função e estarem 

sujeitas a pluviosidade é provável que sejam constituídas no mesmo sistema com perfis 

metálicos cobertos com concreto e preenchidos com tijolos e argamassa. 

 

 Resumo das medições do PFN. 

 

Este resumo é realizado apenas para elementos estruturais possíveis de serem 

comparados nas três edificações. No PFN é possível em observar (Tabela 10) que nas paredes 

                                                      
42

 Conforme entrevista concedida pelo Engenheiro Civil Flávio Lobato em 09-05-2016. 



91 

 

do térreo ao terceiro pavimento, ocorreu recuo nos valores da média do VPU e do desvio 

padrão, a exceção é para a média do térreo. Ressalta-se que apesar deste recuo, os valores são 

muito próximos, não sendo possível apenas por esta análise identificar o tipo de estrutura 

constituinte das paredes. Fato este contornado, quando combinado o resultado das TND com 

as observações visuais e os registros das entrevistas ocorridas com profissionais que outrora 

foram direta ou indiretamente ligados as reformas ocorridas no PFN. Através desta união de 

dados foi identificado o tipo de sistema estrutural atual do PFN (Figura 85).  

 

Tabela 10: Resumo das medições em paredes do PFN. 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

Elemento  

estrutural 
Térreo 1° Pav. 2° Pav. 3° Pav Cobertura 

Paredes 
Externas 

Média 1187,5 1861 1544,88 1331,6 XX 

Desvio 618,71 521,11 485,47 440,21 XX 

Min - Max 750-1625 1280-2390 815-2250 857-1887 XX 

Espessura 60-80cm 60-70cm 60-70cm 50-60cm XX 

Sistema Construtivo 
Alvenaria  

pedra 

Alvenaria 

tijolos 
cerâmicos 

Alvenaria 

tijolos 
cerâmicos 

Alvenaria 

tijolos 
cerâmicos 

Estrutura Metálica / 

Concreto armado 

 

Figura 85: Sistema estrutural do PFN. 

 
Fonte: Felipe Melo, 2014.  
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Em relação às sacadas do PFN, os valores individuais mínimos e máximos, a média e 

o desvio padrão, apresentaram valores significativamente elevados (Tabela 11) e semelhantes 

aos resultados das sacadas do PBC e do PBO ao qual veremos mais adiante.  

 

Tabela 11: Resumo das medições nas sacadas do PFN. 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

Elemento estrutural 
SC1  

(2° Pav) 
SC2  

(3°Pav.) 

  
Sacadas 

  

Média 4440,0 4023,33 

Desvio 1159,66 1270,84 

Min - Max 3620-5260 2560-4850 

Dimensões 
(Balanço x Comprimento x Largura) 

0,80 x 2,45 x 0,12 0,95 x 5,80 x 0,12 

Tipo de piso 
Pastilhas hexagonais 

cerâmicas 

Pastilhas hexagonais 

cerâmicas 

Sistema Construtivo 
Perfis metálico / concreto 

/ tijolos e argamassa. 
Perfis metálico / concreto / 

tijolos e argamassa. 

 

4. 2.2 Palacete Bibi Costa (PBC)  

 

No PBC não há registros de intervenções restaurativas, havendo apenas intervenções 

pontuais em áreas localizadas, conforme discutido na 1° etapa desta pesquisa. Nos locais 

possíveis de serem analisados foram realizadas medições de VPU, esclerometria e capturas de 

imagens externas pela TIV sem aquecimento em elementos como paredes, lajes, vigas e 

sacadas.  

 

4. 2.2.1 Pavimento térreo 

 

 Paredes 

 

As paredes internas do pavimento térreo possuem espessura entre 50 e 60cm ao 

passo que as externas possuem entre 50cm e 70cm. Em ambos os casos, são paredes 

estruturais, revestidas por argamassa (reboco). Nas paredes internas e externas foram 

realizadas 03 (três) e 05 (cinco) medições de VPU, respectivamente (Figura 86). As medições 

foram obtidas por transmissão indireta e os resultados são mostrados na Tabela 12. 
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Figura 86: Locais de medições em paredes do térreo do PBC. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo. 

 

Tabela 12: Resultados VPU de Paredes do térreo do PBC. 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

PONTO QUADRANTE RESULTADO 

Parede Interna 

U01 D09 2090 

U02 C09 3240 

U03 C12 1183 

Média 2171,00 

Desvio Padrão 1030,00 

Parede Externa 

U04 A13 1256 

U05 E04 1751 

U06 D03 1301 

U07 F06 518 

U08 F07 1534 

Média 1272,00 

Desvio Padrão 465,75 

Média Geral 1430,00 

Desvio Padrão Geral 922,00 

 

Os resultados de VPU das paredes externas variaram entre 518 a 1751 m/s, com 

valor médio de 1272 m/s e desvio padrão de 465 m/s. Para as paredes internas as medições 

variaram entre 1183 e 3240 m/s, com valor médio de 2171 m/s e desvio padrão de 1030 m/s. 

Ao levar em consideração todos os resultados de VPU, das paredes externas e internas, o 

valor médio foi de 1430 m/s e o desvio padrão de 922 m/s.  

Os resultados estão dentro dos limites encontrados para alvenarias de pedras 

argamassadas entre 1200 e 2500 m/s (FAELLA et al,2012) e 500 e 2000 m/s (BINDA et al, 

2001) e semelhantes a VPU média de 1813 m/s das paredes de alvenaria de pedra do PBO do 

1º pavimento. Pelo fato do PBC possuir uma elevada verticalidade de aproximados 15 metros. 

É possível que as paredes do térreo tenham sido construídas em pedra argamassada. Fato este 
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confirmado pela aplicação de uma técnica moderadamente destrutiva em uma das paredes 

internas, identificado na Figura 86, na qual foi possível identificar pedras de arenito com 

argamassas de rejuntamento (Figura 87). A utilização desta técnica foi realizada em uma 

restrita área parcialmente deteriorada sem camada pictórica  

 

Figura 87: Parede interna do térreo do PBC com indicação de arenito e argamassa. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo, 2016. 

 

4. 2.2.2 Primeiro Pavimento 

 

 Paredes 

 

As paredes externas possuem espessura entre 50cm e 60cm, com revestimento em 

argamassa. Foram realizados onze medições de VPU por transmissão indireta (Figura 88) 

conforme Tabela 13. Não foram realizadas medidas de VPU para paredes internas em virtude 

do revestimento em madeira. 

 

Figura 88: Locais de medições em paredes do 1° pavimento do PBC. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo. 

Argamassa 
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Tabela 13: Resultados VPU – Paredes externas do 1° pavimento do PBC. 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

PONTO QUADRANTE RESULTADO 

U09 D05 978 

U10 E06 1652 

U11 F10 1668 

U12 F10 1332 

U13 F12 1366 

U14 F14 1794 

U15 F15 1020 

U16 F16 1704 

U17 D16 1183 

U18 D16 1721 

U19 C15 1741 

Média 1469,00 

Desvio Padrão 304,18 

 

Os resultados individuais encontrados foram entre 978 e 1794 m/s, com valor médio 

de 1469 m/s e desvio padrão de 304 m/s. Praticamente não há diferenças de resultados entre 

as alvenarias de pedra argamassa e as de tijolos cerâmicos, o que não permite somente através 

da VPU distinguir o sistema construtivo adotado por Francisco Bolonha. É necessária a 

confrontação de resultados de outras TND para ratificar as suposições dos resultados da VPU. 

No caso, a identificação do tipo de sistema adotado foi possível com imagens da TIV. É 

possível identificar na imagem capturada a presença de materiais retangulares e dispostos 

regularmente constituindo-se como alvenaria de tijolos cerâmicos nas paredes externas deste 

primeiro pavimento (Figura 89).  

 

Figura 89: TIV de Parede externa do 1° pavimento PBC. 

                                                                     
Fonte: Acervo Felipe Melo, 2016. 
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 Lajes internas 

 

O revestimento em madeira nas paredes do 1° pavimento possui uma finalidade 

estética, diferente do que ocorre com as lajes e os pisos internos do PBC, na qual a madeira 

possui uma função estrutural. No primeiro pavimento foram realizadas três medições de VPU 

por transmissão indireta nas lajes com piso em tabuado de madeira (Figura 90), conforme 

Tabela 14.  

 

Figura 90: Locais de medições em lajes internas em madeira do 1° pavimento do PBC. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo. 

 

Tabela 14: Resultados VPU – Lajes com piso em madeira do 1° pavimento – PBC. 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

PONTO QUADRANTE RESULTADO 

U20 D10 6730 

U21 D07 4710 

U22 E15 7300 

Média 6246,66 

Desvio Padrão 1360,96 

 

Os valores individuais são superiores aos índices máximos de 2400 e 1600m/s 

registrados em pesquisas de Rodriguez et al (2004; 2011), que ao utilizarem a VPU 

diretamente sobre estruturas de madeira obtiveram um diagnóstico de que velocidades 

superiores a 1900m/s apresentam bom estado de conservação da madeira e entre 1400 a 

1900m/s apresentam indícios de deterioração. Para a avaliação deste piso do primeiro 

pavimento do PBC os valores foram superiores a 4000 m/s, sugerindo excelente estado de 

conservação desse madeiramento e o apropriado uso de uma madeira de alta densidade para o 

sistema estrutural de pisos elevados. 
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 Lajes Externas (Pátio) 

 

Existem quatro lajes externas no 1° pavimento, todas descobertas, a maior delas é a 

do pátio da antiga entrada social do PBC, medindo 2,03m por 3,45m, em piso de tesselas de 

mosaico cerâmico, onde foram realizadas 05 (cinco) medições de VPU (Figura 91), todas por 

transmissão indireta sobre a superfície superior da laje (Tabela 15). 

 

Figura 91: Locais de medições em lajes externas do 1° pavimento do PBC. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo. 

 

Tabela 15: Resultados VPU – Laje do pátio do 1° pavimento do PBC. 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

PONTO QUADRANTE RESULTADO 

U23 B14 6270 

U24 B15 8000 

U25 AB/14-15 4880 

U26 A14 2750 

U27 A15 5800 

Média 5540,00 

Desvio Padrão 1928,19 

 

Esta laje, por ser uma área molhável e exposta às ações do intemperismo ao que tudo 

indica, deve ter sido executada com perfis metálicos preenchidos com tijolos e argamassa. Os 

resultados de VPU possuem valores entre 2000m/s a 8000m/s, com média de 5500 m/s e 

desvio padrão de 1928, indicando grande dispersão.  

 

 Sacadas (SC1, SC2, SC3) 
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Foram avaliadas as três sacadas deste 1° pavimento, sendo as sacadas SC1 e SC2 

voltadas para a elevação da Tv. Joaquin Nabuco e a SC3 para a Av. Governador José 

Malcher. Em todos os casos as lajes possuem 0,30cm de espessura. A sacada SC1 possui 

medidas de 1,25m x 5,26m, com piso em ladrilho hidráulico, conforme demonstrado em 

Figura 54 na primeira etapa. Nesta sacada SC1, foram possíveis à realização de medições de 

VPU na superfície inferior da laje. Diferente das medições realizadas nas sacadas SC2 de 

0,80m x 7,54m e a SC3 de medidas 0,50m x 1,83m, na qual foram efetuadas medições de 

VPU na superfície superior da laje. Estas duas últimas possuem pisos em tesselas de mosaico 

cerâmico. As medidas de VPU (Figura 92) foram obtidas por transmissão indireta e os 

resultados das três sacadas são expostos em Tabela 16. 

 

Figura 92: Locais de medições em sacadas do PBC. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo. 

 

Tabela 16: Resultados VPU – Sacadas (SC1;SC2;SC3) do 1° pavimento do PBC. 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

PONTO QUADRANTE RESULTADO 

SACADA – SC1 – Tv. Joaquin Nabuco 

U38 E03 3270 

U29 E04 6850 

Média 5060,00 

Desvio Padrão 2531,44 

SACADA – SC2 – Tv. Joaquin Nabuco  

U30 G13 1580 

U31 G12 2560 

Média 2070,00 

Desvio Padrão 692,96 

SACADA – SC3- Av. Governador José Malcher 

U32 E17 3910 

U33 D/E-17 2390 

Média 3150,00 

Desvio Padrão 1074,80 
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Por se tratar de uma área molhável e pelas suposições levantadas na primeira etapa e 

observações da sacada SC1, é possível afirmar que as lajes das sacadas foram todas 

executadas com perfis metálicos preenchidos com tijolos e argamassa, conforme mostrado na 

Figura 64 (I e II). E os resultados mínimos de 1500m/s e máximos de 6000m/s da VPU para 

as lajes das sacadas com média de 5060m/s (SC1), 2070m/s (SC2) e 3150m/s (SC3), 

demonstram ao menos para esta pesquisa, serem os valores padrões obtidos para este tipo de 

sistema construtivo.  

 

 Vigas 

 

Estas sacadas são apoiadas por vigas estruturais em concreto que estão em balanço, 

reforçadas com perfis metálicos engastados nas paredes, conforme mostrado na Figura 64 (II). 

Foram realizadas medições de VPU e de esclerometria nessas vigas para aferir seus resultados 

para este tipo de estrutura. Para a viga que entrou em colapso e se desprendeu parcialmente do 

corpo da sacada SC1, foram efetuadas duas medições de VPU por transmissão direta e uma de 

esclerometria diretamente no concreto nas áreas sem revestimento de argamassa. Para efeito 

de comparação foram realizadas outras duas medições de VPU e uma de esclerometria na 

viga adjacente à viga colapsada, também constituinte da estrutura da sacada SC1, mas com 

revestimento em argamassa integro. Os locais de medições são mostrados em Figura 93 e os 

resultados em Tabela 17.  

 

Figura 93: Locais de medições em vigas do térreo do PBC. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo. 
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Tabela 17: Resultados VPU –da Vigas do térreo do PBC. 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

VIGA – Desprendida da estrutura da SC1, sem revestimento 

PONTO QUADRANTE 
RESULTADO 

VPU IE 

IE01 F02 -- 28 

U34 F02 3140 -- 

U35 F02 3020 -- 

Média 3080,00 -- 

Desvio Padrão 84,85 -- 

VIGA – Anexa a estrutura (SC1), com revestimento 

PONTO QUADRANTE 
RESULTADO 

VPU IE 

IE02 E03 -- 12 

U36 E03 2000 -- 

U37 E03 2350 -- 

Média 2175,00  

Desvio Padrão 247,48  

 

Os resultados de VPU para as vigas referem-se a um concreto de boa qualidade com 

média de 3000m/s para a viga desprendida sem revestimento. Esses resultados de VPU são 

ratificados pela esclerometria, que indicou resistência à compressão deste concreto de 28 

Mpa, demonstrando a excelente qualidade deste material composto por cimento Portland, 

areia e o agregado graúdo de pedra britada de arenito ferruginoso.  

No caso destas vigas em balanço que suportam as sacadas, Francisco Bolonha não 

empregou perfis metálicos revestidos por concreto, como o fez no PBO. A razão é que os 

balanços das sacadas do PBC são muito maiores que as do PBO, 1,25 e 0,5m, 

respectivamente. Não seria possível suportar este balanço com os perfis metálicos disponíveis 

na época. Por esta razão, Bolonha utilizou uma disposição construtiva semelhante ao que hoje 

se define concreto armado. Construiu vigas de concreto com perfis metálicos dispostos na 

zona de tração da peça, o que faz com que o concreto e o perfil metálico trabalhem em 

conjunto para combater os esforços de flexão. Portanto, neste caso específico, pode-se atribuir 

a Francisco Bolonha um dos primeiros usos do concreto armado em elementos estruturais no 

Brasil, pois a construção do PBC data do começo do século XX, o que demonstra seu 

conhecimento técnico avançado para a época. 

No caso do concreto das vigas das sacadas do PBC, outro aspecto importante a ser 

ressaltado é que a produção de concreto na época era difícil do ponto de vista logístico. O 

cimento Portland era importado e não há relatos da extração regular de agregados miúdo e 

graúdo como areia e pedra britada ou seixo. Isto explica o fato de Francisco Bolonha ter 
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empregado fragmentos de arenito ferruginoso, rocha muito comum na região, para a produção 

do concreto dessas vigas (Figura 94).  

 

Figura 94: Viga colapsada da SC1, com detalhe do arenito do concreto. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo. 

 

Com relação à viga adjacente, com revestimento de argamassa integro (Figura 95), o 

valor médio de VPU foi de 2175 m/s, inferior ao da viga anterior sem o revestimento, com 

3000 m/s. A esclerometria também indicou um resultado de resistência à compressão muito 

inferior em comparação ao concreto da viga sem revestimento, no caso 12Mpa. A explicação 

para isto é que a redução tanto da VPU quando do IE se deve a presença do revestimento de 

argamassa no concreto, que reduz em maior proporção para a esclerometria porque sua ação é 

sobre a superfície do material enquanto que a onda ultrassónica avança mais profundamente 

na espessura do concreto. 

 

Figura 95: Viga adjacente, com revestimento e anexa a estrutura da sacada SC1. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo. 
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4. 2.2.3 Segundo Pavimento 

 

Para o segundo pavimento não foi possível avaliar as lajes internas constituídas em 

madeiramento, além das duas sacadas existentes, uma com vista para a Tv. Joaquin Nabuco e 

a outra para a Av. Governador José Malcher, somente foram realizadas avaliações nas paredes 

internas e externas por transmissão indireta. 

 

 Paredes  

 

As paredes deste segundo pavimento são estruturais com exceção das constituídas 

em tabique. As paredes internas possuem espessuras de 35cm e as externas 55cm, em ambos 

os casos com revestimento em argamassa, na qual foram realizados três medições de VPU por 

transmissão indireta nas internas e oito medições nas externas. As paredes não estruturais 

existentes neste segundo pavimento são em sistema de tabique e possuem espessuras de 

12cm, revestidas em argamassa. Nestas foram realizadas quatro medições de VPU por 

transmissão indireta. Os locais de medições estão contidos em Figura 96 e os resultados 

obtidos para as medições nas paredes internas e externas estruturais são descritas na Tabela 18 

e as não estruturais na Tabela 19. 

 

Figura 96: Locais de medições em paredes do 2° pavimento do PBC. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo. 
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Tabela 18: Resultados VPU das Paredes do 2° pavimento do PBC. 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

PONTO QUADRANTE RESULTADO 

Parede Interna – Estrutural 

U38 D13 1201 

U39 C11 1392 

U40 D / 06-07 1281 

Média 1291,33 

Desvio Padrão 95,91 

Parede Externa – Estrutural 

U41 A12 1163 

U42 A13 2050 

U43 C14 883 

U44 D17 1567 

U45 E/F – 17 2500 

U46 F16 1996 

U47 C07 2230 

U48 C08 2570 

Média 1869,88 

Desvio Padrão 613,02 

 

Os resultados da média de 1200m/s para as paredes internas e de 1800m/s para as 

externas estão muito próximos aos valores encontrados nas paredes do térreo e do primeiro 

pavimento, o que ratifica que não há diferenças de VPU entre as paredes de pedra 

argamassada e de tijolos. A identificação da tipologia do sistema construtivo empregado foi 

obtida pelas imagens da TIV, sem aquecimento, tomadas nas paredes externas deste segundo 

pavimento, nas quais é possível detectar a existência de tijolos devido à forma geométrica 

retangular existente e ao arranjo regular do assentamento destes tijolos (Figura 97). 

 

Figura 97: TIV de parede externa do 2° pavimento do PBC. 

                                                                        
Fonte: Acervo Felipe Melo, 2016. 
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Tabela 19: Resultados VPU das Paredes em tabique do 2° pavimento do PBC. 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

PONTO QUADRANTE RESULTADO 

U49 C05 1071 

U50 C07 2230 

U51 C08 2570 

Média 1957,00 

Desvio Padrão 785,90 

 

Nas paredes internas não estruturais em sistema de tabique (Figura 98), os resultados 

de VPU foram entre 1071 e 2570 m/s, com média de 1957 m/s e desvio padrão de 785 m/s. 

Assim como foi observado nas paredes de tabique do PBO, os resultados são menos variáveis, 

com desvios padrões na ordem de 500 a 700m/s, e mais elevados que nas paredes de alvenaria 

de pedra e de tijolos. 

 

Figura 98: (a) paredes em tabique do 2° pavimento do PBC, (b) detalhes da parede.

 
Fonte: (a,b) Acervo Felipe Melo, 2015. 

 

 Resumo das medições por em paredes externas e sacadas do PBC. 

  
É possível observar que diferente do que ocorreu nas medições por VPU nas paredes 

do PFN, no PBC os valores destas medições, tiveram a média aumentando gradualmente 

conforme altura do pavimento (Tabela 20), oque não ocorreu com o desvio padrão que 

reduziu.  

 

Tabela 20: Resumo das medições por VPU em paredes externas do PBC. 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

Elemento estrutural Térreo 1º Pav. 2º Pav. Cobertura 

  
Paredes 
Externas 
  

Média 1272 1469 1869 XX 

Desvio 465,75 304,18 613 XX 

Min – Max 518-1751 978-1794 883-2570 XX 

Espessura 50-70cm 50-60cm 55cm XX 

Sistema Construtivo 
Alvenaria 

pedra 
Alvenaria Tijolos 

Cerâmicos 3 furos 
Alvenaria Tijolos  

Cerâmicos 3 furos 
Madeira / Alvenaria 

Tijolos Cerâmicos 3 furos 
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O PBC não possuiu entrevistas com profissionais ligados a intervenções ocorridas, 

no entanto as observações visuais da primeira etapa em conjunto com as TND da VPU e as 

imagens da TIV foram suficientes para gerar um diagnóstico do tipo de sistema estrutural 

constituinte das paredes e lajes do PBC (Figura 99). 

  
Figura 99: Sistema estrutural do PBC. 

 
Fonte: Levantamento realizado por Corrêa Pinto (2010) (Adaptado). 

 

Para as sacadas (Tabela 21), os valores se apresentaram elevados, apenas a sacada 

SC2 registrou valores menores, provavelmente devido a aplicação da VPU em locais de baixa 

densidade como no intervalo entre os perfis metálicos. Com base nos resultados obtidos 

nestas sacadas, especialmente na SC1, pode-se observar que o sistema constituído em perfis 

metálicos com concreto e tijolos cerâmicos possuem valores em torno de 2 mil a 5 mil m/s. 

 

Tabela 21: Resumo das medições por VPU nas sacadas do PBC. 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

Elemento estrutural SC1 SC2 SC3 

  
Sacadas 

  

Média 5060,00 2070,00 3150,00 

Desvio 2531,44 692,96 1074,80 

Min – Max 3270-6850 1580-2560 2390-3910 

Dimensões 
(Balanço x Comprimento x Largura) 

1,25m x 5,26m x 

30cm 

80cm x 7,54m x 

30cm 

50cm x 1,83m x 

30cm 

Tipo de piso Ladrilho hidráulico 
Tesselas em 

mosaico cerâmico 

Tesselas em 

mosaico cerâmico 

Sistema Construtivo 
Perfis metálicos / 

concreto / tijolos e 

argamassa. 

Perfis metálicos / 

concreto / tijolos e 

argamassa. 

Perfis metálicos / 

concreto / tijolos e 

argamassa. 
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4. 2.3 Palacete Bolonha (PBO)  

 

4. 2.3.1 Pavimento térreo 

 

 Paredes  

 

As paredes internas e externas do pavimento térreo são estruturais, revestidas com 

azulejo e espessuras de 60cm a 80cm, respectivamente. Todas as medições de VPU foram por 

transmissão indireta, sendo realizados cinco pontos nas paredes externas e quatro pontos nas 

paredes internas (Figura 100), conforme mostrado na Tabela 22. Não foi possível obter 

imagens de TIV nas paredes do térreo devido ao revestimento em azulejo.  

 

Figura 100: Locais de medições em paredes do térreo do PBO.  

 
Fonte: Acervo Link Construtora da Amazônia (Adaptado). 

 

Tabela 22: Resultados de VPU -  Paredes externas e internas do Pavimento térreo do PBO  

Fonte: Felipe Melo, 2016  

Parede Externa 

PONTO QUADRANTE RESULTADO 

U01 AB/03 2410 

U02 BC/03 4910 

U03 CD/03 3110 

U04 E03 5030 

U05 F08 5380 

Média 4168,00 

Desvio Padrão 1320,27 
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Parede Interna 

U06 D06 3600 

U07 D04 6330 

U08 D/04-05 5730 

U09 F04 3600 

Média 4815,00 

Desvio Padrão 1424,18 

Média Geral (Paredes internas e externas) 4455,56 

Desvio Padrão Geral (Paredes internas e externas) 1322,29 

 

Os resultados de VPU, tanto das paredes externas quanto internas, foram entre 2400 

e 6330 m/s, com valor médio de 4.455 m/s. Não houve distinção de VPU entre as paredes 

externas e internas, mesmo com espessura das paredes serem distintas, 60 e 80 cm. O desvio 

padrão das medições das paredes externas e internas foi bastante elevado, na ordem de 1320 

m/s, tanto para as paredes externas quanto internas. 

No período construtivo em questão, as paredes do térreo de edificações de mais de 

um pavimento normalmente eram confeccionadas com pedra argamassada e com grandes 

espessuras entre 50cm a 1m (VASCONCELLOS, 1979).. Contudo, as medidas de VPU de 

4000 m/s estão muito elevadas e divergentes do encontrado no térreo do PBC e do PFN. E 

também na própria literatura, como nos resultados entre 400 a 900m/s para alvenarias de 

tijolos maciços e valores entre 500 a 2000m/s para estruturas em pedra (BINDA et al, 

2000;2001). No entanto em Faella et al (2012) apesar de terem sido obtidos valores de VPU 

entre 1200 a 2500 m/s para estruturas em alvenaria de pedra, neste caso esta pesquisa também 

registrou valores dentro de um intervalo entre 4000 a 5000m/s para colunas em pedra. O ideal 

seria a utilização de técnica moderadamente destrutiva, ou mesmo a integração com outras 

TND como a TIV, porem em ambos os casos não foi possível. 

Acredita-se que, independente dos resultados elevados de VPU para o pavimento 

térreo, as alvenarias desse pavimento do PBO sejam em pedra argamassada por duas razões. 

A primeira é que foram geradas imagens de TIV nas paredes do andar superior, o 1º 

pavimento (Figura 78 e 79), com aquecimento induzido nos locais das medições U21 e U22. 

Os termogramas dão indícios claros da presença de fragmentos de pedras nas paredes do 1º 

pavimento, o que vai de encontro aos padrões construtivos na época, mas estes resultados 

serão discutidos no item 4.2.3.2. Seria muito improvável que as paredes do pavimento 

inferior, no caso o pavimento térreo, tivesse sido executada com material diferente do 

pavimento superior. Acredita-se que o emprego de alvenaria de pedra argamassada, tanto no 

térreo quanto no 1º pavimento, seja por questões estruturais, tendo em vista a elevada 

verticalidade do PBO para a época, cerca de 22 metros de altura 
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O segundo aspecto é que o resultado elevado médio de 4455 m/s seja consequência 

das paredes do pavimento térreo terem sido revestidas com azulejos cerâmicos assentados 

com argamassa. O aumento da espessura das paredes com a aplicação de duas camadas de 

materiais de alta densidade e de maior homogeneidade como a argamassa de assentamento e 

as peças de azulejos possa ter proporcionado maior homogeneidade e continuidade às paredes, 

melhorando as condições de propagação da onda ultrassônica.  

O desvio padrão elevado é uma característica inerente das paredes de pedra 

argamassada, com uma configuração heterogênea devido à disposição aleatória dos 

fragmentos das pedras como também às suas dimensões, de tamanhos diversos e não 

padronizados. 

 

 Vigas e Marquise 

 

No pavimento térreo do PBO existem vigas internas e externas que apoiam a laje de 

uma marquise, nestas foram realizados medições por VPU e esclerometria (Figura 101). Para 

as vigas internas, existem duas no térreo, ambas revestidas em azulejo, de dimensões 20cm de 

base por 40cm altura, em uma delas, (Figura 102) foram realizadas 04 (quatro) medições de 

VPU por transmissão direta, conforme mostrado na Tabela 23. 

 

Figura 101: Locais de medições em vigas e laje de marquise do térreo do PBO. 

 
Fonte: Acervo Link Construtora da Amazônia (Adaptado). 
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Figura 102: Viga com revestimento em azulejo no térreo do PBO. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo. 

 

Tabela 23: Resultados de VPU para Viga interna do Pavimento térreo do PBO 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

PONTO QUADRANTE 
RESULTADO 

VPU (m/s) 

U10 D08 2430 

U11 D08 2500 

U12 D08 4260 

U13 D08 3070 

Média 3065,00 

Desvio Padrão 846,66 

 

As vigas, por serem elementos estruturais submetidos ao esforço de flexão, 

provavelmente devem ter sido executadas com perfis metálicos, envolvidos por concreto e 

revestidos com argamassa de assentamento e azulejo. Os resultados de VPU variaram entre 

2430 a 4260, com valor médio de 3000 m/s, e desvio padrão inferior aos das paredes, em 

torno de 800 m/s. Os valores elevados de VPU e o baixo desvio padrão são atribuídos ao fato 

da viga ser constituída provavelmente por perfil metálico em forma de duplo T, igual ao 

existente no patamar da escada social, mostrado na Figura 70 na primeira etapa. Este material 

possui características homogêneas e de alta densidade. 

Em relação a marquise, esta pode ser observada pela fachada externa do PBO, 

voltada para a Passagem Bolonha, cobrindo o antigo acesso de serviços deste palacete. Possui 

dimensões de 1,05m x 1,90m, com laje de 10cm de espessura, apoiada por duas vigas de base 

de 10 x 12cm (Figura 103). Foram realizadas 03 (três) medições de VPU por transmissão 

indireta e 02 (duas) de esclerometria na superfície inferior da laje da marquise, cujos 

resultados são mostrados na Tabela 24. 
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Figura 103: Marquise do PBO.  

 
Fonte: Acervo Felipe Melo, 2016. 

 

Tabela 24: Resultados de VPU e Esclerometria na Marquise do Pavimento térreo do PBO 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

Laje da Marquise do PBO 

PONTO 

VPU – I.E. 
QUADRANTE 

RESULTADO 

VPU (m/s) 
I.E.fck 

(MPa) 

U16 – E01 A03 1790 21 

U17– E02 A/03-04 1880 23 

U18 - E02 A03 3830 -- 

Média 2500 -- 

Desvio Padrão 1152,69 -- 

 

A esclerometria sobre o material da laje da marquise apontou resistências entre 21 e 

23 MPa e as medidas de VPU nos mesmos pontos foram entre 1790 e 3830 m/s. Os resultados 

indicam que a laje deve ser constituída por argamassa ou concreto armado com tela déployé. 

Outra possibilidade seria a marquise ser constituída por perfis, tubos ou trilhos metálicos 

envolvidos por argamassa ou concreto, com ou sem o uso de déployé.  

A primeira possibilidade é a mais coerente por dois motivos, o primeiro é o valor 

elevado de resistência à compressão obtida pela esclerometria, o que indica ser concreto ou 

argamassa. O segundo aspecto é que a marquise possui duas vigas de apoio engastadas na 

edificação, não sendo necessária a execução da laje com perfis metálicos.  

É possível que às vigas de apoio sejam constituídas por perfis metálicos envolvidos 

com argamassas, apesar de que os valores das duas medições de VPU por transmissão indireta 

(Tabela 25) não indicaram um material de alta densidade. A possibilidade do baixo valor de 

VPU é que tenham sido empregados perfis metálicos de dimensão reduzida em decorrência da 

pequena carga demandada pela laje da marquise.  
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Tabela 25: Resultados de VPU da Viga da Marquise do PBO 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

Viga da marquise do PBO 

PONTO QUADRANTE 
RESULTADO  

VPU (m/s) 

U19 A03 966 

U20 A04 1027 

Média 996,5 

Desvio Padrão 43,13 

 

4. 2.3.2 Primeiro pavimento 

 

 Paredes 

 

No primeiro pavimento foram realizadas 09 (nove) medições de VPU por 

transmissão indireta nas paredes externas e estruturais (Figura 104), de espessura de 80 cm, 

revestidas com argamassa (Tabela 26), além da captura de duas imagens pela TIV.  

 

Figura 104: Locais de medições em paredes do 1° pavimento do PBO. 

 
Fonte: Acervo Link Construtora da Amazônia (Adaptado). 
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Tabela 26: Resultados de VPU das paredes externas do 1° Pavimento do PBO 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

PONTO QUADRANTE 
RESULTADO 

VPU (m/s) 

U21*TIV F/10-11 567  

U22*TIV F09 1529 

U23 F08 1543 

U24 F07 2870 

U25 F07 3720 

U26 F06 2490 

U27 F06 710 

U28 F05 846 

U29 D10 2050 

Média 1813,54 

Desvio Padrão 1068,07 

 

Os resultados estão delimitados entre 567 a 3720 m/s, com valor médio de 1813 m/s 

e desvio padrão de 1.068 m/s, este bastante elevado, dando indícios de um material 

heterogêneo, inerente às alvenarias de pedra argamassada.  

De modo geral os valores de VPU das paredes do 1º pavimento foram inferiores ao 

do pavimento térreo, no qual foi suposto ser constituído de pedra argamassada. A diferença de 

VPU entre os dois pavimentos se deve ao fato das paredes do 1° pavimento não terem sido 

revestidas com azulejo e sim por uma argamassa de revestimento.  

Outro resultado obtido que ratifica a hipótese das paredes do 1º pavimento serem em 

alvenaria de pedra são as imagens obtidas pela TIV (Figura 105 e 106), com aquecimento 

induzido nos locais onde ocorreram as medições U21 e U22. Este aquecimento seguiu os 

critérios estabelecidos no item 3.2.2.2 da metodologia. A interpretação dos termogramas 

demonstra nitidamente fragmentos que aparentam serem pedras, envolvidos por argamassa, 

de formatos irregulares e tamanhos variados, semelhantes às pedras de arenito ferruginoso 

que foram e ainda são muito empregadas nas construções locais para fundações rasas e 

pavimentos de baixo custo.  
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Figura 105: Imagens obtidas por TIV das paredes do 1° pavimento do PBO (ponto U21). 

                                                                    
Fonte: Acervo Felipe Melo, 2016. 

 

Figura 106: Imagens obtidas por TIV das paredes do 1° pavimento do PBO (ponto U22). 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo, 2016. 

 

 Lajes Internas 

 

Na laje lateral
43

 do 1º pavimento (L1) foram realizadas 06 (seis) medições de VPU e 

nas lajes internas (L2, L3, L4) outras 13 (treze) medições, sendo todas por transmissão 

indireta sobre a superfície superior das mesmas. As lajes são revestidas por pastilhas 

hexagonais cerâmicas (L1) e cerâmica de formas variadas nas demais (L2, L3, L4). Os locais 

das medições são mostrados em Figura 107, enquanto que a Tabela 27 mostra os resultados de 

VPU nas lajes do 1º pavimento. 

  

                                                      
43

 Denomina-se como lajes laterais aquelas no corredor com piso em vidro do 1° pavimento e das lajes dos 

antigos terraços que existiam a partir do 2° pavimento, estes não avaliados.  
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Figura 107: Locais de medições em lajes internas do 1° pavimento do PBO.  

 
Fonte: Acervo Link Construtora da Amazônia (Adaptado). 

 

Tabela 27: Resultados de VPU das Laje lateral (L1) e internas (L2, L3, L4) do 1° 

Pavimento do PBO. 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

LAJE – L1 

PONTO QUADRANTE 
RSULTADO 

VPU (m/s) 

U30 F03 1428 

U31 F03 2110 

U32 F03 4710 

U33 E03 2060 

U34 E03 2670 

U35 E03 6690 

Média 3278,00 

Desvio Padrão 2016,54 

LAJE – L2 

PONTO QUADRANTE 
RSULTADO 

VPU (m/s) 

U36 E04 3320 

U37 E05 998 

U38 E06 1889 

U39 E05 1247 

U40 D05 3010 

Média 2092,8 

Desvio Padrão 1037,15 
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LAJE – L3 

PONTO QUADRANTE 
RSULTADO 

VPU (m/s) 

U41 B04 503 

U42 B06 1014 

U43 B07 872 

U44 C06 2770 

U45 A06 853 

Média 1202,40 

Desvio Padrão 896,27 

LAJE – L4 

PONTO QUADRANTE 
RSULTADO 

VPU (m/s) 

U46 A08 1115 

U47 B08 2080 

U48 C08 1476 

Média 1557,00 

Desvio Padrão 487,57 

Média Geral (L1,L2,L3,L4) 2148,00 

Desvio padrão geral (L1, L2, L33, L4) 1518,00 

 

De modo geral, os valores individuais de VPU das lajes (L1, L2, L3,L4) foram 

bastante variáveis, de 503 m/s a 6690m/s, com valor médio geral de 2.148 m/s. O Desvio 

padrão de 1518 m/s foi superior ao das paredes, o que se traduz em um material com 

características bastante heterogêneas. Na laje lateral (L1) as VPU variaram de 1428 a 6690 

m/s, com valor médio de 3.278 m/s, ao passo que as lajes internas (L2, L3, L4) variaram de 

503 a 3320 m/s, com desvios padrões entre 487 a 1037 m/s.  

De acordo com relatos do Eng. Marcos Oliveira
44

, engenheiro que participou da obra 

de intervenção de restauro do PBO, realizada no período de 2000 a 2005, os pavimentos deste 

palacete são constituídos de lajes duplas (Figura 108 a, b), armadas com tubos metálicos 

espaçados regularmente e telas duplas de metal déployé nas porções superior e inferior das 

lajes. A laje superior era apoiada sobre perfis I ou duplo T, tendo a função estrutural e 

constituindo como o assoalho do pavimento. A espessura, segundo o engenheiro, seria entre 

10 e 12 cm, com tubos metálicos inseridos no concreto com a função de combater o momento 

fletor secundário, pois o principal estaria sendo combatido pelos perfis I sob a laje superior. O 

espaçamento entre os tubos são de aproximadamente 15 cm. 

 

 

 

 

                                                      
44

 Entrevista concedida pelo Engenheiro Civil Marcos Oliveira em 30-06-2016. 
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Figura 108: Constituição das lajes internas do PBO, sendo (a) detalhe de arquitetura, (b) perspectiva.  

 

 
Fonte: Entrevista do Eng. Civil Marcos Oliveira (Desenho de Felipe Melo) 

 

A laje inferior tinha a função apenas de forro, sem a responsabilidade de sustentação 

de sobrecarga, tanto que é de espessura menor que a laje superior e possui também tubos 

metálicos inseridos no concreto com espaçamento maior entre os mesmos. Assim como a laje 

superior, possuía telas duplas de metal déployé nas partes superior e inferior de sua espessura.  

Contudo, o engenheiro não soube precisar a espessura da laje nem o espaçamento entre os  

perfis. A laje inferior constitui apenas o fechamento do caixão vazio para passagem de 

tubulações das instalações elétricas e hidrossanitárias. 

Outros relatos confirmam as informações obtidas pelo engenheiro Marcos Oliveira, 

como os registros fotográficos da FUMBEL no período delimitado da intervenção de restauro, 

nos quais é possível observar laje em concreto ou argamassa armada com tela de metal 

déployé, sustentadas por perfis metálicos do tipo duplo T. A fotografia da Figura 09 do item 

2.1.3 da revisão teórica é de uma laje localizada no piso do 1º pavimento, onde se encontra 

um banheiro que teve seu layout modificado, conforme mostrado na Figura 71 do item 4.1.3 

da primeira etapa.  

O Arquiteto Euller Arruda
45

 também menciona que no período do restauro após a 

retirada da escada dos leões (ver Figura 72-II) foi identificado no vão da laje do segundo 

                                                      
45

 Entrevista concedida pelo Arquiteto e Urbanista Euller Arruda em 08-10-2015. 

a 

b 
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pavimento, onde outrora existia a escada que ligava ao primeiro, a existência de lajes armadas 

com malha de metal déployé no piso do segundo pavimento.  

Conforme visto no item 2.2.1, era muito comum, tanto na Europa como no Brasil, o 

emprego de perfis laminados que funcionavam como vigotas de aço revestidas de concreto. A 

escolha do tipo de perfil era totalmente empírica e sem nenhum travamento lateral. Também 

era muito utilizado no começo do século XX lajes armadas com telas de metal déployé. O 

cálculo desta malha também era empírico, baseado na altura da laje e no momento atuante 

(NETO, 2005) 

No caso do PBO, ao invés de perfis metálicos, Francisco Bolonha teria empregado 

tubos metálicos, assim como armado as lajes com telas duplas de metal déployé. Em suma, 

Bolonha teria empregado dois sistemas construtivos distintos na época para a construção dos 

pisos elevados desta edificação. Como o critério de construção era baseado no empirismo e 

este engenheiro nunca tinha até então esta pesquisa não identificou o emprego de sistemas 

com perfis metálicos, concreto e tela déployé nos pisos elevados em outras de suas obras, é 

muito provável que o renomado engenheiro tenha optado pelo critério do excesso de 

segurança. 

Em comparação com o que vinha habitualmente adotando nas construções de grande 

vulto como exemplo o PFN e o PBC, Francisco Bolonha inovou, substituindo os tradicionais 

pisos elevados em tabuado de madeira, por um sistema hibrido constituído de perfis metálicos 

apoiando lajes com tubos metálicos revestidos com concreto armados com tela déployé. 

Entretanto, não se pode atribuir a Bolonha o uso de estruturas de concreto armado nessas lajes 

porque este sistema construtivo híbrido não é considerado como concreto armado, pois o 

combate dos esforços de flexão, principal e secundário, é exclusivo dos elementos metálicos, 

atuando o concreto apenas como elemento de proteção e assoalho do piso. As armaduras de 

metal déployé não absorvem os esforços de flexão nessa configuração construtiva elaborada 

por Francisco Bolonha. 

As VPU da laje lateral L1 foram muito elevadas, sendo relacionadas a um material 

de alta densidade como um concreto de excelente qualidade ou rocha. É muito provável que 

os locais de VPU entre 4500 e 7000 m/s foram obtidos pela presença em conjunto do concreto 

de alta qualidade da laje superior, um perfil metálico de sustentação e um tubo metálico 

inserido no concreto. 

Nas lajes internas (L2, L3 e L4), as VPU variaram entre 500 e 3000 m/s, valores 

inferiores aos obtidos na laje lateral. Possivelmente os resultados inferiores a 2000 m/s, que se 

traduzem em concretos de baixa qualidade estejam relacionados a locais onde não ocorre 
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concordância entre o concreto da laje superior, o tubo e o perfil metálico. Além disto, é 

possível que o piso cerâmico original já não esteja perfeitamente aderido a argamassa de 

assentamento e, consequentemente ao concreto da laje, configurando-se como uma região 

com presença de espaços vazios que reduzem em demasia a velocidade de propagação da 

onda. 

 

 Sacada (SC1) 

 

Na laje da sacada (SC1) localizada no primeiro pavimento, voltada para a Passagem 

Bolonha, foram realizados 03 (três) pontos de medições de VPU. As medições de VPU foram 

por transmissão indireta sobre a superfície superior da laje, que é revestida por pastilha 

hexagonal cerâmica. As dimensões das lajes são de 0,55m (balanço), 4,42m (largura) e 

espessura de aproximadamente 15 cm. Foram também realizadas medidas de avaliação da 

dureza superficial (esclerometria) da laje pela superfície inferior, revestida por argamassa. Os 

locais de medições de VPU e o IE da esclerometria são mostrados em Figura 109. Enquanto 

que seus resultados são descritos em Tabela 28. 

 

Figura 109: Locais de medições da sacada SC1 do 1° pavimento do PBO. 

 
Fonte: Acervo Link Construtora da Amazônia (Adaptado). 
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Tabela 28: Resultados de VPU e esclerometria da Sacada (SC1) do 1° Pavimento do PBO 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

PONTO QUADRANTE 

RESULTADO 

VPU (m/s) 
IE - fck 

(MPa) 

U49 - E03 A06 1103 3 

U50 - E04 A/06-07 1671 5 

U51 - E05 A05 4590 7 

Média 2454,67  

Desvio Padrão 1870,93  

 

Os valores obtidos oscilaram entre 1103 a 4590 m/s, com média de 2455 m/s e 

desvio padrão muito elevado, 1870 m/s. Em razão destas variações, supõe-se que o sistema 

estrutural empregado por Francisco Bolonha para a construção desta e também das demais 

lajes das sacadas existentes nesta edificação sejam semelhantes ao sistema estrutural misto 

empregado na laje da sacada do Palacete Pinho (Figura 16 e 17). A laje é constituída por 

perfis metálicos, intercalados por tijolos cerâmicos e recobertos por um capeamento de 

argamassa ou concreto. A VPU elevada pode ter sido obtida no local da presença do perfil 

metálico ao passo que VPU reduzida associada à presença de tijolos cerâmicos.  

A laje da sacada (SC1) é apoiada por pequenas vigas em balanço, revestidas por 

elementos decorativos em pedra (Figura 110). E provável que as vigas da sacada SC1 do PBO 

sejam constituídas por perfis metálicos envolvidos com concreto (Figura 111a), em virtude da 

existência deste tipo de disposição construtiva existente na sacada de outra edificação 

histórica da cidade construída no inicio do século XX (Figura 111b). Em suma, as lajes das 

sacadas seriam constituídas de perfis metálicos preenchidos com tijolos e capeadas com 

argamassas ou concreto, que por sua vez são apoiadas em vigas, também constituídas por 

perfis metálicos envolvidos com concreto.  

 

Figura 110: Viga revestida com pedra ornamental em sacada SC1 do PBO. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo, 2016. 
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Figura 111: (a) viga com perfil metálico e concreto; (b) Casarão histórico do inicio do século XX.  

  
Fonte: (a, b) Acervo Felipe Melo, 2016. 

 

Para os resultados do IE obtidos na superfície inferior da laje da sacada SC1 do PBO, 

se apresenta com resistências inferiores a 10MPa, o que está relacionado a um revestimento 

de argamassa de baixa resistência, presente no fundo da sacada. A esclerometria avalia a 

dureza superficial do material, cerca de 5cm de profundidade. O baixo IE também é atribuído 

à presença de tijolos cerâmicos nas lajes, colaborando com a hipótese das lajes das sacadas 

serem constituídas por um sistema estrutural misto. A hipótese baseia-se também no fato de 

Francisco Bolonha ter adotado esta disposição construtiva para as sacadas no PBC, construído 

praticamente no mesmo período do PBO.  

 

4. 2.3.3 Segundo Pavimento 

 

 Paredes 

 

No segundo pavimento foram realizadas capturas de imagens pela TIV e medições 

de VPU nas paredes externas e internas, estruturais e não estruturais. As paredes estruturais 

externas possuem espessura de 60cm e as internas de 50cm. As paredes não estruturais 

possuem espessura de 20 cm. Todas as paredes possuem acabamento liso proveniente do 

revestimento em argamassa. As medidas de VPU foram realizadas por transmissão indireta e 

imagens pela TIV através de aquecimento induzido da superfície, indicados na Figura 112. Os 

resultados são mostrados nas Tabelas 29 e 30. 

 

 

Sacada 
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Figura 112: Locais de medições em paredes do 2° pavimento do PBO. 

 
Fonte: Acervo Link Construtora da Amazônia (Adaptado). 

 

Tabela 29: Resultados VPU das Paredes estruturais, externas e internas,  

do 2° Pavimento do PBO 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

Parede Externa 

PONTO QUADRANTE 
RESULTADO 

VPU (m/s) 

U52 A04 1595 

U53 A05 1759 

U54 A07 1050 

U55 D11 1054 

U56 F10 3550 

U57 G/09-10 4100 

U58 G09 2830 

U59 F09 715 

U60 F07 393 

U61 F05 602 

Média 2142,00 

Desvio Padrão 1232,02 

Parede Interna 

PONTO QUADRANTE 
RESULTADO 

VPU (m/s) 

U62 D04 1496 

U63 D06 387 

U64 D07 527 

U65 E08 1775 

Média 1046,25 

Desvio Padrão 692,23 
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As paredes estruturais do 2° pavimento apresentaram valores de VPU médios de 

2142m/s e 1046m/s, respectivamente para as externas e internas. O desvio padrão dos 

resultados de ambas as paredes também foram elevados, em torno de 1200 m/s e de 700m/s. 

Os resultados da média e do desvio padrão foram semelhantes aos das paredes do 1° 

pavimento, ao qual se supõe serem em alvenaria de pedra. Contudo, os valores de alvenaria de 

tijolos e de pedra estão apresentando valores de VPU semelhantes. O teste ultrassônico não 

consegue distinguir uma da outra por conta do caráter heterogêneo.  

No entanto para este caso, acredita-se que as paredes do 2° pavimento tenham sido 

executadas em alvenaria de tijolo cerâmico por três razões. A primeira foi à detecção de 

elementos parecidos com tijolos (Figura 113) na alvenaria da parede externa nas 

proximidades do local da medição U61. As demais razões são de que o engenheiro Francisco 

Bolonha, a partir do 2° pavimento, tenha optado por este tipo de sistema estrutural em tijolos 

por conta da redução da carga sobre as paredes e pela facilidade de execução das paredes com 

tijolos cerâmicos em contraste com a alvenaria em pedra argamassada. 

 

Figura 113: Indicação de tijolo em alvenaria do 2° pavimento do PBO. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo, 2016. 

 

Neste 2° pavimento, existem paredes internas não estruturais de espessura de 20cm, 

nestas foram realizadas 06 (seis) medições de VPU (Tabela 30). Para estas paredes, 

especificamente nos locais das medições U68 e U69, existem indicativos de serem 

constituídas pelo sistema construtivo denominado tabique.  

 

 

 

Tijolos 
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Tabela 30: Resultados VPU das Parede interna não estrutural do 2° Pavimento do 

PBO 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

PONTO QUADRANTE 
RESULTADO 

VPU (m/s) 

U66 D04 1491 

U67 D/05-06 1791 

U68*TIV B07 2840 

U69*TIV C07 2100 

U70 B07 2440 

U71 C07 1490 

Média 2013,33  

Desvio Padrão 556,68 

 

Os valores individuais de VPU variam de 1490 a 2840 m/s, com média de 2013 m/s e 

desvio padrão de 556 m/s. Nesta parede, além da espessura menor, os resultados possuem 

menor variação e são mais elevados do que em relação as paredes de alvenaria de pedra e de 

tijolos. Na literatura, resultados bastante semelhantes de VPU em estrutura de madeira foram 

observados por Rodriguez Liñan (2004), com valores entre 1100 e 2400 m/s e por Beall 

(2002) e Bray (1992), com VPU entre 1000 a 2000 m/s. Outro aspecto é a uniformidade nos 

resultados de VPU, pois as características construtivas inerentes do sistema são de maior 

uniformidade em comparação a alvenaria de pedra e de tijolos.  

A captura de imagens de TIV com aquecimento no mesmo local onde foi realizado  a 

medição de VPU, U69 (Figura 114), é possível distinguir peças largas e retilíneas, 

características das tábuas de madeira que constituem o tabique.  

 

Figura 114: TIV com provável tabique em parede não estrutural do 2° pavimento do PBO. 

   
Fonte: Acervo Felipe Melo, 2016. 

 

 

 

 

 



124 

 

 Lajes Internas 

 

Nas lajes internas do 2° pavimento foram realizadas 14 (quatorze) medições de VPU 

na superfície superior das mesmas, que são revestidas por pisos compostos de pastilhas 

hexagonais cerâmicas. Foram também realizadas 03 (três) medições (E06, E07, E08) de 

esclerometria na argamassa que reveste a superfície inferior de uma das lajes internas (LE), 

onde outrora constava escada dos leões que descia ao primeiro pavimento. Os locais de 

medições são indicados em Figura 115. E os resultados das medições são apresentados na 

Tabela 31. 

 

Figura 115: Locais de medições em lajes internas do 2° pavimento do PBO. 

 
Fonte: Acervo Link Construtora da Amazônia (Adaptado). 

 

Tabela 31: Resultados de VPU e esclerometria  

das Lajes internas do 2° Pavimento do PBO 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

PONTO QUADRANTE 
RESULTADO 

VPU (m/s) / IE fck (Mpa) 

U72 C04 1113 -- 

U73 B07 1980 -- 

U74 B05 7690 -- 

U75 C05 523 -- 

U76 B08 2440 -- 
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U77 C08 4620 -- 

U78 B08 6250 -- 

U79 E10 1321 -- 

U80 E09 4420 -- 

U81 C09 1134 -- 

U82 C09 2590 -- 

U83-E06 D07 8030 8 

U84-E07 F07 5830 2 

U85-E08 D08 4070 4 

Média 3715,07  

Desvio Padrão 2511,74  

 

Admite-se a hipótese de Francisco Bolonha ter empregado no piso elevado do 2º 

pavimento o mesmo sistema construtivo do piso do pavimento inferior. As VPU da laje 

variaram entre 523 a 8030m/s, com valor médio de 3715m/s e desvio padrão de 2511m/s. Os 

resultados, apesar da grande variabilidade, condizem com um material de alta densidade como 

um concreto de excelente qualidade ou rocha. É muito provável que os locais de VPU entre 

4500 e 8000 m/s foram obtidos pela presença em conjunto do concreto de alta qualidade da 

laje superior, um perfil metálico de sustentação e um tubo metálico inserido no concreto. 

Associado a estes aspectos, o piso cerâmico nesta área pode estar bem aderido ao substrato. 

Os resultados inferiores a 2000 m/s, que se traduzem em concretos de baixa 

qualidade estão possivelmente relacionados a locais de não coincidência da laje superior com 

o perfil metálico e o tubo metálico.  

A esclerometria realizada na laje inferior nos pontos U83, 84 e 85 indicou um 

material de baixa resistência, mostrando incompatibilidade com as medidas de VPU. Há duas 

possibilidades que expliquem esses baixos valores e a incompatibilidade de resultados. A 

primeira é que a laje inferior é apenas de fechamento e forro, possua uma espessura inferior a 

10 cm, o que faz com que os resultados do IE sejam extremamente baixos por conta da falta 

de massa para reagir ao impacto do martelo do esclerômetro. A segunda é que o acabamento 

da laje deve ser um revestimento de argamassa ou gesso, o que se traduz em baixa resistência. 

Em suma, os resultados da laje do piso elevado do 2º pavimento apresentaram 

resultados muito semelhantes ao do 1º pavimento, dando indícios de ser o mesmo sistema 

construtivo. 

 

 Sacadas (SC2 , SC3) 

 

Na sacada SC2 foi possível realizar medições de VPU por transmissão indireta em 

seu piso e de esclerometria na superfície inferior da laje, ao passo que na sacada SC3 somente 
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ocorreu medições de VPU (Figura 116). A SC2 é voltada para a Passagem Bolonha, medindo 

0,55m (balanço) x 4,42m (Figura 117a). Enquanto que a SC3 é voltada para a Av. 

Governador José Malcher, medindo 1,70m (balanço) x 2,82m (Figura 117b). As lajes 

possuem espessura de 15cm. Os resultados das medições são mostrados na Tabela 32.  

 

Figura 116: Locais de medições em sacadas SC1 e SC2 do 2° pavimento do PBO. 

 
Fonte: Acervo Link Construtora da Amazônia (Adaptado). 

 

Figura 117: (a) sacada SC2, para a passagem bolonha. (b) sacada SC3, para a Av. Gov. José Malcher. 

           
Fonte: (a, b), Acervo Felipe Melo. 

 

a b 
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Tabela 32: Resultados de VPU e Esclerometria das Lajes das sacadas SC2 e SC3 do 2° 

Pavimento do PBO. 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

Sacada-SC2 

PONTO QUADRANTE 
RESULTADO 

VPU (m/s) IEfck (MPa) 

U86- IE09 A06 4740 3 

U87 A05 5510 -- 

U88- IE10 A05 6690 5 

Média 5646,66  

Desvio Padrão 982,15  

Sacada – SC3 

PONTO QUADRANTE 
RESULTADO 

VPU (m/s) 

U89 G10 1476 

U90 G/09-10 2080 

U91 G09 4550 

Média 2702 

Desvio Padrão 1628,66 

 

Os valores médios na ordem de 5600m/s e de 2700m/s das lajes das sacadas deste 2° 

pavimento assim como os desvios-padrões são semelhantes aos resultados encontrados nas 

medições das sacadas do 1° e 3° pavimento do PFN (itens 4.2.1.3 e 4.2.1.4) e do 1° pavimento 

do PBC (item 4.2.2.2). No PBC é evidente que as lajes das sacadas são constituídas por perfis 

metálicos revestidos com tijolos e concreto, uma vez que os perfis estão à mostra em 

decorrência de colapso parcial da estrutura de uma das sacadas. Os valores de resistência 

obtidos pelos IE entre 3 e 5Mpa, são atribuídos ao frágil revestimento de argamassa aplicado 

sobre a superfície inferior da sacada e a presença de tijolos cerâmicos neste tipo de sistema 

misto adotado para a laje. 

 

4. 2.3.4 Terceiro Pavimento 

 

 Paredes 

 

No terceiro pavimento foram realizadas medidas de VPU nas paredes externas e 

internas, estruturais e não estruturais (Figura 118). As paredes estruturais externas possuem 

espessura de 60cm e as internas de 0,50cm. As paredes não estruturais possuem espessura de 

20 cm. Todas as paredes possuem acabamento liso do revestimento em argamassa. As 

medidas de VPU foram realizadas por transmissão indireta e os resultados são mostrados na 

Tabela 33. 
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Figura 118: Locais de medições em paredes do 3° pavimento do PBO. 

 
Fonte: Acervo Link Construtora da Amazônia (Adaptado). 

 

Tabela 33: Resultados de VPU nas Paredes do 3° Pavimento do PBO. 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

Parede Externa Estrutural 

PONTO QUADRANTE 
RESULTADO 

VPU (m/s) 

U92 E04 612 

U93 B04 2500 

U94 A06 1770 

U95 A07 1961 

U96 D10 1095 

Média 1587,6 

Desvio Padrão 741,55 

Parede Interna estrutural 

PONTO QUADRANTE 
RESULTADO 

VPU (m/s) 

U97 D05 1303 

U98 D07 1092 

U99 D09 1256 

U100 C08 3250 

Média 1725,25 

Desvio Padrão 1020,52 

Parede Interna não estrutural 

PONTO QUADRANTE 
RESULTADO 

VPU (m/s) 

U101 D04 2780 

U102 B06 3630 

U103 B06 3730 

Média 3380,00 

Desvio Padrão 522,01 

 

As paredes estruturais do 3° pavimento apresentaram valores bastante semelhantes, 

entre 612 e 2500 para externas, e de 1092 a 3250 m/s para as internas, com valores médios 
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1587 m/s e 1725 m/s, respectivamente. Os desvios padrões foram de 741 e 1020 m/s, 

respectivamente. Os resultados são semelhantes aos encontrados para as alvenarias do 2º 

pavimento, que é constituída por tijolos cerâmicos, como também aos das paredes do 1º 

pavimento, construída em alvenaria de pedra argamassada. Contudo, é mais coerente afirmar 

que Francisco Bolonha tenha optado por este tipo de alvenaria de tijolos a partir do 2° 

pavimento por conta de redução de carga sobre as paredes e por questões de maior 

produtividade na execução da alvenaria de tijolos.  

As paredes internas não estruturais do 3º pavimento apresentaram valores individuais 

entre 2780 e 3730 m/s, com média de 3380 m/s e desvio padrão de 522 m/s. Assim como foi 

observado para o 2º pavimento, os resultados são menos variáveis, com desvios padrões na 

ordem de 500 m/s, e mais elevados que nas paredes de alvenaria de pedra e de tijolos. Pela 

similaridade nas características da VPU, pode-se afirmar que essas paredes internas não 

estruturais, de menor espessura, foram executadas em tabique. Resultados semelhantes foram 

obtidos no PBC para paredes internas de tabique.  

 

 Lajes Internas 

 

Nestas lajes do 3° pavimento foram realizadas medições de VPU (Figura 119) 

obtidas por transmissão indireta, sobre a superfície em piso cerâmico e em madeira. Os 

resultados são discutidos na Tabela 34. A exceção ao cálculo da média e do desvio padrão são 

os pontos U118 e U119, aplicados sobre pisos executados em madeira (Figura 120). 

 

Figura 119: Locais de medições em lajes internas do 3° pavimento do PBO. 

 
Fonte: Acervo Link Construtora da Amazônia (Adaptado). 
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Figura 120: Piso em madeira no 3° pavimento do PBO, onde foi realizado o ponto U118. 

 
Fonte: Acervo Felipe Melo. 

 

Tabela 34: Resultados de VPU das Lajes do 3° Pavimento do PBO. 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

PONTO LOCAL QUADRANTE TIPO RESULTADO 

U104 LA C09 TI 1091 

U105 LA C09 TI 3340 

U106 LA C09 TI 901 

U107 LA E08 TI 603 

U108 LA E09 TI 2250 

U109 LA E10 TI 1153 

U110 LA E09 TTI 2360 

U111 LA D09 TI 2140 

U112 LA D07 TI 1792 

U113 LA E07 TI 2470 

U114 LA F07 TI 4680 

U115 LA D/E07 TI 3610 

U116 LA E06 TI 3970 

U117 LA F06 TI 3160 

U118 LA B07 TI 9350 

U119 LA B04 TI 8970 

Média 2394,29 

Desvio Padrão 1234,10 

 

As VPU variaram de 603 a 4680 m/s, com média de 2394 m/s e desvio padrão de 

1234 m/s. Estes resultados são semelhantes aos dos demais pisos elevados. Admite-se que o 

piso do 3º pavimento seja o mesmo dos demais, ou seja, lajes duplas constituídas de tubos 

metálicos inseridos no concreto com tela déployé, sustentadas por perfis metálicos.  Nos 

locais onde a VPU foi superior a 3000 m/s atribui-se à coincidência de disposição do concreto 

de alta qualidade da laje superior, de um perfil metálico de sustentação e de um tubo metálico 

inserido no concreto. Associado a estes aspectos, o piso cerâmico nesta área está bem aderido 

ao substrato. Nos locais cujas as medições variaram entre entre 600 e 2000 m/s, é possível que 

não houve coincidência entre os três elementos acima mencionados e o piso cerâmico original 

já não esteja perfeitamente aderido a argamassa de assentamento. 
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Ressalta-se que as medições de VPUs extremamente elevadas para os pisos 

constituídos de tabuas e vigas transversais de madeira, cerca de 9000 m/s, assim como a 

uniformidade de resultados, ambas características associadas à densidade muito elevada da 

madeira e ao processo construtivo com este material.  

 

4. 2.3.5 Cobertura 

 

 Lajes 

 

No pavimento da cobertura do PBO, constituído em mansardas e mirante, foram 

realizadas 04 (quatro) medições de VPU (Figura 121). Estas medições foram por transmissão 

indireta sobre a superfície superior da laje, revestida com ladrilho hidráulico (Tabela 35). Esta 

laje é a que se localiza sobre a antiga capela que existia no 3º pavimento e teria sido 

executada com tela de metal déployé  conforme mostrado na (Figura 08). 

 

Figura 121: Locais de medições em lajes internas da cobertura do PBO. 

 
Fonte: Acervo Link Construtora da Amazônia (Adaptado). 
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Tabela 35: Resultados VPU da Laje da cobertura do PBO. 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

PONTO QUADRANTE VPU (m/s) 

U120 E10 4360 

U121 E08 8200 

U122 E06 3220 

U123 E05 5320 

Média 5275,00 

Desvio padrão 2130,56 

 

Os resultados variaram entre 3.220 e 8.200 m/s, com média de 5275m/s e desvio 

padrão muito elevado, 2130 m/s, apresentando resultados muito acima do que se obteve para 

os demais pavimentos e uma grande dispersão de resultados. Atribui-se os valores muito 

elevados ao ladrilho hidráulico. Como este revestimento é constituído por argamassa de alta 

resistência e elevada espessura, pode ter contribuído para propagação mais efetiva da onda 

sonora, elevando as VPU.  

 

 Resumo das medições do PBO. 

 

As paredes externas dos pavimentos do PBO apresentaram os mais elevados 

resultados de média e desvio padrão dos três prédios analisados (Tabela 36). Alguns fatores 

provavelmente contribuíram para esta questão. Primeiro o tipo de revestimento em azulejo do 

térreo. Em segundo, algumas paredes são mais espessas do que outras existentes no PFN e 

PBC. E por terceiro, o tipo de constituição em pedra. São fatores que possivelmente 

contribuem para os elevados valores registrados. 

 

Tabela 36: Resumo dos resultados em paredes externas do PBO. 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

Elemento estrutural Térreo 1o Pav. 2o Pav. 3° Pav Cobertura 

  
Paredes 
Externas 

  

Média 4168,00 1813,54 2142,00 1587,6 XX 

Desvio 1320,27 1068,07 1232,02 741,55 XX 

Min - Max 2410-5380 567-3720 715-4100 612-2500 XX 

Espessura 80cm 80cm 60cm 60cm XX 

Sistema Construtivo 
Alvenaria 

pedra 
Alvenaria 

pedra 

Alvenaria 

Tijolos 

Cerâmicos 

Alvenaria 

Tijolos 

Cerâmicos 

Madeira / 

Estrutura 

metálica 
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O uso em conjunto das TND com as observações visuais e os relatos das entrevistas 

foram fundamentais para a categorização do tipo de estrutura das paredes externas e das lajes 

que constituem o sistema estrutural do PBO (Figura 122). 

  

Figura 122: Sistema estrutural do PBO. 

 
Fonte: Levantamento realizado por Link Construtora da Amazônia (Adaptado). 

 

Em resumo aos resultados obtidos pela VPU para a estrutura das três sacadas 

analisadas do PBO (Tabela 37). Se observa valores elevados e semelhantes aos que foram 

registrados para estas mesmas estruturas no PFN e do PBC. 

 

Tabela 37: Resumo dos resultados em sacadas do PBO. 

Fonte: Felipe Melo, 2016. 

Elemento  
estrutural 

SC1 (1° Pav) SC2 (1° Pav) SC3 (1°Pav). 

  
Sacadas 
  

Média 2454,67 5646,66 2702 

Desvio 1870,93 982,15 1628,66 

Min - Max 1103-4590 4740-6690 1476-4550 

Dimensões 
(Balanço x Comprimento x 

Largura) 
0,55 x 4,42 x 0,15 0,55 x 4,42 x 0,15 1,70 x 2,82 x 0,15 

Tipo de piso 
Pastilhas hexagonais 

cerâmicas 

Pastilhas hexagonais 

cerâmicas 

Pastilhas hexagonais 

cerâmicas 

Sistema Construtivo 

Perfis metálico / 

concreto / tijolos e 

argamassa 

Perfis metálico / 

concreto / tijolos e 

argamassa 

Perfis metálico / 

concreto / tijolos e 

argamassa 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O engenheiro Francisco Bolonha é muito referenciado na literatura da cidade de 

Belém como um profissional que executou construções capazes de gerar debates na sociedade 

sobre a relação uso e modernidade que estas poderiam representar no contexto de suas 

inserções. A proximidade de Bolonha com a politica em virtude dos contratos de concessões,  

fez deste engenheiro o principal alvo de denúncias em jornais do inicio do século XX, 

justamente a sua fase de maior atuação profissional.  

As suas construções ainda existentes desse período na arquitetura de Belém é 

considerado como um legado de bom gosto eclético, singulares de um período de intensa 

riqueza que foi o ciclo econômico da Belle Epoque. Construções estas como o prédio do 

antigo jornal ―Folha do Norte‖ e os Palacetes Bibi Costa e Bolonha que se destacavam na 

paisagem urbana da cidade por suas verticalidades, nos três casos sempre com uma cobertura 

habitável em forma de torres ou mirantes que se tornaram um dos símbolos construtivos da 

arquitetura deste engenheiro.  

Francisco Bolonha utilizou o ferro em suas construções em diversas variantes que 

este material proporciona, desde instalações pré-fabricadas, importadas e instaladas em 

espaço local, até instalações hidráulicas internas e externas compostas por tubos de 

escoamento de água pluvial e detalhes de decoração presentes em gradis de portões e de 

coberturas como pináculos. Para além do decorativismo desse material, Bolonha o utilizou 

também de forma estrutural quando da introdução no interior das alvenarias e elementos de 

suporte das edificações. 

O PFN é o mais verticalizado das três edificações analisadas desta pesquisa com 

aproximados 26 metros de altura, e muito se especulou sobre a sua execução ter sido realizada 

em estruturas metálicas, no entanto seu sistema de piso original era constituído em barrotes de 

madeira e suas paredes externas em tijolos cerâmicos, sistemas tradicionais para o período de 

sua construção. Não foi possível identificar o tipo de sua fundação, do mesmo modo como 

não se pode autenticar como sendo originais as estruturas metálicas constituintes do mirante 

em sua cobertura, devido às reformas ocorridas nesta edificação a partir da década de 1970, 

apesar da similaridade existente com o uso de perfis metálicos e de telas de metal déployé nos 

Palacetes Bibi Costa e Bolonha. 

O Palacete Bibi Costa foi uma das obras mais relevantes de Francisco Bolonha, com 

verticalidade aproximada de 15 metros de altura, e volumetria, com sacadas construídas com 

balanços incomuns para a época. Seu pavimento térreo foi construído em alvenaria de pedra 
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argamassada e as demais paredes, no caso do 1º e 2º pavimento, em tijolos cerâmicos de três 

furos. Os pisos elevados internos foram construídos com o sistema convencional de tabuado 

de madeira. O caráter inovador nesta edificação foi o emprego de vigas de concreto armado 

para sustentação das sacadas de balanços superiores a 1 metro. Na época não era disponível 

no Brasil barras redondas para uso em concreto armado como conhecemos atualmente, então, 

Francisco Bolonha lançou mão de trilhos metálicos e posicionou-os na região de tração das 

vigas, construindo dessa forma elementos estruturais em concreto armado. O que era 

extremamente inovador e engenhoso para a época. 

O Palacete Bolonha, por também possuir elevada verticalidade com valores 

aproximados de 22 metros e executado em cinco pavimentos, fez com que o engenheiro 

Francisco Bolonha empregasse nos dois primeiros pavimentos alvenarias estruturais de maior 

espessura (70 a 80 cm) e construídas em pedra argamassada. Somente com a redução das 

cargas, a partir do 2º pavimento, é que as paredes foram construídas com alvenaria de tijolo 

cerâmico com espessuras de 60 cm.  

O caráter inovador nesta edificação foi o emprego de lajes duplas nos pisos elevados 

para a passagem das instalações elétricas e hidrossanitárias. Tecnologia construtiva mais 

avançada do que as registradas nos sistemas de pisos das outras duas edificações, o PFN e o 

PBC. No PBO, Francisco Bolonha não adotou o sistema construtivo de pisos em tabuados de 

madeira. Substitui-o pelo uso de um sistema híbrido que empregava lajes duplas constituídas 

por tubos metálicos envolvidos por concreto e armaduras de metal déployé. As lajes por sua 

vez eram sustentadas por perfis metálicos. A laje superior tinha a função estrutural e a 

inferior, de fechamento.  

Diferentemente das vigas de concreto armado das sacadas do PBC, o sistema de 

pisos elevados do PBO não pode ser considerado concreto armado porque a função de 

sustentação cabe exclusivamente aos perfis e tubos metálicos, tendo o concreto apenas a 

função de envolvimento, proteção e conformação do assoalho.  

As sacadas do PBO foram executadas por um sistema misto tradicional que 

empregava perfis metálicos, tijolos cerâmicos e um capeamento de argamassa. As vigas de 

apoio destas sacadas foram construídas com perfis metálicos envolvidos por concreto. Neste 

caso, como o balanço era menor que o do PBC, cerca de 50cm, não houve a necessidade de 

execução de vigas de concreto armado como fora empregado nas vigas de sustentação nas 

sacadas do PBC. 
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A marquise, sem carga estrutural e de pequena espessura, muito provavelmente fora 

executada por perfis, trilhos ou tubos metálicos envolvidos por concreto, sendo sustentados 

por duas vigas executadas com o mesmo principio construtivo. 

Em suma o PFN por ser o mais antigo de 1895 e o PBC construído quase dez anos 

depois entre os anos de 1904-1906. Apresentaram lajes separando pavimentos executadas em 

barrotes de madeira, no caso do PFN antes da intervenção, e alvenarias externas em tijolos de 

três furos, não fugindo ao tradicional padrão construtivo do período de suas execuções. 

Entretanto, estas duas primeiras edificações já demonstram o uso de estruturas metálicas, 

revestidas com concreto e tela déployé, como constituintes estruturais do mirante do PFN e 

das sacadas do PBC. 

O PBO por ser o mais recente dos três e a residência oficial do engenheiro Francisco 

Bolonha, possivelmente já utilizou desde o pavimento térreo, tijolos cerâmicos ou em forma 

de ―L‖ como constituintes da estrutura de alvenarias internas e externas, no entanto isto é 

apenas uma hipótese levantada.  

Portanto para esta pesquisa, a indicação para o sistema estrutural das três edificações 

investigadas, em parte está dentro dos padrões construtivos de edificações históricas 

executadas no final do século XIX e inicio do XX, com térreo em alvenaria de pedra 

argamassada, paredes externas em tijolos cerâmicos e as internas não estruturais em sistema 

de tabique. As estruturas externas expostas a pluviosidade apresentando serem constituídas 

em perfis metálicos com concreto e tijolos, sistema mais resistente e apropriado para a 

exposição às ações do intemperismo. Por outro lado, a exceção a estes resultados da 

investigação estrutural é o tipo de lajes estruturais internas do PBO, indicando ser o sistema 

estrutural mais tecnológico para as construções do período, em virtude que era comum que 

sistemas parecidos a este ocorressem apenas para as aéreas externas como sacadas e mirantes. 

O engenheiro Francisco Bolonha demonstra através destas três obras que tinha pleno 

domínio dos sistemas construtivos que vinham sendo empregados na época e sua capacidade 

de introduzir inovações tecnológicas, foi à chave para o reconhecimento de sua capacidade 

profissional, que refletiu na vultuosidade de suas obras, tanto do ponto de vista técnico quanto 

histórico. 

Em relação à utilização da metodologia das técnicas não destrutivas para 

caracterização de estruturas de edificações históricas, os resultados foram favoráveis à 

identificação do tipo de material constituinte das estruturas, especialmente quando utilizados 

de forma integrada com seus resultados sendo confrontados com observações visuais e o 

prévio estudo histórico das características das construções e das intervenções ocorridas. As 
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informações prestadas por técnicos envolvidos nas restaurações, os relatos fotográficos, a 

consulta aos projetos e até mesmo a presença de locais deteriorados que permitam a 

visualização dos materiais constituintes foram fundamentais para dirimir as dúvidas sobre os 

resultados obtidos com as TND. 

As estruturas com indicações de serem constituídas em perfis metálicos revestidos 

com concreto e tela déployé como no caso das lajes internas e da marquise do PBO e das lajes 

das sacadas das três edificações, apresentaram os valores mais elevados para a média da VPU 

entre 2000 a 5000m/s. Em seguida aparecem às médias das paredes com intervalos entre 1100 

a 1400m/s, ao qual supõe-se serem constituídas em pedra argamassada, excluindo-se neste 

caso os 4000m/s do térreo do PBO. Os resultados das médias do VPU ainda indicaram que 

estruturas em sistema de tabique registraram intervalos entre 1900 a 2800m/s. E alvenarias de 

tijolos cerâmicos com média de 1200 a 2100m/s. 

A VPU mostrou ser um promissor método na identificação dos materiais 

constituintes dos elementos construtivos. Entretanto, é necessário ressaltar que apesar dos 

valores supramencionados, na avaliação de alvenarias históricas, com alta heterogeneidade, 

como as construídas com pedra argamassada ou tijolos cerâmicos, o teste apresentou 

resultados muito próximos, limitando distinguir apenas numericamente as medidas de VPU 

entre os materiais. Tornando necessário o emprego de uma ou mais técnicas para 

complementar as informações para se obter resultados conclusivos, no térreo do PBC pode-se 

utilizar técnica moderadamente destrutiva,  no entanto seu emprego é restrito. No caso, a TIV 

e a esclerometria, na maioria dos casos, forneceram informações complementares, permitindo 

a identificação do sistema construtivo. 

O teste ultrassônico necessita ser previamente calibrado, ou seja, testado em sistemas 

construtivos ou componentes similares ao que se espera encontrar no edifico objeto da análise 

para que se tenha parâmetros numéricos de comparação.  

A homogeneidade ou não das estruturas e os tipos de materiais utilizados para 

revestimentos de paredes e pisos, provavelmente influenciaram em determinadas medições de 

VPU, de esclerometria e na captura de imagens pela TIV. Haja vista os elevados índices de 

VPU para as paredes revestidas em azulejo no pavimento térreo do PBO, de alguns pontos da 

parede externa do 1° pavimento do PFN com elevação para a Rua Gaspar Vianna. Os baixos 

índices esclerométricos da parte inferior das lajes das sacadas e das vigas do PBC, das lajes 

internas e das sacadas do PBO, e a indefinição sobre o tipo de material constituinte das 

paredes externas estruturais do 1° pavimento do PBO, na qual não foi possível realizar 

qualquer ensaio do tipo moderadamente destrutivo como extrações ou prospecções. Materiais 
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de maior densidade como o concreto e a madeira utilizada para fins estruturais possuíram 

respostas de médias para elevadas nas medições do VPU.  

O esclerometro possibilitou a obtenção de informações a respeito das superfícies das 

lajes, sacadas e marquises de modo a identificar o sistema construtivo. No entanto, este 

equipamento demonstrou não ser apropriado ao ser aplicado sobre superfícies com 

argamassas antigas, diferente de quando este é aplicado diretamente sobre o concreto ou seja, 

materiais de alta resistência mecânica tendem a possuir respostas mais significativas para este 

ensaio. 

Enquanto que em relação às imagens de TIV o ideal é sua utilização em superfícies 

com aquecimento natural, como utilizado nas paredes externas do PBC, em virtude de que 

possíveis aquecimentos mecânicos pela termografia ativa podem ocasionar aquecimentos 

diferenciados na superfície, gerando dúvidas quanto à interpretação das imagens obtidas pelo 

termograma. Em alguns casos a TIV, necessitou de aquecimento prévio do elemento 

construtivo para a obtenção das fotos como foi no PBO. Contudo, em muitos locais do PBO e 

do PBC, mesmo com o aquecimento, não foi possível a obtenção de imagens conclusivas. O 

equipamento empregado para o aquecimento foi um secador portátil de baixa potencia. 

Possivelmente, o uso de um sistema de lâmpadas incandescentes possibilite um aquecimento 

mais uniforme e um maior numero imagens para a avaliação. 

Em suma, as TND podem fornecer informações extremamente importantes e 

específicas sobre extensas áreas das edificações analisadas. Entretanto, necessitam ainda de 

pesquisas específicas e mais aprofundadas sobre cada técnica assim com o uso integrado 

delas. 

Que esta pesquisa sirva de incentivo a maiores estudos e detalhamentos sobre o uso 

de técnicas não destrutivas para a caracterização de estruturas de edificações históricas em 

especial a possível interferência de materiais argamassados como cimento Portland e a cal, 

assim como metais, rochas e a cerâmica, possam causar nos resultados destas técnicas, 

especialmente quando aplicados em edificações históricas na impossibilidade do uso de 

técnicas moderadamente destrutivas como forma de obter informações mais fidedignas. A 

avaliação para o uso destas técnicas na investigação do sistema estrutural das três edificações 

executadas por Francisco Bolonha demonstra diferentes respostas quanto à utilização de 

TND.  
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APÊNDICE I 

MODELO DE QUESTIONÁRIO 
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MODELO DE QUESTIONÁRIO PADRÃO APLICADO AOS ENTREVISTADOS 

 

1- Oque você conhece sobre a vida e obra do engenheiro Francisco Bolonha ? 

 

2- Oque você conhece sobre o histórico desta edificação ? (Folha do Norte, Palacete Bibi 

Costa, Palacete Bolonha). 

 

3- Você possui ou conhece alguém que possua algum documento ou imagem antiga sobre esta 

edificação ? (Folha do Norte, Palacete Bibi Costa, Palacete Bolonha). 

 

4- Oque você conhece sobre a originalidade do sistema estrutural desta edificação ? (Folha do 

Norte, Palacete Bibi Costa, Palacete Bolonha). 

 

5- Oque você conhece sobre os materiais que compunham a originalidade construtiva desta 

edificação ? (Folha do Norte, Palacete Bibi Costa, Palacete Bolonha). 

 

6- Você participou ou possui algum conhecimento sobre possível intervenção nesta edificação 

? (Folha do Norte, Palacete Bibi Costa, Palacete Bolonha). 

 

 

 

 


