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RESUMO   
 

O uso do ferro na arquitetura intensificou-se a partir da segunda metade do século 

XVIII na Europa, e sua influência estendeu-se a vários países em crescimento, como 

o Brasil. A instalação de edifícios de fácil construção, como os metálicos, foi 

necessária, e considerada sinal de modernidade por ser de simples montagem e 

transporte. Mesmo possuindo valor histórico, tecnológico e arquitetônico, muitos 

desses edifícios não existem mais, pois não foram poupados nos diversos processos 

de grandes transformações por que passam várias cidades brasileiras, como Belém, 

que possui grande número de exemplares de edificações em ferro, inclusive os três 

únicos chalés inteiramente de ferro do país, construídos segundo o Sistema Danly, 

da fábrica belga Forges d’Aiseau. Um deles, o chalé IOEPA, encontra-se 

desmontado, sem documentação atual do seu estado de conservação e da 

quantidade de peças ainda existentes. Vários componentes arquitetônicos foram 

perdidos ou danificados pelo armazenamento incorreto, expostos às intempéries e 

submetidos à corrosão crescente. Este é um exemplar único e sua importância 

histórica e arquitetônica deve ser assegurada. O objetivo desse estudo é propor 

subsídios para a salvaguarda da arquitetura de ferro no Brasil. O chalé IOEPA foi 

escolhido como modelo de aplicação da pesquisa por ser o exemplar ideal, já que se 

encontra desmontado e em alto nível de degradação. A metodologia do estudo 

abrange duas frentes de pesquisa: documental e tecnológica. A pesquisa 

documental abrange a aquisição de dados métricos e quantitativos. O 

processamento das informações coletadas, utilizando métodos tradicionais de 

documentação aliados às tecnologias CAD, visa auxiliar a remontagem virtual do 

edifício, identificando a quantidade de peças existentes, assim como balizar os 

processos restaurativos, no que se refere às áreas afetadas por intempéries e o 

número de réplicas necessárias. A pesquisa tecnológica está dividida em três 

etapas. A primeira referente à análise da caracterização física, química e 

mineralógica de amostras de peças metálicas e de camadas de revestimento, 

utilizando os seguintes ensaios laboratoriais: densidade pelo picnômetro de 

Hubbard, tração, MEV, DRX, microscopia ótica e fluorescência de raios-X. A 

segunda refere-se à avaliação estrutural do edifício por meio do FTOOLS; e a 

terceira ao diagnóstico e propostas restaurativas. Como resultados da 

documentação foram desenvolvidos para 1.785 peças, desenhos, fichas cadastrais, 
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projeto de montagem, reconstituição virtual auxiliada por tecnologias CAD. Por meio 

da pesquisa tecnológica  determinaram-se as propriedades físicas do ferro, a cor de 

tinta utilizada, a composição química e mineralógica da liga metálica e das camadas 

de proteção; o diagnóstico e as diretrizes restaurativas. Devido ao desenvolvimento 

deste estudo, foi possível concluir que a metodologia aplicada pode ser utilizada em 

diversos edifícios metálicos, pois auxiliou na comprovação de que o chalé IOEPA 

pode ser remontado baseado nas informações coletadas e processadas. 

 

Palavras-chave: arquitetura de ferro, chalés, Forges d’Aiseau, restauro, 

remontagem. 
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ABSTRACT 
 

The use of iron in architecture was intensified on the second half of the 18th century 

in Europe, and its influence achieved several countries in growth, such as Brazil. The 

installation of buildings of easy construction, such as metallic ones, was necessary 

and considered a sign of modernity for being of simple assembling and 

transportation. Even though metal buildings have historical, technological and 

architectonic values, many of them do not exist anymore. They were not spared from 

several changes Brazilian cities went through, such as Belém. Belém has a great 

number of iron buildings, including the only three chalets entirely made of iron in the 

country, constructed according to the Danly system, from the Belgian factory Forges 

d’Aiseau. One of them, the IOEPA chalet, is disassembled, without actual 

documentation of its state of conservation and the number of existing architectural 

components. Several pieces were lost or damaged due to incorrect storage, 

exposition to weathering, and submitted to increasing corrosion. It is an unique 

building and its historical and architectonical importance needs to be reassured. The 

objective of this study is to propose subsides to the safeguard of iron architecture in 

Brazil. The IOEPA chalet was chosen as a model to the application of the research, 

since it is disassembled and in high level of corrosion. The methodology applied has 

two approaches: documental and technological. The documental research covers the 

acquisition of metric and quantitative data. The processing of the collected data was 

developed by using traditional methods of measurement allied to CAD technologies, 

aiming the virtual reassembling of the building, the identification of the quantity of 

existing pieces, and to guide restoration processes of areas affected by weathering 

and the number of necessary replicas. The technological research is divided in three 

steps. The first is referred to the analysis of physical, chemical and mineralogical 

characterization of samples of iron and layers of coverage, using the following 

laboratorial analysis: density by Hubbard’s method, traction, SEM, XRD, X-ray 

fluorescence, and optical microscopy. The second step consists on the evaluation of 

the building’s structures using FTOOLS, and the third covers the diagnosis and 

restoration guidelines. As results of the documentation process it was developed 

drawings and information charts for 1.785 architectural components; reassembling 

project; and virtual reconstitution using CAD technologies. Through the technological 

research, it was possible to determine the chemical and mineralogical composition of 
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the iron and layers of coverage, the color of paint used on the chalet, diagnosis, and 

restoration guidelines. Due to the development of this study, it possible to conclude 

that the applied methodology can be used on different iron buildings, since it aided 

proving that the IOEPA chalet can be reassembled based on the collected and 

processed data.  

 
Key-words: iron architecture, chalets, Forges d’Aiseau, restoration, reassembling. 
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O uso de elementos de ferro é bastante antigo e seu emprego mais comum 

era em reforços de construções, tirantes e peças para consolidar paredes, o que o 

caracterizava como um material secundário ou de apoio nas construções. As 

técnicas da utilização do ferro já existiam desde as civilizações clássicas, mas só 

foram desenvolvidas em maior quantidade no Ocidente a partir da Revolução 

Industrial, permitindo aumentar a quantidade e a qualidade da produção dos metais, 

além de diminuir o seu custo.  

O ferro teve papel de destaque não apenas na construção, mas em todo o 

processo da Revolução Industrial e das transformações que ocorreram a partir da 

segunda metade do século XVIII e durante todo o século XIX. Este material 

desempenhou papel importante em numerosos setores, tais como na construção, na 

confecção de variados tipos de máquinas, tomando parte no processo de produção 

de inúmeros produtos industrializados, e no desenvolvimento do transporte 

ferroviário, em que era empregado em trilhos, locomotivas e vagões, em edificações, 

entre outros, consequentemente mudando as inter-relações entre regiões e países.  

Edifícios inteiramente metálicos começaram a ser construídos, e assim, surge 

a “arquitetura do ferro”1, importada da Europa para diversos países, como o Brasil, 

para suprir a demanda das grandes transformações pelas quais diversas cidades 

estavam passando. Entretanto, representou pequena proporção na grande 

quantidade de edificações feitas na época, mas nem por isso de pouco valor.  

Mesmo possuindo valor histórico, tecnológico, social e arquitetônico, muitos 

dos edifícios metálicos importados não existem mais, não tendo sido poupados nos 

diversos processos de grandes transformações por que passam várias cidades 

brasileiras, como Belém, capital do Estado do Pará.  

Devido ao grande crescimento da cidade durante o ciclo da borracha, Belém 

importou diversos exemplares de edifícios metálicos, sendo caracterizada como a 

cidade de maior número de patrimônio arquitetônico em ferro remanescente do país, 

inclusive possuindo as únicas três construções residenciais metálicas2, conhecidas 

como os chalés de ferro.  

Os chalés de Belém são os únicos no Brasil que se constituem inteiramente 

em ferro3, e são o da Universidade Federal do Pará (UFPA), o do Bosque Rodrigues 

                                                 
1 KUHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização, p. 304.  
2 SILVA, Geraldo Gomes da. Arquitetura de ferro no Brasil, p 20.  
3 GOMES, Geraldo Gomes da, op.cit., p 30.  
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Alves, e o da antiga Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA), todos construídos 

segundo o sistema Danly, provenientes da fábrica belga Forges d’Aiseau.  Esse 

sistema consiste na utilização do ferro como material quase exclusivo em uma 

construção, presente nas estruturas, nas vedações, forro e telhas. É um sistema 

essencialmente industrial e estandardizado, em que todos os elementos 

arquitetônicos são feitos por meio de gabaritos e prensas.  

Destes chalés, dois já passaram por processo de documentação e também de 

restauração. Entretanto, o chalé IOEPA foi desmontado para dar lugar a um edifício 

novo, e permanece aguardando por solução definitiva, com recuperação e nova 

utilização, há mais de vinte anos. Havia a necessidade de dar nova utilização para o 

edifício e desenvolver novo projeto de restauro e remontagem.  

O objetivo deste estudo é propor subsídios para a salvaguarda da arquitetura 

de ferro no Brasil, que vem desaparecendo ao longo dos anos, abrangendo métodos 

de documentação aliados à restauração científica. O chalé IOEPA foi escolhido 

como modelo na aplicação desse método, por ser o exemplar ideal, já que se 

encontra desmontado, sem documentação, mal acondicionado e em crescente nível 

de degradação.  

O estudo proposto abrange duas frentes de pesquisa: documental e 

tecnológica/ restaurativa.  

A pesquisa documental refere-se à aquisição de dados para a documentação 

do edifício e foi desenvolvida em duas etapas: pesquisa histórica e levantamento 

físico-cadastral e fotográfico. A pesquisa histórica foi direcionada à coleta de dados 

sobre a produção, comercialização e exportação internacional, até a chegada dos 

produtos metálicos no Brasil, principalmente na cidade de Belém, abrangendo as 

construções em ferro, especialmente os chalés. Esta pesquisa foi baseada em 

fontes bibliográficas, iconográficas, e nos arquivos e relatórios da época.  

O levantamento físico-cadastral e fotográfico foi realizado com o intuito de 

gerar uma série de produtos gráficos (contendo as formas, as medidas e o 

posicionamento dos objetos no edifício, visando uma possível remontagem) e, são 

essenciais para restituições de edificações e futuras intervenções, permitindo a 

visualização de diversos detalhes, facilitando o planejamento de eventuais 
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alterações a serem executadas4. As informações coletadas durante a pesquisa 

foram processadas por meio das tecnologias digitais: CAD (AutoCAD), de edição de 

texto (Microsoft Word) e tratamento de imagens (PhotoShop).  

 A pesquisa tecnológica está dividida em três etapas. A primeira refere-se à 

análise da caracterização física, química e mineralógica da liga metálica, da camada 

de revestimento e do extrato corroído. A caracterização física consiste na 

investigação acerca das características do ferro, analisadas por meio da densidade 

(pelo picnômetro de Hubbard), nos ensaios de tração e microscopia ótica; das 

camadas de revestimento e extrato corrosivo analisados por meio do microscópio 

ótico, MEV e DRX.  

 A análise da composição química foi feita por meio do MEV, com sistema de 

energia dispersiva (análise semi-quantitativa), e através da Fluorescência de Raios-

X. Por meio da caracterização mineralógica foi possível identificar a composição da 

liga metálica, prováveis agentes de degradação e camadas de revestimento com a 

utilização do DRX. A coleta de amostras foi realizada nas peças metálicas em boas 

condições e também naquelas que já sofreram algum tipo de alteração.  

A segunda etapa da pesquisa tecnológica está relacionada à avaliação 

estrutural dos componentes arquitetônicos, auxiliada pelo software FTOOLS, 

visando avaliar as condições das estruturas no que se refere à remontagem do chalé 

e à realização das suas funções originais em propostas.  

A última etapa da investigação tecnológica corresponde à verificação de 

técnicas de restauração de ferro de modo a propor processos restaurativos 

adequados para as peças metálicas, balizados nas teorias do restauro e em 

intervenções realizadas em edifícios metálicos. 

A recuperação do chalé IOEPA, assim como a conservação dos edifícios 

metálicos, é muito importante não só para a preservação do monumento, mas 

também para a preservação da história, já que se caracterizam como exemplares 

únicos. Os edifícios representantes da arquitetura do ferro são testemunhos 

relevantes do desenvolvimento da história, da técnica, de métodos construtivos e da 

estática. Essas edificações trazem, em sua concepção, inovações formais, espaciais 

e tecnológicas que devem ser preservadas5.  

                                                 
4 OLIVEIRA, Mário Mendonça de. A documentação como ferramenta de preservação da 
memória, p.29.  
5 KUHL, Beatriz Mugayar, op. cit. (2008), p. 327.  
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 A revisão bibliográfica foi direcionada à coleta de dados sobre a produção do 

ferro durante o século XIX, abrangendo características e possíveis patologias. 

Buscou-se também informações sobre comercialização e exportação internacional 

dos elementos metálicos, a utilização na arquitetura, e a sua influência nas 

construções brasileiras do século XIX e início do XX. A coleta de dados foi baseada 

em fontes bibliográficas e iconográficas.   

2.1. O FERRO: PRODUÇÃO E CARACTERÍSTICAS 

 Este item visa discutir brevemente a produção do ferro, suas características 

como elemento químico e mineral, além da sua classificação para utilização nas 

construções.  

2.1.1. Produção 

O ferro de origem meteórica era o único metal disponível até, 

aproximadamente, o quarto milênio a.C, caracterizando-se pela única forma que o 

ferro puro ocorria na natureza, utilizado em pequenas quantidades. Entretanto, por 

volta do terceiro milênio a.C., o homem desenvolveu técnicas de extração e da 

fundição deste metal, difundindo o seu uso.  

Existem notícias sobre a produção de ferro durante o Império Romano, que 

possuía indústria bastante desenvolvida para a época. No século IX a.C. os fornos 

eram bastantes rudimentares, a ponto de ser necessário quebrá-los para extrair o 

material produzido em alta temperatura6. Neles, o carvão vegetal era utilizado como 

gerador de calor (Figura 1).  

     

Figura 1: (a) e (b) Utilização de fornos rudimentares na China antiga, com uso de carvão 
(Fonte: ANDRIEUX, Jean-Yves. Les travailleurs du fer, p. 02). 

 

                                                 
6 MONTAGNI, Claudio. Materiali per Il restauro e la manutenzione, p. 264.  
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No período medieval, surge um novo tipo de forno de fusão de origem 

nórdica, o forno Osmund, provavelmente um dos primeiros passos para a evolução 

do alto forno. Essa estrutura representa uma tentativa de aumentar a altura do forno 

e isolar os resíduos do metal fundido. 

Dessa forma, inciou-se um processo de melhoria contínua, com a mudança 

da forma do forno, a inclusão de equipamentos hidráulicos, assim, aumentando a 

produção de ferro por meio da metalurgia.  

Também, foi realizada a instalação dos fornos de “afinagem” do ferro, para 

transformá-lo em aço, como os fornos de pudlagem e outros. Com o passar dos 

anos, atingiu-se o progresso atual da indústria siderúrgica, aperfeiçoando-o para 

tornar mais barato o produto e ao mesmo tempo melhorar as suas propriedades. 

A metalurgia tem por objetivo a extração dos metais dos minérios e a sua 

adaptação às necessidades da indústria. Os minérios são compostos minerais de 

onde se pode extrair, em condições econômicas, o metal que estes contêm. Há 

muitos minerais cuja composição possui diversos metais, mas que não podem ser 

considerados como minérios, uma vez que sua porcentagem em metal é 

insignificante, ou porque o processo metalúrgico aplicado para a sua extração seria 

caro e impraticável7.  

Os minérios encontram-se espalhados pelas diferentes rochas que formam a 

crosta terrestre, constituindo camadas, ou seja, depósitos sedimentares ou aluviais, 

ou preenchendo as fendas ou falhas abertas pelos movimentos do solo, em épocas 

geológicas passadas, e formando filões e veios ou as massas intercaladas8.  

Segundo a sua composição química, os minérios, em geral, são basicamente: 

o metal no seu estado nativo, mais ou menos puro, como por exemplo, o ouro e a 

platina; no estado de óxido, ou seja, o metal combinado com oxigênio em diversas 

proporções, como a hematita (óxido de ferro), cuprita (óxido de cobre), e cassiterita 

(óxido de estanho); no estado de hidrato, como a limonita (hidrato de óxido de ferro); 

no estado de sulfureto, um dos mais frequentes, como a galenita (sulfureto de 

chumbo), blenda (sulfureto de zinco), calcosita (sulfureto de cobre), antimonita 

(sulfureto de antimônio), cinabarita (sulfureto de mercúrio), argentita (sulfureto de 

                                                 
7 SEGURADO, João Emílio dos Santos. Elementos de Metalurgia, p. 01 
8 Ibid., p. 01 
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prata), e pirita (sulfureto de ferro); e no estado de carbonato, como a malaquita 

(carbonato de cobre) e a siderita (carbonato de ferro)9. 

O ferro é o metal de transição mais abundante da crosta terrestre, e 

encontrado em numerosos minerais10, destacando-se a hematita (Fe2O3), a 

magnetita (Fe3O4), a limonita (FeO(OH)), a siderita (FeCO3), a pirita (FeS2) e a 

ilmenita (FeTiO3). A associação do ferro a diversos outros elementos não desejáveis 

torna necessário submetê-lo a processos metalúrgicos e siderúrgicos para a sua 

utilização.   

Os minérios de ferro muitas vezes são associados a certos minerais, que 

constituem a sua ganga, como por exemplo, o quartzo ou anidrido silícico; a calcita 

ou carbonato de cálcio; a fluorita ou fluoreto de cálcio; a dolomita ou carbonato de 

magnésio e de cálcio; a barita ou sulfato de bário; os silicatos de complexa 

composição, entre outros. Acompanham ainda por vezes algumas rochas, como os 

granitos, os gréses, os gnaisses, os pórfiros, os calcários, as argilas, os xistos, 

dentre outros. Os minérios de ferro têm um teor de ferro variável consoante o 

mineral ferrífero.  

Por estas indicações, pode-se concluir que a metalurgia está ligada a 

geoquímica, de onde é possível conhecer a composição dos diferentes minérios, 

pois poderá guiar-nos na escolha do processo mais prático e econômico para se 

extrair o metal desejado. A composição dos minérios determina-se fazendo a sua 

análise química, tanto qualitativa, como quantitativa, que indicará os diversos corpos 

que compõem cada minério e suas respectivas proporções ponderais.  

Geralmente o minério é acompanhado por minerais diversos, especialmente o 

quartzo e os silicatos, formando o que se chama ganga.  É necessário separar os 

componentes da ganga para a utilização do minério nas oficinas metalúrgicas, e esta 

operação é designada preparação mecânica ou lavagem, realizada em máquinas 

das mais variadas formas em que se emprega a água com abundância, para servir 

de veículo aos fragmentos da rocha e de minérios triturados, permitindo a sua 

separação por diferença de densidades.  

                                                 
9 SEGURADO, João Emílio dos Santos, op.cit., p. 21 
10 Minerais: Elementos ou compostos encontrados naturalmente na crosta terrestre. Muitos deles têm 
composição química definida, e outros possuem uma série de compostos, que, apesar de serem 
similares quimicamente e em muitas de suas propriedades físicas, na maioria das vezes, são muito 
diferentes na cor e em diversas propriedades. Raramente uma única propriedade física ou química 
identifica um mineral. Em geral são necessários muitos caracteres (Fonte: POPP, José Henrique. 
Geologia Geral, p. 22) 
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Dentre essas máquinas utilizadas, existem as que têm por finalidade a 

trituração dos minérios, ou seja, a sua redução a fragmentos de dimensões variadas. 

A trituração tem por objetivo tornar o minério mais apropriado a sofrer a reação 

química para a separação do metal. É também neste estado de divisão que o 

minério pode chegar ao estado de pó fino, onde se pode operar a separação do 

minério da sua ganga pela diferença de densidades. Ainda no estado de pó, mais ou 

menos grosseiro, faz-se a separação magnética dos minérios, ao passo que as 

matérias terrosas e silicosas não possuem essa propriedade.  

A trituração também é geralmente acompanhada de crivação, ou seja, a 

passagem do minério por crivos ou peneiras metálicos de malhas mais ou menos 

largas, permitindo a separação dos fragmentos por ordem de volumes. A crivação 

dos minérios pode fazer-se com o auxílio da água, de agitadores, de aparelhos 

oscilatórios, entre outros.  

A extração dos metais dos seus minérios também pode ser feita por meios 

químicos ou elétricos. Na extração química utiliza-se o calor produzido por um 

combustível queimado em aparelhos apropriados (fornos), e a este método se 

designa metalurgia ou a termometalurgia11. 

Na extração elétrica aproveita-se a corrente elétrica para produzir os seus 

efeitos eletrolíticos, precipitando o metal das suas soluções salinas. Ainda se 

utilizam os efeitos caloríficos da produção do arco voltaico nos fornos elétricos. A 

este segundo método dá-se o nome de eletro-metalurgia12.  

 No passado, à medida que se reduzia o conteúdo de carbono, as ligas de teor 

muito baixo de carbono eram classicamente denominadas “ferros”. A capacidade 

dos processos de refino de produzirem aços com teores muito baixos de carbono 

levou ao desenvolvimento dos aços IF (intersticial free), entre outros, em que os 

teores de carbono máximo estão na faixa de dezenas de partes por milhão (PPM)13.  

 Isto reflete, claramente, a importância das ligas à base de ferro (aços e ferros 

fundidos) como materiais de engenharia e sua evolução constante. O aço é a liga 

mais amplamente empregada, a produção de ferros fundidos representa 70% de 

toda a produção mundial de fundidos14. 

                                                 
11 SEGURADO, João Emílio dos Santos, op. cit., p. 08 
12 Ibid., p. 08 
13 COLPAERT, Hubertus. Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns, p.11 
14 Ibid., p.11. 
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 Embora produtos de aço tenham sido produzidos a partir de meteoritos, 

somente a capacidade de obter ferro de seus minérios e, mais ainda, de produzi-lo 

em estado líquido viabilizou a produção em escala significativa do ferro, e 

posteriormente, do aço. Após o século XIV foram desenvolvidos fornos capazes de 

reduzir o óxido de ferro a ferro metálico, e também fundi-lo, permitindo que o produto 

metálico fosse facilmente retirado do forno na forma líquida e, adicionalmente, 

fundido nas formas desejadas. Dois fatores contribuíram para que se conseguisse 

produzir metal líquido15: 

a) Em primeiro lugar, o aumento da dimensão dos fornos de redução e o uso de 

carvão como combustível melhoram a eficiência térmica, permitindo a 

elevação da temperatura no interior do forno. 

b)  A presença de carbono em excesso, no interior do forno, permite que o ferro 

dissolva grandes quantidades deste elemento, reduzindo significadamente o 

ponto de fusão do metal.  

 O ferro líquido assim produzido é rico em carbono e contém impurezas 

indesejadas. Esta combinação resulta em produto com propriedades limitadas. Tais 

desenvolvimentos viabilizaram, entretanto, o desenvolvimento da fundição ferrosa, e 

incentivaram o desenvolvimento dos processos de refino para a produção de aços16.  

 A combinação de um processo de redução de minérios com processos de 

refino do metal produzido levou ao modelo atual de usina siderúrgica, apresentado 

esquematicamente a seguir17 (Figura 2).  

                                                 
15 COLPAERT, Hubertus. Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns, p.11 
16 Ibid., p.11 
17 Ibid., p.12 
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Figura 2: Fluxograma de produção do aço com as diversas alternativas de processo para cada 
etapa (Fonte: COLPAERT, Hubertus. Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns, p.11). 
 

2.1.2. Propriedades e Classificação  

 O ferro, quimicamente, é um metal simples, maleável18 a quente, dúctil19, 

duro20, tenaz21 e quando puro é altamente reativo (embora dificilmente se apresente 

na forma pura). Não é um metal simples, já que contém sempre outros corpos com 

ele combinados que alteram suas propriedades. É um agente redutor e o único 

metal que pode ser temperado22 (Tabela 1).  

O ferro é muito magnético, atingindo a sua intensidade de magnetização 

cerca de 1700 unidades CGS, e sua resistividade é de 10 a 12 microhoms, à 

temperatura de 0ºC.  

A cor23 do ferro é cinzento-azulada, e sua densidade24 é de cerca de 7,874 

g/cm3. O ferro funde a 1554ºC, tomando cor do rubro branco. Entre 1300 e 1400ºC, 

                                                 
18 Maleabilidade: propriedade do metal de reduzir-se a chapas ou laminas. Os metais mais maleáveis 
são por ordem crescente: ouro, prata, cobre, estanho, platina, chumbo, zinco, ferro, níquel.   
19 Ductibilidade: capacidade do material em sofrer deformação permanente.  
20 Dureza: resistência do material em sofrer uma deformação plástica localizada, causada pela ação 
de um penetrador.   
21 Tenacidade: capacidade do material em absorver energia até a sua ruptura.  
22 Têmpera: processo de resfriamento rápido durante o qual ocorre transformação de fase não 
difusional, resultando em uma estrutura metaestável (fora de equilíbrio).  
23 A maior parte dos metais apresenta a cor branca mais ou menos pura. Entretanto, existem metais 
que tem cor característica, como por exemplo, o ouro que é amarelo e o cobre que é vermelho. A cor 
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solda-se autogenamente, podendo ser trabalhado com facilidade ao martelo, 

forjando-o.  

O alongamento do ferro sob esforços de tração pode sofrer tensão média de 

350 MPa sem partir25. As suas propriedades elásticas variam com o seu teor em 

carbono, sendo que quanto maior a percentagem deste elemento na sua 

composição, menor a sua elasticidade (e maior a sua fragilidade).  

Tabela 1: Informações gerais das características químicas e físicas do ferro.  
Ferro (Fe) – Informações Gerais 

Características Químicas Características Físicas 

Símbolo Químico Fe Estado Físico (temperatura ambiente) Sólido 
Número Atômico 26 Densidade do sólido (g/cm3) 7,874 
Peso Atômico 55,845 Ponto de Fusão (k) 1.811,0 
Grupo da Tabela 8 (VIIIB) Ponto de Ebulição (k) 3134,0 
Configuração 
eletrônica 

[Ar].3d6.4s2 Condutividade Térmica (W/m.k) 80,0 

Classificação Metal de transição Resistividade Elétrica (J/g.k) 0,44 
Estado físico Sólido (T=298k) Eletronegatividade (Pauling) 1,9 
Cor Cinza prateado ou azulado Afinidade Eletrônica (kJ/mol) 15,7 

(Fonte: RAMANATHAN, 2007; COLPAERT, 2009; SEGURADO, [19-?]). 

Na presença de oxigênio, o ferro oxida-se muito facilmente formando produtos 

de corrosão (óxidos) geralmente não aderentes. Em meios aquosos, corrói-se muito 

rapidamente (pH<4), e em meios alcalinos (pH>10), formam-se camadas de 

produtos de corrosão protetores, que conduzem à sua passivação, reduzindo 

significativamente a velocidade de corrosão26. Em meios neutros, a velocidade de 

corrosão depende de vários fatores, sendo o fator principal a presença de oxigênio27. 

Os aços e os ferros em contato com água, solo ou na atmosfera sofrem vários 

tipos de corrosão: uniforme, localizada por pites, seletiva e galvânica. Sendo a 

corrosão uniforme e a corrosão por pites as principais formas de corrosão a afetar 

                                                                                                                                                         

dos metais é alterada pela modificação que sofre a sua superfície em presença dos agentes 
atmosféricos que produzem oxidação superficial. 
24 A densidade de um metal é a relação entre o peso da unidade de volume desse metal e o peso de 
igual volume de outro corpo. A densidade, ou peso específico, dos metais varia dentro de certos 
limites, segundo o estado molecular do metal. 
25 SEGURADO, João Emílio dos Santos, op.cit., p. 92.  
26 Velocidade de corrosão: Efeito da corrosão sobre o metal por unidade de tempo. A velocidade de 
corrosão pode ser expressa pelo aumento da profundidade de corrosão por unidades de tempo ou 
pela massa do metal que, por unidade de área e por unidade de tempo, se converteu em produtos da 
corrosão, ou por outro fator. O efeito da corrosão pode variar com o tempo e não ser o mesmo em 
todos os pontos da superfície que está em processo corrosivo. 
27 FONTINHA, Isabel Rute. SALTA, Maria Manuela. Componentes metálicos na construção – 
Comportamento à corrosão e sua prevenção, p. 19. 
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este tipo de metais. Este grupo de metais é o mais amplamente usado na construção 

civil, em todo o tipo de aplicações. Engloba vasto conjunto de ligas de composição 

química e propriedades mecânicas muito variáveis28.  

2.1.2.1. Ferro fundido 

Ligas à base de ferro ocupam lugar de destaque entre os materiais industriais 

há, pelo menos, dois séculos. Existem duas famílias principais de ligas à base de 

ferro: aços e ferros fundidos.  

Os aços são as ligas à base de ferro mais amplamente aplicadas. Uma das 

características mais importantes, que diferencia os aços dos ferros fundidos, é a 

capacidade que os aços têm de serem deformados plasticamente29. Outro fator é a 

quantidade de carbono. O ferro é considerado comercial se o teor de carbono for 

inferior a 0,08%, e classificado como aço em 2,14% de C. Caso o teor de carbono 

seja superior a este valor, a liga é denominada de ferro fundido.  

 Os ferros fundidos são ligas à base de ferro com composição química próxima 

ao eutético ferro-carbono. A definição clássica separa aços e ferros fundidos 

empregando o limite de aproximadamente 2% de carbono.  

 Os ferros fundidos apresentam, de modo geral, resistência à corrosão muito 

baixa nos diversos meios (água, solo e ar), sendo apenas aplicados com uma 

proteção adicional, em geral um revestimento metálico (sendo o mais comum o de 

zinco) ou orgânico (tintas)30.  Quando sujeito à martelagem, transforma a sua textura 

em fibrosa, que melhor resiste aos esforços de tração e alongamento. Entretanto, os 

choques ou vibrações repetidas constantemente tornam o ferro muito quebradiço. 

 A textura do ferro fundido é granular, como facilmente se pode observar com 

uso do microscópio. As principais variedades de ferros fundidos existentes 

distinguem-se, basicamente, pela forma como se precipita o carbono: na forma de 

grafita (ferro fundido cinzento), ou na forma de cementita (ferro fundido branco)31. A 

forma de precipitação do carbono vai depender do efeito da velocidade de 

resfriamento do ferro, sendo que, as mais lentas favorecem o equilibro, com a 

                                                 
28 SEGURADO, João Emílio dos Santos, op.cit., p. 18. 
29 COLPAERT, Hubertus, op.cit., p. 02. 
30 FONTINHA, Isabel Rute. SALTA, Maria Manuela, op.cit., p.18. 
31 COLPAERT, Hubertus, op.cit., p.18. 



 

 

14 
 

formação de grafita durante a solidificação, enquanto que as mais elevadas 

conduzem à solidificação metaestável, favorecendo a formação de cementita32.  

 Dependendo da temperatura, o ferro pode apresentar duas estruturas 

cristalinas diferentes: CCC, caracterizada pela formação de ferrita, e CFC, referente 

à formação da austenita33.  

 A maior parte dos metais apresenta, à pressão ambiente (1atm) uma única 

estrutura cristalina, estável desde a temperatura ambiente até seu ponto de fusão. 

As estruturas de ocorrência mais comum são as estruturas compactas CFC e HPC 

(hexagonal compacta) e a estrutura não-compacta CCC. O ferro é excepcional, 

neste aspecto, e mostra poliformismo, isto é, apresenta duas estruturas cristalinas à 

pressão ambiente, dependendo da temperatura. As baixas temperaturas (até 912º 

C) o ferro tem a estrutura CCC. Acima desta temperatura, a estrutura CFC torna-se 

mais estável. Acima de 1394ºC, a estrutura CCC volta a ser estável até o ponto de 

fusão do ferro (1535ºC). Assim, as diferentes fases do ferro são estáveis em 

diferentes faixas de temperatura (e de pressão)34.   

 A classificação mais comum dos ferros fundidos diz respeito ao aspecto de 

sua fratura:  quando o carbono está combinado em cementita, a fratura é de 

aspecto claro, e estas ligas são chamadas de ferro fundido branco. As fraturas das 

ligas que contem grafita nas estruturas são escuras, acinzentadas. Estas ligas são 

chamadas de ferros fundidos cinzentos.  

 Além do ferro fundido cinzento e do branco, há também o ferro fundido dúctil 

ou nodular, que apresenta grafita em forma de glóbulos, e o ferro fundido maleável, 

com grafita em forma de rosetas (nódulos irregulares).  

 Com o advento da microscopia, passou a ser possível classificar os ferros 

fundidos por meio de sua microestrutura. Os ferros que contem grafita são 

classificados, primeiramente, pela forma desta. Assim, existem ferros fundidos com 

grafita lamelar, nodular ou vermicular35. 

 Quando as condições de composição química e de velocidade de 

resfriamento são propícias à solidificação do eutético de equilíbrio, forma-se grafita. 

A morfologia mais comum da fase grafita, nesse eutético, é a de lamelas36. 

                                                 
32 COLPAERT, Hubertus, op.cit, p. 552 
33 Ibid., p.96 
34 Ibid,, p.05 
35 Ibid., p.551 
36 Ibid., p.565. 
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 A forma, tamanho e distribuição da grafita afetam, de forma decisiva, o 

comportamento dos ferros fundidos. Propriedades mecânicas, elétricas e magnéticas 

e térmicas, entre outras, são diretamente dependentes desta característica da 

grafita, além, é claro, de sua fração volumétrica. Para os ferros fundidos cinzentos, a 

grafita é classificada em cinco tipos (Figura 3).  

 A grafita tipo A, com uma distribuição aleatória de lamelas de tamanho 

uniforme, é em geral associada às melhores propriedades mecânicas e é a mais 

indicada para aplicações de engenharia. A grafita do tipo B está associada à baixa 

nucleação. Por isso, as células eutéticas são maiores, as lamelas formam-se 

inicialmente finas e aumentam de dimensão, à medida que o crescimento progride. A 

grafita do tipo C ocorre principalmente em ferros hipereutéticos, quando há 

nucleação primária de grafita, que pode comprometer a resistência mecânica e 

originar defeitos nas superfícies usinadas. As grafitas de morfologia D e E são 

grafitas finas, provenientes, em geral, do resfriamento rápido em condições de 

nucleação insuficiente. Embora a grafita fina seja favorável para a resistência 

mecânica, ela pode comprometer a obtenção de uma microestrutura perlítica37. 

O ferro fundido nodular permite combinar propriedades interessantes dos 

ferros fundidos e dos aços. A característica fundamental destas ligas está no ajuste 

da composição química e na inoculação do metal líquido, de modo a favorecer a 

formação de grafita em nódulos (Figura 3f), ao invés de veios. Magnésio e cério são 

dois dos elementos críticos nesta função38. 

 

            
Figura 3: (a) ferro fundido cinzento tipo A, B (b), C (c), D (d), e E (e); (f) ferro fundido nodular 
(Fonte: COLPAERT, Hubertus. Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns, p.597).  
 

2.1.2.1.1. Efeito da composição química  

Além do carbono, que nem sempre é um elemento desejado, vários 

elementos químicos podem estar presentes na composição das ligas de ferro, que 

podem garantir características diferenciadas ao material produzido, especialmente 

                                                 
37 COLPAERT, Hubertus, op.cit., p.576. 
38 Ibid., p.594.  
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no que se refere à formação da grafita39 (Tabela 2). Quando os elementos não são 

adicionados deliberadamente, são chamados de “residuais”. 

Tabela 2: Relação dos elementos contidos em ligas de ferro, de acordo com o seu potencial 
grafitizante. 

Elementos com potencial 
grafitizante positivo 

Elementos com potencial grafitizante negativo 
(favorecem a formação de carbonetos) 

Carbono 
Estanho 
Fósforo 
Silício 

Alumínio 
Cobre 
Níquel 

Manganês 
Cromo 

Molibdênio 
Vanádio 

(Fonte: COLPAERT, Hubertus. Metalografia dos produtos siderúrgicos, p.576) 

O efeito da composição química sobre a formação de grafita ou cementita 

depende, principalmente, do efeito dos elementos de liga, como: 

• Carbono: o carbono nos produtos industriais está compreendido, geralmente, 

entre 2,0 e 4,0%. Com teores baixos há tendência para formar-se o tipo 

branco. À medida, porém, que o teor de carbono cresce, melhoram as 

condições para a formação de grafita e de se obter, portanto, ferro cinzento 

ou outra variedade grafítica. Nos ferros fundidos brancos, a dureza se eleva 

com o teor de carbono, porque a quantidade de cementita na microestrutura 

aumenta40.  

• Silício: o silício é, depois do carbono, o elemento mais importante nos ferros 

fundidos. O silício reduz a estabilidade da cementita. Assim, favorece, 

também, a decomposição da cementita em ferrita e grafita. É importante 

adição quando se visa obter ferro fundido com grafita. Com pouco ou nenhum 

silício, o ferro fundido apresenta, em geral, fratura branca. Para se obter 

ferros fundidos com grafita, mas com melhor resistência mecânica, entretanto, 

tanto o teor de carbono como o de silício devem ser limitados, para evitar a 

formação de ferrita e de perlita, com espaçamento interlamelar grosseiro41. 

• Manganês: o manganês dificulta a decomposição da cementita dissolvendo-

se também nesta fase que pode ser descrita por (Fe,Mn)3C. Em teores 

elevados poderia anular a ação do silício e o ferro fundido resultar branco. 

                                                 
39 COLPAERT, Hubertus, op.cit., p.7. 
40 Ibid., p. 555. 
41 Ibid., p.556.  
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Seu principal papel nos ferros fundidos comuns é, porém, neutralizar a ação 

do enxofre, formando com este MnS, da mesma forma que nos aços42.  

• Enxofre: o teor de enxofre, no ferro fundido, pode ser bastante mais elevado 

do que no caso dos aços. O enxofre tem papel importante na morfologia da 

grafita formada no ferro fundido. O ajuste dos teores de enxofre e manganês 

em ferros fundidos cinzentos é muito importante para a garantia das 

propriedades mecânicas desejadas43.  

• Fósforo: o fósforo, em teores normais a baixos é grafitizante e não 

desempenha papel preponderante; em teores elevados, contribui para a 

fragilidade e atua como estabilizador da cementita. O fósforo aumenta a 

fluidez do metal líquido, permitindo fundir peças de paredes mais finas e de 

contornos mais nítidos. O uso do fósforo para este fim deve ser ponderado, 

entretanto, com seu efeito sobre as propriedades mecânicas. O efeito 

fragilizante do fósforo no ferro, importante no caso dos aços, é um pouco 

menos crítico nos ferros fundidos que já tem tenacidade baixa, como os 

cinzentos, por exemplo. Assim, teores de fósforo mais elevados do que em 

aços comuns são em ferros fundidos, especialmente cinzentos. No caso dos 

ferros fundidos nodulares o fósforo é considerado uma impureza. O fósforo 

forma com o ferro um fosfeto (Fe3P) e pode formar eutéticos binários, como a 

estreadita, ou ternários44.  

2.2. PATOLOGIAS EM COMPONENTES METÁLICOS 

Neste item reúnem-se dados sobre as principais anomalias45 apresentadas 

por componentes em ferro da construção civil em consequência da ocorrência de 

processos de degradação.  

Existe variada gama de aplicações dos metais nas edificações, que inclui 

desde pequenos acessórios, a grandes elementos estruturais. Deste modo, os 

problemas de degradação que afetam este tipo de material são também muito 

variados. 

Os edifícios metálicos podem manifestar várias causas de deterioração, 

resultado de alterações químicas, eletroquímicas, físicas, ou ainda uma combinação 
                                                 
42 COLPAERT, Hubertus, op.cit., p.557 
43 Ibid., p.557. 
44 Ibid., p.557. 
45 FONTINHA, Isabel Rute. SALTA, Maria Manuela, op.cit., p. 33. 
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delas. Entretanto, o motivo principal de sua degradação é a corrosão, química ou 

eletroquímica, que produz alterações nas estruturas do material, modificando seu 

equilíbrio46. Resulta, geralmente, na diminuição da resistência dos componentes das 

construções, muitas vezes pela redução da secção dos elementos, causando, ainda, 

irregularidades e perdas na superfície do material.  

2.2.1. Corrosão 

Pode-se definir corrosão como a deterioração de determinado material, 

geralmente metálico, por ação química ou eletroquímica do meio ambiente, aliada ou 

não a esforços mecânicos. A deterioração representa alterações prejudiciais 

indesejáveis, sofridas pelo material, tais como desgaste, variações químicas ou 

modificações estruturais47.   

Sendo a corrosão, em geral, um processo espontâneo, constantemente 

transforma os materiais metálicos de modo que sua durabilidade e desempenho 

deixam de satisfazer os fins que se destinam, como em estruturas na construção 

civil, meios de transporte, meios de comunicação, etc48.  

O termo “corrosão” pode ser definido como a reação do metal com elementos 

do seu meio, na qual é convertido a um estado não metálico. Quando isso ocorre, o 

metal perde suas qualidades essenciais, tais como resistência mecânica, 

elasticidade e ductilidade. O produto de corrosão formado é extremamente pobre em 

termos destas propriedades. O fenômeno da corrosão é o mesmo para todos os 

metais e ligas metálicas49, diferindo apenas em grau, mas não em natureza. 

Em alguns casos, pode-se admitir a corrosão como o inverso do processo 

metalúrgico, cujo objetivo principal é a extração do metal a partir de seus minérios ou 

de outros compostos, ao passo que a corrosão tende a oxidar o metal, fazendo-o 

retomar à forma primitiva. Assim, muitas vezes o produto da corrosão de um metal é 

bem semelhante ao minério do qual é originalmente extraído. O óxido de ferro mais 

comumente encontrado na natureza é a hematita, Fe2O3, e a ferrugem, é o Fe2O3 

hidratado, Fe2O3.nH2O.  

A corrosão pode ser de modo geral classificada como corrosão seca ou 

aquosa, que é mais presente nos componentes metálicos. Em praticamente todos os 

                                                 
46 KUHL, Beatriz Mugayar, op. cit. (2008), p 55.  
47 GENTIL, Vicente. Corrosão, p. 01.  
48 Ibid., p. 01. 
49 RAMANATHAN, Lalgudi V. Corrosão e seu controle, p. 17.  
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casos de corrosão aquosa, a reação é essencialmente de natureza eletroquímica. 

Isso significa que há fluxo de eletricidade de algumas áreas do metal para outras, 

através de solução aquosa, que é capaz de conduzir eletricidade, e pode ser 

comparada com uma pilha eletroquímica (Figura 4). 

 
Figura 4: Exemplo de pilha eletroquímica (Fonte: GENTIL, Vicente. Corrosão, p. 45) 

 

O ânodo refere-se ao metal que corrói ou à região, onde a corrente deixa o 

metal; o cátodo é o metal para onde a corrente se dirige; e o eletrólito é a solução 

através da qual a eletricidade ou corrente elétrica é conduzida na forma de íons50. 

Os eletrólitos aquosos podem ser ácidos, álcalis, água do mar, ou qualquer solução 

de um sal51.  

Os metais apresentam resistências à corrosão muito diversas. Essa 

resistência depende do estado da superfície do metal; da existência de camadas de 

produtos de corrosão e da natureza destes produtos; ou do tipo de acabamento 

mecânico da superfície (rugoso, polido, etc.).  

Em um metal ideal, os átomos metálicos individuais podem ser imaginados 

como se estivessem distribuídos em um arranjo regular, em três dimensões (Figura 

5), com cada átomo cercado por um meio idêntico de átomos. Em outras palavras, 

cada átomo é indistinguível do outro. Portanto, os átomos metálicos estão todos em 

um estado de energia idêntico, e nenhum átomo tem maior ou menor tendência de ir 

para a solução que o outro. A probabilidade de todos os átomos irem para a solução 

é a mesma e a corrosão não ocorre.  

                                                 
50 Os íons são átomos carregados positivamente ou negativamente. Por exemplo, em água pura, os 
íons positivos são H+, e os íons negativos, são (OH)-. 
51 RAMANATHAN, Lalgudi V, op.cit., p. 18.  
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Figura 5: Exemplos de átomos de metais dispostos em uma estrutura bem ordenada, formada 
pela repetição constante de uma célula base (Fonte: CARBONARA, Giovanni. Trattato di 
restauro architettonico, p. 431)  

 

Em cristais reais, entretanto, a situação é diferente. Em qualquer temperatura 

diferente de zero absoluto, os átomos, no cristal, estão em vibração térmica e, em 

qualquer instante, os estados de energia diferem. O cristal metálico possui diversas 

imperfeições, em que bordas e cantos existentes nos contornos dos planos são 

formados por retículos cristalinos incompletos, e os átomos no meio do cristal. A 

remoção de átomos das bordas e cantos por dissolução produz mais regiões com 

tendência à dissolução sobre o metal52. 

Distintamente dos parâmetros físicos e químicos, tais como peso, densidade, 

condutividade, coeficiente de expansão e outros, podem ser definidos em termos 

constantes e independentes do meio. Entretanto, a velocidade de corrosão de um 

metal não pode ser especificada sem se mencionar as condições precisas do meio, 

que predominam durante a corrosão. O meio pode variar em relação à sua 

composição, pH, temperatura, pressão, radiação53. 

São muitos os fatores que determinam a corrosividade54 do meio os quais os 

componentes metálicos estão expostos. Os meios considerados por serem os mais 

relevantes na construção civil são a atmosfera, a água, a ventilação e o solo55. 

Descrevem-se a seguir as principais características destes meios que influenciam a 

sua corrosividade. 

 

 

 

                                                 
52 RAMANATHAN, Lalgudi V, op.cit., p. 21. 
53 Ibid., p. 23. 
54Corrosividade: capacidade de um meio provocar corrosão em um metal em dado sistema de 
corrosão.  
55 FONTINHA, Isabel Rute. SALTA, Maria Manuela, op.cit., p. 24. 
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2.2.2. Meios corrosivos 

2.2.2.1. Atmosfera 

A corrosão atmosférica é aquela onde o meio corrosivo é a atmosfera 

terrestre (Figura 6a). A composição aproximada da atmosfera, excluindo impurezas, 

é relativamente constante, exceto o vapor d’água, que muda de acordo com as 

variações climáticas, estação do ano e local. O vapor d’água é essencial para a 

formação do eletrólito que mantêm as reações eletroquímicas56.  

A corrosão em presença de água, como foi dito, é de natureza eletroquímica, 

e pode ser explicada tomando como exemplo o esquema de uma pilha, em que há 

produção de corrente elétrica em virtude da diferença de potencial assumida, e 

mantida pelos dois eletrodos.  

A água será, então, o veículo que, dissolvendo sais, por exemplo, assegura o 

meio eletrolítico necessário, e o metal constituirá por si, simultaneamente, os dois 

eletrodos, cátodo e ânodo, que entram em curto-circuito. Estes eletrodos poderão 

ser o metal propriamente dito (sempre o ânodo) e as impurezas mais nobres que 

possa conter; zonas do metal de determinada estrutura em relação a outras de 

estrutura diferente; o corpo de um grão cristalino em relação à sua periferia; ou ainda 

duas zonas em estados de tensão diferentes57. 

A magnitude da corrosão do metal na atmosfera vai depender, 

essencialmente, da ação do tempo de permanência da película de água na 

superfície do metal (tempo de umedecimento), o qual depende do tipo de clima, da 

forma de exposição, da higroscopicidade dos poluentes atmosféricos, dos produtos 

de corrosão presentes na superfície, e da composição química da película de água. 

Assim, os principais fatores que influenciam a corrosividade atmosférica são58: 

• Umidade relativa, temperatura e insolação: determinam o tempo de 

umedecimento; 

• Precipitação: geralmente a chuva tem uma ação de lavagem ou de diluição 

dos agentes corrosivos na superfície do metal, que é benéfica (se não for 

ácida). Porém, se permanecer continuamente na superfície, dificultando o seu 

                                                 
56 Além do vapor, outras fontes de água da atmosfera são a névoa salina marítima, chuvas ou 
formação de orvalho. A névoa salina é comum apenas nas áreas costeiras, e o grau de umidade das 
superfícies metálicas depende da direção e velocidade do vento (SEABRA e CRAVO, 1970).  
57 SEABRA, Antera Valeriana de; CRAVO, Maria do Rosário Tavares. Casos de corrosão em 
materiais de construção, p. 02. 
58 FONTINHA, Isabel Rute; SALTA, Maria Manuela, op.cit., p. 24. 
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arejamento, ou se possuir espécies corrosivas derivadas da poluição 

atmosférica (chuvas ácidas) pode contribuir para acelerar a corrosão; 

• Velocidade e direção dos ventos dominantes: facilitam a secagem ou podem 

transportar substâncias corrosivas. Este fator afeta a distribuição de 

constituintes corrosivos de atmosferas industrializadas, urbanas e marinhas, e 

pode levar a variações nas taxas de corrosão sazonal e anual. 

• Poluição atmosférica: Os poluentes atmosféricos depositam-se continuamente 

sobre a superfície dos metais (deposição seca) e, devido às suas 

características higroscópicas, têm o efeito de aumentar o tempo de 

permanência da película de umidade. Além disso, dissolvem-se nessa 

película de água, dando origem a soluções corrosivas, que, ao reagir com o 

metal ou com íons do metal em solução, aceleram a corrosão. Os principais 

tipos de poluentes que influenciam a corrosividade atmosférica são: óxidos de 

enxofre59 (SOx – SO2 e SO3); cloretos60 (Cl-); e outros gases61 (NOx O3, CO2) 

Vale ressaltar que este sistema de classificação aplica-se também às 

atmosferas interiores, nas quais o metal poderá estar sujeito ao contacto com água 

devido a fenômenos de condensação, como, por exemplo, os que resultam das 

diferenças térmicas entre a atmosfera interior e exterior.  

As atmosferas interiores podem, ainda, apresentar-se contaminadas por 

agentes agressivos, dependendo da atividade realizada no edifício. Por exemplo, a 

atmosfera do interior de piscinas, de cozinhas, de instalações sanitárias ou outras 

com elevada umidade ambiental, tem corrosividade elevada, que pode até superar a 

da atmosfera exterior local (Figura 6b). 

                                                 
59 Óxidos de enxofre: gases presentes nas atmosferas urbanas e industriais, que se dissolvem 
facilmente na película de água formada na superfície do metal ou na água da chuva, dando origem a 
soluções de caráter ácido, altamente agressivas para os metais. 
60 Cloretos: a presença em elevados teores de cloretos na atmosfera é característica de zonas 
próximas do mar e diminui acentuadamente com a distância ao mar. Também de elevada 
higroscopicidade, estes íons, uma vez dissolvidos na película de água que se forma à superfície do 
metal, atuam de uma forma localizada dando origem a corrosão por pites. A utilização de sais de 
degelo também pode ser uma fonte importante destes agentes corrosivos 
61 Outros gases: vários estudos apontam para que os óxidos de azoto (NO2, NO3) e o ozônio (O3), 
individualmente, tenham um efeito de reforçar a ação corrosiva do SO2. O dióxido de carbono (CO2), 
geralmente tem um efeito benéfico na corrosão, pois favorece a formação de produtos de corrosão 
constituídos por carbonatos, cuja grande estabilidade geralmente proporciona uma ação protetora do 
metal. 
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Figura 6: (a) Peça estrutural do chalé IOEPA exposta à elevada umidade ambiental, sem 
proteção ou armazenamento adequado (Fonte: Autora); (b) Peças do chalé IOEPA expostas à 
ambiente de elevada umidade e em contato com o solo (Fonte: Autora).  
 

2.2.2.2. Solos:  

Alguns componentes metálicos podem estar enterrados no solo (Figura 7) 

como, por exemplo, tubagens e estacas. Devido à grande variedade de solos 

existentes e à heterogeneidade intrínseca deste meio, a sua corrosividade é também 

muito variada.  

Os solos, em geral, variam de lugar para lugar, e são distinguidos pela 

natureza de sua composição e sua interação com o meio ambiente. As propriedades 

do solo que controlam sua corrosividade incluem, principalmente, sua capacidade de 

reter água, adsorção sobre a superfície metálica, condutividade, presença de 

substâncias dissolvidas na água, e variações nas concentrações dos constituintes 

solúveis, como O2, CO2, H2S, ácidos inorgânicos, bases, sais e compostos 

orgânicos62. 

De modo geral, os solos argilosos e úmidos, com a presença significativa de 

matéria orgânica, como lodos e pântanos, são os mais corrosivos. Entretanto, 

existem outros fatores também determinantes para a corrosividade deste meio. A 

corrosão nos solos é influenciada geralmente pelos seguintes parâmetros63: 

• Permeabilidade à água e ao oxigênio: a presença de oxigênio é uma das 

condições necessárias para ocorrer a corrosão no solo. Uma vez que 

alimenta a reação catódica64, a água e as espécies que nela se dissolvem 

constituem o eletrólito que conduz a corrente que se gera nos processos de 

corrosão; 
                                                 
62 RAMANATHAN, Lalgudi V, op.cit., p. 182. 
63 FONTINHA, Isabel Rute. SALTA, Maria Manuela, op.cit., p. 28. 
64 Reação catódica: reação de eletrodo equivalente à transferência de carga negativa de um 
condutor eletrônico para um eletrólito. Uma reação catódica corresponde a um processo de redução, 
por exemplo: ½ O2 + H2O + 2e

- → 2OH- 

a b 
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• Composição química: alguns componentes promovem a corrosão (cloretos, 

nitratos, sulfatos), outros podem inibi-Ia (cálcio, magnésio); 

• Ação de efeitos galvânicos: devido à elevada heterogeneidade dos solos, 

pode formar-se pilhas galvânicas no mesmo metal. São várias as situações 

que conduzem ao seu estabelecimento: passagem por diferentes tipos de 

solo ou de um solo para outro meio sólido (ex.: concreto), diferenças de 

umidade no solo, etc; 

• Presença de correntes elétricas: provenientes, por exemplo, de instalações 

elétricas ou de linhas de caminhos de ferro existentes na proximidade. A 

corrente elétrica que percorre o solo, usará o elemento metálico como meio 

condutor preferencial. O local onde a corrente sai pode sofrer corrosão 

intensa. 

       
Figura 7: (a) Pilares do chalé IOEPA em contato direto com o solo (Fonte: Autora); (b) e (c) 
Processo de degradação em decorrência de corrosão pelos solos em pilares do chalé IOEPA 
(Fonte: Autora). 

2.2.3. Formas de corrosão  

Os processos de corrosão são considerados reações químicas heterogêneas 

ou reações eletroquímicas, que se passam, geralmente, na superfície de separação 

entre o metal e o meio corrosivo.  

A caracterização da forma de corrosão auxilia no esclarecimento do 

mecanismo e na aplicação de medidas adequadas de proteção. As formas de 

corrosão mais recorrentes são os discutidos a seguir65. 

 

2.2.3.1. Corrosão por aeração diferencial 

 A aeração diferencial ocorre quando um material metálico está imerso em 

regiões diferentemente aeradas, constituindo tipo frequente de heterogeneidade que 

conduz à formação de pilha de aeração diferencial, também chamada pilha por 

                                                 
65 GENTIL, Vicente, op.cit., p. 65. 

a b c 
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oxigenação diferencial, sendo o ânodo a área menos areada e o cátodo a mais 

areada66. 

 Caracteriza-se por uma corrosão localizada e, portanto, produz ataque 

acentuado em determinadas regiões, ocorrendo a formação de pites ou alvéolos. Na 

junção de peças metálicas por rebites ou parafusos podem existir frestas e, como 

nessas áreas a aeração é pequena, resulta em uma baixa concentração de oxigênio 

no eletrólito que se encontra no interior das frestas, e uma concentração mais 

elevada de oxigênio no eletrólito em contato com o metal na parte exterior. Assim, no 

exemplo de peças rebitadas, observa-se que a região anódica sofre a corrosão, já 

que há menor concentração de oxigênio, pois é a parte menos areada (Figura 8).  

     
Figura 8: Situações que podem influenciar na corrosão por aeração diferencial nas peças do 
chalé IOEPA (Fonte: Autora): (a) Chapas estampadas mal armazenadas; (b) Chapa estampada 
com rebite; (c) Área de interseção de estruturas. 
 

2.2.3.2. Corrosão por concentração diferencial 

 Quando um material metálico está imerso em soluções de eletrólitos com 

diferentes concentrações, tem-se a corrosão por concentração diferencial, que é a 

corrosão eletroquímica decorrente da exposição de determinado metal em solução 

corrosiva com diferentes concentrações de íons. Na pilha, a região anódica, portanto 

corroída, é aquela onde a concentração do íon metálico é maior67. 

 É comum ocorrer essa pilha quando se tem superfícies metálicas superpostas 

e em contato, havendo, entre elas, pequenas frestas por onde o eletrólito possa 

penetrar. Ocorre, também, no contato entre superfícies metálicas e não-metálicas, 

desde que haja frestas. A fresta deve ser suficientemente estreita para manter o 

meio corrosivo estagnado, e suficientemente larga para permitir que o meio corrosivo 

penetre por ela.  

 Supondo-se superfícies metálicas, M, superpostas e com frestas em presença 

de eletrólito, pode-se admitir que no eletrólito em repouso, mesmo que haja 
                                                 
66 GENTIL, Vicente, op.cit., p. 119. 
67 Ibid., p. 118. 
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igualdade de concentração entre as soluções de eletrólito nas partes mais internas e 

mais externas da fresta, ocorra um processo de dissolução do metal com a 

consequente formação de íons metálicos, Mn+. Pode-se, então, estabelecer um 

gradiente de concentração devido ao processo de difusão dos íons ser lento, e a 

solução do eletrólito passa a ser mais concentrada em íons Mn+ no interior da fresta 

do que na parte mais externa, pois, nesta parte, há fácil acesso do eletrólito e os 

íons metálicos aí formados poderão ser arrastados, desde que o eletrólito se 

movimente.  

A diferença de concentração ocasionará, então, uma diferença de potencial e 

a formação de uma pilha, de concentração iônica, com corrosão na parte externa da 

fresta, pois esta funciona como ânodo da pilha formada68. 

2.2.3.3. Corrosão localizada, generalizada, e uniforme  

Preferencialmente, a corrosão localizada concentra-se em pontos discretos da 

superfície do metal exposta ao meio corrosivo.  Pode aparecer sob a forma de, por 

exemplo, pites, fissuras ou sulcos (Figura 9a).  

A corrosão generalizada afeta toda a superfície do metal exposta ao meio 

corrosivo (Figura 9b), enquanto que, a corrosão uniforme é generalizada e 

progredindo praticamente à mesma velocidade em toda a superfície. 

       
Figura 9: (a) Chapa estampada do chalé IOEPA com corrosão em área localizada (Fonte: 
Autora); (b) Peça estrutural do chalé IOEPA com corrosão por pites (Fonte: Autora); (c). Chapa 
estampada do chalé IOEPA apresentando corrosão generalizada (Fonte: Autora) 

 

2.2.3.4. Corrosão intersticial 

 Corrosão associada à presença de uma abertura estreita ou fenda existente 

entre a superfície do metal e outra superfície (metálica ou não). A corrosão 

desenvolve-se nesta zona ou na sua vizinhança imediata (Figura 10).  

                                                 
68 GENTIL, Vicente, op.cit., p. 119.  

b a c 
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Figura 10: Peça do chalé IOEPA, que apresentam corrosão intersticial devido à fendas de 
peças de estrutura (a) e rebites (b) (Fonte: Autora).   
 

2.2.3.5. Corrosão seletiva 

 Corrosão que se processa numa liga em que os seus constituintes reagem 

em proporção diferente daquela em que existem na liga. A dezinficação do latão69 

(liga Cu-Zn), e a grafitização70 do ferro fundido cinzento, são exemplos típicos deste 

tipo de corrosão. 

2.2.3.6. Corrosão por erosão 

 Processo envolvendo conjuntamente corrosão e erosão. A corrosão por 

erosão pode ocorrer, por exemplo, em condutores onde circulem fluidos de alta 

velocidade, e bombas e tubulações transportando fluidos com partículas abrasivas 

em suspensão.  

2.2.3.7. Corrosão sob tensão 

 Processo envolvendo conjuntamente corrosão e deformação do metal sujeito 

a tensões aplicadas ou residuais. 

2.2.3.8. Corrosão bacteriana 

 Corrosão associada à ação de microrganismos presentes no sistema de 

corrosão, como por exemplo, aquela devida à ação de bactérias. 

2.2.3.9. Corrosão filiforme 

 Corrosão localizada que ocorre sob um revestimento que progride de forma 

aleatória em forma de filamentos, causando empolamentos do revestimento.   

 

                                                 
69 Remoção preferencial do zinco. 
70 Constituintes metálicos são parcialmente eliminados e a grafita permanece.  
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2.2.3.10. Corrosão galvânica 

 Quando dois materiais metálicos, com diferentes potenciais, estão em contato 

em presença de um eletrólito, ocorre uma diferença de potencial, isto é, uma 

transferência de elétrons. Tem-se então o tipo de corrosão chamado de corrosão 

galvânica, que resulta do acoplamento de materiais metálicos dissimilares imersos 

em eletrólito, causando transferência de carga elétrica de um para outro, por terem 

potenciais elétricos diferentes.  

 Ela se caracteriza por apresentar corrosão localizada, próxima à região do 

acoplamento, ocasionando profundas perfurações no material metálico que funciona 

como ânodo. Quando materiais metálicos de potenciais elétricos diversos estão em 

contato, a corrosão do material metálico que funciona como ânodo é muito mais 

acentuada que a corrosão isolada71.  

2.2.4. Anomalias em decorrência da corrosão  

As anomalias resultantes da ocorrência de corrosão podem dividir-se, 

essencialmente, em dois tipos: anomalias superficiais, quando a perda de metal (que 

é transformado em produtos de corrosão) é muito superficial, tendo como 

consequência apenas alterações do aspecto da superfície metálica; e anomalias 

profundas, em que a perda de metal sofrida pelo componente é mais significativa e 

pode ter consequências graves no nível da sua funcionalidade, segurança ou para a 

qualidade do meio envolvente. 

2.2.4.1. Anomalias superficiais 

Perda de brilho/Esbranquiçamento:  

 É uma alteração generalizada da superfície metálica, que ocorre no início da 

exposição, em consequência da formação de fina camada de produtos de corrosão 

(geralmente óxidos) (Figura 11a).  

 Este tipo de alteração afeta, principalmente, os metais não revestidos, mas 

também pode ocorrer naqueles metais que, após a sua fabricação, apresentam 

superfície coberta por camadas de óxidos transparentes protetores, como o aço 

inoxidável e o alumínio anodizado, notando-se um aspecto esbranquiçado. 

 

                                                 
71 GENTIL, Vicente, op.cit., p. 128. 
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Alteração de cor:  

 É uma alteração generalizada da superfície metálica, que, normalmente, se 

verifica nos metais não revestidos, e que ocorre ao fim de algum tempo de 

exposição à meios corrosivos, desenvolvendo uma camada corroída (Figura 11b). 

Dessa forma, à medida que a camada de produtos de corrosão aumenta, a 

superfície metálica perde todo o seu brilho metálico característico e adquire uma cor, 

que depende do tipo de produtos de corrosão formados. A alteração de cor é, 

geralmente, a seguinte72: 

o Ferros e aços (exceto o aço inoxidável) � marrom (ferrugem); 

o Alumínio, zinco, aço zincado � cinzento claro (esbranquiçado);  

o Cobre e ligas de cobre � marrom, preto ou verde. 

      
Figura 11: (a) Chapa estampada do chalé IOEPA, que apresenta esbranquiçamento nas áreas 
que não possui mais revestimento (Fonte: Autora); (b) Coluna localizada na FAU-UFPA, com 
perda de brilho e alteração de coloração (Foto: Autora).  

A alteração de cor pode ser considerada uma anomalia estética73, decorrente 

do processo de envelhecimento natural do metal na atmosfera, que acompanha a 

formação de camadas de produtos de corrosão protetoras, e que são necessárias 

para a sua conservação. No entanto, a alteração de cor das superfícies metálicas 

associada à formação de camadas não protetoras, em que se verifica o 

destacamento de produtos de corrosão e/ou a formação de escorrimentos, é 

geralmente indicadora de processos de corrosão ativa. Nestes casos, a este tipo de 

anomalia pode estar associada uma anomalia profunda, devido à diminuição de 

espessura que o metal sofrerá ao longo do tempo. 

 

 

 

                                                 
72 FONTINHA, Isabel Rute. SALTA, Maria Manuela, op.cit., p. 34. 
73 Ibid., p. 35.  
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Empolamento e destacamento de revestimentos orgânicos:  

 Nos metais revestidos com produtos orgânicos, como a pintura, a ocorrência 

de corrosão no metal leva ao aparecimento de empolamentos e, até mesmo, ao 

destacamento desses revestimentos, devido à pressão exercida pelos produtos de 

corrosão formados (Figura 12). 

       
Figura 12: (a) Viga da Estação Gasômetro (Belém-PA) que apresenta empolamento e 
destacamento da camada de revestimento (Foto: Thais Sanjad); (b) Treliça da Estação 
Gasômetro (Belém-PA), que apresenta destacamento da camada de revestimento (Foto: Thais 
Sanjad). 

 

2.2.4.2. Anomalias profundas 

Nestes tipos de anomalias os danos de corrosão ocorridos afetam a 

integridade e funcionalidade do componente metálico, ou alteram a qualidade do 

meio que o protege, por contaminação pelos produtos de corrosão libertados (ex.: 

água potável), ou por permitirem o acesso de substâncias indesejáveis (ex.: umidade 

em atmosferas interiores). Quando ocorrem estes tipos de anomalias, é 

normalmente necessário proceder a reparação do componente ou a sua substituição 

por outro, de material mais resistente à corrosão. 

Os principais sintomas apresentados pelos componentes metálicos, com este 

tipo de anomalias são os seguintes: perfurações; diminuição de espessura; perda de 

partes do componente metálico; e fissuras. 

Perfuração:  

 É a alteração da superfície resultante da formação de produtos de corrosão 

em pontos localizados, permanecendo a superfície adjacente inalterada. 

Inicialmente, as perfurações são superficiais, podendo ter o aspecto de simples 

manchas, mas, com o passar do tempo e o evoluir da corrosão em profundidade74, 

                                                 
74 Profundidade de corrosão: distância entre um ponto da superfície do metal afetado pela corrosão 
e a superfície original do metal.  
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dão lugar a cavidades na superfície metálica, geralmente preenchidas com produtos 

de corrosão.  

 Dependendo das condições de exposição, o desenvolvimento deste tipo de 

anomalia pode ser extremamente rápido. Uma vez que no local da perfuração a 

corrosão evolui em profundidade, sem haver alteração significativa da restante 

superfície do componente, nem sempre é perceptível a sua gravidade. A 

estabilidade estrutural do componente poderá estar em cheque, se a diminuição 

local da espessura causada pelo pite tiver, como consequência, uma redução 

drástica das características de resistência mecânica do componente, como esforços 

de tração. 

Diminuição de espessura:  

 Como no caso anterior, este tipo de anomalia também pode colocar em risco 

a segurança ou a integridade do componente metálico. A diminuição gradual da 

espessura, que resulta da corrosão generalizada das superfícies do componente 

metálico tem, naturalmente, consequências no nível das suas propriedades de 

resistência mecânica e conduz, ao longo do tempo, à perda de detalhes ou de partes 

do componente metálico (Figura 13). 

Perda de elementos ou de partes do componente metálico:  

 A perda de detalhes constituintes do componente metálico pode ocorrer em 

consequência da corrosão ao longo de toda a espessura, quer localizada, quer em 

extensas zonas da sua superfície, ou dos seus elementos de fixação (Figura 13).       

   
Figura 13: (a), (b) e (c) Peças de vedação do chalé IOEPA com perda de material (Foto: Autora).     

Fissuras:  

 A ação conjunta da corrosão e de tensões mecânicas (fadiga, tração, etc.), 

em determinadas condições ambientais, favorece o desenvolvimento de fissuras 

através da rede cristalina do metal, que podem levar à ruptura do componente 

a b c 



 

 

32 
 

metálico em determinadas áreas. A formação destas fissuras também pode resultar 

da presença de tensões residuais no metal, resultantes do processo de fabricação 

do componente ou das suas peças como, soldadura, estiragem, laminação a frio ou 

forjagem (Figura 14). 

       
Figura 14: Peças estruturais do chalé IOEPA com fissuras (a) e (b), e com fratura (c) (Fonte: 
Autora).  
 

2.3. A INSERÇÃO DO FERRO NA ARQUITETURA 

O emprego do ferro data dos mais antigos tempos da história do mundo. No 

livro sagrado da Índia, o Rig-Veda75, o ferro é citado, assim como o ouro e o bronze, 

datando da mais remota antiguidade. Os hebreus, igualmente, conheceram o ferro, 

pois é citado por Moisés como material empregado no Egito Antigo, e mencionado 

em inscrições descobertas da quarta dinastia dos Faraós, de cerca de 3000 anos 

antes de Cristo. Foi a partir do seu uso no Oriente, que o ferro foi introduzido na 

Grécia, e depois, pelo vasto Império Romano.  

Em suas primeiras formas conhecidas pelos antigos, o ferro era encontrado 

em meteoritos e tinha atribuições de propriedades mágicas, conhecido como a 

"pedra do céu" pelos egípcios76. Mas, na verdade, foi um material que no decorrer 

dos séculos, tornou possível a circulação de transportes mecânicos em terra, no mar 

e no ar; e a edificação de construções complexas, como a Torre Eiffel e o Empire 

State Building. 

Os metais, no curso da história do homem, foram utilizados em  diversas 

atividades. Um dos primeiros exemplos do uso do ferro foi uma ferramenta, com 

marcas de martelagem, encontrada na Pirâmide de Quéops, em Gisé (Egito), e 

atualmente preservada no Museu Britânico. Outro exemplo é uma lâmina de punhal 

encontrada no Vale de Diyala, em Tell Asmar (Iraque), que é a evidência mais antiga 

                                                 
75 SEGURADO, João Emílio dos Santos, op.cit., p. 91. 
76 LISTER, Raymond. Decorative Cast Ironwork in Great Britain, p. 01. 
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do trabalho em ferro na Mesopotâmia, e também pedaços de ferro não-meteórico 

encontrados por Mallowan77, em uma cova em Chagar Bazar (Síria), datada do início 

do terceiro milênio a.C.78.  

Apesar da utilização moderada até o século XVIII, o ferro veio revolucionar a 

estética arquitetônica e tornou-se elemento importante na arquitetura no século XIX. 

Este material revolucionou a lógica industrial e mudou o caminho da construção civil. 

Entretanto, sempre foi visto primordialmente como elemento estrutural e 

normalmente recoberto por outros tipos de materiais, como o concreto.  

 Alguns arquitetos do final do século XIX e XX deram grande importância à 

utilização do ferro nas construções, como por exemplo, Mies Van der Rohe, que 

realizou verdadeiras obras de arte com a utilização de materiais metálicos, como o 

Pavilhão da Alemanha, da Exposição de Barcelona, em 1929, durante o auge do 

modernismo.  

 Assim, o ferro manteve-se presente na construção civil desde o século XIX. 

Entretanto, houve o período em que este material foi vastamente utilizado de forma 

decorativa, aparente em fachadas e componente principal em estruturas. Essa 

época, referida por alguns autores como “arquitetura de ferro”79, abriu novos 

caminhos para a utilização de materiais industrializados na arquitetura e sua herança 

é muito importante, já que é de grande valor histórico e tecnológico80.  

2.3.1. Contexto internacional  

As civilizações clássicas, eminentemente, conheceram o ferro como 

ornamento e para uso em pequenos objetos, já que esse material era difícil de ser 

produzido81. 

 As técnicas da utilização do ferro já existiam há muito tempo na China, mas 

só foram desenvolvidas no ocidente a partir da segunda metade do século XVIII com 

o advento da Revolução Industrial, que permitiu aumentar a quantidade e a 

qualidade da produção de materiais metálicos, além de diminuir o seu custo. Antes 

da revolução, a utilização do ferro tinha como objetivo principal equilibrar as forças 

horizontais no edifício, reforçando e consolidando as estruturas. Entretanto, o 
                                                 
77 Edgard Mallowan (1904-1978) foi um reconhecido arqueólogo britânico especializado em História 
Antiga.  
78 MONTAGNI, Claudio et al. Materiali per Il restauro e la manutenzione, p. 246.  
79

 KÜHL (1998) e SILVA (1987).  
80 KÜHL, Beatriz Mugayar. Arquitetura do Ferro e Arquitetura Ferroviária em São Paulo, p. 79. 
81 SILVA, Geraldo Gomes da, op. cit., p. 13. 
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desenvolvimento arquitetônico da época não poderia ter sido viabilizado sem o 

domínio da produção e do uso dos materiais metálicos, que influenciava diretamente 

na concepção das construções82. 

O ferro foi primeiramente empregado como principal material na construção 

de pontes (Figura 15: Ponte Szabadsag, em Budapeste (a), e Ponte do Rio 

Moldavia, em Praga (b) (Fonte: João Colares Palácios).Figura 15) e, a partir de 

1830, na construção de ferrovias. A partir daí, seu uso foi intensificado em outras 

tipologias arquitetônicas, como garagens, estações, e em equipamentos ferroviários. 

A aplicação do ferro nas construções foi paralela às mudanças na sua fabricação e 

dos avanços nos estudos sobre sua resistência e comportamento estático, 

fornecendo subsídios para dar tratamento mais adequado às suas características, e 

não mais o empregar em formas derivadas dos materiais de construção 

tradicionais83.  Assim, a utilização do ferro tornou-se cada vez mais presente na 

construção civil, com maior destaque entre os anos de 1840 e 1860, especialmente 

em relação à produção britânica. 

      
Figura 15: Ponte Szabadsag, em Budapeste (a), e Ponte do Rio Moldavia, em Praga (b) (Fonte: 
João Colares Palácios).  

O uso do ferro na arquitetura começou gradualmente, sendo aplicado em 

variadas partes dos edifícios, evoluindo posteriormente para construções 

inteiramente compostas deste material. Apesar da baixa resistência à tração do 

material da época, tinha grande resistência à compressão e facilidade de moldagem, 

sendo possível criar peças ornamentais para as fachadas dos edifícios devido às 

suas possibilidade de moldagem.   

O primeiro uso do ferro nas construções foram as colunas de ferro fundido, 

em 1870, que substituíram os pilares fabricados em madeira, que serviam como 

                                                 
82 KÜHL, Beatriz Mugayar, op. cit. (1998), p. 19.  
83 KÜHL, Beatriz Mugayar. Arquitetura do Ferro e Arquitetura Ferroviária em São Paulo, p. 42.  
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suportes do telhado nas primitivas fábricas de algodão inglesas. A dimensão das 

novas máquinas exigia grandes salas, com o mínimo de obstrução possível, e as 

colunas tornavam possível a instalação de maquinaria, sem problemas de espaço 84.  

Com a evolução da produção industrial, o ferro começou a ser utilizado de 

várias outras formas, podendo ser forjado, laminado ou prensado em chapas. Um 

exemplo bastante conhecido do uso do ferro em diversas partes da construção é o 

edifício da Biblioteca de Saint Geneviève (Figura 16), de Lesbruste, em Paris. Esta 

foi a primeira construção pública francesa em que este material foi empregado desde 

a fundação até a cobertura, mesmo que sua estrutura não transpareça ao exterior. 

 “En la erección de este edificio público intentó por vez primera emplear la estructura 
de hierro fundido y de hierro forjado, dese sus cimientos hasta su cubierta culminante. 
Además, Santa Genoveva fue el primer edificio de Francia destinado a biblioteca, 
proyectado a base de un cuerpo completo e independiente. Como en las fábricas 
inglesas y en los almacenes, la estructura en hierro se halla oculta por la oba de 
mampostería exterior, como la maquinaria de un reloj dentro de su caja. Los espesos 
muros de obra persisten en el exterior, pero todos los elementos estructurales – 
columnas, vigas y cubierta – son de hierro”85  

 
Figura 16: Biblioteca de Saint Geneviève, em Paris (Fonte: GIDEON, Sigfrido. Espacio, tiempo y 
arquitectura, p. 226). 

Progressivamente, o ferro começou a ser tratado como um material 

tradicional. Suas características técnicas e estéticas passaram a ser mais 

exploradas, atingindo expressão formal própria.  

O uso do ferro não se limitou apenas à construção civil, fazendo também 

parte de diversos equipamentos urbanos. Durante o desenvolvimento das cidades 

do século XIX, e o grande número de projetos de intervenção urbana, o ferro foi uma 

boa opção de material a ser empregado, por possuir boa durabilidade e ser de fácil 

manutenção. Foram construídos coretos, fontes, quiosques, luminárias, bancos, 

entre outros, que ainda permanecem em algumas cidades até os dias de hoje.   

                                                 
84 GIDEON, Sigfrido. Espacio, tiempo y arquitectura, p. 186.  
85 Ibid., p. 226. 
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Além de proporcionar grandes avanços, nos meios de produção, outra 

consequência da Revolução Industrial foi o aumento populacional. Para essa 

crescente população, era necessária a construção de novos edifícios que 

correspondessem ao crescimento demográfico acelerado. As construções deveriam 

ser concebidas rapidamente, logo, dando preferência para a utilização de materiais 

industrializados para uma arquitetura totalmente nova. 

“La humanidad debe crear una arquitectura totalmente nueva, nascida de su tiempo, 
precisamente en aquel momento en que los nuevos sistemas creados para la recién 
nacida industria sean empleados. La aplicación del hierro fundido permite y exige el 
empleo de muchas formas nuevas, como puede verse en las estaciones ferroviarias, 
en los puentes colgatantes y en las arcadas de los invernaderos”86. 

As suas particularidades foram peça chave para as construções de diversas 

tipologias arquitetônicas, possibilitando renovação na linguagem, e adquirindo papel 

de destaque na arquitetura, sendo utilizado em grandes superfícies cobertas, como 

mercados, estufas e pavilhões, e em edificações com vários andares, construídas de 

ossatura metálica, que resultaram posteriormente nos arranha-céus.  

 A aplicação deste metal evoluiu para a sua utilização em todas as partes do 

edifício, desde a fundação até a cobertura, permitindo a concepção de construções 

inteiramente em ferro, que posteriormente foram caracterizadas como exemplares 

da “arquitetura de ferro”, que foi considerada como uma revolução no campo da 

construção civil: 

“La nueva arquitectura es la arquitectura en hierro. Las revoluciones arquitectónicas 
siguen siempre las revoluciones sociales. En los períodos de transición, pocos 
cambios aparecen, poco importa lo largos que estos períodos pueden ser. Los 
hombres insisten en reproducir las viejas formas, hasta que un cambio radical hace 
tabla rasa de todas las escuelas y de todas las teorías banales. Existen grandes 
períodos en arquitectura, como hemos visto grandes períodos geológicos; una nueva 
raza de animales o plantas aparece solamente después de haber desaparecido la 
antigua. En arquitectura, ocurre lo proprio. La antigua dinastía de la autoridad en 
arquitectura ha sido substituida – a fin de que quede espacio para un nuevo tipo de 
artistas que no han querido conservar los prejuicios tradicionales de las antiguas 
escuelas”87. 

A arquitetura do ferro é composta de elementos a serem unidos e, se 

comparada a outras modalidades construtivas, é de simples montagem e de fácil 

transporte. Empregava elementos construtivos padronizados, que tornavam o preço 

das construções relativamente baixo, comparando com aquelas feitas de maneira 

tradicional88. Durante o século XIX, as técnicas de montagem e produção das peças 

                                                 
86 GIDEON, Sigfrido, op. cit., p. 220. 
87 Ibid., p. 219. 
88 KUHL, Beatriz Mugayar, op. cit. (1998), p. 67.  
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que compunham esses edifícios passaram por grandes transformações, com o 

objetivo de reduzir o trabalho no canteiro de obras.  

 Primeiramente, as peças eram produzidas separadamente, mas no decorrer 

do tempo, foram substituídas por grandes estruturas, até mesmo fachadas inteiras. 

Com o avanço dos processos produtivos e a variedade de peças, era possível criar 

novos modelos e várias combinações, proporcionando ao cliente compor uma 

edificação singular ainda que construída com componentes arquitetônicos 

padronizados.  

 As companhias britânicas, que eram grandes produtoras de edifícios 

metálicos, referiam-se a essas construções como portable buildings ou exported 

buildings89. Dentre os produtores desta modalidade arquitetônica, destacaram-se a 

Grã Bretanha, e posteriormente, a França, a Alemanha e a Bélgica90. Já as fábricas 

europeias de maior destaque foram as do Reino Unido: Andrew Handyside & Co, de 

Londres; Charles D. Young & Co, a Coalbrook Dale & Co, a Edward T. Bellhouse e a 

Eagle Foundry, de Manchester; Francis Morton & Co, de Liverpool; Frederick Braby 

& Co, John Walker, Milton Iron Work, McDonell Stevens & Co, Samuel Henning  e 

Walter McFarlane, de Glasgow91.  

 A partir dos avanços na construção civil, foram desenvolvidas novas técnicas, 

como a do ferro corrugado92 e a galvanização93, que daria grande impulso para a 

fabricação de edifícios metálicos. Isso culminou com os novos processos de 

fundição e estampagem das chapas metálicas, além da promoção das combinações 

dessas peças na construção.  

 Inicialmente, as experiências formais e o racionalismo da arquitetura do ferro 

não foram bem vistas por alguns artistas e estudiosos94. As chapas que compunham 

as construções eram do tipo ondulada, que davam aspecto de armazéns às 

edificações. Posteriormente, a evolução da técnica, em materiais metálicos, foi 

aprimorada, as chapas começaram a ser fabricadas por meio de estampagem e 

prensagem.   

                                                 
89Tradução: Edifícios portáteis ou edifícios exportados.  
90 KUHL, Beatriz Mugayar, op. cit. (1998), p. 67. 
91 SILVA, Geraldo Gomes da, op.cit., p. 51. 
92 O ferro corrugado é feito a partir do ferro laminado e empregado em coberturas, paredes e outras 
partes do edifício. 
93 O ferro galvanizado é o ferro recoberto com uma camada de zinco para proteção contra a corrosão. 
A galvanização consiste no processo que impede o contato de metal-base com o meio corrosivo. 
94 SILVA, Geraldo Gomes da, op.cit., p. 65.  
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 Entretanto, para alguns estudiosos como Viollet-Le-Duc, o ferro deveria ser o 

substituto dos materiais mais utilizados, em prol de uma arquitetura de novas 

formas, e que era necessário acostumar o público à nova arquitetura – a do ferro –, 

demonstrando sua estética, para que ela pudesse ser apreciada não apenas pela 

sua capacidade técnica. Para Viollet-Le-Duc, o metal deveria ser aproveitado de 

acordo com suas características próprias e deveria ser empregado 

independentemente dos outros materiais nas construções:   

“[...] Se o ferro está destinado a ter um lugar importante em nossas construções, 
estudemos suas propriedades, e utilizemo-las francamente, com rigor de 
discernimento que os mestres de todos os tempos empregaram em suas obras.”95 

Também dentre os estudiosos da arquitetura de ferro, teve papel de destaque 

o engenheiro e arquiteto Arthur Vierendeel (1852-1940, Bélgica). Segundo 

Vierendeel, os arquitetos da época eram profissionais influenciados por estilos 

antigos, faltando originalidade em seus projetos, sem a renovação das formas 

arquitetônicas, tornando-se necessário o estudo mais aprofundado do ferro e as 

suas influências nas construções96.  

A arquitetura de ferro teve notoriedade durante as exposições internacionais, 

que surgiram simultaneamente à indústria moderna, e a substituição do trabalho 

artesanal pelo mecânico. Em muitos países trabalhava-se febrilmente para inventar 

novas máquinas e métodos de produção. O objetivo principal das exposições era de 

apresentar, reunidos, produtos deste trabalho, colocando, em evidência, os modelos 

das novas invenções de todas as esferas da atividade humana97. 

 A história das exposições durante a segunda metade do século XIX constitui 

também um pouco da trajetória das construções em ferro. Os edifícios das 

exposições foram construídos de maneira que sua montagem fosse rápida, assim 

como seu desmonte; operações, ambas, facilitadas pelo uso desse material, 

adequado para as construções do período supracitado. Eram construídos para 

serem utilizados em um curto período de tempo, e tornaram-se um grande campo de 

experimentação para os construtores em busca de novos sistemas construtivos98.  

Os edifícios mais famosos do período das grandes exposições foram o 

Palácio de Cristal (1851) (Figura 17a), e a Galeria das Máquinas (1889) (Figura 17b). 
                                                 
95 VIOLLET-LE-DUC, Eugène E. apud KÜHL, Beatriz Mugayar, op. cit. (1998), p. 45.  
96 KÜHL, Beatriz Mugayar, op. cit. (1998), p. 45. 
97 GIDEON, Sigfrido, op.cit., p. 250. 
98 Ibid., p. 252.  
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Infelizmente, o primeiro foi destruído por um incêndio em 1937, e o segundo foi 

demolido em 1910. Só restam algumas fotografias e documentos, que relatam a 

forma magnífica como a força da gravidade foi superada, dando vida a construções 

que pareciam quase flutuar99. 

          
Figura 17: (a) Palácio de Cristal (Fonte: GIDEON, Sigfrido. Espacio, tiempo y arquitectura, p. 
257); (b) Galeria das máquinas (Fonte:  http://www.infopedia.pt).  
 

 O Palácio de Cristal foi obra do extraordinário desenvolvimento da indústria 

inglesa, com a aplicação do sistema racional de manufatura, o de produção em 

série. Seu construtor, Joseph Paxton, projetou todo o edifício em lâminas de cristal, 

as maiores produzidas na época, combinadas com estruturas de ferro100. Lutero 

Bucher escreveu, em 1851:   

“El edificio no encontró oposición, y que a todos los que lo contemplaron les produjo 
una impresión de tan romántica belleza, que no tardaron en verse reproducciones del 
mismo decorando las paredes de las alquerías en los lejanos pueblecitos de 
Alemania. Al contemplar el primer gran edificio no construido a base de sólida 
albañilería, los observadores no tardaron en comprender que era un edificio que no 
podía ser juzgado a través del mismo patrón por el cual había sido medida hasta 
entonces la arquitectura”101 

 Os construtores da Galeria das Máquinas (também conhecido como Palácio 

das Máquinas) foram Cottanein e Dutert. As dimensões desse edifício ultrapassavam 

todos conhecidos, até aquele momento, chegando a medir 420m de comprimento. 

Sua estrutura era composta de vinte armaduras de ferro, e as paredes laterais 

formadas por grandes superfícies de cristal.  

 

 

                                                 
99 GIDEON, Sigfrido, op.cit., p. 225. 
100 Ibid., p. 258. 
101 Ibid., p. 260. 
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“(...) Pero los muros de cristal no encierran completamente el edificio; constituyen sólo 
una fina membrana transparente entre el espacio interior y el exterior (N) El 
significado estético de esta galería reside en la unidad de interpretación entre el 
edificio y el espacio exterior, de la cual se deduce un nuevo concepto de la ausencia 
de límites, y del movimiento, de acuerdo con las máquinas que ella contiene”.102 

 O apogeu do uso ferro foi durante a exposição internacional de 1889. Entre os 

edifícios, a Torre Eiffel, de Gustave Eiffel (Figura 18), para o centenário da 

Revolução Francesa. A Torre Eiffel possui 300 metros de altura, ultrapassando a 

construção mais alta da época, o obelisco de Washington, de 169 metros de altura. 

O projeto foi bastante criticado, e foi caracterizado como símbolo da desonra e 

“monstruosidade” de Paris, por vários artistas: 

“Nosotros, los escritores, pintores, escultores y arquitectos, venimos en nombre del 
buen gusto y de la amenaza hecha a la historia de Francia, a expresar nuestra 
indignación profunda, de que tenga que quedar en el corazón de nuestra capital esta 
innecesaria y monstruosa Torre Eiffel”. 103 

 
Figura 18: Torre Eiffel (Fonte: João Colares Palácios) 

Entretanto, mesmo com toda a crítica ao projeto, a torre fez grande sucesso, 

sendo vista como avanço tecnológico e marco da capacidade do homem de construir 

além do limite do seu próprio planeta.  

“Así el novelista Octavio Mirbeau – no muy dado en general a acelerar la marcha 
hacia el futuro – comprendió, después de haber visto la Torre Eiffel y la Galería de las 
Máquinas, que ‘mientras el arte cultiva l’íntimisme o se adhiere a las viejas fórmulas 
con su mirada aún fija en el pasado, la industria adelanta y explora lo desconocido. 
No es en los estudios de los pintores y escultores donde la revolución desde tanto 
tiempo esperada se prepara; es en las fábricas!’”. 104 

Dessa forma, a arquitetura de ferro ganhou grande notoriedade no contexto 

mundial. Logo, os países produtores de ferro puderam expandir o seu mercado e, 

                                                 
102 GIDEON, Sigfrido, op.cit., p. 278. 
103 Ibid., p. 293. 
104 Ibid., p. 220.  
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consequentemente, difundir essa arquitetura para ex-colônias, especialmente após o 

sucesso das exposições internacionais.  

 Eram importados pelos Estados Unidos e Canadá (Figura 19) vários 

elementos de fachada, provenientes da Grã-Bretanha, multiplicando as experiências 

da arquitetura do ferro, e em 1850, já começavam a ser desenvolvidas ossaturas de 

prédios em Nova Iorque que, futuramente, configurariam os arranha-céus.  

          
Figura 19: Edifícios que possuem elementos metálicos importados na América do Norte 
(Fonte: Autora): (a) Edifício da Union Square em Toronto (Canadá); (b) Fachada revestida em 
metal em Trois Rivière (Canadá); (c) Fachada Quebec (Canadá); (d) Chrysler Tower (Nova 
York).  

 Entretanto, os Estados Unidos começaram a desenvolver produção local mais 

expressiva de elementos metálicos, a partir do início do século XIX. Com a crescente 

produção americana, os ingleses voltaram as exportações para os países latino-

americanos, competindo também com os edifícios belgas, alemães e franceses. O 

interesse dos países latinos nas construções metálicas aumentava com o sucesso 

das exposições internacionais sobre arquitetura do ferro, onde os edifícios 

imprimiam uma linguagem moderna e inovadora, já que poderiam ser construídos 

em qualquer lugar, em pouco tempo. 

 Os países europeus produtores de ferro investiram em países em ascensão, 

como por exemplo, o Brasil, onde foram implantadas residências, estradas de ferro, 

mobiliários urbanos, entre outros componentes da arquitetura de ferro, para suprir a 

demanda das crescentes cidades, e a ânsia de nova tecnologia da classe 

dominante.  

 

 

 

a b c d 



 

 

42 
 

2.3.2. Contexto nacional 

No século XVIII, a siderurgia no Brasil não era expressiva e não tinha 

destaque na construção civil, se comparada ao uso de outros materiais nas 

construções coloniais vigentes na época. Após a abertura dos portos às nações 

amigas, em 1808, as relações comerciais brasileiras mudaram com o fim do Pacto 

Colonial, e os produtos de diversos países europeus começaram a ser exportados 

para o Brasil. Os produtos provenientes da Europa eram majoritariamente 

industrializados, já que o Brasil não possuía grande influência industrial, nem 

manufatura necessária para a demanda de novas construções. Modernização era a 

palavra-chave para a entrada destes produtos no país.  

 A economia brasileira era basicamente desenvolvida no interior do país 

(agricultura, pecuária e mineração). Logo, o comércio entre as cidades aumentou e 

os locais de produção no interior começaram a ter mais importância nas transações 

comerciais. Era notório o avanço das cidades brasileiras, e assim, novas 

construções tinham que ser feitas.   

Um dos países mais beneficiados no início desse processo foi a Inglaterra, 

em que vários edifícios da fábrica inglesa McFarlane’s foram importados pelo o 

Brasil. Os ingleses foram os maiores responsáveis pela implantação das redes 

ferroviárias, como em São Paulo, com a construção da Brazil Railway, além de 

diversos edifícios para atender à infra-estrutura necessária a essas redes. 

As construções implantadas no Brasil começaram a adotar formas mais 

racionais, e desenvolvidas segundo conceitos mais modernos e voltados para a 

indústria. Dessa forma, a utilização do ferro tornou-se uma técnica bastante 

procurada na arquitetura, por suprir a necessidade de se construir rapidamente, 

possuindo leveza e transparência, mobilidade e um sistema bem engrenado105. 

 Gradualmente, os portos brasileiros se abriram para outras nações europeias 

com metalurgia desenvolvida, como a Alemanha, a França e a Bélgica, esta 

representada especialmente pela fábrica Forges d'Aiseau, detentora do sistema 

Danly (ver item 5.1). Além da França, a Bélgica era a maior concorrente da 

Inglaterra, em relação à produção do ferro, e precisava do mercado internacional 

para se expandir. O impulso da industrialização belga e o modernismo nas 

construções foram liderados pelos arquitetos Henri Van Der Velde e Victor Horta. 

                                                 
105 SILVA, Geraldo Gomes da, op.cit, p. 30. 
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 Dessa forma, a arquitetura de ferro importada da Europa torna-se importante 

no contexto brasileiro: 

"As mudanças sócio-econômicas e tecnológicas ocorridas durante a segunda metade 
do século XX implicam, no Brasil, em profundas transformações nos modos de 
habitar e construir. As novas condições de transporte, criadas com a instalação das 
ferrovias e linhas de navegação fluvial vieram permitir o aparecimento de um 
fenômeno completamente novo na arquitetura: os edifícios importados, produzido 
pela indústria. Fabricados nos países europeus, vinham desmontados, em partes, 
nos porões nos navios. A importação era completa, pois compreendiam de estruturas 
e vedações até coberturas, escadas e peças de acabamento, que eram aqui 
montadas, conforme as instruções e desenhos que acompanhavam”106.  

 Os edifícios em ferro foram importados para cidades brasileiras onde a 

economia era crescente, como as de produção de café, açúcar, algodão e borracha. 

As capitais onde foram implantadas construções de ferro foram: Porto Alegre, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Belém e Manaus. Outros destaques são as 

ferrovias estabelecidas em Minas Gerais e no Paraná.   

 No século XIX, praticamente nada que era proveniente da Europa era 

recusado no Brasil, já que tudo que era importado era sinônimo de modernidade, 

além do desejo de “europeização” das cidades brasileiras. Quando chegavam no 

nosso país, os edifícios importados já estavam defasados, em relação às 

construções europeias, mas, ainda assim, eram considerados modernos e uma 

forma de afirmação social para a burguesia107.  

Os produtores europeus de edifícios metálicos tiveram dificuldades na 

implantação da arquitetura de ferro no Brasil, já que a mão-de-obra local não era 

especializada. Assim, as construções importadas eram acompanhadas de manuais 

de instruções. Previamente à importação, as estruturas de ferro eram montadas no 

país de origem, para que todas as peças fossem numeradas e catalogadas. Além 

das dificuldades relacionadas à montagem, os edifícios normalmente não eram 

adaptados ao clima local108. Dessa forma, os europeus adotaram a utilização de 

varandas para amenizar os fatores climáticos.  

A tipologia de edifícios metálicos mais recorrentes no Brasil foram os 

mercados, majoritariamente provenientes da Bélgica e da Inglaterra. Os mais 

famosos exemplos são os mercados de ferro de São José (Figura 20), em Recife, e 

o Ver-o-Pêso, em Belém, que, até hoje, são utilizados de acordo com sua função 

                                                 
106 REIS FILHO, Nestor Goular apud KÜHL, Beatriz Mugayar, op. cit. (1998), p.82. 
107 KÜHL, Beatriz Mugayar. op. cit. (1998), p. 83. 
108 SILVA, Geraldo Gomes da, op.cit., p. 49. 
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original. Os exemplares da arquitetura de ferro adquiridos pelas cidades brasileiras 

em crescimento, despertaram grande interesse da burguesia local, pois eram 

considerados protagonistas do lançamento do período do modernismo no país109.  

    
Figura 20: (a) Mercado São José (Fonte: http://www.skyscrapercity.com). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Ibid., p. 11. 
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3.  FRAGMENTOS DA HISTÓRIA: 

CONTRIBUIÇÕES PARA MEMÓRIA DA 

ARQUITETURA DE FERRO EM BELÉM.  
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 Este capítulo visa traçar breve histórico das edificações metálicas em Belém 

por meio de documentos, revistas, e jornais do século XIX e XX, com objetivo de 

obter dados acerca da influência europeia na disseminação da arquitetura de ferro 

na capital paraense. Essas informações são de grande importância para a 

salvaguarda da arquitetura da época industrial europeia no Pará, especialmente no 

que se refere às construções inteiramente em ferro.  

3.1. AS INFLUÊNCIAS EUROPEIAS NA ARQUITETURA DE FERRO NO PARÁ 

A cidade de Belém teve expressivo crescimento econômico durante o ciclo da 

borracha, iniciado na metade do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. A capital 

paraense cresceu e mudou nos aspectos físicos, e, até mesmo, nos costumes dos 

seus habitantes110. Com o crescimento urbano acelerado, era necessária a 

implantação de novas edificações, criando cenário propício à instalação de edifícios 

de fácil construção e montagem. Logo, os edifícios em ferro eram a solução 

adequada para suprir as demandas do crescimento acelerado da cidade.  

Os investimentos estrangeiros, provenientes da Alemanha, Inglaterra, França 

e Bélgica eram abundantes na capital paraense. Belém foi embelezada com 

produtos e edifícios importados, e por ser o principal ponto de escoamento da 

Amazônia, tornou-se a cidade que possui maior acervo remanescente de edifícios 

metálicos no Brasil.  

O ferro começou a fazer parte de arquitetura belenense em algumas partes 

das construções, como pilares e ornamentos, e em mobiliários urbanos, como 

postes, luminárias, e caixas de correios. Com o passar do tempo, as construções 

com elementos metálicos fizeram sucesso, entre as camadas mais abastadas da 

sociedade, e Belém começou a receber até edifícios construídos inteiramente em 

ferro, como mercados e galpões.  

 Como resultado, atualmente, a cidade e suas redondezas possuem diversas 

construções metálicas, dentre dois mercados públicos, dois refeitórios, estação 

ferroviária, três coretos, dois reservatórios de água, um farol, três residências, um 

pavilhão; grande quantidade de componentes arquitetônicos em edifícios, como 

colunas e escadarias; e equipamentos urbanos, como postes, quiosques, relógios e 

                                                 
110 DERENJI, Jussara da Silveira. Arquitetura do Ferro – Memória e Questionamento, p. 159.   
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fontes111.  

3.1.1. O ferro como ornamento 

 O uso do ferro como ornamento na Europa foi bastante difundido a partir do 

final do século XVIII e durante o século XIX. Elementos ornamentados eram 

utilizados em portas, janelas, sacadas, guarda-corpos, e em diversas partes das 

construções (Figura 21).   

       
Figura 21: Elementos metálicos na arquitetura européia (Fonte: João C. Palácios): (a) Grade de 
janela em Meissen (Alemanha); (b) Casa de Santos Dumont (Paris), com elementos decorativos 
metálicos; (c) Palácio Schonbrunn (Viena) com gradis em ferro forjado.  
 
 Com a influência européia, em Belém, muitos elementos construtivos foram 

importados de países como Inglaterra, França, Bélgica e Alemanha. Os produtos 

europeus eram vendidos por meio de catálogos, que eram anunciados em revistas 

européias especializadas que chegavam ao Brasil, como por exemplo, na revista 

francesa Maison pour tous.  

 Na capital paraense, muitos edifícios da metade do século XIX e início do 

século XX, possuem ornamentos em ferro forjado e fundido, que foram amplamente 

importados para Belém antes do início da produção local de ornamentos metálicos 

pelo Instituto Lauro Sodré112. Os detalhes decorativos europeus eram comprados 

pelo governo para a utilização em edifícios públicos, mas também adquiridos pela 

população que almejava ornamentos de qualidade e beleza para as suas casas. 

Esses elementos arquitetônicos faziam parte da cobertura, esquadrias, fachadas, e 

até mesmo do interior de edifícios. 

 Uma das fábricas que exportou de forma intensa para a capital paraense foi a 

companhia francesa Guillot-Pelletier Fils & Cie. Os anúncios dessa fábrica eram 

                                                 
111 KÜHL, Beatriz Mugayar, op. cit. (1998), p. 93.  
112 DERENJI, Jussara da Silveira, op. cit., p. 162. 
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constantes nas revistas especializadas do século XIX (Figura 22a), e diversos 

edifícios da cidade apresentam características muito semelhantes ao desenho dos 

anúncios. Essa companhia inclusive importou pequenos edifícios para Belém, como 

o coreto de ferro da praça Batista Campos (Figura 22b).  

   
Figura 22: (a): Anúncio de ornamentos metálicos produzidos pela Guillot-Pelletier Fils et Cie, 
encontrado em revista francesa (Fonte: MAUMENÉ, M. Albert, Maisons pour tous, nº04, 
1925)113; (b) Coreto da praça Batista Campos (Fonte: Acervo Dulcília Acatauassú Nunes).   
 
 A semelhança de ornamentos de vários edifícios paraenses, do fim do século 

XVIII e XIX, com os desenhos de grades ornamentais anunciadas nas revistas 

estrangeiras, do mesmo período, representa a influência européia na produção local. 

Vários modelos foram baseados naqueles vistos nas publicações, visando o requinte 

e a modernidade dos edifícios europeus, como, por exemplo, as grades do Palacete 

Pinho, do Palacete Faciola e da Casa do Governador (Figura 23).    

 

                                                 
113 Transcrição: “Nos nouvelles grilles legeres donneront un chachet artistique à votre habitation. 
Album et renseignements gratuits en rappelant cette annonce a Guillot-Pelletier Fils et Cie. Orléans, 
33, rue de la Gare – R.C. Orléans 5962. Paris, 62, rue d’Hauterville”. Tradução: “Nossas novas 
grades darão características artísticas à sua habitação. Álbum e informações gratuitas em retorno 
desse anúncio a Guillot-Pelletier Fils et Cie. Orleans, nº 33, rua da Gare. Paris, nº 62, rua de 
Hauterville”. 

a 
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Figura 23:(a) Anúncio de partes ornamentais de construções encontrado em revista francesa 
(Fonte: BÉRANGER, M. C. Nouvelle Annales de la construction, 1901)114; (b) Grade do Palacete 
Pinho. (Fonte: Djanira Viegas Oliveira).  

     
Figura 24: Guarda-corpos das varandas do Palacete Faciola (a) e Casa do Governador (b) 
(Fonte: Autora); (c) Guarda-corpo das fachadas do Palacete Pinho (Fonte: Djanira Cabral 
Oliveira). 
 
 Além do uso intenso no continente europeu, os engenheiros e construtores da 

América do Norte também utilizavam largamente o ferro nas construções. A partir da 

inserção de elementos construtivos europeus no mercado norte americano, pouco a 

pouco a produção local foi iniciada, e os resultados anunciados em jornais e revistas, 

como a Scientific American Building Monthly.   

Essas revistas chegaram ao mercado paraense, e alguns edifícios de Belém 

apresentam semelhança aos modelos de ornamentos americanos. Entretanto, eram 

mais simples comparados aos europeus (Figura 25).  

                                                 
114 Transcrição: “A. Jouffray & Cie. Ancienne usine Saint-Éloy, 17, boulevard Châteaudun, Orléans. 
Spécialité de Grilles et Serres économiques. Albums-tarifs et devis franco sur demande. Clôtures 
lègères, Chenils, Grilles. Barrières, Entourages, Kiosques, Berceaux, Tonnelles, Châssis de couche, 
Échelles, Rateliers, Mangeoires, Stalles d’écurie, Châssis de fenêtres, Portes vitrées, Panneaux, 
Escaliers, Balustrades, Passerelles de jadin, Charpentes légères, etc.”. Tradução: “A. Jouffray & Cie. 
Antiga usina Saint-Éloy, 17, boulevard Châteaudun, Orléans. Especialidade em Grades e Estufas 
econômicas. Álbuns com tarifa sob demanda. Cercas para postes de iluminação, canis, grades, 
cercados, quiosques, berços, estantes, armação para janelas, armação para portas com vitrais, 
painéis, escadas, balaustres, passarelas de jardins, etc.” 

a b 

a b c 
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Figura 25: (a)115 e (b)116 Anúncios de gradis em revista americana (Fonte: MUNN & Co, 
Scientific American Building Monthly).   

 Além dos elementos arquitetônicos exteriores e de fachada, existiam os 

internos, que eram fabricados e importados de diversos países europeus e dos 

Estados Unidos, por meio de catálogos (Figura 26a). Eram pilares, escadas, 

corrimãos, guarda-corpos elevadores, entre outros.   

 Nas construções belenenses existem diversos exemplares de pilares 

importados, ou baseados nos modelos europeus (Figura 26b), como as colunas do 

Arquivo Público, do Paris N’América (Figura 26c), do Mercado de Carne, do Instituto 

de Educação do Pará, entre outros. Na capital paraense, ainda existiam os 

elevadores em ferro, como o da Farmácia República, primeiro a chegar à cidade. Era 

de proveniência portuguesa e de modelo mais simples quando comparado aos 

desenhos dos anúncios encontrados (Figura 27).  

                                                 
115 Transcrição: “Van Dorn Iron works Co. Prision, House, and Stable Work, Joist Hangers, Lawn 
Furniture, Fencing, etc. Cleveland, Ohio”. Tradução: “Trabalhos em ferro Van Dorn Co. Cercas, 
casas, estábulos, mobiliário de jardins, etc. Cleveleand, Ohio”. 
116 Transcrição:  “Well Kept Grounds are better kept if enclosed with a good fence. Roger’s Fence is 
the result of more than twenty years experience in fence building. It combines necessary strength with 
pleasing designs. Retains its form and alignment perfectly. Write to-day for Catalogue. We also make 
Gates, Bridge Railings and other architectural metal work from our own of special designs. Separate 
catalogues. Correspondence solicited from owners, architects, contractors and others. Roger Iron Co., 
Dept. 23, Springfield, O”. Tradução: “Terras bem guardadas são mais seguras se bem cercadas com 
boas cercas. Cercas Roger é o resultado de mais de vinte anos de experiência na construção de 
cercas. Combina a necessária rigidez com desenhos agradáveis. Mantém perfeitamente sua forma e 
alinhamento. Escreva hoje para catálogo. Também fazemos portões, armação de pontes e demais 
trabalhos. Catálogos solicitadas por donos, arquitetos, construtores civis e outros. Companhia de ferro 
Roger, Springfield, O.” 

a b 
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Figura 26:(a) Anúncio de elementos em ferro forjado em revista americana (Fonte: MUNN & Co, 
Scientific American Building Monthly, 1904)117; (b) Coluna coríntia de ferro em estação de 
metrô de Berlim (Foto: João C. Palácios); (c) Coluna do edifício Paris N’América, de 
procedência da fábrica Walter McFarlane’s (Foto: Thais Sanjad).  
 

       
Figura 27: (a) Anúncio de elevador metálico em revista americana (Fonte: MUNN & Co, 
Scientific American Building Monthly, Janeiro de 1905)118; (b) Elevador da Farmácia República 
(Fonte: Carolina Macieira Gester).  
 
 Outros detalhes decorativos importados para Belém eram os forros metálicos. 

Eram feitos de chapas de ferro, aço ou zinco, e importados ou confeccionados em 

desenhos similares aos europeus ou estadunidenses (Figura 28), para grandes 

edifícios de Belém, como o Museu da UFPA, o Palácio Antonio Lemos, o Instituto 

Lauro Sodré, o Solar Passarinho, entre outros. Eram de fácil instalação, baixo custo, 

e feitos sob medida.  

                                                 
117 Transcrição: “The Champion Iron Co. Kenton, Ohio. Structural Iron. Ornamental Cast and 
Wrought Iron. Jail Cell Work. Fences and Railings. Catalogue of above furnished, and Prices quoted 
on application”. Tradução: “Kenton co., a companhia campeã de ferro, Ohio. Ferro Estrutural. 
Ornamentos de ferro fundido e forjado. Trabalhos para gaiolas, cercas e trilhos. Catálogo à pedido, e 
preços inseridos.”  
118 Transcrição: “The Standard Company. 531 to 537 West 15th Street, Chicago, Illinois. High Grade 
ornamental iron and Bronze. Elevator enclosures, elevator cars, stair work, store fronts, bank interiors, 
grills office railings, memorial tablets, mausoleum work, etc. Special designs prepared. Estimates 
furnished upon application.” Tradução: “Companhia Standart. 531 a 337, 15ª Rua Oeste, Chicago, 
Illinois. Ornamentos de ferro e bronze. Fechamentos de elevadores, carros de elevadores, escadas, 
trilhos, mausoléus, etc. Preparamos desenhos especiais. Preço estimado sob pedidos.”  

a b c 

a b 
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Figura 28:(a) Exemplos de anúncios forros metálicos (Fonte: MUNN & Co, Scientific American 
Building Monthly, 1904)119; (b) Forro metálico do Palacete Bibi Costa (Fonte: Amanda C. Pinto).  

 Os elementos de ferro na Europa e América do Norte, também eram 

utilizados em grandes áreas que recobriam as fachadas dos edifícios (Figura 29). 

Assim, o ferro começou a ter maior destaque nas construções.   

       
Figura 29: (a) e (b) Fachadas com elementos metálicos em Quebec (Canadá) (Fonte: Autora); 
(c) Fachada com elementos metálicos em Toronto (Canadá) (Fonte: Autora).  
 

 A importância do uso do metal em fachadas teve como apogeu as vitrines, 

que utilizavam o metal para preservar o resto do edifício de furos e maiores danos 

que outros materiais de vedação poderiam acarretar com instalações inapropriadas. 

O metal era utilizado por ser de fácil montagem, removível, e em alguns casos 

retrátil. O ferro já começava a ir além de ornamento, passando a ser uma utilidade 

em construções mais modernas: 

 
                                                 
119 Transcrição: “Northrop’s Stamped Steel Ceiling. Decorative, Durable, Easily put up by Carpenters. 
Many patterns especially desirable for Residences. Agents wanted in every town and city. Send for 
Catalogue. Give diagram and description of the room for an estimate. Northrop, Coburn. 40 Cherry St. 
New York.”  Tradução: “Forro de aço decorado de Northrop. Decorado, durável, fácil instalação. 
Diversos modelos, especialmente para residências. Vendedores em todas as cidades e municípios. 
Mande o diagrama e a descrição do cômodo para um orçamento. Northrop, Coburn, nº 40, Rua 
Cherry. Nova Iorque.” 

a b 

a b c 
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“Projets et Propositions 
Nº 347. 

Application de montants en fer ou en fonte 
 Aux façades des maisons pour la fixation des devantures de magasin à lames 
metálliques mobiles. 
  Tout le monde a pu remarquer, en passant devant une maison en 
construction au moment où l’on y fixe les devantures de magasin des divers systèmes 
mobiles que l’on connaît, le déplorable effet produit par les nombreaux trous, de 4 à 5 
centimètres carrés, que les serruriers percent à des distances d’espacement tout à fait 
arbitraires, dans les piliers et dans les poitrails des rez-de-chaussée.  
  Certains piliers sont à ce point criblés de trous, que la section horizontale 
moyenne y est réduite de 15 à 20 p. 0/0 et nous connaissons une maison de la rue 
Saint-Lazare dont on a été obligé de refaire entièrement les piliers d’angle, en leur 
donnant une plus grande section, parce que les serruriers les avaient, en quelquer 
sorte, démolis à coups de ciseau pour y fixer leurs crampons de scellement, les 
consoles d’appui des vis sans fin et des roues d’engrenage coniques qui constituent la 
partir mécanique des devantures dont il s’agit.  
  Il serait bien facile pourtant d’éviter ces inconvénients et de laisser intacte la 
maçonnerie des rez-de-chaussée, si les architectes, prévoyant d’avance les 
néceessités de tels ou tels points d’attache, adoptaient aux trumeaux des rez-de-
chaussée, des nervures saillantes en fer forgé (cornières) ou en fonte (montants à 
nervures) qu’il suffirait d’ancrer par le haut et par le bas, d’une manière régulière et 
symétrique, pour y trouver alors un châssis fixe et les point de scellement nécessaires 
pour adapter la devanture métallique.  
  Des trous à boulons ménagés de 25 a 50 centimètres d’axe en axe, des 
équerres rapportées au besoin, seraient les organeaux fournis au serrurier pour 
s’agencer à sa convenance.  
  Il suffirait de s’entendre au préalable avec la maison spécialie que l’ont 
voudrait charger de la fourniture des devantures suivant le système préféré, pour 
disposer de la manière la plus commode les montants et châssis généraux destinés à 
recevois les organies mobiles.“120 
 
 
 
 

                                                 
120 Tradução: “Projetos e propostas nº 347. Aplicação de montantes de ferro ou ferro fundido em 
fachadas de lojas para a fixação de lâminas metálicas móveis em vitrines. Todos têm notado, ao 
passar em frente uma casa em construção, o momento em que são fixadas as vitrines, sob diversos 
sistemas que conhecemos, e o deplorável efeito produzido pelos vários buracos, de 4 a 5 
centímetros, que os serralheiros fazem em espaçamentos arbitrários nos pilares e nas paredes. 
Alguns pilares são tão cheio de buracos, que a média horizontal é reduzida em 15 a 20%. 
Conhecemos uma casa na Rua Saint-Lazare, em que tivemos que remodelar completamente os 
pilares de canto, dando-lhes uma seção maior, porque o serralheiro tinha, de alguma forma, demolido 
a golpes de cinzel para fixar as vedações, os consoles para os parafusos de suporte, e as rodas de 
engrenagem, que constituem a parte mecânica das vitrines em questão. Será bem fácil, portanto, de 
evitar esses inconvenientes e deixar intactas as paredes de alvenaria, se os arquitetos previrem 
anteriormente as necessidades de pontos de fixação, e adotar nos pilares do térreo nervuras 
salientes em ferro forjado, ou em ferro em forma de montantes, que serão suficientes para ancorar a 
parte superior e inferior, de maneira regular e simétrica, para obter um quadro fixo e os pontos de 
vedação necessários para adaptar a vitrine metálica. Os buracos seriam de 25 a 50 centímetros de 
eixo a eixo dos suportes, conforme a necessidade. Bastaria pedir do fornecedor vitrines de acordo 
com o sistema mais adequado, para dispor da maneira mais cômoda os montantes e placas 
destinadas a receber as peça móveis.”. OPPERMANN, C. A. Nouvelles analles de la construction 
(...). Nº 298, 1879, p.145.  
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3.1.2. O ferro como estrutura 

 O ferro também era utilizado nas estruturas das construções para dar mais 

rigidez. Além da função estrutural, também fazia parte das coberturas dos edifícios, 

uso muito comum em diversas cidades européias e norte americanas (Figura 30). 

Assim como os ornamentos metálicos, as coberturas eram vendidas em catálogos e 

anunciadas em revistas especializadas. 

    
Figura 30: (a) Anúncio de coberturas de metal em revista Americana (Fonte: MUNN & Co, 
Scientific American Building Monthly, 1904)121; (b) Utilização de cobertura metálica em 
edifícios em Quebec (Fonte: Autora).  
 

Em Belém, e em sua região metropolitana, alguns edifícios possuem 

coberturas metálicas como, por exemplo, o Mercado de São Brás e a Estação de 

Ferro de Icoaraci (Figura 31).   

    
Figura 31: (a) Mercado de São Brás (Fonte: Autora); (b) Estação de Ferro de Icoaraci, que 
atualmente funciona como área de trabalho de artesãos (Fonte: Acervo Haroldo Baleixe). 
 
 Em relação ao uso nas estruturas das edificações, o ferro era utilizado na 

confecção de vigas, pilares, tesouras e outros diversos elementos. Na França a 

partir da metade do século XVIII, as estruturas metálicas começaram a ser 
                                                 
121 Transcrição: “Cortright Metal Roofing. Is more than a mere covering for the building. It is an 
ornament, a protection for the capital invested. It lasts indefinitely. Cortright Metal Roofing Co. 
Philadelphia and Chicago“. Tradução: “Telhados de metal Cortright. É mais que uma mera cobertura 
de edifício. É um ornamento, uma proteção para o capital investido. Dura indefinidamente. Telhados 
de metal Cortiright Co. Filadélfia e Chicago”.  

a b 

a b 
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amplamente utilizadas em grandes edifícios, como estações, armazéns (Figura 32 e 

33), e até em pequenas construções, como por exemplo, as edificadas na cidade de 

Noisiel (França):   

“Cité ouvrière de l’usine de Noisiel. (...)Les plancher sont en fers à I ordinaires, hauts 
de 0,120 m pour le rez-de-chaussée et l’étage, de 0,100 m pour le grenier ; 
l’espacement des solives est d’environ 0,70 m ; elles sont traversées par des fers 
ronds de 0,013 (diam.) portant 3 fentons en fer carré (0,009) en chaque entrevous. Le 
poids total de ces fers est, pour chaque maison, de 1648 kg.“122 

  

    
Figura 32: (a) Mercado central de Budapeste (Fonte: João C. Palácios); (b) Mercado de Toronto 
(Fonte: Autora).  
 

 
Figura 33: Construção em Forrest (Bélgica), em que são utilizadas estruturas metálicas para 
compor a cobertura, piso e pilares (Fonte: BÉRANGER, M. C. Nouvelles analles de la 
construction, Nº 64, 1902). 

                                                 
122 BÉRANGER, M. C. Nouvelles analles de la construction, Nº 561, 1901, p. 138. Tradução: 
“Cidade dos trabalhadores da usina de Noisiel. (...) Os pisos são em ferros tipo I, com altura de 
0,120m entre o térreo e o andar de cima; e 0,100m para o sótão; o espaçamento das vigas são em 
média de 0,70m; elas são atravessadas por ferros circulares de 0,013 (diam.). O total do peso dos 
ferros, por casa, é de 1648kg.” 

a b 
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 As soluções estruturais com o uso do ferro eram sinônimo de facilidade, 

higiene, ventilação, resistência, economia, beleza e versatilidade, já que também 

poderia ser associado a outros elementos, como o tijolo e vitrais. Dessa forma, 

tornaram-se bastante apreciados pelos arquitetos do século XIX: 

 «Projets et propositions, No 339 
Établissement de Halles métalliques dans tous les Chefs-lieux 

d’arrondissement.Por Marchés couverts, Salles de manoeuvre et de gymnastique, 
Docks et magasins, Salles d’exposition, Cercles et conférences.Il y a en France 372 
chefs-lieux d’arrondissement, y compris les trois Départements de l’Algérie et la 
Corse, et une cinquantaine de ces villes à peine possèdent des halles couvertes 
conventables et d’une certaine étendue. 

Cependant les inconvénientes de tous genres que présentent les marchés 
découverts, les champas de foire ou de manoeuvre exposés à la pluie, au vent et à la 
poussière, ainsi que le développment de la vie collective qui sera réalisé dans un 
avenir prochain par l’extension du droit de réunion, rendent chaque jour plus 
indispensable da création de vastes espaces clos et couverts pour les divers objets 
indiqués plus haut. En adoptant certains types de construction très-économiques, où 
de fer, le bois, la brique et la vitrerie sont combinés d’une manière rationelle afin 
d’obtenir à la fois l’économie, la résistance et le bon aspect, on eut parfaitement 
établis les édifices dont il s’agit à des prix par mètre superficiel très-modérés, qui sont 
à peine plus élevés que ceux des constructions en bois ou en maçonnerie, dès que 
l’on dépasse les portées de 15, 20, ou 30 mètres ; et à plus forte raison, au-
delà.L’emploi du fer devient mème alors la seule solution pratique admissible. Les 
nefs en métal avec vitrerie blanche ou de couler et ornementations en fer forgé ou 
tôle découpée sont, par leur élégante légèreté, dún aspect bien plus agréablr que les 
plafonds et les voûtes en maçonnerie.Au point de vue de l’hygiène enfin, la 
combinaison du fer et de la brique peut donner les meilleurs résultats (...) En résumé, 
si les villes qui manquent encore de cer édifice indispensable à la vie publique 
commerciale, industrielle et artistique, voulaient bien consacrer une partie seulement 
de leur budget ordinaire à organiser les voies et moyens nécessaires (par annuités ou 
par emprunt), il serait on ne peut plus facile de créer, en moins de deux ans, des 
établissement de ce genre dans tous les chefs-lieux qui en désireraient. Et même 
dans les villes plus secondaires ou chefs-lieus de canton où a lieu un mouvement 
commercial important, on pourrait obtenir, en moins d’un an, une halle métallique 
d’une construction très-convenable, pour un prix par mètre superficiel qui varierait de 
25 à 50 francs au maximum pour les halles à clôtures grillées, avec murs en brinques 
à persiennes de verre dépoli.”123  

                                                 
123 OPPERMANN, C. A. Nouvelles analles de la construction, Nº 294, 1879, p. 81. Tradução: 
“Projetos e proposições n. 339. Há na França 372 municípios que compreendem os três 
departamentos da Argélia e de Córsega. Cinqüenta dessas cidades dificilmente possuem salões 
cobertos, e de boa extensão, apropriados para convenções. Os inconvenientes de todas as espécies 
se apresentam nos mercados descobertos e nas feiras livres, expostos a chuva, ao vento e a sujeira. 
Em razão da extensão do direito de reunião, demandam-se a cada dia a criação de vastos espaços 
fechados e cobertos. Ao adotar o ferro, a madeira, o tijolo e vidro combinados de uma maneira 
racional, obtêm-se economia, resistência e bom aspecto, sendo possível estabelecer edifícios, cujo 
preço do metro quadrado é bastante razoável, e chegam ao alcance de 15, 20 ou 30 metros. O 
emprego do ferro, portanto, surge como a solução prática admissível. As naves em metal com vidros 
brancos ou de cor, e ornamentos em ferro forjado ou chapa cortada dão, por sua elegante leveza, um 
aspecto muito mais agradável que os tetos e abóbadas em alvenaria. No ponto de vista da higiene, a 
combinação de ferro e tijolo pode fornecer melhores resultados. Em resumo, se as cidades nas quais 
faltam ainda certos edifícios indispensáveis à vida pública comercial, industrial e artística, desejam 
investir uma parte de seu orçamento para organizar as vias e meios necessários, será mais fácil de 
criar em menos de 10 anos estabelecimentos desse tipo em todos os municípios, onde há um 
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 Em diversas construções de Belém também se adotou a utilização das 

estruturas metálicas associadas a outros materiais. Um exemplo é o Asilo de 

Mendicidade, com construção iniciada em 1899 segundo o projeto de Domingos 

Acatauassú Nunes. O edifício possui o corpo principal em alvenaria, e pavilhões 

interiores em ferro (Figura 34a) destinados a refeitórios, que são ligados ao corpo 

central da construção por duas galerias metálicas. Os pavilhões foram fabricados por 

Guillot Pelletier Fies & Cia e sua planta tem formato de polígonos recortados, onde 

tudo é feito em ferro, exceto as telhas que compõem a cobertura124. 

 Domingos Acatauassú Nunes também projetou outros dois edifícios com as 

áreas interiores em metal e o exterior em alvenaria, como o Corpo de Bombeiros e o 

Mercado de Carne, construído em 1867 (Figura 34b). O mercado possui quatro 

pavilhões em ferro fundido, provenientes da fábrica Walter Mcfarlanes125.  

        
Figura 34: (a) Pavilhões internos do Asilo de Mendicidade (Fonte: Álbum de Belém, 1902); (b) 
Mercado de Carne (Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread). 

 Outras construções também possuem partes metálicas artisticamente e 

estruturalmente expressivas, como a loja Paris N’América, que abriga uma escadaria 

em ferro considerada uma das mais belas da região amazônica126 (Figura 35a); e a 

livraria Tavares Cardoso, com estruturas em ferro da fábrica francesa Acieries 

Longwy, sustentando os pisos e a cobertura (Figura 35b).  

                                                                                                                                                         

movimento comercial importante. Poder-se-ia obter em menos de um ano um salão metálico por um 
preço por metro quadrado que varia de 25 a 50 francos, ao máximo, para os salões com muros de 
tijolos e cercas fundidas, persianas de vidro fosco.  
124 SILVA, Geraldo Gomes da, op.cit., p. 130. 
125 Ibid., p. 189. 
126 KÜHL, Beatriz Mugayar, op. cit. (1998), p. 92.  

a b 
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Figura 35: (a) Escadaria do Paris N’América (Fonte: Thais Sanjad); (b) Estrutura interna da 
antiga Livraria Universal (Fonte: Álbum de Belém, 1904). 
 

3.1.3. O ferro nas vias de comunicação 

 Ainda que não fosse utilizado como material principal das edificações, até 

meados do século XIX, o ferro era predominante na construção de pontes em 

diversos países (Figura 36).  

    
Figura 36: Ponte metálica em Montreal (a) e Ponte do Brooklin, na cidade de Nova Iorque (b) 
(Fonte: Autora). 
 

Uma das primeiras pontes construídas foi a sobre o rio Severn (Inglaterra), e 

representa um dos mais atrevidos experimentos do uso de um material 

recentemente obtido. A idéia teve sua origem em 1773, por obra de John Wilkinson. 

A ponte, construída durante os anos de 1775-79, consta de um só arco, de 30,15m 

de comprimento, e flecha de 13,5metros, realizada com cinco nervos de ferro 

fundido (Figura 37)127.  

                                                 
127 GIDEON, Sigfrido. Espacio, tiempo y arquitectura, p. 172.  

a b 

a b 
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Figura 37: Ponte sobre o rio Severn, na Inglaterra (Fonte: GIDEON, Sigfrido. Espacio, tiempo y 
arquitectura, p. 172) 
 
 As pontes metálicas eram muito comuns nos países da Europa oriental, e um 

dos sistemas bastante difundido foi a do engenheiro belga Vierendeel, já referido, 

que, construiu diversas estruturas e influenciou nas novas tecnologias de construção 

de pontes em diversos continentes (Figura 38).  

 
Figura 38: Esquema do Sistema Vierendeel de pontes metálicas em Avelghem (Bélgica) (Fonte: 
BÉRANGER, M. C. Nouvelles analles de la construction, Nº 556, 1901, p. 50).    

 O uso do ferro como material principal em pontes e passarelas difundiu-se por 

ser de fácil montagem, já que sua instalação era mais rápida e de fácil substituição 

em relação a outros materiais. Em pouco tempo era possível substituir uma ponte de 

pedra por uma de ferro (Figura 39):   

  “Em duas horas e meia substitui-se uma ponte. 
  Em duas horas e meia se substituiu por uma ponte nova a velha ponte de 
Sacavem, onde as locomotivas da Companhia Real não poderiam continuar a passar 
visto ter sido triplicado o seu peso.Um troço de operários dirigido pelo engenheiro Sr. 
Greenfield de Mello, trabalhou n’essa substituição formando um admirável e 
pittoresco conjuncto. Pelos duas horas da tarde, próximo da estação de Sacavem, 
movia-se a legião dos trabalhadores; as machinas estavam promptas para a tarefa 
que devia ser executada com a maior rapidez e em tempo d’antemão calculado para 
que os comboios não sofressem atrazo e pudessem passar com a maior segurança 
sobre a ponte que se ia installar.  
  Primeiro levantaram-se os carris que ligavam as linhas da antiga passagem 
com a via; os guinchos fizeram-na desviar lentamente para os cavalletes emquanto a 
nova ponte, magnífica, com os seus trinta e dois metros de comprido, era içada a fim 
de se assentar no logar d’onde a outra fora deslocada. O trabalho fazia-se com uma 
enorme presteza; toda aquella gente estava attenta nos seus postos e quem a visse 
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entre as machinas ajudando o deslocamento das duzentas e oitenta toneladas das 
duas pontes, não saberia conter o seu enthusiasmo perante a maneira porque a difícil 
operação se realizava. Calcular-se que a ripagem – é assim que se chama 
technicamente essa substituição – levaria duas horas e trinta e quatro minutos e, 
realmente, ao cabo d’esse tempo, a nova ponte mostrava-se na sua solidez, bem 
assente, com os rails cavilhados, unidos á linha, prompta para o transito das 
locomotivas e para as sustentar nas suas fortes bases.  
  Faltava ainda a experiência de resistência. Duas machinas de mais pesadas 
avançaram vagarosamente, deslisaram nos rails e voltaram perante o contentamento 
de todos os que tinham contribuído para os resultados d’esse trabalho e dos que a 
elle assistiam. A execução da nova ponte desde as primeiras ligações aos 
cruzamentos, desde o inicio ao transporte difficil, foi devida aos operários da 
Companhia Real das officinas d’Ovar. Ficará bem assente no logar da outra; resistira 
ao peso das duas machinas n’uma prova decisiva, e magnificamente estendida, de 
aspecto elegante em toda as suas linhas, podia agora esperar os comboios que sobre 
ella passariam sem o menor perigo. Com effeito, á sua hora regulamentar e com a 
sua marcha costumada apparecia o comboio 305, com destino a Vendas Novas, que 
a atravessava por entre os applausos. Mais uma vez se confirmava o valor dos 
engenheiros e operários da Companhia Real que tem uma das suas melhores obras 
no traçado, construcção e installação da nova ponte collocada no dia 17 de setembro 
sobre o rio de Sacavem no curto intervallo da passagem de dois comboios”128.    
 

 
Figura 39: Substituição da ponte do Rio Sacavem (Portugal) (Fonte: Illustração Portugueza, 
1902, p. 396). 

 As pontes, normalmente, também faziam parte de um conjunto de vias de 

transporte mais extensas, como as ferrovias. Assim como as vias marítimas, as vias 

férreas eram muito importantes para o transporte e comércio da Europa. No final do 

século XIX, grande parte dos países europeus já possuía estradas de ferro, 

intensificando as transações comerciais:  

 

 

 

 

 

                                                 
128 GRAÇA, J.J. da Silva. Illustração Portugueza, p. 396.  
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“Statistique générale des chemins de fer 
En janvier 1878 

  On a calculé qu’au commencement de 1878, l’Europe était sillonnée de 
154,523 kilomètres de voies ferrées, dont voici le détail par Etats : 

Allemagne ............................................ 30.464 
Angleterre............................................ 27.540 
France ..................................................23.383 
Russie ..................................................21.687 
Autriche-Hongrie ..................................17.997 
Italie ........................................................8.213 
Espagne .................................................6.199 
Suède .....................................................4.781 
Belgique .................................................3.710 
Suisse ....................................................2.565 
Hollande .................................................1.974 
Turquie ...................................................1.537 
Danemark...............................................1.446 
Roumanie ...............................................1.233 
Portugal......................................................969 
Norvège.................................................... 802 
Grèce .........................................................13 

Total pour l’Europe................154.523”.129 

 Em relação aos países que importavam produtos para o Pará, inclusive os 

edifícios em ferro, a França e a Bélgica estavam em crescente expansão das suas 

vias férreas:  

  “Aucune règle n’a été établie concernant l’écartement à adopter de 
préférence dans telle ou telle condition ; et dans chaque Etat, même pour le service 
public, un type uniforme ne semble pas avoir été recherché.Voici d’ailleurs le tableau, 
à peu près complet, des écartements de voies étroites en usage dans les divers pays. 
  France – Les écartements en usage ont 0m,76, 0m,80, 1m,10. Il n’y a pas lieu 
de rapporter ici tous les différents écartements adoptés dans les mines et les usines. 
 Pour le service public, il est presque généralement admis que les voies doivent avoir 
les écartements suivants:  

 Chemins de fer sur plate-forme spéciale .......... 1m,00 
 Chemins de fer sur routes ................................ 0m,75 

 Belgique – On y trouve les deux voies suivantes : 
 Haut et Bas-Flenu ............................................ 1m,20 

          Gand à Anvers ............................................ 1m,10130” 

                                                 
129 OPPERMANN, C. A. Nouvelles analles de la construction. Nº 296, 1879, p. 127. Tradução: 
“Estatística geral das estradas de ferro, em janeiro de 1878. Nós calculamos que no início de 1878, a 
Europa possui 154,523 quilômetros de vias férreas, aqui detalhadas por país: Alemanha (30.464), 
Inglaterra (27.540), França (23.383), Rússia (21.687), Império Austro-Húngaro (17.997), Itália (8.213), 
Espanha (6.199), Suécia (4.781), Bélgica (3.710); Suíça (2.565), Holanda (1.974), Turquia (1.537), 
Dinamarca (1.446), Romênia (1.233), Portugal (969, Noruega (802), Grécia (13), Total da Europa 
(154.523)”. 
130 OPPERMANN, C. A. Nouvelles analles de la construction, Nº 299, 1879, p.167. Tradução: 
“Nenhuma regra foi estabelecida no que concerne ao espaçamento adotado nas vias férreas. 
Observe a tabela abaixo, quase completa, dos espaçamentos de vias estreitas em uso nos diversos 
países. França: as distâncias em uso são 0m,76, 0m,80, 1m,10. Deixa-se de mencionar aqui todas as 
diferentes distâncias adotadas nas minas e nas usinas. No serviço público, é admitido quase sempre 
que as distâncias devem ter as seguintes medidas: Caminho de ferro em plataforma especial (1m,00), 
estradas de ferro em rotas (0m,75). Bélgica: utiliza-se as duas vias: Alto e baixo Flenu (1m,20); Gand 
à Anvers (1m,10)” 
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 A França ainda possuía os caminhos de ferro de Paris que, até hoje, se 

configuram como parte importante da cidade. Suas estações foram construídas com 

estruturas metálicas, que também foram utilizadas em estações de diversos outros 

países europeus (Figura 40).  Além de estarem em pleno funcionamento, fazem 

parte dos marcos das cidades:  

“Le Chemin de Fer Métropolitain de Paris 
(...) Les détails qui précèdent suffiront, croyons-nous, à donner une idée assez exacte 
des sujétions et des difficultés auxquelles s’est heurtée la construction du Chemin de 
fer Métropolitain de Paris ; ils font voir aussi à l’aide de quelles méthodes, appropriées 
dans chaque cas aux exigences locales, on a pu arriver à triompher de ces difficultés 
et menait à bien, en un délai extrêmement restreint, ce travail exceptionnellement 
important”.131 

 Outras capitais européias também seguiram a mesma tipologia de estruturas 

metálicas para as estações ferroviárias, como a Estação de Budapeste  

    
Figura 40: Estação Gare du Nord, que faz parte do sistema ferroviário de Paris (a), e Estação 
ferroviária de Budapeste (Hungria), com estrutura e elementos esternos em ferro (b) (Fonte: 
João C. Palácios);  

 

 Assim como as estações, diversas construções que faziam parte do sistema 

ferroviário parisiense eram edificadas em material metálico, como pontes, túneis e 

pequenas construções de apoio (Figura 41). 

                                                 
131 BÉRANGER, M. C. Nouvelles analles de la construction. Nº 561, 1901, p. 135. Tradução: “O 
caminho de ferro metropolitano de Paris. (...) Os detalhes discutidos anteriormente, cremos, que dão 
uma idéia exata das restrições e dificuldades que foram encontradas na construção do caminho de 
ferro metropolitano de Paris; eles também auxiliaram na decisão dos métodos mais adequados para 
as exigências locais, e foi possível chegar ao triunfo sobre as dificuldades, em um momento 
extremamente restrito, neste trabalho excepcionalmente importante.”. 

a b 
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Figura 41: (a) Estação de Lyon durante sua construção em 2 de março de 1900 (Fonte: 
BÉRANGER, M. C. Nouvelles analles de la construction. Nº 557, 1901, p. 79); (b) Galpão para a 
ferrovia de Paris em fase de construção (Fonte: Nouvelles analles de la construction, Nº 576, p. 
188); 
 
 As edículas das estações que compunham o sistema de transporte de Paris 

eram feitas em ferro, difundindo, ainda mais, o uso do metal nas construções que 

faziam parte dos cenários principais da cidade. Eram construídas em chapas de 

ferro e armação de ferro fundido, e ainda possuíam o vidro e a cobertura de material 

diferenciado. Foram muito criticadas inicialmente, mas pouco a pouco foram aceitas 

pela grande parte do público (Figura 42):  

“Le Chemin de Fer Métropolitain de Paris 
  (...) Édicules des stations. -  On sait que les accès aux stations souterraines 
du Métropolitain ont leur débouché à la surface de la voie publique. En principe, ces 
débouchés devaient être recouverts par un édicule approprié ; mais, par délibération 
du 19 mai 1899, le Conseil municipal de Paris décida que, pour les stations de la ligne 
no 1 comprises entre l’Hôtel de Ville et la place de l’Etoile, il ne serait pas établi 
d’édicule proprement dit ; l’accès devait être simplement entouré d’une balustrade de 
protection. La même mesure fut décidée quelques temps après, pour le stations du 
quartier des Bassins, sur la demande du conseiller municipal de ce quartier. Nous 
donnons une vue perspective du garde-corps adopté et dont le modèle est dû à M. 
Guimard, architecte à Paris.   
  Les édicules proprement dits, dus également à M. Guimard, appartiennent 
au ”moderne style” ; comme toutes les nouveautés en général, ils ont été vivement 
loués par les uns, fortement attaqués par les autres ; nous ne prendrons pas parti 
dans ce débat. Ils comportent plusieurs modèles.  
  1o Le type coutant employé le plus ordinairement ; il présente les dimensions 
principales ci-après ; longueur au pied, 5,86m, largeur, 3,49m, hauteur du sol au 
chéneau, 3,36m, haute du sol au faîtage, 4,06m ; 
  2o Des types spéciaux et de plus grandes dimensions pour les stations de la 
place de la Bastille et de la place de l’Etoile ; 
  3o Enfin, la Compagnie concessionnaire a été autorisée sur sa demande, et à 
titre d’essai, à recouvrir d’une toiture légère l’accès de la station de l’Hôtel de Ville, 
simplement pourvu du garde-corps ci-dessus. Cette expérience avait pour but de 
protéger contre la pluie l’escalier découvert de l’accès tout en réduisant sa couverture 
au minimum possible.  
  Cet essai ne semper pas avoir donné les résultats attendus car, finalement, 
pour les stations de la ligne circulaire Nord, le Conseil municipal a décidé, sur la 
proposition de la Compagnie, de recouvrir exclusivement au garde-corps du modèle 
Guimard employé pour la première ligne ; le dessin en est d’ailleurs très joli et, 
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échappant aux critiques formulées à tort ou à raison contre les édicules, semble avoir 
rallié les suffrages unanimes du public”.132  
 

     
Figura 42: Edículas da estação Porte-Maillot (a), da estação da praça l’Étoile (b), e da estação 
da praça Bastilha (c) (Fonte: BÉRANGER, M. C.  Nouvelles analles de la construction,  Nº 574, 
1902, p. 149-150). 
 
 Entre as primeiras estruturas metálicas e serem importadas para o Brasil 

estavam as estradas de ferro.  As ferrovias eram consideradas sinal de avanço e 

eram noticiadas em diversas revistas de construção civil européias, inclusive as 

implantadas em terras brasileiras:  

  “Les chemins de fer au Brésil : 
  D’après un tableau dressé par le gouvernement brésilien, la longueur du 
réseau actuellement en exploitation au Brésil serait d’environ 2,747 kilomètres.  
  Ce réseau est formé de trente lignes différentes. La ligne la plus importante 
est le chemin de fer de Dom Pedro II, ligne appartenant à l’Etat, que en ce moment 
étend ses opérations sur une longueur de 620 kilomètres. Elle vient de s’augmenter 
encore de 32 kilomètres environ, établis pour desservir un abattoir nouvellement 
construit par le gouvernement, et transporter de la viande fraîche à Rio de Janeiro.  
  La ligne, que occupe le deuxième rang, est celle de San Paulo et Rio de 
Janeiro, dont la longueur en exploitation est de 230 kilomètres”.133  

                                                 
132 BÉRANGER, M. C. Nouvelles analles de la construction, Nº 574, 1902, p. 150. Tradução: “O 
caminho de ferro metropolitano de Paris. (...) Edículas das estações. Sabe-se que os acessos às 
estações subterrâneas do Metropolitano devem ser levados à superfície da via pública. Em princípio, 
esses acessos devem ser recobertos por uma edificação apropriada; mas, por deliberação de 19 de 
maio de 1899, o Conselho Municipal de Paris, decidiu que, para as estações da linha 1, entre o Hotel 
de Ville e a praça l’Etoile, não será feita uma edícula propriamente dita; o acesso deverá ser 
simplesmente contornado de uma balaustrada de proteção. A mesma medida foi tomada para a 
estação do quarteirão de Bassis, sob a demanda do conselho municipal. Nós demos um desenho 
prévio do guarda-corpo adotado, em que o modelo foi feito por M. Guimard, arquiteto de Paris. As 
edículas propriamente ditas, também desenhadas por Guimard, pertencem ao ‘estilo moderno’. Como 
todas as novidades em geral, eram elogiados por uns, e atacados por outros; não vamos tomar 
partido nesse debate. O 1º tipo é o mais utilizado, e apresenta as dimensões principais; comprimento, 
em pés, 5,86m, largura 3,49m, altura do chão ao beiral, 3,36m, altura do solo ao cume, 4,06m. O 2º é 
de tipos especiais e de maiores dimensões, para as estações da praça da Bastille e l’Etoile. O 3º, 
enfim, cobre o acesso da estação de l’Hôtel de Ville. O projeto foi feito para proteger contra a chuva 
as escadas de acesso. Para as estações da linha circular norte, o conselho municipal decidiu, sobre a 
proposta da companhia, de adotar o guarda-corpo do modelo de Guimard, empregado na primeira 
linha; o desenho também é muito bom e, apesar das críticas, as edículas parecem ter sido 
unanimidade dos votos públicos.”.  
133 OPPERMANN, C. A. Nouvelle Annales de la construction, 1879, p. 156. Tradução: “Os 
caminhos de ferro no Brasil: Depois de uma tabela desenhada pelo governo brasileiro, o comprimento 
da rede atual em operação no Brasil seria de cerca de 2.747 quilômetros. Essa rede é formada de 
trinta linhas diferente. A linha mais importante é a de Dom Pedro II, pertencente ao Estado, que nesse 
momento estende sua operação para o comprimento de 620 quilômetros. Ela vai aumentar agora em 
32 quilômetros, para servir um matadouro construído recentemente pelo governo, e transportar carne 
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 Além das estradas de ferro, que abrangiam a região sudeste do Brasil, 

existiam também as construídas nos estados do norte, como a Estrada de Ferro de 

Bragança, no Pará.  

Essa estrada foi construída pelo Governo do Estado durante o período de 

quarenta anos, a partir de 1879, com materiais provenientes da Inglaterra. A estrada 

foi construída para melhorar a comunicação e o comércio das cidades mais 

próximas da capital, ligando Belém ao município de Bragança (Figura 43), e, com 

decorrer dos anos, sua extensão aumentou até o Estado do Tocantins.  

  “Tendo sido devolvidos á presidência os estudos sobre a estrada de ferro 
d’esta capital á cidade de Bragança, da qual são concessionários o desembargados 
Izidoro Borges Monteiro e Francisco de Siqueira Queiroz, resolvi por acto134de 9 do 
corrente, e em vista do avizo do ministério da agricultura, commercio, e obras 
publicas de 29 de abril deste anno e do parecer da secção de obras publicas, 
approvar os referidos estudos, attendendo a que se trata da construção de uma via 
férrea em que a província é diretamente interessada”.135 

 A Estrada de Ferro de Bragança foi planejada da seguinte forma:  

  “Aos 21 dias do mez de maio de 1879 no palácio do governo do Gram-Pará, 
perante o Illm. e Exm. Sr. Dr. José Coelho da Gama e Abreu, presidente da província, 
compareceu Emilio Adolpho de Castro Martins como procurados do dezembargador 
Izidoro Borges Monteiro e de Francisco Siqueira Queiroz, cuja procuração em termos 
legaes apresentou e fica archivada na secretaria da presidência, afim de contratarem 
de conformidade com a lei n. 809 de 6 de Abril de 1874 a construção de uma estrada 
de ferro de bitolla estreitta entre esta capital e a cidade de Bragança, n’esta província, 
passando pela colônia Benevides, e concordaram nas seguintes condições136:  
  1ª: O presidente da província, de conformidade com a lei provincial de n.809 
de 6 de abril de 1874 concede aos proponentes abaixo assignados ou á companhia 
que organisarem para a construcção, ensteio, uso e goso da estrada que se dominará 
– Estrada de Ferro de Bragança – o privilegio exclusivo por quarenta annos.(...) 4ª: 
Os estudos compostos da planta geral da linha, perfil longitudinal, perfis transversaes, 
planos geraes das obras mais importante, notas de pontes, viaductos, pontilhões e 
boeiros, com suas dimensões e systemas de construcção serão apresentados ao 
governo (...) alinhamentos, seu desenvolvimento, raios de curva, cotas de declive e 
sua extensão. 137 (...) 7ª: A bitolla da linha será de um metro entre trilhos, o raio 
minimo das curvas de centro e trinta metros. O maximo declive de dous por cento. A 
linha será singella em toda a sua extensão, tendo, porém, nas estações, nos 
entroncamentos ou outros quaesquer pontos onde for necessário os desvios precisos, 
não só para os trens em movimento como parados (...)9ª: O material rodante constará 
de: três carros de primeira classe, systema americano, para trinta e seis passageiros 
cada um. Cinco ditos de segunda classe para quarenta passageiros cada um. Vinte e 

                                                                                                                                                         

fresca ao Rio de Janeiro. A linha, que ocupa a décima classificação, é a de São Paulo, cujo 
comprimento de operação é de 230 quilômetros.”.  
134 CARNEIRO, Justino Ferreira. Relatório com que a sua Exc. o Sr. Dr. Justinho Ferreira 
Carneiro passou a administração da Província do Pará no dia 25 de Agosto de 1882, p.47.  
135 Ibid., p.48. 
136 SOUZA, João Silveira de. Falla com que o Exm. Sr. conselheiro Dr. João Silveira de Souza, 
presidente da província do Pará, abriu a 2ª sessão da 24ª legislatura da Assembléia Provincial 
em 18 de abril de 1885, p. 44. 
137 Ibid., p. 45. 
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cinco wagons para carga. Oito de plataforma para madeira e lastro. Quatro 
locomotivas, promptas para sempre a trabalhar, do numero de tonneladas de pezo 
que for combinado entre os engenheiros do governo e concessionários.” 138. 
 

   
Figura 43: (a) e (b) Imagens da Av. Tito Franco (Belém) com as instalações da Estrada de Ferro 
de Bragança (Fonte: Álbum da cidade de Belém do Pará de 1902).  

 A Estrada de Ferro de Bragança (Figura 44a) auxiliou no transporte de 

diversos materiais provenientes do interior do Estado para novas edificações, assim 

como induziu a construção de novos edifícios às suas margens, como casas de 

campo, mobiliário urbano, e diversos equipamentos para o funcionamento da própria 

estrada e desenvolvimento dos municípios pelos quais atravessava A proposta da 

estrada de ferro, inicialmente, contava com a construção das seguintes edificações:  

“A companhia fica obrigada:  
(...)3º: A construir três casas para escolas nos terrenos que a província der, com 
proporções para cem alunnos, sendo uma no Marco da Legua, outra em Benevides e 
a ultima na cidade de Bragança, bem como um edificio no terreno arrendado pela 
província ao governo imperial e sito á praça da Independencia para ser estabelecido 
o muzeu e a bibliotheca e cujo valor não exceda á cincoenta contos de réis, de 
accordo com as plantas approvadas préviamente pela presidência da província.”.139  

 

 A estrada ainda auxiliou na disseminação do uso do ferro na arquitetura, com 

a implantação de estações, galpões, locomotivas (Figura 44b) e edifícios de apoio, 

provenientes de países Europeus, para seu funcionamento: 

  “Encommendei para a Europa a superstructura metallica para a rotunda das 
locomotivas: esta construção servirá para abrigar 7 locomotivas e custará cerca de 70 
contos. 
  Encommendei também 3 hangars de ferro para substituir o antigo barracão 
do engenho e onde estão installadas a serraria e machinas de carpintaria.”140 
 

                                                 
138 SOUZA, João Silveira de. op.cit., p. 46. 
139 Ibid., p. 54. 
140 MONTENEGRO, Augusto. Mensagem dirigida em 7 de Setembro de 1905 ao Congresso 
Legislativo do Pará pelo Dr. Augusto Montenegro, Governador do Estado, p.62.  
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Figura 44: (a) Estação ferroviária de Bragança (Fonte: Álbum da cidade de Belém do Pará de 
1898). (b) Locomotiva da Estrada de ferro de Bragança (Fonte: MENDES, Bruno de, Belém 
Nova, nº31, 1925). 

 

 As importações para a estrada de ferro não só foram feitas durante o início da 

sua construção. Diversos materiais foram importados para a sua conservação e 

manutenção, aumentando as relações do Pará com o estrangeiro, especialmente 

com países como Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra e Alemanha: 

  “Afim de substituir muitos trilhos já visivelmente gastos pelo longo uso, pedi a 
casa de New-York, Anvers, Londres e Hamburgo, propostas para o fornecimento de 
outros, cuja acquisição conto em breve realisar.”141 
 

 Após uma década, do início da sua construção, os materiais metálicos ainda 

eram importados para complementar edificações necessárias para a funcionalidade 

da estrada, e já configuravam edifícios importantes para a paisagem urbana de 

Belém:  

  “Para facilitar as manobras de recolhimento para o deposito, mandou-se vir 
um charriot, que serve para 9 linhas. As frentes dos 3 hangares são artisticamente 
ornamentadas e para dar sufficiente luz ao interior, os frontões são revestidos de 
vitragem e o tecto egualmente, tendo, de cada lado das lanternetas, uma zona de 
1m,50, sobre 80m, de vidro armado, de fórma que a luz penetra por uma área de 
100m2. O primeiro hangar apóia as thesouras no edifício velho e o terceiro sobre a 
parede do almoxarifado, posto policial e officina de reparos. O antigo prédio, para 
adaptar-se á installação de toda administração da Estrada, vae passar por uma 
pequena reforma, eliminando-se as paredes do centro do sobrado, dividindo-se as 
secções por gradis de arame e collocando uma escada em espiral de ferro, para dar 
acesso ao pavimento superior. Com a frente para a praça, serão collocados 2 
pavilhões de ferro, para venda de refrescos e café e, mais distante, perto da ultima 
caixa d’agua, um dito com as sentinelas. A extensão das linhas a assentarem-se em 
S. Braz é de 1500 metros, com 13 agulhas singelas e duas duplas. Conto concluir 
todos os serviços da referida estação até 15 de Novembro, installando ali a 
administração central, ficando também considerada estação central e a de Belém, 
somente com agencia e armazéns.”142 

                                                 
141 Id., Mensagem dirigida em 7 de Setembro de 1902 ao Congresso Legislativo do Pará pelo Dr. 
Augusto Montenegro, Governador do Estado, p. 56. 
142 MONTENEGRO, Augusto. Mensagem dirigida em 7 de Setembro de 1908 ao Congresso 
Legislativo do Pará pelo Dr. Augusto Montenegro, Governador do Estado, p. 116. 
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3.1.3.1. As relações comerciais com a Europa 

Além do transporte se tornar mais rápido, com a construção da estrada, o 

Estado do Pará também contava com relações marítimas traçadas com a Europa, 

América Latina e América do Norte. Havia diversas embarcações que saíam da 

capital paraense e das várias cidades voltadas para o mar, com objetivo de importar 

e exportar os mais variados tipos de materiais. No fim do século XIX, as relações 

intensificaram-se e muitos vapores foram construídos:  

 “(...) e mais cinco vapores em construção nos estaleiros inglezes de Birkernhead e 
Port Glasgow, todos destinados ao serviço das linhas de província.”.143  

 Belém crescia e assim como a grande demanda de materiais de construção e 

abastecimento. Até 1901, o Governo do Estado contava com os seguintes vapores e 

rotas marítimas:   

  “E’ notável o movimento commercial de seu porto pelo numero de vapores 
empregados na navegação fluvial e transatlântica, mantendo communicação com as 
differentes praças da America, Europa e províncias do império em navios a vela e 
pelos vapores de quatro linhas inglezas, sendo três da companhia Red Cross Line e 
uma de Booths line; uma americana, United States Brazil S.S.C.º, subvencionada, 
pelo governo geral; uma allemã – Hamburg Sudamerikanische Dampsshiffahrts 
Gessellschaft; uma franceza – Chargeurs Rèunis; com as províncias do sul do 
império, pelos vapores da companhia Brasileira de paquetes a vapor e com a 
província do Amazonas pelos vapores desta linha, da companhia do Amasonas, 
limitadas, Empreza de Marajó e outros de particulares, alguns dos quaes também 
navegão para o Perú.144” 
 

 As relações internacionais se tornaram tão intensas que o Governo do Pará 

resolveu abrir, em 1900, novas linhas de navegação para concorrer e aumentar a 

intensidade do comércio para as diversas áreas da Europa, abrangendo Rússia, 

Portugal, França, Bélgica e Alemanha:   

  “Finalmente, a lei de n. 720 de 2 de Abril de 1900, auctorizou o governo a 
mandar abrir concorrência para uma linha de navegação a vapor entre esta capital e 
um porto da Russia, no mar Báltico, com escalar por Madeira ou Funchal, Lisbôa, 
Havre, Anvers e Hamburgo, não devendo a subvenção exceder de 250:000$000 
ouro, por 12 viagens redondas annualmente, durante o praso de 10 anos.”145 
 

                                                 
143 ABREU, José Coelho da Gama e. Relatório apresentado á Assembléia Legislativa Provincial 
na 2.a sessão da 22ª legislatura em 15 de fevereiro de 1881 pelo exm. sr. dr. José Coelho da 
Gama e Abreu, p. 51.  
144 SOUSA, João Silveira de. Falla com que o Exm. Sr. conselheiro João Silveira de Sousa abriu 
a 1ª sessão da 25ª legislatura da Assembléia Legislativa Provincial em 15 de outubro de 1984, 
p. S1-19.  
145 CARVALHO, José Paes de. Mensagem dirigida ao Congresso do Estado do Pará pelo Dr. 
José Paes de Carvalho, Governador do Estado em 1 de Fevereiro de 1901, p. 96. 
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 O advento de novas linhas de navegação também acarretou a chegada de 

outra tipologia arquitetônica metálica, que são os galpões dos portos encontrados 

em várias cidades litorâneas, como o Rio de Janeiro (Figura 45), Belém e outras. Os 

diferentes portos são bastante parecidos, compostos de galpões metálicos e 

equipamentos em ferro, muito semelhantes aos modelos europeus, como os 

encontrados na França (Figura 46).  

    
Figura 45: Imagens do Porto do Rio de Janeiro, com edifícios e maquinarias semelhantes às 
encontradas em Belém (Fonte: Careta, Nº 353, 1915). 
 

 
Figura 46: Projeto de galpão a ser montado em Liseux (França) em 1880, que possui partido 
semelhante aos edifícios metálicos montados em Belém (Fonte: Catálogo Joaquim Lalor). 
 

 Em Belém, foi construído o Port of Pará com edifícios encomendados da 

Europa. Em 1908, o intendente Augusto Montenegro autorizou a criação de um novo 

porto, com galpões metálicos provenientes da fábrica inglesa S. Pearson & Son Ltda 

(Figura 47 e 48): 

  “A 20 de Dezembro ainda deste anno, era auctorisada a companhia <Port of 
Pará> a funcionar no Brazil, por decreto n. 6283, e, em 7 de Fevereiro do anno 
seguinte, eram approvados os estudos, plantas e orçamentos para as obras que a 
companhia apresentara á aprovação do Governo, naquella ocasião.  
 Datam dessa epocha os primeiros passos dados pela companhia para a execução 
das obras do porto. Com effeito, em fins de Fevereiro, aportavam a Belém os navios 
portadores das primeiras remessas dos materiaes necessários e installavam-se os 
escriptorios da companhia concessionária e da casa S. Pearson & Son Ltda, da 
Inglaterra, com a qual haviam sido contratados os trabalhos.  
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  Estes tiveram inicio pela construcção das installações provisórias, na antiga 
fazenda Val-de-Cans, ao norte do porto, cerca de 4 kilometros de distancia da capital, 
onde, depois de feitas grandes derrubadas das mattas existentes, excavações, 
nivelamento do terreno, etc, etc, foram construídos e levantados todos os edifícios 
destinados á residência do pessoal, officinas, estaleiros de reparos, pontes de 
descarga, etc.  
  Tiveram estes trabalhos grande incremento durante todo anno, e reforçados 
a todo instante pelo augmento de pessoal operário, nacional e extrangeiro, 
conjuctamente aos apparelhos, machinas, navios, etc, que do estrangeiro eram 
remettidos, poderam ser inauguradas as obras definitivas, em 16 de Novembro do 
mesmo anno, com grande solemnidade e146 apparato, reclamado pela importância e 
alcance do emprehendimento.”.147 
 

 A construção do porto foi rápida, e em 1911, nove galpões já estavam 

montados, e o porto já funcionava auxiliando no abastecimento e controle de entrada 

e saída de vapores da cidade:   

  “Tiveram grande incremento durante o período de tempo decorrido os 
trabalhos de construção do porto desta Capital.  
  Até 31 de Julho deste anno estavam concluídas as seguintes obras: 8 
armazens metallicos de 100m x 20m; 630 metros de caes com 9m24 de maré baixa; 5 
guindastes elétricos de 3 tolenadas; 1 guintaste electrico de 5 toneladas.  
 Em 21 de Agosto ultimo foram inaugurados 1 armazem metallico de 100m x 20m, e 
140 metros de caes com 9m24 de maré baixa.  
  Acham-se em construcção: 320 metros de caes ao sul do primeiro trecho, 
faltando apenas o capeamento; 75 metros, face norte da bacia fluvial de Souza 
Franco: 240 metros de caes com 10 metros de maré baixa ao sul do segundo trecho; 
armazém metallico de 100m x 20m, n.7; 3 carreiras para concertos de navios em Val-
de-cans; boulevard de 30 metros de largura parallelo ao caes.148 
 

 
 

 
Figura 47: Imagem da planta que indica o estado das obras do Port of Pará em 31 de julho de 
1911 (Fonte: COELHO, João Antônio Luiz Coelho. Mensagem dirigida em 7 de Setembro de 
1911 ao Congresso Legislativo do Pará pelo Dr. João Antônio Luiz Coelho, 1911, Anexo 167). 

                                                 
146 MONTENEGRO, Augusto, op.cit. (1908), p. 93. 
147 Ibid., p. 94.  
148 COELHO, João Antonio Luiz. Mensagem dirigida em 7 de setembro de 1911 ao Congresso 
Legislativo do Pará pelo Dr. João Antonio Luiz Coelho, p. 154.  
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Figura 48: Construção dos galpões metálicos em 1909 (Fonte: Acervo Thais Sanjad). 
 
 Em 1912, as obras já estavam sendo finalizadas, caracterizando-se por treze 

galpões metálicos importados e diversos equipamentos necessários para o 

funcionamento do porto (Figura 49 e 50):  

“(...) construção de 11 armazéns metallicos de 100 x 20m.; construcção de uma usina 
elétrica e de apparelhamento de abastecimento d’agua com tanque elevado, para o 
serviço do caes; intallação de 6 guindastes electricos de 3 toneladas e 3 guindastes 
elétricos de 5; calçamento e galerias de drenagem em um boulevard de 30.m0 de 
largura parallelo á faixa do caes e deste separado por gradil de ferro, com os 
competentes portões; montagem da ossatura metallica de dois armazéns com dois 
pavimentos, em frente á doca Marechal Hermes, medindo cada um 120  x 20m.; 
obras de fundação da muralha da referida doca, com 75.m0 de extensão; 
estaqueamento para as fundações do edifício destinado ao escriptorio da 
administração dos serviços da Companhia e á fiscalização”. 149 
 

 
Figura 49: Cartão Postal com a imagem da Av. Marechal Hermes e os armazéns de ferro do 
Port of Pará.  (Fonte: Acervo Dulcília Acatauassú). 

 

                                                 
149 COELHO, João Antônio Luiz Coelho. Mensagem dirigida em 7 de Setembro de 1912 ao 
Congresso Legislativo do Pará pelo Dr. João Antônio Luiz Coelho, Governador do Estado, p. 
151.  
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Figura 50: (a) Trecho do cais após a obra do Port of Pará (Fonte: Acervo Thais Sanjad); (b) 
Imagem interna de um galpão do Port of Pará (Fonte: Belém Nova, Nº31, 1925). 

3.1.4. O ferro como material principal nas construções paraenses 

 Além do uso de detalhes arquitetônicos metálicos em algumas partes das 

edificações, existiam os edifícios construídos inteiramente em ferro e desmontáveis, 

que foram bastante difundidos na Europa Oriental, América do Sul e África, por meio 

das importações feitas da França, Bélgica e Inglaterra.  

As edificações desmontáveis eram bastante difundidas e divulgadas, e sua 

influência se espalhou para o mundo todo, como Europa Oriental, América do Sul e 

África. Eram de várias tipologias e utilizadas em diversas situações, e muitas vezes, 

para fins temporários, para suprir a necessidade de uma construção removível que 

não ocupasse espaço permanente:   

“Hôtel-restaurant pour ouvriers a Ougrée (prés Liège) PL. 57. 
(...) Les nombreuses usines, que si trouvent agglomérées dans certaines localités, y 
occasionnent un courant continuel dans la population ouvrière. Ceux qui arrivent ou 
ceux que n’ont pas l’intention de se fixer dans le pays, ne peuvent profiter des 
avantages que leur offrent les Sociétés d’entreprise de maisons économiques.”150 

  
Figura 51: (a)151 Anúncio de edifícios metálicos desmontáveis em revista francesa (Fonte: 
BÉRANGER, M. C. Nouvelles analles de la construction, Nº 553, 1901).   

                                                 
150 OPPERMANN, C. A. Nouvelles analles de la construction, Nº 297. 1879, p. 131.Tradução: 
“Hotel-restaurante para trabalhadores em Ougrée (perto de Liège). (...) As muitas usinas, que se 
encontram aglomeradas em certas localidades, ocasiona uma corrente contínua da população 
trabalhadora. Aqueles que chegam ou aqueles que não tem a intenção de se estabelecer no país, 
podem usufruir dos benefícios concedidos pelas casas econômicas.”. 
151 Transcrição: “Société anonyme de produits galvanisés et de constructions métalliques, à Liège. R. 
Sturbelle. Ateliers de galvanisation. Tôles et fers galvanisés. – Toitures, charpentes et bâtiments en 

a b 
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 Inicialmente, as tipologias arquitetônicas que chegaram ao Pará eram de 

edifícios utilitários, como os reservatórios de água, que configuraram construções de 

grande notoriedade, montados nos principais pontos de Belém, no final do século 

XIX e início do século XX. 

  O primeiro reservatório a chegar à capital paraense foi o reservatório de São 

Brás, montado em 1884, de procedência inglesa (Figura 52a):  

 “O reservatório do largo de S. Braz já está igualmente principiado e com os alicerces 
promptos, devendo brevemente chegar da Inglaterra as peças que o devem compor; 
este reservatório terá capacidade de 1,500 metros cúbicos”152.  

 
 Além do reservatório de São Braz, existia ainda o reservatório do Utinga. 

Entretanto, com o crescimento acelerado da cidade, foi necessária a construção de 

mais um reservatório de água, já que aqueles existentes não eram capazes de suprir 

a grande demanda da população.  

      
Figura 52: (a) Reservatório de São Brás (Fonte: Álbum da cidade de Belém do Pará de 1898) 
 

 Assim, surgiu o projeto de construir o Reservatório Paes de Carvalho, que 

seria localizado em área de grande concentração populacional da cidade:  

 “Reconhecida, alem d’isso, a vantagem que, para o regular funccionamento do 
abastecimento na parte da cidade em que a população mais se acha concentrada, 
deve resultar na distribuição feita por especial reservatório no ponto de maior 
elevação, realizou-se desapropriação dos prédios situados á rua Lauro Sodré e 
travessa Primeiro de Março, onde foram iniciadas as obras da installação de um 
terceiro reservatório, cujo material já se acha recebido.” 153 

                                                                                                                                                         

fer. Envoi de l’Album illustré sur demande.”. Tradução: “Sociedade anônima de produtos 
galvanizados e de construções metálicas em Liège. R. Sturbelle – Atelier de galvanização - 
Coberturas, estruturas e edifícios em ferro. Envio de álbum ilustrado sob pedido.”  
152 DANIN, José Araújo Roso. Relatório com que o Exm. Srn. Dr. José de Araujo Roso Danin, 2º 
vice-presidente da Província, passou a administração da mesma ao Exm. Srn. Conselheiro 
João Silveira de Souza, no dia 4 de agosto de 1884, p. 45.  
153 CARVALHO, José Paes de, op. cit., p. S1-35.  
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 O reservatório foi encomendado da fábrica francesa Boudet, Donon & Ca em 

1899. As peças que compunham o edifício chegaram a Belém em cinco 

embarcações diferentes, que percorriam rotas diversificadas, e em períodos 

diversos, entre 1900 e 1901:   

  “Esta obra foi encommendada pela comissão de saneamento do governo do 
exmº snr. dr. Paes de Carvalho, em 1899. Todo o material é de origem franceza e o 
projecto foi feito e executado nas uzinas metallurgicas de Boudet, Donon & Ca, de 
Paris. O embarque de todo o material foi feito parcelladamente, em diversos vapores, 
de maneira seguinte: 

Nomes Entrada Volumes Peso bruto Peso líquido 
Valesia 21-09-1900 702 206.585 206.510 
Croatia 17-10-1900 570 160.810 160.002 
Hungaria 17-11-1900 320 74.094 74.094 
Hercynia 18-12-1901 410 139.402 135.008 
Paraguassú 19-1-1901 318 79.951 76.763 
Desterro 19-2-1901 835 169.053 166.742 

 Total 3155 829.895 819.119 
  Chegado este material, foi descarregado no quadrilátero boulevard 
Republica, no littoral, comprehendido entre a alfândega e a rampa Sacramenta. ”154 
  

 Ainda que todas as peças do reservatório tenham chegado à cidade até 1901, 

a montagem do edifício não foi iniciada imediatamente: 

 “Em Dezembro de 1904 começaram-se os trabalhos das fundações do reservatório 
da rua Lauro Sodré, canto da travessa 1º de Março, começando-se pelo alargamento 
das escavações que não estavam concluídas: em Janeiro deu-se inicio ao serviço de 
alvenaria que está concluído, restando agora dar-se começo á montagem dos 
próprios reservatórios para o que mandei fazer o respectivo orçamento.”155 
 

 As obras para a montagem foram bastante extensas, incluindo escavações e 

desapropriações de edifícios vizinhos para dar maior espaço para a nova 

construção, e adaptações para a montagem do reservatório, segundo as 

especificações da fábrica:  

  “Por estudos da comissão do saneamento, foi designado o local da travessa 
Primeiro de Março, canto da rua Lauro156Sodré, como o mais conveniente para a 
construção do novo reservatório.  
  Pelo Governo do Estado foi feita a expropriação dos prédios situados na 
zona precisa para a constucção do tanque. Já nos últimos mezes do governo do 
exmo. Sr. Dr. Paes de Carvalho, a comissão de saneamento fez a demolição dos 
prédios expropriado, executou a excavação para a construção das fundações, de 
accordo com a planta enviada pelos fabricantes, e construiu uma camada de concreto 
de 0,40 de espessura, em toda a área, base das mesmas fundações, 
comprehendidos não só os massiços de alvenaria, como também os claros das 
fundações. Assim permaneceu esta obra até Outubro de 1904.  
  (...)Naquelles, ficaram desde logo engastadas as hastes mettalicas de 
ancoragem da estructura, de 4,m50 de altura, e cujas bases, atracadas 2 a 2 por vigas 

                                                 
154 MONTENEGRO, Augusto, op.cit. (1908), p.101. 
155 MONTENEGRO, Augusto, op.cit. (1905), p. 60.  
156 Id., op.cit. (1908), p. 101. 



 

 

75 
 

de aço, ficaram apoiadas sobre o embasamento de concreto. Attingida a altura das 
fundações, cujo nível superior é de 0.40 acima do da rua, foi toda respaldada com 
chapa de cimento de 2c/m de espessura, tendo sido assentes sobre a alvenaria 
Lages de cantaria de Lisbôa, de 30 c/m de espessura, nas quaes tinham de se apoiar 
as bases dos pilares dos pylones da estructura, para mais uniformemente ficar 
distribuída a carga todal de cada pilar sobre o massiço de alvenaria correspondente. 
 Essas fundações ficaram concluídas em meiado de Julho de 1905.” 157 
 

 Enquanto as obras de fundação não eram finalizadas, o reservatório Paes de 

Carvalho continuava desmontado:  

  “Funccionavam dous reservatórios de distribuição, um pequeno e espherico 
que distribui para a zona entre a estrada do Utinga e o Asylo de Mendicidade e o 
grande, de 1.500.000 litros, situado no largo de S. Braz e que faz a distribuição para a 
cidade. 
  Existiam também dois reservatórios desmontados: um destinado ao local em 
frente ás officinas das Aguas, em João Balby e o outro destinado ao canto na rua 
Lauro Sodré com a travessa Primeiro de Março.”.158 
 

 Finalizadas as obras em 1905, no ano seguinte a montagem das peças de 

ferro que compunham a caixa d’água foi iniciada:  

  “A 13 de Março de 1906, pela portaria n.305, deu-se ordem para proceder á 
construcção da estructura metallica, orçada em 291:882$000. Foi iniciada a 
construcção pela montagem em terra dos pilares que constituem os três pylones que 
supportam as cubas d’agua.” 159 
 

 O reservatório Paes de Carvalho criou grande expectativa entre os cidadãos e 

governadores paraenses. Era um edifício importado da França, e que ainda recebeu 

elementos decorativos importados da fábrica Inglesa Walter McFarlane’s, de modo 

que a construção do reservatório também trouxe ares de modernidade para a capital 

paraense, já que inspirava influências de Eiffel e dos grandes engenheiros europeus. 

Era uma construção grandiosa, que abrangia inúmeros detalhes construtivos para o 

funcionamento dos três cilindros metálicos, que auxiliariam no abastecimento de 

água de Belém: 

  “Faz-se mister uma ligeira idéia sobre o typo da construcção para a boa 
comprehensão de seu processo de montagem. O reservatório metallico areo Paes de 
Carvalho tem a forma esbelta dos altos pilares preconisados por Eiffel na construcção 
dos grandes viaductos e na edificação da sua celebre torre de 300 metros. 
  Na base, elevam-se três pylomes hexagonaes de 24 metros de altura, 
solidamente construídos e enlaçados por vigas de aço laminado a grandes treliças. 
Cada um delles, formando de seis pilares conjugados, tem a sua rigidez própria, 

                                                 
157 MONTENEGRO, Augusto, op.cit. (1908), p. 102. 
158 Ibid., p. 106.  
159 Ibid., p. 103.  
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calculada para resistir, com segurança, a todos os esforços permanentes e 
accidentaes que se possam produzir.  
  A reunião desses pylones dissimula a caixa da escada de serviço que dá 
acesso á primeira plataforma, onde estão assentes três grandes tanques cilíndricos 
de 9m 22 de altura e 10m450 de diâmetro, munidos de um fundo espherico de 1m40 de 
frecha. Estes tanques espaçados, de eixo a eixo, de 14m00 tem a capacidade total de 
2.500 metros cúbicos, uma das maiores adoptadas nesse typo de construcção: cada 
cuba tem a capacidade de 833.333 litros. Na parte central do edificio, eleva-se uma 
elegante torre, coroada por um pavilhão, cuja base (ou 2ª plataforma) attinge á atura 
de 55m30 ácima do nível médio do mar; isto é, o ponto culminante da nossa cidade. 
  A construcção acha-se toda artisticamente adornada com placas de aço 
recortado e com molduras de ferro fundido.Uma grade artística e portão monumental 
cingem a base do edificio para isolal-o de todas as construcções circumvisinhas. Ella 
é da fabrica ingleza Walter Macfarlane & Ca. O conjuncto dos três pylones offerece 
seis planos verticaes de symetris, correspondentes ás três linhas dos centros das 
bases e ás três tangentes interiores communs; pontanto, os esforços máximos 
relativos á extensão e á compressão não podem ser uniformes. Assim é que os 
pilares contraventados com as vigas arqueadas trabalham muito mais do que 
aquelles que formam a caixa da escada.160 
  (...) E’ inegável que a disposição dos três tanques dá ao reservatório uma 
forma mais esguia, porque um delles está sempre occulto pelos dous outros, 
resultado esthetico digno de nota, pois, em geral, semelhantes construcções 
apresentam sempre um aspecto pesado e massudo.” 161  

  

 A montagem do reservatório foi concluída em 1907, e ainda no mesmo ano já 

fazia parte da rede de abastecimento de água da capital paraense (Figura 53):  

  “A 1º de Junho de 1906, foi levantado o primeiro pilar de um dos pylones do 
reservatório, tento ficado assente sobre as hastes de ancoragem. Assim, foi-se 
proseguindo na montagem dos pilares de cada pylone, com as respectivas 
amarrações até 18 de Novembro, quando ficou concluída a montagem da estructura 
metallica, dando-se logo começo á montagem das cubas. A 30 de abril de 1907, 
ficaram estas concluídas e toda obra metallica, a 13 de Junho de 1907, quando se 
começou a pintura, ultimada em fins de Dezembro.”162 

   
Figura 53: Reservatório Paes de Carvalho (Fonte: Acervo Thais Sanjad). 

                                                 
160 MONTENEGRO, Augusto, op.cit. (1908), p. 103. 
161 Ibid., p. 104. 
162 Ibid., p. 104.  



 

 

77 
 

 
 Devido à propagação da influência europeia nas construções, e na cultura 

paraense, as importações também voltaram-se para a aquisição de outras tipologias 

arquitetônicas, como os mercados, com estruturas metálicas, que eram muito 

populares na Europa. O exemplar adquirido pelo Governo do Pará em 1880 foi o 

mercado de ferro do Ver-o-Peso, um edifício inteiramente em ferro.   

 A construção do mercado contou com vários projetos de diversos países até a 

decisão do desenho final, já que se configuraria como um ponto de grande 

importância na cidade, cabendo-lhe grandes investimentos e expectativas. O 

mercado seria construído em terreno voltado para a Baía do Guajará, dentro da área 

do mercado de peixe, um dos pontos de maior visibilidade e trânsito de pessoas da 

cidade na época. Dessa forma, o projeto de edifício tinha que ser bem estudado:  

  “A lei provincial n. 1,031 de 8 de maio de 1880, autorisou a construção de um 
mercado de ferro n’esta capital.  Foram apresentadas seis propostas: três em inglez, 
uma em allemão e duas em portuguez.  
  Em officios de 5 deste mez, recommendei aos lentes de allemão e inglez do 
lyceu paraense que traduzissem e devolvessem á presidência, com maior brevidade 
possível, as alludidas propostas escriptas n’aquelles idiomas, para ulterior 
deliberação.  
  Não tendo sido todas devolvidas, não foi possível ainda examina-las e 
confronta-las, afim de verificar a mais vantajosa aos interesses da província.  
 Fica, portanto, essa tarefa reservada ao esclarecido critério de v. exc.”163 

 

 O mercado de ferro trouxe ar de modernidade para a capital paraense, assim 

como auxiliou a disseminar a qualidade dos produtos europeus sobre os nacionais, e 

a falta de prática e desenvolvimento na confecção de peças metálicas em Belém na 

época. O edifício foi importado de uma fábrica inglesa, e nenhuma das peças que 

compunham a construção foi confeccionada no Pará:  

  “Tenho sido autorisado a apresentar o plano e orçamento para um mercado 
público, que deve ser situado no local em frente ao Ver-o-pezo, e devendo esta obra 
ser feita de ferro, como se usa nas obras modernas164. D’esta ordem, pedi para 
Inglaterra, por intermédio do Sr. Henrique de La-Roque, um plano, para o que mande 
a planta minuciosa do local, foi-me mandado aquelle, que com este relatório vos será 
presente.  
  Mandei vir do estrangeiro o plano, porque, não havendo aqui oficinas em que 
taes obras e desempenhassem os engenheiros da província, embora zelosos e 
habilitados para quaesquer trabalhos, se veriam baldos dos elementos, para fazer um 
orçamento; além de que teriam de formular moldes, que, sendo feitos expressamente, 
importariam mais caros do que os que as casas fornecedoras d’estas obras na 

                                                 
163 CARNEIRO, Justino Ferreira, op. cit., p.47. 
164 MALCHER, José Gama. Relatório em que o Exm. Sr. Dr. Gama Malcher, 1º Vice-Presidente da 
Província, passou a administração da mesma ao Exm. Sr. Dr. Manoel Pinto de Souza Dantas 
Filho, em 27 de Abri de 1881, p. 38. 
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Europa nos poderiam mandar, que se acham feitos e dispostos a serem combinados 
entre si.”165  

 

 O mercado de ferro foi inaugurado em 1901 (Figura 54). As obras duraram 

cerca de uma década, e compreende uma área grande da Primeira Légua de Belém. 

O terreno passou por diversos estudos antes da construção da fundação e da 

montagem do edifício em ferro, que correspondeu: 

  “O mercado de ferro, construído na primeira quadra do boulevard Republica, 
comprehende a superficie total de 2.068m2, 52, dentro de um rectangulo de 31m x 67m, 
cujos ângulos foram abatidos por meio de alinhamentos polygonaes, que dão logar, 
em cada canto, a quatro faces para as torres, duas de 2 metros e duas de 2m,40, 
enquanto que as faces rectilineas do edificio guardam a extensão de 57 metros na 
maior dimensão e de 21 metros na dimensão menor. 166. 

 

   
Figura 54: Área do Ver-o-Peso com a construção do Mercado de Ferro (Fonte: Álbum de 
Belém, 1902); (b) Mercado de ferro do Ver-o-Peso. (Fonte: PEREGRINO, Umberto. Imagens do 
Tocantins e da Amazônia, p. 48).  
 

 As fundações do mercado foram desenvolvidas para sustentar o peso do 

edifício com maior segurança possível, utilizando estacas de madeira de lei e blocos 

de concreto. A parte de ferro da construção, importada da Europa, era composta de 

diversos elementos de várias dimensões, e as telhas eram de cerâmica importadas 

de Marselha: 

“Fachadas – As fachadas são constituídas por uma serie de traves167 de ferro eguaes 
compostas de arco pleno, repoisando sobre columnas ocas de ferro.  
  Cada trave mede 3 metros entre eixo para as partes intermediarias com 
portas de 1m,40 de largura e respectivamente de 1m,85 e 2m,64 nos alinhamentos 
polygonaes das torres de 3 metros nas entradas principaes.  
  O edificio é circundado por soleiras seguidas de cantaria medindo 6m,35 de 
largura sobre 0m,20 de espessura, assentes sobre muro de alvenaria ordinária168.”  

                                                 
165 MALCHER, José Gama, op.cit., p. 39. 
166 LEMOS, Antônio. Relatório do Intendente do Pará, Volume 1, 1902, p. 384. 
167 Ibid., p. 385.  
168 Ibid., p. 386. 
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  Pilares e travejamento – São differentes as dimensões dos pilares conforme 
as duas linhas das fundações e são elles formados pela juncção de dois ferros em U 
com a secção 250 x 80 x 60 mm na linha interior e de 152 x 59 x 6 mm na linha exterior 
e medem de altura, respectivamente, 9,40 na linha interior e 7,90 na linha exterior. As 
atracações são feitas transversalmente por meio de tesoiras de ferro, sendo que as 
centraes são de typo de treliça recta a contra-fichas169 inclinadas de vão de 21m,00 e 
as exteriores tesoiras simples sem contra-fichas de 4m,72 de vão. 
  Tesoiras de 21m,00 de vão – São em numero de 16, especadas de 3m,00 de 
eixo, do systema de vigas de treliça recta e com lanternim. As asnas e os tirantes são 
formados por uma série de ferros a simples T compostas de 2 cantoneiras de 70 x 70 
x 10mm e as contra-fichas verticais também por 2 cantoneiras de 60 x 60 x 10mm e as 
inclinadas por traves no mesmo typo e que variam entre 50 x 50 x 9mm, 60 x 60 x 10 
mm e 70 x 70 x 10mm, conforme os esforços que supportam.   
  Tesoiras de 4m,72 de vão – São em numero de 40 e assim comportas: os 
tirantes de dois ferros em U de 110 x 50, as asnas de duplo T de 100 x 42 x 57mm, o 
pendural de ferro de 50 x 5 x 93mm.    
  Cobertura – Todo o telhado do edifício é coberto com telhas chatas de 
Marselha, assentes sobre um ripamento de loiro e pernas mancas de acapu, 
devidamente presas por meio de grampos e pequenas chapas de juncção às terças 
de ferro170”. 

 

 Além dos edifícios públicos totalmente metálicos, existiram os privados que, 

em Belém, se caracterizam pelos chalés, famosos por serem construídos 

inteiramente em ferro e desmontáveis, que foram importados para realizarem a 

função de habitação campestre ou de férias171. Esses edifícios possuem partido 

arquitetônico bastante disseminado na Europa do século XIX, inclusive, diversos 

anúncios de residências desmontáveis de ferro foram encontrados nas publicações 

da época, mas construídas com outros materiais, especialmente a madeira. 

 Os anúncios das residências desmontáveis começaram a ser publicados em 

revistas especializadas, por volta da segunda década do século XIX, os quais 

provavelmente indicam que as construções metálicas desmontáveis tiveram como 

modelo as construções de madeira, que eram bastante conhecidas, e até hoje são 

utilizadas, especialmente nos Estados Unidos.  

 

                                                 
169 LEMOS, Antônio, op.cit., p. 387. 
170 Ibid., p. 388. 
171 SILVA, Geraldo Gomes da, op. cit., p. 70. 
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Figura 55: Anúncio em revista francesa, com informações acerca dos edifícios desmontáveis 
feitos de madeira, importados de Paris172 (Fonte: Maisons pour tous, Setembro de 1925.)  
 

   
Figura 56: (a) Anúncio de construção desmontável (Fonte : Maisons pour tous, 1925)173; (b) 
Anúncio de construção desmontável em madeira174 (Fonte: Maisons pour tous, 1925).   
  

Os chalés de Belém são residências unifamiliares de proveniência belga, da 

fábrica Forges d’Aiseau, e construídos segundo o sistema Danly, criado por Joseph 

Danly. São os únicos exemplares residenciais no Brasil construídos inteiramente em 

ferro, e recebem a denominação correspondente à sua localização. Eles são: o 

chalé da UFPA (Figura 57a), do Bosque Rodrigues Alves (Figura 57b), e o antigo 

                                                 
172 Transcrição: “Les constructiones démontables et Hygiéniques L. Robin, 54, rue Laffayette, Paris 
(9e). Pavillions d’Habitation. Chalets, bureaux de Jardin, Chantiers, Hangars, Garages pour Autos. 
Installaions diverser – Devis sur demande. La plus ancienne Maison spécialissé dans la Construction 
démontable. Donnant toutes garanties. Nombreuses références“. Tradução: “As construções 
desmontáveis e higiênicas. L. Robin, 54, rua Laffayette, Paris. Pavilhões de habitação. Chalés, casas, 
hangares, garagens. Instalações diversas – Solicitar preços. A mais antiga Casa especializada em 
Construções desmontáveis. Damos todas as garantias. Inúmeras referências.” 
173 Transcrição: “La Maison qui Dure... Sté Vivien et Carpentier, 46, rue Boursault, Paris (17). La 
mieux cotée Vous enverra sur demande son cataloque ‘B’ de Maisons d’Habitation, Maisonnettes de 
Jardins, Garages, Pouillers, etc. Jusqu’a 2 ans de crédit.”. Tradução: “A casa que durat Sté Vivien 
carpintaria, 46, Rua Bourlsault, Paris. O melhor preço você encontrará sob pedido do catálogo ‘B’ de 
casas de habitação, edículas para jardins, garagens, etc. Até dois anos de crédito.” 
174 Transcrição: “Les Établissements D. Et N. Rolland frères. Société Anonyme au capital de six 
millions de francs. 193, Avenue du Général – Michel-Bizot, Paris-12. Présentent toute une gemme de 
chalets en bois. Garages pour automobiles, abris de jardins. Hangars Agricoles. Rendez-vous de 
chasse bungalows du plus simple au plus coquet modèle. Exposition permamente. Catalogues gratis. 
Grandes facilites de paiement.”. Tradução: “Os estabelecimentos de D. e N. Rolland e irmãos. 
Sociedade Anônima em capital de seis milhões de francos. 193, Avenida do Général-Michel-Bizot, 
Paris-12. Apresentamos vários tipos de chalés em madeira. Garagem para automóveis, abrigos de 
jardim. Hangares agrícolas. Peça um chalé do mais simples ao mais sofisticado. Exposição 
permanente. Catálogo grátis. Grande facilidade de pagamento”.  
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IOEPA (Figura 58).  

    
Figura 57: Chalés de ferro da UFPA (a) e do Bosque Rodrigues Alves (b) (Fonte: Autora). 

 
Figura 58: Antigo chalé de ferro da IOEPA, quando montado em 1978 (Fonte: PONTES et al. 
Chalé de ferro, 1978). 
 
 Apesar de serem grande novidade, os chalés de ferro não causaram grande 

repercussão na cidade: 

 

 "Desconhece-se na verdade, qual foi à receptividade das novidades 
apresentadas pelos chalés em ferro no meio onde se inseriram, já que foram 
rigorosamente ignorados pelos guias, álbuns e descrições da época, o que não deixa 
de ser um indício, senão de rejeição, ao menos de insegurança sobre como encarar 
construções tão diversas da arquitetura em uso. O fato de, como sistema construtivo, 
apresentar dificuldades de reprodução ao nível local e, como proposta e arquitetura, 
chocarem-se com os padrões em uso, sem dúvida, contribuíram para que a aceitação 
desses prédios fosse irrisória ante o número de construções da época. É também, e 
talvez principalmente, na concepção de projeto, que devem ser procuradas as razões 
de os chalés em ferro terem se mantido como casos isolados no meio urbano 
nortista. Os aspectos inovadores estavam basicamente na planta: flexível, adaptável, 
mais definida por poucos ambientes; e na decoração, de desenho sóbrio, oriundo das 
necessidades da técnica e do material usados. O reverso da adaptabilidade, 
flexibilidade, limpeza do desenho dos chalés em ferro, era uma inegável 
despersonalização do projeto, para qual contribuíam, ainda, a impossibilidade do uso 
de detalhes individualizados, artesanais, aspectos relevantes na linguagem 
arquitetônica adotada na região, para representar as diferenças sociais que se 
instalavam, em função da economia da borracha"175. 

 

                                                 
175 KÜHL, Beatriz Mugayar, op. cit. (1998), p. 93. 
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O chalé de ferro do Bosque foi trazido para Belém na década de 80 do século 

XIX176 e montado no centro da cidade. O primeiro proprietário identificado foi João 

Severino Ribeiro de Matos e, em 1904, o chalé foi adquirido pela Sociedade 

Beneficente Portuguesa177.  

 O próximo proprietário foi Daniel Campbell, que afirmava que o interior do 

edifício era bastante fresco devido à ventilação ascendente nas paredes ocas 

metálicas178. Em seguida, o chalé foi comprado pela Prefeitura Municipal, que o 

desmontou e realizou a remontagem no Bosque Rodrigues Alves, e atualmente 

abriga a administração da SEMMA (Secretaria do Meio Ambiente). 

A construção possui dois pavimentos e sua área útil é de cerca de 450m², em 

que a parte de ferro abrange cerca de 378m². O pavimento térreo foi construído de 

paredes de alvenaria de tijolos, mas não há informações se sempre foi dessa forma 

desde a sua primeira montagem (Figura 59).   

         
Figura 59: Chalé do Bosque Rodrigues Alves (Fonte: Autora): (a) Fachada principal; (b) 
Fachada posterior; (c) escada de acesso principal.  

Em relação ao chalé da UFPA, o primeiro proprietário conhecido foi Álvaro 

Adolpho, posteriormente pertenceu ao Monte Líbano179, e entre os anos de 1963 e 

1972 funcionou como sede do curso de Arquitetura da UFPA.  

Em 1984, edifício começou a ser desmontado para dar lugar a novo prédio do 

Monte Líbano. O início da desmontagem foi desastroso, já que foi feita a utilização 

de fogo para retirar os parafusos e rebites das estruturas metálicas. Somente em 

1991 foi iniciada a remontagem do chalé, que já se encontrava desmontado há 

pouco mais de sete anos. Após montado, funciona como sede temporária da 
                                                 
176 SILVA, Geraldo Gomes da, op.cit., p. 201. 
177 Ibid., p. 203. 
178 Ibid., p. 205.  
179 Clube belenense, localizado no bairro do Marco, fundado em 1946.  
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administração do Núcleo de Meio Ambiente (NUMA), por meio de um acordo com o 

curso de arquitetura da UFPA.   

O seu partido é relativamente simples, composto por planta com formato em 

“T”. Todavia, devido ao seu formato, a cobertura é complexa, se comparada aos 

outros exemplares residenciais em ferro na cidade. Possui cerca de 360m², nos dois 

pavimentos, e a área da varanda é de cerca de 220m². As paredes são compostas 

de chapas estampadas que compõem as estruturas de vedação, formando uma 

parede oca para ventilação (Figura 60).  

       
Figura 60: Chalé de ferro da UFPA (Fonte: Autora): (a) Escada de acesso principal; (b) Fachada 
lateral e escada de acesso secundário; (c) Chapas estampadas. 
 

O antigo chalé IOEPA foi, primeiramente, adquirido por Eugênio Gaspar da 

Silva e situava-se longe do centro da cidade, em terreno com muitas árvores, dando 

um aspecto bucólico à construção, e remetendo às casas de campo inglesas180. Foi 

vendido em 1926 para o Governo do Estado.  

Em 1932 serviu de instalação provisória à Polícia Militar, e em 1946 foi 

instalado o Departamento de Estrada de Rodagens, que lá permaneceu até 1957. 

Em 1964 o chalé foi doado para a IOEPA, e as novas instalações da imprensa 

tomaram o lugar das árvores que compunham o terreno, anulando o ambiente 

harmonioso em que o edifício estava inserido.  

Em 1981 o chalé foi reconhecido como um bem arquitetônico, e tombado pela 

SEDECT (atual SECULT). Entretanto, foi desmontado em 1986 para dar lugar a 

nova construção. Em seguida, foi doado à Prefeitura Municipal de Belém com o 

objetivo de remontá-lo no Bosque Rodrigues Alves. Porém, o edifício, porém, 

encontra-se até hoje desmontado e no aguardo para sua futura recuperação.  

                                                 
180 SILVA, Geraldo Gomes da, op.cit., p. 210.  
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O chalé IOEPA, quando montado, apresentava um único nível elevado sobre 

um plano retangular de 12,14m x 19,05m. Possuía telhado de duas águas, e a 

planta baixa era cortada longitudinalmente por corredor onde eram distribuídas cinco 

salas. Na fachada, o pórtico ficava em plano diferente da planta baixa. Possuía 

perfis metálicos, e grades ornamentais ricamente decoradas (Figura 61).  

Segundo as fotografias encontradas na revisão bibliográfica e nas fontes 

primárias, é possível perceber que os ornamentos que compõem o chalé IOEPA 

foram adicionados após a aquisição do edifício pelo Estado. Ainda houve, também, a 

adição do muro, que contém grades com os mesmos motivos e formato das grades 

ornamentais instaladas na cumeeira. 

   

       
Figura 61: Chalé de ferro IOEPA (Fonte: PONTES et al. Chalé de ferro, 1978): (a) e (b) Imagens 
do chalé ainda montado no terreno da IOEPA; (c) Corredor externo com piso revestido em 
ladrilhos hidráulicos; (d) calha ornamental proveniente da fábrica inglesa McFarlane’s; (e) forro 
composto de chapas estampadas; (f) escada em pedra. 
 

 As informações adquiridas, em fontes primárias, acerca da chegada ou 

produção dos chalés são escassas, sendo apenas encontradas referências da 

compra desses edifícios quando adquiridos pelo Governo do Estado do Pará, como 

o chalé IOEPA.  

O chalé referido foi adquirido pelo Estado em 1926, durante o Governo de 

Dionysio Braga, que iniciou os planos de remodelação da Estada de ferro de 

a b 
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Bragança. O edifício foi adquirido para funcionar como sede de escritórios de apoio. 

(Figura 62).  

 
Figura 62: Imagem da página da Revista Belém Nova, anunciando a compra do chalé para ser 
utilizado como escritórios da estrada de ferro (Fonte: Belém Nova, Nº31, 1925)181. 

 A função realizada por esses edifícios e a aquisição do Estado para suprir as 

necessidades espaciais da administração da estrada, induziu-nos a conclusão de 

que o chalé IOEPA, quando chegou em Belém, foi montado em área campestre, que 

alguns anos depois seria atravessada pela estrada de ferro. Dessa forma, os 

registros ainda tornam-se mais escassos, já que era uma construção privada 

construída fora dos limites urbanos de Belém.    

De acordo com as informações encontradas, as casas de campo eram 

raramente registradas, o que dificulta a identificação dos chalés de ferro no contexto 

urbano de Belém. Entretanto, foram encontradas fotografias que retratavam as 

habitações campestres, que eram bastante similares aos partidos dos chalés de 

ferro da Forges D’Aiseau (Figura 63).  

                                                 
181 Transcrição: “Notas e Factos do Governo Dionysio Bentes. (A remodelação da E. F. de 
‘Bragança’). Magnífico chalet de ferro, adquirido pelo governo do Estado para ali funccionarem os 
escriptorios da remodelação”. “Aspecto apanhado a quando se precedia á mudança dos ‘rails’ do 
ramal do Pinheiro, que, hoje, já está concluída.”. 
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Figura 63: Chalé na beira da estrada, fora dos limites urbanos de Belém, de partido similar aos 
chalés de ferro da Forges D’Aiseau (Fonte: CACCAVONI, Arthur. MDCCCXCIX Amazônia, 1899) 

 Foram encontrados, ainda, outros possíveis edifícios provavelmente 

construídos de ferro em outros municípios paraenses, que seguiam as tipologias 

arquitetônicas encontradas nos anúncios das revistas, e semelhantes à forma dos 

chalés de ferro (Figura 64).   

    
Figura 64: Outras prováveis edificações em ferro, com partido semelhante aos chalés belgas, 
localizadas no município de Clevelândia (PA) (Fonte: Belém Nova, nº62, 1926).  
 

3.1.5. Transformações e permanências na arquitetura de ferro de Belém: 

desmontagem e esquecimento. 

 Grande parte dos edifícios metálicos que foram adquiridos para Belém, entre 

o final do século XIX e início do XX, não existem mais. Devido às transformações 

pelas quais a cidade passou e os defeitos que as construções apresentavam, muitos 

deles foram desmontados, e o paradeiro das peças que os compunham não é 

conhecido, como por exemplo, as estruturas e edifícios da Estrada de Ferro de 

Bragança e o Reservatório Paes de Carvalho.  

 Apesar de apresentar em diversos defeitos, durante os anos que funcionaram, 

as construções que faziam parte da Estrada de Ferro de Bragança foram 

conservadas e reparadas:  
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  “Ainda mais alguns mezes, e os galpões d’esta estação desabariam, já por 
estar sua cobertura completamente deteriorada, pelas intempéries, pela absoluta falta 
de conservação e pela fumaça sulphurosa proveniente do carvão empregado como 
combustível das locomotivas, já, e principalmente, por lhe vir a faltar o apoio das oito 
columnas que a supportam. Faltou-lhes, mesmo, o menor simulacro de conservação 
desde a sua construcção, de data aliás recentíssima, 1909, segundo reza uma lapide 
commemorativa.  
  Essas columnas apprarentavam um aspecto de solidez, mas eram um 
simples arcabouço de ferro todo carcomido, ao qual emprestavam apparencia de 
segurança ornatos de faiança apenas ligados com arames. Hoje acham-se essas 
columnas completamente cheias de concreto, e por isso consolidadas e resistentes. 
Já o primeiro galpão foi completamente reconstruído e pintado.”182 
 

 Entretanto, com o advento do carro e a popularização dos transportes 

individuais, a partir da década de 20 do século XX, a Estrada de Ferro de Bragança 

caiu em desuso. Diversos trilhos e as construções foram removidos, e sobraram 

apenas algumas peças, que ainda guardam um pedaço da memória do que foi a 

ferrovia mais importante para o Pará no século XIX. Ainda existem pequenas 

parcelas de áreas com trilhos metálicos no centro da cidade, e alguns vagões de 

trem foram preservados, mas completamente fora do seu contexto original (Figura 

65a).   

  O Reservatório Paes de Carvalho, durante o seu funcionamento, também 

passou por diversos reparos para garantir a sua operacionalidade:  

  “O reservatorio Paes de Carvalho, que havia sido montado nos últimos annos 
do segundo quatriennio da administração Montenegro, deixou de ser aproveitado, 
desde que foi concluída a sua montagem, devido a canalização de recalque não 
supportar a pressão necessária para elevar a agua até o seu nível maximo.  
  A’ vista dos contínuos accidentes de ruptura, todas as vezes que se o tentava 
encher, pensou-se em fazer uma nova linha de recalque, empregando tubos mais 
resistentes e com um só diâmetro percorressem melhor o perfil do terreno.  
  (...)Removidos com facilidade esses leves defeitos, sem prejuízo algum para 
o publico, nada mais appareceu que viesse interromper o enchimento, nas horas de 
maior d’agua, entre 7 e 11 horas da noite, sendo os 2 milhões e 500 mil litros 
distribuídos a mais diariamente á população. 
  Com o aproveitamento do Reservatorio Paes de Carvalho, desappareceu o 
inconveniente da interrupção d’agua, que se notava em alguns pontos da cidade 
entre 11 horas da manhã e 2 da tarde”183. 
 

 Entretanto, depois de anos, de vários defeitos e tentativas frustradas de 

reparos, o reservatório foi desativado e permaneceu na paisagem da cidade até a 

década de 60 do século XX (Figura 65b), e sendo posteriormente desmontado e 

excluído no cenário Paraense. 

                                                 
182 MARTINS, Enéas. Mensagem dirigida em 1 de Agosto de 1915 ao Congresso Legislativo do 
Pará pelo Dr. Enéas Martins, Governador do Estado, p. 57. 
183COELHO, João Antônio Luiz Coelho. op. cit. (1912), p. 64 - 65. 
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  “Sobre reservatórios de accumulação, apenas existe um e com a pequena 
capacidade de 1.600.000 litros; dos de distribuição, presentemente, só o de S. Braz é 
que se encontra funccionando, mesmo porque, na falta de tubos sobresalentes para 
repararem qualquer accidente nos encanamentos da rede de distribuição, que está 
bastante estragada, o reservatório Paes de Carvalho há muito tempo não 
funcciona”184. 
 

       
Figura 65: (a) Vagão do trem da Estrada de ferro de Bragança, no Parque da Residência, onde 
atualmente funciona uma sorveteria (Fonte: Autora); (b) Reservatório Paes de Carvalho ainda 
na paisagem da cidade, em fotografia tirada em 1949 (Fonte: Acervo Dulcília Acatauassú 
Nunes).  

 

 Para os edifícios e estruturas da Estrada de ferro de Bragança, e para o 

Reservatório Paes de Carvalho, não se sabe o paradeiro das peças que os 

compunham. As tentativas de salvaguarda da memória desses edifícios são apenas 

os relatórios, documentos, fotografias e relatos da época, e, no caso da ferrovia, as 

peças que ainda restam.  

 Infelizmente, a perda da memória dos edifícios em ferro não cessou. Além 

dos que já se perderam, existem os que estão em risco de desaparecer, como o 

chalé IOEPA. Dentre as construções inteiramente metálicas da cidade, os chalés 

não são noticiados em jornais, revistas e documentos do século XIX de Belém. As 

informações encontradas são mais recentes, a partir das suas desmontagens no 

decorrer do século XX, que foram noticiadas em jornais e conhecidas pela 

população.   

 Traçar a história de um edifício metálico privado é difícil, já que há grande 

dificuldade de encontrar fontes primárias da chegada desses exemplares no Pará. 

Existe também a dificuldade de traçar os caminhos percorridos pelas embarcações 

provenientes da Europa que traziam importações para Belém, que provavelmente 

                                                 
184 BENTES, Dionysio Ausier. Mensagem apresentada ao Congresso Legislativo do Estado, em 
sessão solenne de abertura da 1ª reunião de sua 13ª legislatura, a 7 de Setembro de 1927, pelo 
Governador do Estado Dr. Dionysio Ausier Bentes, p. 115.  
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trouxeram os chalés até a capital paraense. Com base nas informações obtidas nos 

jornais e relatórios do século XIX e XX, os portos europeus em contato com os 

portos paraenses eram localizados em Glasgow (Escócia), Liverpool (Inglaterra), 

Londres (Inglaterra), Le Havre (França), Anvres – próximo a Aiseau – (Bélgica), e 

Hamburgo (Alemanha) (Figura 66).  

 
Figura 66: Marcação dos portos que faziam parte das rotas de navegação dos vapores que 
traziam importações para o Pará (Glasgow, Liverpool, Londres, Havre, Anvers e Hamburgo), e 
a localização da cidade de Aiseau (A), onde foram produzidos os chalés de ferro da Forges 
D’Aiseau (Fonte: Imagem capturada do Google Maps e editada pela autora).  

 A cidade de Aiseau se localiza ao sul de Bruxelas, perto da fronteira com a 

França, e também próxima do porto de Anvres. Dessa forma, os edifícios fabricados 

pela Forges D’Aiseau podem ter sido enviados para o Pará por Anvres, ou ainda 

pelo porto de Le Havre, por onde pode ter chegado por meio de ferrovias que 

ligavam a França e a Bélgica. Também, os chalés podem ter sido enviados para os 

portos de Londres ou Glasgow, para dali serem enviados para Belém, caso as 

embarcações com importações brasileiras não fossem parar em Le Havre ou 

Anvres.  

 Além disso, como existem outros edifícios da Forges D’Aiseau em outros 

estados brasileiros, os chalés podem ter sido enviados para outras capitais, como 

Manaus, e depois encaminhadas em navios de rotas fluviais para Belém.  



 

 

90 
 

 De acordo com as informações encontradas, os edifícios metálicos chegavam 

no Pará por meio de diversas embarcações, provenientes de locais diferentes. 

Assim, as peças que compõem o chalé podem ter vindo em mais de uma 

embarcação, e terem sido enviadas de portos diferentes, como ocorreu no 

reservatório de água Paes de Carvalho. 

 As informações acerca das importações encontradas em jornais da época 

informam apenas os materiais chegados pelos vapores, como leite, algodão, 

azulejos, ladrilhos, etc, dentre eles peças de ferro. As quantidades eram listadas, 

assim como a pessoa a receber o material era identificada. Entretanto, não era 

informado qual era a finalidade do produto importado. 

  “Carga alemã Elbe entrada de Liverpool: (...) Gaz companhia, ferrragens 601 
vlms, M. Gomes e Ca, ferro 3150 vlms, Eduardo e Freitas, ferragens 308 vlms (...)”185 
 

 Os dados que ainda existem são mais relacionado aos edifícios que 

pertencem ao Estado, como o Mercado de Ferro, ou de detalhes importados que 

foram agregados à edifícios públicos, como as grades externas do Cemitério da 

Soledade.   

 Somente nos jornais do século XX, foram encontrados diversos artigos acerca 

dos chalés, especialmente no que se refere à compra do chalé IOEPA pelo Estado, 

em 1926, desmontagem do edifício para dar lugar a uma construção moderna, 

transferência das peças, e atestando o descaso com o patrimônio paraense: 

  “(...) A reforma urbana será feita nas administrações de Antônio Lemos cujo 
embelezamento da cidade estará ligado a valores estéticos europeus e servirá a uma 
camada da população; os seringalistas, os comerciantes, os fazendeiros. A cidade 
terá seu espaço urbano redimensionado onde a própria cidade torna-se um centro de 
atrações. Esta urbanização é dirigida apenas para a área central da cidade. 
  A pavimentação das ruas, a construção de praças e jardins, de usinas de 
incineração de lixo e cremação de cadáveres, a limpeza urbana serão ‘modernidades’ 
destinadas a poucos em Belém do inicio do século.  
  São deste período as edificações da arquitetura de ferro no Pará, fazendo 
parte dela o farol de Salinópolis, construído em Paris, em 1893; o instinto reservatório 
de água ‘Paes de Carvalho’ que se configurava por três cilindros metálicos dispostos 
lado a lado e apoiados em uma estrutura de ferro construído em Paris, que chegou 
em Belém em 1900 e demolido em 1965; a caixa d’água de São Braz, construída em 
Paris, foi restaurada em 1888 e montada em 1890; o edifício “Paris n’ América”, com 
sua escadaria metálica, com decoração em Art Nouveau; a livraria Universal, na João 
Alfredo, 176 onde funciona hoje uma agência bancária; (...) 
  Além desses exemplares, os ‘Chalets’ de ferro de Belém são três dos cinco 
que estão no Brasil. Os edifícios foram construídos pelo sistema belga Danly, não se 
sabendo as datas precisas de montagem.  

                                                 
185 A Província do Pará, 01/06/1899, Coluna de Mercadorias Importadas.   
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  (...) Este Chalé possuía arquitetura completamente diferente dos outros 
existentes na capital: um pequeno alpendre, compartimentos que se dispõem de 
ambos os lados de um corredor central, e possuindo suas paredes ocas. Dos três é o 
que apresenta arquitetura mais sóbria, tendo como elementos decorativos grades de 
ferro forjado, sobre cumeeira e outros complementos, também em ferro forjado. Na 
parte superior das colunas do alpendre sobre o telhado, na faixa principal, o chalé 
possui ainda, externamente, quatro tubos de queda d’água pluvial, dois em cada 
fachada lateral em ferro fundido. O modelo, Segundo Geraldo Gomes e em sua tese 
de mestrado sobre ‘Arquitetura de Ferro no Brasil’, defendida na UFPa, lembra 
produtos da linha de fabricação Walter MacFarlane de Glasgow. O Chalet de Ferro, 
outrora Imprensa Oficial, que se encontrava desmontado no Bosque Rodrigues Alves, 
foi construído por uma fábrica localizada numa extinta cidadezinha belga chamada 
Aiseau, no período de 1885 e 1887. É o mais antigo dessa arquitetura existente no 
Brasil.”186  

 

 Em 1986, o antigo chalé IOEPA foi desmontado, e as suas peças transferidas 

para o Bosque Rodrigues Alves. Nesse período, o chalé da UFPA também estava 

desmontado, e suas peças depositadas no Campus da Universidade Federal do 

Pará, no Bairro do Guamá.   

“Chalés de ferro: um no campus, outro desmontado 
  Vai mesmo para o campus universitário do Guamá o chalé de ferro que 
serviu ao Monte Líbano e, depois, ao curso de Arquitetura da UFPA, na Almirante 
Barroso. Um dos três que Belém reuniu, ao lado dos que estavam na Generalíssimo 
Deodoro (hoje no Bosque Rodrigues Alves, servindo de gabinete de despacho ao 
prefeito Fernando Coutinho Jorge) e na Almitante Barroso (da Imprensa Oficial), que 
ainda se encontra desmontado, o velho chalé irá para uma área do setor profissional 
do campus, ao lado do ateliê de arquitetura à margens do Rio Guamá. Objeto de 
várias publicações, notadamente as que se referem à arquitetura de ferro no Brasil, 
os chalés paraenses vieram da Bélgica, no início do século, e compõem uma das 
raridades do patrimônio arquitetônico da terrinha. O que falta se saber, agora, é onde 
a PMB irá colocar o que se encontra desmontado, que serviu à Imprensa Oficial.”187  

  

As peças do chalé IOEPA foram armazenadas no Bosque Rodrigues Alves 

em condições extremamente inadequadas (Figura 67): 

  “Quem vê as peças enferrujadas, cobertas por folhas, expostas ao sol e à 
chuva, entre as árvores do Bosque Rodrigues Alves, não diz que se trata de um dos 
três remanescentes chalés de ferro belgas que Belém possui como herança da fase 
áurea da borracha – um segundo foi restaurado e está no mesmo Bosque, após ter 
sido retirado do terreno ao lado do Centro Hidroterapico, na avenida Generalissimo 
Deodoro; e o terceiro, que pertencia ao Clube Monte Líbano, está desmontado na 
Universidade Federal do Pará, onde aguarda recursos para ser montado. Belém 
possui o maior acervo de obras arquitetônicas em ferro no Brasil, mas o descaso 
atinge boa parte desse patrimônio. Dois exemplos disso são as péssimas condições 
do mercado municipal de carne “Francisco Bolonha”, no Ver-O-Peso, e as condições 
dos dois chalés de ferro que aguardam providências para, com imponências e beleza, 
relembrar os tempos em que Belém tinha ares parisienses.  
  O chalé que deteriora no Bosque que abrigou, durante vários anos, no 
número 735 da avenida Almirante Barroso, a Imprensa Oficial do Estado. Agora, é 

                                                 
186 [S.I], Memória Histórica: Um direito nosso. Belém: [s.n], [198-?]. 
187 A Província do Pará, 02/11/1986, Coluna Edwaldo.   
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pivô de um impasse gerado pela falta de verbas e pelo descaso das autoridades 
municipais, que sequer se preocuparam em guardar um dos melhores exemplos da 
tecnologia européia do século passado de casas pré-fabricadas e próprias para o 
clima equatorial. 
  O secretário municipal de Obras, Cicerino Cabral, se exime de 
responsabilidades e diz que o chalé é competência do arquiteto Paulo Chaves, 
coordenador da Assessoria de Urbanismo do prefeito Coutinho Jorge. O arquiteto 
replica dizendo que o chalé está sob responsabilidade da Semob. Nesse jogo de 
empurra, Paulo Chaves reconhece sua “posição delicada” dentro da administração 
Coutinho Jorge, ele que é remanescente da equipe de Almir Gabriel, mas deixa claro 
que quem responde pelo chalé é mesmo Cicerino Cabral. E reitera: ‘Fizemos o 
projeto de montagem do chalé e o que falta é executar o serviço, o que é de 
competência da Secretaria Municipal de Obras’.  
  Restaurar o chalé por completo será possível, porque a equipe da Assessoria 
de Urbanismo fez, antes da desmontagem, o levantamento completo, peça por peça, 
e tem tudo catalogado. De acordo com Paulo Chaves, o projeto para a remontagem 
do chalé está pronto, mas ele acredita ser necessária a restauração das peças. Quem 
as vê no Bosque, não tem dúvida de que, além da simples restauração a PMB vai ter 
que reproduzir algumas peças, que misteriosamente “desapareceram”. Visitantes e 
mesmo funcionários da própria prefeitura já levaram muitas peças para vender em 
ferro velho, assegura um antigo servidor do Bosque Rodrigues Alves.  
  Preocupados com a situação de abandono do chalé que foi da Imprensa 
Oficial, o Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Pará estuda a 
possibilidade de solicitar ao prefeito Coutinho Jorge a doação da casa, o mais rápido 
possível, segundo o chefe do Departamento, professor Ronaldo Carvalho. Mesmo 
informando que o prefeito tem a intenção de montar o chalé no Bosque Rodrigues 
Alves, o arquiteto Paulo Chaves, ao saber que a UFPa pretende levar o chalé para o 
campus, não esconde que essa seria uma solução para o problema. ‘Toda e qualquer 
iniciativa para erguê-lo novamente é válida’, acrescentou.”188 
 

    
Figura 67: (a) e (b) Peças do chalé IOEPA depositado no Bosque Rodrigues Alves no fim da 
década de oitenta do século XX. (Fonte: Acervo Ronaldo Nonato Marques de Carvalho).  

O chalé da UFPA também passou pelo descaso do poder público e 

permaneceu desmontado por vários anos, até o seu restauro, remontagem e 

inauguração em 1991:  

 

                                                 
188 O Liberal, Belém: [s.n], [198-?]. 
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  “A descoberta dos restos do chalé de ferro sepultado no Bosque Rodrigues 
Alves, com o evidente propósito político de atingir uma administração municipal, tem 
todo o jeito de ser a ponta de um iceberg.  
  E o que pensa um atento leitor dos jornais de Belém, que chama a atenção 
depois de saber das declarações do prefeito da Universidade Federal do Pará, João 
Costa Filho, a respeito do chalé que pertenceu ao Clube Monte Líbano e foi doado à 
UFPa, para alguns pontos que considera obscuros. 
  Para ele, o prefeito da UFPa, na sua entrevista, disse que o chalé está 
desmontado, mas não mostrou em que estado se encontram as peças de ferro. Ao 
invés disso, revelou apenas o lugar onde o chalé será remontado não se sabe 
quando. Depois, acrescenta, se está desmontado há mais de sete anos, por que só 
agora, há três meses, começou a sua recuperação?, indaga. 
  O leitor também mostrou-se curioso em saber que laboratório é esse em que 
está guardada a estrutura do chalé. Para acompanhar tal volume, surpreende-se, só 
sendo um imenso galpão ou um mega laboratório. 
  Segundo o leitor, para se acabar com qualquer suspeita, recomenda-se o 
teste de São Tomé. 
  O inconformado leitor também não compreende por que o silêncio sobre o 
assunto por parte do vice-reitor Camillo Viana, que também preside uma entidade 
ligada à preservação do patrimônio cultural do Estado, como também não entende 
por que Raul Meirelles calou-se 
  O vereador petista, afinal, foi durante duas administrações assessor de 
comunidade da UFPa. 
  Por fim, o leitor sugere que tanto a CPI da Câmara, que investiga o descaso 
com o chalé que está no bosque, como o inquérito da Promotoria do Meio Ambiente, 
presidido pelo promotor Ismaelino Valente, devem estender suas investigações 
também até ao chalé da UFPa.”189  
 

 Infelizmente, o chalé IOEPA não teve a mesma sorte, e permanece 

desmontado e em crescente processo degradação:  

“Restauração 
  Com 60% de sua estrutura corroída pela ferrugem, o chalé precisa de uma 
restauração quase artesanal, assegurou Carlos Rocque, para que sejam mantidas 
todas as suas linhas originais. Esse trabalho ficará a cargo da firma AP-Engenharia, 
que dará o parecer final sobre o estado do chalé e que fará, também, o orçamento 
das obras necessárias. Após a aprovação do prefeito Coutinho Jorge, a firma terá o 
prezo de cinco meses para a entrega do chalé completamente restaurado e pronto 
para ser ocupado.  
  Segundo Carlos Rocque, o chalé de ferro que pertencia à Imprensa Oficial 
faz parte da memória da Cidade. Todo construído em ferro pré-moldado na Inglaterra, 
ele faz parte de um conjunto de três chalés existentes em Belém. O Clube Monte 
Líbano doou o que estava em seu terreno para a Universidade Federal do Pará 
instalar o Museu da Arquitetura Paraense, e o outro está localizado na avenida 
Generalíssimo Deodoro, onde funciona o Hidroterápico”.190 

 

 Dessa forma, a preocupação acerca do patrimônio em ferro da cidade 

começou ser discutida, e foram abertos inquéritos para determinar os responsáveis 

pelo abandono das peças do chalé IOEPA, assim como a melhor maneira de 

conservar esse patrimônio:   

                                                 
189 [S.I], Repórter Diário. Belém: [s.n], [198-?]. 
190 [S.I], Chalé de ferro no parque zoo-botânico. Belém: [s.n], [198-?]. 
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“Em Pauta 
  O promotor Ismaelino Valente, do Meio Ambiente, e o do Patrimônio Cultural, 
vai apurar através de inquérito civil o abandono do Chalé de Ferro pertencente a 
Prefeitura de Belém. O promotor já mandou notificar a arquiteta Dula Maria Bento de 
Lima para prestar declarações a respeito do abandono co Chalé, do dia 15 do mês 
em curso, na sede da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente. O promotor Luiz 
Ismaelino Valente requisitou informações ao Secretário de Obras e Urbanismo sobre 
o assunto. No prazo de 10 dias, a Secretaria de Obras e Urbanismo deve prestar as 
informações requeridas.”191 
 

 Dentre os inquéritos, um deles foi feito para apurar os danos do chalé IOEPA:  

“Inquérito vai apurar os danos ao chalé de ferro. 
  A Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural de Belém 
abriu ontem inquérito civil para apurar a ocorrência de dano contra o patrimônio, em 
virtude do abandono das peças do chalé de ferro, antigamente pertencente à 
Imprensa Oficial do Estado, desmontado em 1985 e doado à Prefeitura, para ser 
remontado no Bosque Rodrigues Alves, onde está ao relento.  
  O promotor Luiz Ismaelino Valente disse que, há algum tempo, queria 
instaurar o inquérito, porém faltavam subsídios, que agora foram encontrados na 
reportagem intitulada ‘Chalé foi vendido por 14 mil réis. Mas hoje não tem preço’.  
(...) A Promotoria elaborou ontem a portaria n. 6, onde esclarece que os antigos 
chalés de ferro, montados no século passado em Belém, constituíam um marco da 
arquitetura colonial no Pará, integrando, por isso mesmo, o patrimônio cultural de 
Belém e do Estado. No documento, informa que decidiu apurar as responsabilidades 
por um possível dano ao patrimônio cultural. 
  A Promotoria também enviou ofício à procuradora geral de Justiça do Estado, 
Edith Marília Maia Crespo, comunicando sobre o inquérito. Outro ofício foi dirigido à 
Montemil – Montagens, Indústrias e Comércio Ltda, no qual a Promotoria pede, no 
prazo de dez dias, as informações e/ou documentos de desmonte do chalé. Um 
terceiro ofício foi destinado ao secretário Municipal de Obras e Urbanismo, José de 
Mendonça Ledo, pedindo para que também, num prazo de dez dias, envie 
informações e documentos referentes ao assunto.”192 
 

 A empresa responsável pela desmontagem do chalé IOEPA, a Montemil 

LTDA, declarou que as peças do chalé foram devidamente catalogadas e limpas:   

  “Declaração 
  MONTEMIL LTDA, firma responsável pela desmontagem e transporte do 
Chalé de Ferro da Imprensa Oficial do Estado, situado a Av. Almirante Barroso, para 
o Bosque Rodrigues Alves, Neste ato está efetuando a entrega das peças 
devidamente contadas, catalogadas e limpas ao Administrador do Bosque Rodrigues 
Alves, local onde permanecerão as referidas peças a disposição da SEOB. 
Belém (PA) 23 de Novembro de 1985”193 

 O projeto de desmontagem da Montemil LTDA tinha por características: 

“Prefeitura Municipal de Belém 
Secretaria Municipal de Obras 

                                                 
191 FERNANDES, Waldeney. Lei dos Homens. Diário do Pará, 09 de abril de 1991, Coluna “Em 
Pauta”.   
192 [S.I] Inquérito vai apurar os danos do chalé de ferro. O Liberal, 06 de Abril de 1991. 
193FONSECA, Roberto Feliciano S. R. da. Declaração da Montemil LTDA, referente ao chalé de 
ferro da Imprensa Oficial. Belém: 23 de novembro de 1985. 
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Firma: Montemil – Montagens Industriais e Comércio LTDA 
Local: Chalé de Ferro da Imprensa Oficial 
Natureza do Serviço: 1 - Desmontagem do Chalé de ferro da Imprensa Oficial e 
transporte do mesmo para o Bosque Rodrigues Alves, conforme Carta Convite no. 
112/85 SEOB. 2 - Início: 16.10.85. 3 – Prazo de execução: 30 dias. 4 – Valor global: 
CR$ 173.270.896 (Cento e setenta e três milhões, duzentos e setenta e oitocentos e 
noventa e seis cruzeiros). 5 – Fiscalização da SEOB: Arqt. Ana Elizabeth Almeida.”194  
 

 O resultado do inquérito indicou que o chalé deveria passar por processo 

restaurativo o mais rápido possível:   

  “O resultado da CPI 
  A Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi presidida pelo vereador Raul 
Meireles, tendo como relator o vereador Joaquim Passarinho (PDS) e membros 
Osvaldo Serrão (PSDB), Antonio Sobrinho (PTB) e João Monteiro (PSB), concluiu 
que houve descaso por parte do Poder Executivo Municipal nas três últimas 
administrações (Almir Gabriel, Coutinho Jorge e Sahid Xerfan) e da atual, prefeito 
Augusto Rezende. 
  Constatou a CPI, depois de um estudo minucioso dos autos, que a 
deterioração do Chalé começou em seu nascedouro. É inconcebível para a 
Comissão, como o Governo do Estado pode doar ou transferir um Patrimônio Público, 
já tombado por Lei específica, sem nenhum documento que formalize, que legalize, 
que consubstancie juridicamente a doação ou transferência, e questiona: ‘sem esse 
procedimento preliminar e basilar como poderiam futuramente serem tomadas 
quaisquer providências consoantes a prestação daquele Chalé?’ 
  Constada a Comissão, em seu relatório final, que ‘virou lugar comum a 
corroida alegação da falta de recursos para implementar a obra de conservação do 
Patrimônio Histórico Arquitetônico de nossa cidade’. E critica as administrações pela 
falta de criatividade em buscar essa preservação, como por exemplo, formalizar 
convênios com a iniciativa privada, através de qualquer tipo de incentivo fiscal ou 
abertura de espaços publicitários, para que esses se responsabilizem pela 
restauração do deteriorado Patrimônio Público belenense.  
  Depois de responsabilizar o Poder Executivo Municipal pelo abandono do 
Chalé de Ferro, a Comissão propôs que os autos e as conclusões do processo 
fossem enviados ao Ministério Público para as devidas providências. Ressalta ainda o 
relatório da Comissão que o objetivo maior da CPI era a remoção do Chalé, o que foi 
atingido em parte com a transferência do Bosque Rodrigues Alves, onde estava 
enterrado, para a Universidade Federal do Pará, onde deverá ser recuperado.”195 
  

 Dessa forma, iniciaram-se movimentos em prol da preservação do patrimônio 

belenense:   

“Por uma política de preservação 
  A preservação da arquitetura de ferro em Belém é fundamental para nossa 
identidade cultural, mas esta precisa ser entendida como parte de uma experiência de 
vida. 
  Arquitetura de ferro em Belém poderá ser analisada como objetivos 
representativos da tradição que contribuem para construção de sua identidade 
cultural, fazendo parte da experiência coletiva de um povo, onde está resguardada 
parte da sua história.  

                                                 
194PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM. Secretaria Municipal de Obras. Ordem de serviço. 
Desmontagem do chalé de ferro da Imprensa Oficial e transporte do mesmo para o Bosque 
Rodrigues Alves. Belém: 15 de novembro de 1985. 
195 [S.I], Memória Histórica: Um direito nosso. Belém: [s.n], [198-?]. 
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  O receio da perda da memória de um povo origina a necessidade de 
preservação que, na verdade é a busca constante da identidade coletiva e das 
nossas origens.  
  Ter direito a memória de seus antepassados é fundamental para a 
construção da cidadania. É uma de suas ferramentas básicas. É necessário 
estabelecer critérios de preservação que assegura a incorporação dos valores e do 
arsenal simbólico da população.  
  (...) Não cabe só ao Estado decidir o que tombar, o que desmontar, o que 
destruir, o que preservar. Os diferentes suportes da memória, na verdade, abarcam 
um universo de registros que tem condições de se estabelecer como prática 
integradora das atividades de preservação do patrimônio ambiental e urbano, 
documental, iconográfico, museológico, de memória oral e todas as formas 
pertinentes ao patrimônio histórico.  
  (...) A preservação da arquitetura de ferro em Belém é fundamental para a 
nossa identidade cultura, mas esta precisa ser entendida como patê de uma 
experiência de vida que também pressupôs a vivência na cidade de varias formas. É 
necessário tentar perceber a partir desses lugares da memória as várias práticas de 
vida que possibilitam viver em Belém da ‘Belle Epoque’.”196  
 

Em 1991, as peças do chalé IOEPA foram transportadas para a UFPA, e os 

três chalés foram tombados em conjunto pela SECULT. As peças que compunham o 

edifício foram guardadas no galpão do Laboratório de Hidráulica, e em 1993 foram 

avaliadas e conferidas pelos arquitetos Geraldo Gomes da Silva, Maria Beatriz Faria 

e José Morgado, mas nenhum processo restaurativo foi realizado. 

O armazenamento dos componentes arquitetônicos do edifício no galpão era 

inadequado. O espaço não era pavimentado e parte das peças ficou em contato 

direto com a terra, umidade e sujeira. A cobertura e as paredes possuíam falhas por 

onde a água da chuva penetrava e aumentava a umidade do local, assim como o 

nível de oxidação/ corrosão dos elementos metálicos do chalé. Algumas peças foram 

deixadas no exterior do galpão, sem proteção, o que aumentou ainda mais o grau de 

degradação, e, consequentemente o risco de não serem mais passíveis de utilização 

(Figura 68). 

     
Figura 68: (a) e (b) Peças do chalé IOEPA armazenadas no galpão de Engenharia Hidráulica; (c) 
Peças depositadas no exterior do galpão (Fonte: Autora). 
 

Por motivo de reforma, em setembro de 2008, as peças do chalé começaram 

a ser remanejadas para o Setor de Transportes, também na UFPA. Ainda assim, o 
                                                 
196 [S.I], Memória Histórica: Um direito nosso. Belém: [s.n], [198-?]. 
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armazenamento era inadequado, já que boa parte das peças ainda estava em 

contado com a chuva e umidade (Figura 69).  

    
Figura 69: (a) e (b) Peças do chalé IOEPA armazenadas no setor de transportes da UFPA após 
o remanejamento (Fonte: Autora).  

 
Diante dessa situação um registro foi realizado entre 2007 e 2008, na 

tentativa de preservar uma parte da memória da edificação, já que a mesma se 

encontrava em risco, devido ao seu estado de degradação. O registro abrangeu a 

documentação de todos os componentes arquitetônicos do edifício, visando estudar 

as possibilidades de sua remontagem197. 

 Infelizmente, parte do patrimônio paraense em ferro, como o chalé IOEPA, 

está se perdendo pelo descaso com os edifícios metálicos, aliado ao crescimento da 

cidade que, cada vez mais, tenta excluir as construções antigas. Os chalés de ferro 

representam uma tipologia arquitetônica diferenciada, e sua memória deve ser 

preservada.  

                                                 
197 Registro desenvolvido pela autora.  
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 Os métodos desta pesquisa caracterizam-se pela documentação das peças 

do chalé IOEPA e dos ensaios laboratoriais desenvolvidos para as amostras deste 

edifício.  

4.1. DOCUMENTAÇÃO DOS COMPONENTES ARQUITETÔNICOS 

 
A documentação detalhada de edifícios é importante para o processo 

restaurativo. Na maioria dos casos, especialmente as construções inteiramente em 

ferro, estas devem ser cadastradas (se necessário, desmontadas), em seguida 

restauradas, e posteriormente remontadas. No processo, os componentes 

arquitetônicos devem ser catalogados, levando em consideração as dimensões, 

localização destes na construção, função, e estado de conservação.  

Esse procedimento foi adotado para o chalé IOEPA, gerando os seguintes 

dados: dimensões dos componentes arquitetônicos, identificação das peças e 

mapeamento de danos. Esses dados foram coletados por meio de processo 

sistemático de aquisição (levantamento físico-cadastral), para posterior 

processamento das informações obtidas (desenvolvimento de desenhos e fichas 

cadastrais), indexação e armazenamento. 

4.1.1. Levantamento físico-cadastral 

O levantamento físico-cadastral foi iniciado por meio do mapeamento das 

peças depositadas no galpão do laboratório de Engenharia Hidráulica da UFPA. Foi 

feita uma limpeza do espaço, que, além das peças metálicas do chalé, “guardava” 

grande quantidade de lixo e entulho. No processo, as peças foram organizadas em 

fileiras e colocadas sobre estrados de madeira, de modo a minimizar o avanço do 

processo de degradação destas pelo contato com o solo (Figura 70).   

     
Figura 70: Peças do chalé IOEPA armazenadas no galpão de Engenharia Hidráulica (Fonte: 
Autora): (a) Peças antes da limpeza; (b) e (c) Vedações e treliças organizadas após a limpeza 
do galpão.   

a b c 



 

 

100 
 

Prosseguiu-se o trabalho com a numeração e a contagem das peças. O 

galpão foi mapeado em nove grandes áreas: a Área 1, abrange calhas, cumeeiras e 

telhas; a Área 2, perfis e guarda-corpos; a Área 3, vedações; a Área 4, ornamentos; 

a Área 5 foi destinada ao entulho que estava no galpão, que não pode ser retirado 

de imediato; a Área 6 foi destinada às treliças; a Área 7 aos pilares, calhas, tesouras, 

canos e mãos-francesas; a Área 8 aos perfis de junção de chapas; e, finalmente,  a 

Área 9, aos pilares de fundação (Figura 71).  

 

 

Figura 71: Mapeamento do galpão do laboratório de Engenharia Hidráulica, onde as peças do 
chalé IOEPA estavam depositadas (Fonte: Autora).  
 

Após o mapeamento, cada uma das áreas foi dividida em fileiras para melhor 

numeração das peças, o que facilitou na organização dos dados coletados. Cada 

peça possui três grupos de números. O primeiro condiz com a área, o segundo com 

a fileira, e o terceiro com a localização na fileira. Por exemplo, a peça 7.2.1 pertence 

à área 7, localizada na fileira 2 e é a peça número 1 da fila. 

A medição direta foi utilizada para a maioria dos componentes arquitetônicos do 

edifício, exceto os ornamentos, que foram documentados somente por meio de 

fotografia. Os dados coletados foram referentes ao comprimento, largura, espessura, 

localização e dimensão de furos para rebites e parafusos, e ornamentações. 

Durante o cadastramento, também foi realizado o levantamento fotográfico de 

todas as peças, que foram documentadas em diversos ângulos.  

Área 1: calhas, cumeeiras e 
telhas. 
Área 2: perfis e guarda-corpo 
Área 3: vedações 
Área 4: grades ornamentais 
Área 5: entulho 
Área 6: treliças 
Área 7: pilares, calhas, tesouras, 
canos e mãos francesas 
Área 8: perfis de junção de chapa 
Área 9: pilares de fundação  
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No decorrer do levantamento físico-cadastral do chalé IOEPA, algumas peças 

sumiram, correspondentes às cabeças das calhas ornamentais e perfis “I” de 68cm 

de altura. Felizmente, catalogadas anteriormente.  

Mesmo com o remanejamento das peças para outra área da UFPA, em 2008, 

a numeração dos elementos arquitetônicos já tinha sido finalizada. Dessa forma, o 

andamento do levantamento cadastral não foi prejudicado em relação à sua 

metodologia inicial.  

4.1.2. Desenhos e modelagem geométrica dos componentes 

arquitetônicos 

Diante da variedade e quantidade de dados obtidos, o processamento destes 

foi feito por meio da representação bidimensional (incluindo o levantamento de 

danos) e tridimensional da geometria das peças levantadas.  

A geometria e as dimensões das peças conseguidas no levantamento 

cadastral foram representadas tecnicamente através de desenhos usando a 

ferramenta CAD (AutoCAD198). As fotografias foram inseridas no AutoCAD para 

balizar a marcação exata dos danos em cada peça, e, posteriormente, representá-

los através de diferentes tipos de hachuras existentes na própria ferramenta.  

Os desenhos das peças199 foram dispostos em pranchas tamanho A4, 

organizados da seguinte maneira: a primeira parte da prancha é reservada aos 

desenhos cadastrais da peça, ou seja, desenhada como era originalmente. Já a 

segunda parte é reservada aos desenhos com o mapeamento de danos (Ver Anexo 

9.2). Para cada peça também foi desenvolvido o modelo tridimensional, por meio do 

AutoCAD, visando prover subsídios para a montagem virtual do chalé (Figura 72). 

                                                 
198AutoCAD é um software do tipo CAD (computer aided design ou desenho auxiliado por 
computador), utilizado principalmente para a elaboração de desenho técnico em duas dimensões (2D) 
e para criação de modelos tridimensionais (3D). 
199 Foram inseridas nesta pesquisa apenas os desenhos e fichas referentes às peças utilizadas nos 
ensaios laboratoriais. 
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Figura 72: Exemplos dos modelos geométricos desenvolvidos para as peças do chalé IOEPA 
(Fonte: Autora).  
 

4.1.3. Fichas Cadastrais 

As fichas cadastrais foram baseadas nos modelos de inventários do IPHAN 

de bens móveis integrados, e de bens arquitetônicos. As fichas serviram para 

registrar as informações importantes, que não puderam ser representadas nos 

desenhos, como, por exemplo, datas e procedência. 

As fichas cadastrais formuladas possuem as seguintes informações: 

localização (endereço, município, unidade federativa, local onde está depositado, 

proprietário e responsável imediato), identificação (número da peça, número de 

peças iguais, origem, procedência, autoria, material/técnica, época, parte da 

edificação, função, estilo e dimensões), descrição (características específicas da 

peça), levantamento fotográfico, estado de conservação (nível de corrosão, 

especificação dos danos, condições de aproveitamento) e localização da peça na 

montagem virtual 3D (Ver Anexo 9.1) 

4.1.4. Armazenamento 

Simultaneamente ao processamento de dados foi feito, também, o 

armazenamento e a indexação das informações processadas. A indexação foi 

elaborada baseada nas áreas determinadas no mapeamento, dos quais cada área 

possui uma pasta, e cada peça que a compõe possui, também, uma pasta individual 

para a melhor organização dos arquivos, que são: levantamento cadastral, 
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mapeamento de danos e modelos geométricos, em formato .dwg, fotos em formato 

.jpg, e fichas cadastrais em formato .doc (Figura 73). 

 
Figura 73: Armazenamento e indexação das informações adquiridas e processadas do chalé 
IOEPA (Fonte: Autora) 

Os processos de aquisição, tratamento, indexação e armazenamento dos 

dados e informações obtidas na documentação do chalé IOEPA foram processados, 

buscando criar diretrizes para determinar as reais chances de recuperação do chalé, 

para uma possível remontagem, tendo como base a utilização de peças em bom 

estado de conservação, e levando em consideração a originalidade da edificação. 

4.2. ENSAIOS LABORATORIAIS  

Para verificar as características físicas, mineralógicas e químicas de materiais 

contidos em edifícios metálicos, visando balizar os processos restaurativos, devem 

ser realizados ensaios laboratoriais.  

A principal vantagem dos ensaios de laboratórios é que a influência de 

parâmetros, tais como temperatura, tensões, umidade, composição do meio, 

composição do metal, estrutura, condições superficiais, revestimentos, e outros 

efeitos sobre o comportamento do material, podem ser estudados e controlados. As 

amostras são especialmente preparadas e testadas sob condições artificiais e 

controladas. 

No caso do chalé IOEPA, foram realizados ensaios laboratoriais para detectar 

a composição do metal, do produto das suas alterações, mais especificamente, a 

corrosão, e das camadas de revestimento ainda encontradas nos componentes 

arquitetônicos do edifício. Os ensaios foram realizados no NTPR e no IG-UFPA.  

Existem diversos métodos de ensaios para obter a informações acerca da 

caracterização física, química e mineralógica de materiais metálicos. Entretanto, 
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foram utilizados os que estavam disponíveis durante o desenvolvimento deste 

trabalho. Dentre eles, foram realizados os ensaios de tração, densidade por meio do 

picnômetro de Hubbard, fluorescência de raios-x, DRX, MEV/SED, e microscopia 

ótica ( 

Tabela 3).  

Tabela 3: Ensaios laboratoriais realizados relacionados com o tipo de caracterização 
ENSAIOS TIPO DE CARACTERIZAÇÃO 

Tração Física 
Densidade por meio do porosímetro de mercúrio Física 
Microscopia ótica Física 
MEV Física e química 
DRX Mineralógica 
Fluorescência de raios-x Química 

(Fonte: Autora) 
 

4.2.1. Ensaio de tração 

Um dos objetivos, em todos os ensaios laboratoriais, é obter resultados em 

tempo relativamente curto. Dessa forma, os ensaios sob tensão, em laboratório, 

podem ser realizados para elevar a agressividade do meio, aumentando-se a 

temperatura, a pressão, ou pelo estímulo das reações eletroquímicas. As amostras 

para este ensaio podem ser simples ou pré-trincadas200.  

O ensaio de tração foi realizado com o intuito de verificar se as estruturas do 

chalé IOEPA ainda são passíveis de exercer suas funções, mesmo possuindo 

danos.  

O ensaio foi feito partir de uma haste de uma peça estrutural do edifício, em 

bom estado de conservação (Figura 74), e foram utilizados os equipamentos da 

Escola Politécnica da UFBA.  

       
Figura 74: (a) Marcação do eixo da amostra para avaliação da elasticidade (Fonte: Autora); (b) 
Ensaio de tração realizado na Escola Politécnica (UFBA) (Fonte: Autora).  

                                                 
200 RAMANATHAN, Lalgudi V, op.cit., p. 292.  

a b 
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4.2.2. Densidade por meio do porosímetro de mercúrio 

Este ensaio consiste na determinação da massa (cheios) das amostras, a 

partir da relação com a massa específica do mercúrio. O picnômetro de Hubbard é a 

maneira mais adequada para determinar a massa unitária do material analisado por 

não usar água, e sim o mercúrio (Figura 75a).  

Os ensaios foram realizados no NTPR-UFBA, e para eles foi utilizada a 

amostra de uma peça estrutural. A determinação da massa unitária foi dada pela 

seguinte fórmula: 

PHg
MMM

M
Pa

321

3
×

+−
=  

Onde: 
Pa = massa específica da amostra (g/cm3) 
PHg = massa específica do mercúrio (g/cm3) 
M1= massa do picnômetro cheio de mercúrio (g) 
M2= massa do picnômetro cheio de mercúrio + amostra (g) 
M3= massa da amostra seca (g) 

4.2.3. Microscopia ótica 

A microscopia óptica é importante no estudo da topografia e da morfologia 

dos materiais analisados201. Dessa forma, para o chalé IOEPA foram analisadas 

amostras de camadas de revestimento, embutidas em resinas, e observadas em 

secção (normal ou inclinada) em microscópio óptico.  

A microscopia ótica foi realizada para confirmar a cor original das peças do 

edifício e o número de camadas de pintura aplicadas no decorrer dos anos.  

As análises foram efetivadas no Laboratório de Gemologia do Museu de 

Geociências da UFPA, utilizando um microscópio de polarização Axiolab-Pol, da Carl 

Zeiss, com câmera digital marca Canon, modelo G6, de 7.1 megapixels, utilizada 

para a captura de imagens feitas com luz transmitida, ocular de 10x e objetiva de 

10x (Figura 75b).  

                                                 
201 RAMANATHAN, Lalgudi V, op.cit., p. 329 
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Figura 75: (a) Ensaio de densidade por meio do porosímetro de mercúrio (Fonte: Autora); (b) 
Amostra de camada de revestimento embutida em resina para ensaio de microscopia ótica 
(Fonte: Autora)  
 

4.2.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 O Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do IG-UFPA foi utilizado com o 

intuito de auxiliar na descrição da estrutura física das amostras, assim como da 

interação das camadas de corrosão ou de revestimento existentes; identificar as 

alterações contidas no material analisado; e auxiliar na caracterização química por 

meio do Sistema de Energia Dispersiva (SED).  

 Os ensaios foram realizados no equipamento da marca LEO, modelo 1430 

VP. As amostras foram metalizadas com ouro. O metalizador utilizado é da marca 

EMILECH K550X, que metaliza as amostras a partir da interação entre um alvo de 

ouro ou de carbono puro e íons de ar (gás argônio), a uma pressão de 2.10-1 mbar, 

com corrente de 25 mA durante 02'30", depositando uma camada de espessura 

média de aproximadamente 15nm sobre as amostras.  

 Na oficina de laminação do IG/UFPA e no LACORE/UFPA foram preparadas 

seções polidas transversais das amostras, de forma a mostrar as espessuras 

decorrentes nos materiais analisados. As amostras passaram por processo de 

abrasão em politriz, empregando-se uma sequência de lixas umedecidas (400, 600, 

1200 e 1400 mesh), e por fim, o polimento com disco coberto com veludo lubrificado. 

O polimento final foi obtido com a aplicação de spray diamantado de 1µ (SP) da 

marca STRUERS. 

 A obtenção de imagens foi feita tanto por detecção de elétrons secundários, 

quanto por elétrons retroespalhados, utilizando aceleração de voltagem de 20kV. As 

análises químicas semi-quantitativas foram obtidas por meio do sistema de energia 

dispersiva acoplado ao MEV, utilizando aceleração de voltagem de 20kV.  

a b 
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Figura 76: Microscópio Eletrônico de Varredura do Instituto de Geociências da UFPA (Fonte: 
Autora) 

4.2.5. Difratometria de raios-x (DRX) 

Uma das técnicas mais utilizadas para estudo da estrutura cristalina de 

produtos de corrosão é a Difração de Raios-X, que pode ser aplicada para obter 

informações sobre estrutura, orientação, tamanho de grão e espessura de produtos 

de corrosão cristalinos. Nesta técnica, um feixe de raios-X, com comprimentos de 

onda conhecidos, incide na superfície da amostra, e é difratado. A penetração dos 

raios-X utilizados em difração é da ordem de poucos microns. 

Os ensaios foram realizadas no laboratório de raios-X do IG/UFPA, utilizando 

um difratômetro com controle automático, marca PHILIPS, modelo PW 3710 

acoplado a um microcomputador, com goniômetro PHILIPS, modelo PW 3020 com 

fenda automática e monocromador de grafita, tubo de raios-X com ânodo de cobre 

(λCuKα1= 1,54060 Ǻ), operando a 45 kV e 40mA (Figura 77). O intervalo de 

varredura contínuo utilizado foi de 5 a 65º 2θ. A interpretação dos difratogramas foi 

feita utilizando o software  X'PERT High Score da PHILIPS. 

 As amostras do extrato oxidado foram pulverizadas e colocadas em porta-

amostra adequado. No caso das amostras metálicas, estas foram fixadas com 

massa plástica a uma placa de alumínio, com a superfície do metal sem camada 

corroída voltada para cima.  

 
Figura 77: Equipamentos de DRX do Laboratório de raios-X (IG-UFPA) (Fonte: Autora). 



 

 

108 
 

4.2.6. Fluorescência de raios-X 

Na fluorescência de raios-X a amostra é irradiada com raios-x de 

comprimento de onda curto, e os elementos presentes na amostra emitem raios 

característicos. Uma análise do comprimento de onda destas radiações emitidas, 

com auxílio de um espectrômetro apropriado e outros equipamentos, permite a 

identificação desses elementos presentes na amostra.  

Esse ensaio foi realizado no LMEA-UFBA, visando caracterizar quimicamente 

o metal contido nas peças do chalé IOEPA. A amostra utilizada foi a de uma peça 

estrutural, e a camada corroída foi retirada para a análise (Figura 78).  

            
Figura 78: (a) Retirada da camada corroída da amostra para o ensaio de fluorescência de raio-X 
(Fonte: Autora); (b) Amostra após a retirada da camada corroída (Fonte: Autora); (c) Aparelho 
emissor dos raios-X (Fonte: Autora).  

 

4.2.7. Amostragem 

As amostras de ferro e das camadas de revestimento foram retiradas de 

diversas peças, sempre com o objetivo de abranger a maior variedade de tipos 

possíveis, dentre pilares, tesouras, vedações, grades ornamentais e calhas (Tabela 

4). Vale ressaltar que as amostras foram retiradas de pequenas áreas, e da maioria 

de peças que futuramente não poderão ser reutilizadas, ou que a área de 

amostragem retirada não interfira na sua função e estética e/ou funcional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c 
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Tabela 4: Amostras utilizadas nos ensaios laboratoriais relacionadas com o tipo de ensaio 
realizado.  

AMOSTRAS DE FERRO 
Amostra Descrição da peça Ensaio 
2.8.12 Estrutural MEV/ DRX 
3.18.1 Vedação (chapa estampada) MEV 
3.18.2 Vedação (chapa estampada) MEV 

6.13.1 Estrutura (treliça) Tração/ Densidade/  
Florescência de Raios-X 

6.7.2 Estrutural MEV 
6.7.5 Estrutural MEV/ DRX 
4.2.1 Ornamento (grade ornamental) MEV/ DRX 
7.1.4 Estrutural (mão-francesa) MEV 
7.3.5 Ornamento (cabeça de calha) MEV/ DRX 
9.1 Estrutural (pilar) MEV/ DRX 

AMOSTRAS DE CAMADA DE REVESTIMENTO 

4.5.1 (GT) Ornamento MEV/ Microscopia ótica 
6.1.1 Estrutural MEV/ Microscopia ótica 
6.1.6 Estrutural MEV/ Microscopia ótica 
6.1.5 Estrutural MEV/ Microscopia ótica 
6.8 Estrutural MEV/ Microscopia ótica 
7.1.1 Estrutural (mão-francesa) MEV/ Microscopia ótica 

(Fonte: Autora) 
 

Para ensaios destrutivos, procurou-se uma peça estrutural em estado 

razoável, em relação à corrosão, entretanto, possuindo fraturas, e não podendo 

mais ser reutilizada para a futura remontagem do edifício.  
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5. SUBSÍDIOS DOCUMENTAIS E DIGITAIS 

PARA A RESTAURAÇÃO DE EDIFÍCIOS 
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A importância da documentação do patrimônio arquitetônico é inegável e 

imprescindível face ao risco e à degradação em que se encontram alguns edifícios 

históricos202. A documentação de construções históricas serve para organizar dados e 

informações existentes acerca do monumento, dentre descrições físicas, significados 

culturais, artísticos e científicos, tornando assim, seu processo de conservação mais 

eficaz e simplificado. A documentação contribui, também, para melhor interpretação das 

características dos monumentos, favorecendo a perpetuação do conhecimento, e a 

reconstituição da sua forma, se necessário.  

O desenvolvimento de metodologia documental-restaurativa é importante já 

que, em alguns casos, como nos edifícios inteiramente em ferro, estes geralmente 

são desmontados e posteriormente remontados após o restauro dos componentes 

arquitetônicos. Durante a desmontagem, é necessário que haja documentação 

apropriada das medidas, formas, função, materiais e das patologias existentes em 

todos os elementos da construção, para, assim, serem restauradas adequadamente 

e instaladas de maneira correta e apropriada.  

Todavia, o edifício não necessariamente precisa ser desmontado para ser 

restaurado ou conservado, e nesse caso, a aquisição de medidas e registro de 

patologias é feita, de forma geral, e não descriminada peça por peça. Por exemplo, o 

chalé do Bosque, que está montado, não precisa ser desmontado caso seja 

restaurado, especialmente porque está em uso e a sua desmontagem acarretaria em 

maior quantidade de tempo para a restauração e a volta da sua função. Dessa 

forma, o cadastro de patologias, medidas e formas deve ser efetuado pela medição 

direta e observação do edifício montado (Figura 79). Para o chalé IOEPA, a 

documentação necessária é a detalhada, discriminada peça por peça. 

                                                 
202 MARCOS, A., BERNARDES, P., FONTES, L. Multimedia Kiosks and the Ancient Times: an 
Archaeological Reconstruction and History of Braga's Cathedral, p. 21. 
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Figura 79: Desenho da fachada principal do chalé do Bosque (Fonte: PALÁCIOS et al. Chalé de 
ferro do Bosque Rodrigues Alves, p. 30) 

Ao final da documentação do chalé IOEPA buscou-se verificar as 

possibilidades de recuperação e remontagem do mesmo, no que tange ao número 

de peças existentes e em bom estado de conservação, a partir da aplicação de 

ferramentas computacionais para tratar e integrar as informações coletadas, 

resultando em um projeto de remontagem.   

A pesquisa acerca do edifício gerou grande volume de dados e informações, 

e para processá-los e organizá-los foi utilizada principalmente a tecnologia CAD 

(Computer Aided Design). Neste caso, a tecnologia CAD foi empregada para a 

reconstituição virtual, que, pode se constituir em instância qualificada de análise dos 

objetos do passado, desde que adequadamente balizados por documentos escritos 

e formas que os constituem e caracterizam203. A referida ferramenta, também, 

permite a visualização tridimensional, contribuindo para a interpretação espacial e 

temporal, e o vislumbre de diferentes hipóteses construtivas, de modo a assegurar 

melhor compreensão do monumento.  

A partir do processamento e da organização de todas as informações obtidas 

na aquisição de dados para a documentação do chalé, foi possível contabilizar o 

número de peças existentes: 1.785 (mil setecentos e oitenta e cinco). Para cada 

peça foram desenvolvidos desenhos e modelos geométricos, fichas cadastrais, 

quantificação, o projeto de montagem e a reconstituição virtual.  

 Como resultado da vetorização do levantamento cadastral, todas as peças 

foram desenhadas, totalizando 1.758 desenhos. Por meio dos desenhos, foi possível 

                                                 
203 TIRELLO, Regina A. Restauro Digital de Arquitetura Histórica de Cronologia Construtiva 
Complexa: A Casa De Dona Yayá, p. 02. 
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entender melhor a estrutura do chalé, no que se refere às formas dos componentes 

arquitetônicos e às suas dimensões exatas, à localização de furos para o encaixe 

das peças, à frequência em que aparecem os danos classificados, e às áreas em 

que a ação das intempéries foi mais presente. 

 Os modelos geométricos foram, também, resultado da vetorização, e por meio 

destes, foi possível entender melhor a volumetria das peças, como elas se encaixam 

para formar a estrutura da construção e a função que elas exercem no edifício.  

 As fichas cadastrais resultaram do levantamento bibliográfico, cadastral e 

fotográfico. Foram desenvolvidas 1.785 fichas que abrangem as informações que 

não foram possíveis ser representadas nos desenhos, tais como: descrição da peça, 

identificação da presença de camada pictórica, rebites, encaixes, etc; nível de 

corrosão que as peças apresentam; especificação dos danos (escamações, 

deformações, lacunas e fissuras); condições de aproveitamento, levando em 

consideração a substituição, o preenchimento de lacunas, a reconstituição da forma 

e remoção de oxidação/ escamação/ corrosão; localização da peça na construção, 

inclusive representada no modelo tridimensional do chalé IOEPA; o número de 

peças iguais; e o registro fotográfico dos componentes arquitetônicos.  

 Vale ressaltar que as informações, contidas nas fichas cadastrais, foram 

elencadas por meio de inspeção visual, de modo que o nível de corrosão foi avaliado 

em alto, médio e baixo (Figura 80), segundo os seguintes aspectos: 

• Alto: corrosão generalizada; presença de perda de material e lacunas 

significativas ocasionadas pela corrosão, escamação e perda de espessura;  

• Médio: corrosão generalizada sem perda de material; 

• Baixo: corrosão em algumas áreas da peça.  

 

     
Figura 80: Diferentes níveis de corrosão em chapas do chalé (Fonte: Autora): (a) Alto grau de 
corrosão, com grandes áreas de perda de material, lacunas e perda de espessura; (b) Médio 
grau de corrosão, com deformidades e sem perda de material; (c) Baixo grau de corrosão, com 
áreas de oxidação e pequenas deformações.  

a b c 
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O registro fotográfico permitiu representação sistemática do seu real estado 

de degradação, sendo possível documentar vários aspectos como: geometria 

aproximada dos objetos, detalhes arquitetônicos, parafusos, encaixes das peças, 

texturas e patologias visíveis ao olho nu.  

Dentre os danos encontrados, observamos que 100% das peças do chalé 

apresentam algum nível de corrosão, variando do mais superficial ao mais profundo, 

entretanto, 7,9% possuem nível alto de corrosão e lacunas, e estas não poderão 

mais ser utilizadas e deverão ser substituídas. As peças que apresentam lacunas, 

pequenas fissuras e deformações que ainda podem ser utilizadas abrangem cerca 

de 30% do total de peças. 

5.1.  ESTUDO DO SISTEMA ESTRUTURAL  
 
 O estudo do sistema construtivo é de grande importância para a compreensão 

completa da construção. Deve ser realizado com o intuito de entender como este se 

apresenta e quais as suas variações. A comparação com edificações de mesmo 

sistema construtivo auxilia no processo de identificação das peças no edifício 

desmontado, na futura remontagem, na identificação de materiais utilizados, além do 

ferro, e na aplicação de novos materiais no processo restaurativo.  

 Para obter maiores informações para a remontagem do chalé IOEPA, foi 

desenvolvido um estudo comparativo entre os três chalés de ferro de Belém, que 

foram construídos segundo o Sistema Danly.  

 O sistema Danly foi criado pelo engenheiro civil belga Joseph Danly, em 

1861. Existem outras construções que compartilham do mesmo sistema construtivo 

no resto do Brasil, como por exemplo, a Estação Ferroviária de Bananal (SP), o 

Mercado São João (SP), e o Armazém do Porto em Manaus (Figura 81).  

      
Figura 81: (a) Estação Ferroviária do Bananal (SP) (Fonte: http://mx.geocities.com); (b) 
Armazém do Porto (AM) (Fonte: http://www.skyscrapercity.com); (c) Mercado São João (SP) 
(Fonte: http://www.arquiamigos.org.br). 

 Joseph Danly teve a ajuda de seu irmão Louis Danly na elaboração da sua 

fábrica de produção de chapas metálicas, a Forges d’Aiseau, localizada na cidade 

a b c 
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de Aiseau, na Bélgica. Joseph criou o sistema, conseguiu a patente e expôs sua 

criação em um concurso do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, no qual obteve 

o segundo lugar.   

Não demorou muito para o sistema obter sucesso. Em 1885, foi formada a 

Societé Annonyme des Forges d’Aiseau, e vários interessados investiram na 

sociedade. 

 O sistema Danly consiste na utilização do ferro como material quase absoluto 

em uma construção, presente nas estruturas, vedações, forro e telhas. Era um 

sistema essencialmente industrial e estandardizado, em que todos os elementos 

eram feitos por meio de gabaritos e prensas. Entretanto, por mais que seja um 

sistema industrial, Joseph Danly quis dar beleza e rigidez às suas construções, por 

meio das chapas estampadas, que funcionavam como peças decorativas para a 

maior aceitação dos edifícios em ferro pelo público204.   

Os edifícios construídos segundo esse sistema dão a impressão de ser “uma 

caixa bem fechada”205, que, no canteiro de obras, dispensava o uso de andaimes 

para construções baixas, já que as fiadas que compunham as paredes e estruturas 

eram horizontais. 

As paredes eram compostas por chapas estampadas que distavam entre si 

um espaço considerável para que se sustentassem firmemente, e para provir a área 

de isolamento térmico e ventilação. A ventilação das paredes feitas em ferro garantia 

uma queda de 5ºC em relação às de alvenaria, e no inverno garantiam a menor 

dissipação do calor dentro dos ambientes206. 

Desde então, o Sistema Danly foi utilizado em várias partes do mundo, 

especialmente em países amplamente influenciados pela cultura europeia, como o 

Brasil. A produção de edifícios indica o êxito do sistema, inclusive quando se tratava 

de edifícios a serem montados em locais de clima temperado e frio207. 

 

 

 
                                                 
204 KÜHL, Beatriz Mugayar, op. cit. (1998), p. 336. 
205 SILVA, Geraldo Gomes da, op.cit., p. 73.  
206 Ibid., p.192. 
207 Ibid., p. 69. 
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5.1.1. O Sistema Danly e os chalés de ferro de Belém 

Uma das principais características do sistema Danly é o uso das chapas 

estampadas de ferro, utilizadas nas paredes e forro das construções.  

As chapas são unidas com rebites ou parafusos, em ferro, compondo um 

grande painel. Para otimizar a sua fixação e rigidez, as chapas também eram 

rebitadas em perfis do tipo T e H. As chapas metálicas tem espessura de cerca de 

1cm e as suas quatro bordas são dobradas, possuindo orifícios para os encaixes nos 

perfis208. As paredes duplas não eram vedadas na extremidade superior e 

terminavam depois da altura do forro, por onde o ar quente poderia sair para o 

exterior da construção por meio da cobertura.  

Os perfis em T tem cerca de 3 cm de largura, em sua face aparente, em um 

edifício montado, ou seja, naquela que fica entre as chapas na sua face externa. Já 

os perfis tipo I são aqueles localizados acima dos pilares, e compõem a primeira 

peça de sustento dos pisos e chapas estampadas (Figura 82).  

       
Figura 82: Exemplos de encaixes do sistema Danly (Fonte: KUHL, Beatriz, 1998, p. 359): (a) 
Encaixe das chapas estampadas nas estruturas do edifício;  (b) Instalação dos pisos nos perfis 
de tipo I; (c) Corte esquemático do encaixe de chapas estampadas e pisos nas estruturas do 
edifício. 
 

A ventilação é possível através do espaço entre as chapas de ferro, e pelos 

orifícios nos perfis H. Nos chalés da IOEPA e da UFPA não são utilizados os perfis 

em H com orifícios em sua superfície, o que caracteriza uma divergência no sistema 

construtivo em comparação ao exemplar localizado no Bosque, que apresenta os 

orifícios nas peças metálicas, incrementando a ventilação (Figura 83). 

                                                 
208 KÜHL, Beatriz Mugayar, op. cit. (1998), p.73. 
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Figura 83: Perfil com orifícios de ventilação do chalé do Bosque (Fonte: Autora). 

 Além dos perfis T e H, existiam peças de pequena largura e seu comprimento 

determinava a distância entre as chapas que compunham as paredes. As paredes 

constituíam-se de duas faces de vedações, formando assim uma parede dupla e oca 

no seu interior.  

Para simplificar a construção e a montagem, as dimensões das chapas 

variam nas mesmas proporções. Assim, pode-se concluir que, na construção, os 

orifícios para junção sempre se corresponderão. 

  O chalé de ferro da IOEPA, quando montado, possuía paredes de chapas 

distanciadas entre si, em 46cm209, e os exemplares da UFPA e do Bosque 

apresentam distância de apenas 20cm entre as paredes de chapas estampadas.  De 

acordo com as descrições do Sistema Danly, as paredes das construções, com este 

sistema, tinham duas faces que distavam em 16cm nas paredes exteriores e 8cm 

nas interiores. 

Em relação ao aspecto físico, as estampagens das chapas se diferenciam nos 

três chalés estudados, sendo que as chapas que compõem o chalé da IOEPA são 

as de molde mais simples, por conter menos detalhes e “dobras” (Figura 84).  

 

      
Figura 84: Chapas estampadas dos chalés IOEPA (a), Bosque (b) e UFPA (c) (Fonte: Autora).  

 No antigo chalé da IOEPA e no exemplar no Bosque, tanto as paredes quanto 

os forros são compostos de chapas metálicas estampadas do mesmo tipo daquelas 

usadas como vedação, porém, as dimensões são diversas. No entanto, no edifício 

da UFPA, contudo, os forros internos são de madeira (Figura 85). 

                                                 
209 SILVA, Geraldo Gomes da, op.cit., p. 214 

a b c 
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Figura 85: Forro do chalé IOEPA quando montado (a) (Fonte: PONTES et al. Chalé de ferro, 
1978), forro do chalé do Bosque (b) e UFPA (c) (Fonte: Autora). 

As vedações das paredes e forros possuem tamanhos diferentes, o que, de 

certa forma, quebra a rigidez da edificação. Assim, não há modulação rígida, tanto 

no sentido horizontal quanto no vertical da construção210. As chapas metálicas que 

compõem o forro também possuem objetivo de ornamentação. 

Essas chapas também são rebitadas nos perfis T, formando painéis. Porém, 

as chapas dos forros não formam “parede duplas”, pois não existe a necessidade de 

promover ventilação vertical como as vedações que compõem as paredes.   

 Nas áreas das varandas dos chalés do Bosque e da UFPA, o forro utilizado é 

de madeira, acompanhando a inclinação do telhado. Ainda, no exemplar da UFPA, 

parte da cobertura não possui forro, deixando à mostra as chapas que compõem o 

telhado. Já que o IOEPA possui apenas uma pequena varanda, o forro nesta área é 

composto de chapas estampadas (Figura 86).  

      
Figura 86: Forros externos dos chalés IOEPA (a) (Fonte: PONTES et al. Chalé de ferro, 1978),  
Bosque (b) e UFPA (c), e forro externo do chalé da UFPA (d) (Fonte: Autora).  

 
A cobertura do chalé em estudo é composta de chapas metálicas onduladas 

dispostas em duas águas, diferentemente dos outros dois exemplares, que 

apresentam telhados mais trabalhados em chapas estampadas, em várias águas, e 

compostos por lanternins. Há, ainda, a presença de ornamentos na cumeeira do 

telhado dos três chalés, compondo um conjunto harmônico. 
                                                 
210 SILVA, Geraldo Gomes da, op.cit., p. 206 

b a 

a b c 
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As calhas, dos três edifícios, são todas em ferro fundido e, nas extremidades, 

são ligadas a condutores pluviais, do mesmo material. No chalé da IOEPA as calhas 

são ornamentadas, identificadas como provenientes da fábrica inglesa Walter 

McFarlane’s, e nos exemplares da UFPA e do Bosque, elas são de desenho mais 

simples (Figura 87).  

 

  

 

   
 

Figura 87: (a) Condutores pluviais verticais ornamentados existentes no chalé IOEPA enquanto 
montado (Fonte: PONTES et al. Chalé de ferro, 1978); (b) Cabeça de calha encontrada durante 
o levantamento cadastral em 2007, (c) e (d) Corpo do condutor pluvial (Fonte: Autora); (e) 
Desenho de cabeça de calha, identificada pelo catálogo da McFarlane’s (Fonte: COSTA, 2001); 
(f) condutores pluviais do chalé do Bosque, e (g) condutores pluviais do chalé da UFPA (Fonte: 
Autora).  

Além dos motivos decorativos das chapas estampadas, o chalé da IOEPA 

possui grades decorativas. As grades decorativas estão presentes na cumeeira, nas 

áreas de união dos pilares com a guisa de consolos, e nos portões externos.  

Na cobertura do chalé do Bosque, a presença de grades ornamentais é maior. 

Existem elementos decorativos em ferro no lanternim e nas extremidades dos 

frechais. Nas estruturas, eles estão localizados nas extremidades superiores dos 

pilares e também no guarda-corpo da varanda. No exemplar da UFPA, as grades 

ornamentais são em pequeno número. Elas se localizam no lanternim da edificação, 

mas não são tão trabalhadas como nos dois outros dois chalés.  

Outras estruturas que também possuem ornamentação nos chalés, são os 

guarda-corpos. Nos exemplares da IOEPA e UFPA, são de desenho simples, e no 

do Bosque são mais ornamentadas (Figura 88). 

c 

d 

f g 

a b e 



 

 

120 
 

      

        
Figura 88: (a) grade ornamental da cobertura do chalé IOEPA (Fonte: PONTES et al. Chalé de 
ferro, 1978); grade ornamental do chalé do Bosque (b) e UFPA (c) (Fonte: Autora); (d) guarda-
corpo do chalé IOEPA (Fonte: PONTES et al, op.cit., 1978); (e) guarda-corpo do chalé do 
Bosque, (f) guarda-corpo do chalé da UFPA (Fonte: Autora). 
   

Em seu sistema, Joseph Danly assumia o uso de pisos diversos, como o de 

madeira corrida, que se encontrava do chalé da IOEPA, e atualmente utilizado nas 

áreas internas nos outros dois exemplares. Nas áreas externas, no pavimento 

superior, a madeira é utilizada como piso nos chalés do Bosque e UFPA, e ladrilho 

hidráulico na pequena área da varanda do IOEPA. No pavimento térreo do exemplar 

do Bosque, é utilizado o ladrilho hidráulico, e no UFPA é utilizado piso cimentado e, 

ainda, a pedra é usada no patamar da escada de acesso principal (Figura 89).  

   

          
Figura 89: (a) piso da varanda do chalé do Bosque, (b) piso da varanda do chalé da UFPA 
(Fonte: Autora); (c) piso externo de ladrilho do chalé IOEPA (Fonte: PONTES et al. Chalé de 
ferro, 1978); (c) piso externo do pavimento térreo do chalé do Bosque, (e) piso de pedra do 
patamar da escada principal do chalé da UFPA (Fonte: Autora).  

b 

d e f 

a b 

c d e 
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Em relação às esquadrias, os três chalés possuem portas e janelas de 

madeira e vidro (Figura 90).   

     
Figura 90: (a) esquadria do chalé IOEPA (Fonte: PONTES et al. Chalé de ferro, 1978); (b) 
esquadria do chalé do Bosque (Fonte: Vinícius Figueiredo); (c) esquadria do chalé da UFPA 
(Fonte: Autora).  

 

5.2. QUANTIFICAÇÃO DE PEÇAS 

Concluído o processamento dos desenhos e das fichas, foi possível 

quantificar as peças ainda passíveis de reutilização do chalé IOEPA. 

A quantificação das peças foi feita junto com a reconstituição virtual e com o 

projeto de montagem do chalé, visando obter o número exato tipo de peças 

existentes e faltantes.  

A quantificação foi peça-chave na reconstituição virtual da volumetria do 

chalé, pois foi possível constatar que a estrutura do edifício está incompleta. A partir 

disso, foram traçadas as diretrizes para sua montagem adequada, assim como a 

tomada de decisões em relação aos processos restaurativos que podem ser 

utilizados, a quantidade de réplicas necessárias, e o número de peças a serem 

utilizadas em cada parte do edifício. No que se refere às áreas determinadas no 

mapeamento do galpão do laboratório de hidráulica, foi efetuado o levantamento 

indicado na Tabela 5: 

 

 

 

 

a b c 
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Tabela 5: Tabela referente às informações quantitativas, das peças do chalé IOEPA, 
discriminadas por área 
 

ÁREA 
Nº DE 
PEÇAS 

PEÇAS A 
SUBSTITUIR 

RÉPLICAS 
Nº DE PEÇAS 
UTILIZADAS 
(originais) 

Área 1 139 02 02 137 
Área 2 183 03 12 180 
Área 3 1.140 103 32211 957 
Área 4212 50 - 54 50 
Área 6213 193 - 18 193 
Área 7214 57 27 17 30 
Área 8 21 - 05 21 
Área 9 7 - 1215 7 

(Fonte: Autora) 

As informações numéricas discriminadas por área e tipo de peça foram 

organizadas em tabelas, para melhor visualização das quantidades relacionadas 

com: localização, tipo, quantidade, dimensão, número de peças iguais, número de 

peças a serem substituídas, número de peças a serem utilizadas na remontagem, e 

quantidade de réplicas necessárias ( 

Tabela 6 a 13) 

 
Tabela 6: Tabela quantitativa da Área 1.  

ÁREA 01 

TIPO TAMANHO (m) EXISTENTES SUBSTITUÍR TOTAL USADAS RÉPLICAS 

TELHAS 2,42 x 0,86 122 2 120 - 
CUMEEIRAS 2,46 x 0,48 9 - 9 - 
CALHAS 2,00 x 0,21 8 - 8 2 

(Fonte: Autora) 
 

 

 

 

 

                                                 
211 As peças da área 3 foram utilizadas para nas fachadas externas, internas e forro. Apesar do 
número de vedações ser o suficiente para recompor a caixa externa e o forro do chalé, as réplicas 
foram desenvolvidas devido à dificuldade de encaixar apenas peças existentes para formar as 
fachadas do edifício. As réplicas auxiliaram na leitura do edifício e compõem apenas 3,34% do total 
de chapas que são passíveis de utilização. As chapas estampadas que não foram utilizadas nas 
fachadas externas e no forro serão utilizadas nas paredes internas. 
212 A quantidade de réplicas nessa área é alta, já que grande parte das grades ornamentais não 
existe mais.  
213 A área 6 possui muitas peças faltantes e réplicas devem ser executadas para compor a estrutura 
do chalé.  
214 A área 7 abrange os pilares e tesouras, que são as peças mais deterioradas, não sendo passíveis 
de utilização, e conseqüentemente aumentando o número de réplicas.  
215 A Área 9 abrange também pilares, que devido ao alto nível de corrosão e diversas falhas, estas 
devem ser substituídas em sua totalidade.  
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Tabela 7: Tabela quantitativa da Área 2. 

(Fonte: Autora)

ÁREA 2 

TIPO 
TAMANHO 

(cm) 
EXIS- 

TENTES 
USADAS 

TAMANHO 
(cm) 

EXIS- 
TENTES 

USADAS RÉPLICAS 

GRADES 297 x 36 3 3 -    
275 x 36 9 9 -    

GUARDA 
– CORPO 

264 x 100 2 2 2,71 x 1 1 2 1 

P
E
R
F
IS
 

122 x 12 x 5 1 1 539 x 10 x 5 3 3  
150 x 12 x 5 1 1 542 x 10 x 5 1 1  
154 x 8 x 5 1 1 558 x 10 x 5 1 1  
154 x 12 x 5 2 2 657 x 10 x 5 18 18  
160 x 10 x 5 2 2 674 x 8 x 5 2 2  
242 x 12 x 5 1 1 680 x 8 x 5 3 3  
257 x 12 x 5 3 3 680 x 11 x 5 1 1  
264 x 10 x 5 9 9 697 x 10 x 5 1 1  
269 x 12 x 5 4 4 697 x 12 x 5 8 8  
297 x 12 x 5 1 1 699 x 15 x 5 1 1  
318 x 10 x 5 1 1 702 x 12 x 5 2 2  
442 x 12 x 5 1 1 714 x 10 x 5 4 4  
457 x 12 x 5 1 1 718 x 10 x 5 2 2  
460 x 12 x 5 3 3 736 x 12 x 5 8 8  
477 x 12 x 5 10 10 740 x 10 x 5 1 1  
477 x 10 x 5 1 1 744 x 12 x 5 1 1  
495 x 12 x 5 7 7 752 x 10 x 5 1 1  
495 x 10 x 5 8 8 922 x 10 x 5 8 8  
517 x 10 x 5 2 2 922 x 12 x 5 1 1  
517 x 12 x 5 9 9 927 x 12 x 5 1 1  
534 x 10 x 5 13 13 68 x 13 x 5 13 13  
534 x 12 x 5 6 6 539 x 10 x 5 3 3  
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Tabela 8: Tabela quantitativa da Área 3. 
ÁREA 03 

T
IP
O
 

T
A
M
A
N
H
O
 

(c
m
) 

E
X
IS
T
E
N
T
E
S
 

S
U
B
S
T
IT
U
ÍR
 FACHADAS 

F
O
R
R
O
 

U
S
A
D
A
S
 

R
É
P
L
IC
A
S
 

S
O
B
R
A
S
21
6  

E
1
 

E
1(
2)
 

E
2
 

E
2(
2)
 

E
3
 

E
3(
2)
 

E
4
 

E
4(
2)
 

V
E
D
A
Ç
Õ
E
S
 

42 x 34 8 - - - - - - - - - - - - - 
44 x 44 45 6 2 - - - 2 - - - 8 12 - 27 
59 x 34 6 - - - - - - - - - - - - - 
59 x 42 6 4 - - - - - - - - 2 2 - - 
64 x 45 3 - 1 - - - 1 - - - - 2 - 1 
79 x 34 17 - - - - - - - - - - - -  
79 x 42 80 21 -  - - - - - - 39 39 - 20 
79 x 57 6 2 - - - - - - - - 8 8 4 - 
79 x 60 18 4 - - - - - - - - 11 11 - 3 
79 x 79 36 6 - - - - - - - - 32 32 2 - 
84 x 45 12 - - - 5 1 4 - 5 - - 15 3 - 
84 x 64 16 3 - - - 3 3 - 4 4 1 14 1 - 
84 x 84 25 - - - 10 4 4 - 8 1 - 27 2 - 
96 x 64 4 - 2 - - - 2 - - - - 4 - - 
98 x 34 7 - - - - - - - - - - - - - 
98 x 45 20 4 2 -- - - 2 - - - 12 16 - - 
99 x 80 26 9 2 - - - 2 - - - 13 17 - 16 
105 x 44 13 - - - - 6 - - - - - 6 - 7 
105 x 64 18 3 3 3 - - - - - - 10 16 1 - 
105 x 84 54 9 15 12 - - - - - -- 17 44 1 - 
120 x 34 8 - - - - - - - - - -    
125 x 44 60 5 - - 2 2 9 - 10 - 7 30 - 25 
125 x 64 74 1 - - 5 7 3 - 12 12 4 43 - 30 
125 x 85 278 6 7 - 31 29 41 18 34 18 55 233 - 39 
145 x 45 80 10 - - - - - - - - 19 19 - 36 
145 x 65 48 - 4 - - - 4 - - - 12 16 - 32 
145 x 85 72 6 4 4 15 13 4 - 14 12 - 66 - - 
165 x 45 70 4 24 14 9 3 10 3 6 - - 70 4 - 
165 x 65 4 - 1 1 3 2 - - - 3 - 9 5 - 
165 x 85 4 - 1 1 - - - - - 2 - 4 - 0 
172 x 85 7 - 2 - - - 2 - - - - 4 - 3 
131 x 65 3 - 6 - - - 6 - - - - 12 9 - 

(Fonte: Autora) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
216 As sobras estão relacionadas às vedações que não foram utilizadas na caixa externa do edifício 
no processo de montagem virtual, mas farão parte das paredes internas.  
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Tabela 9: Tabela quantitativa da Área 4. 
ÁREA 04 

TIPO TAMANHO (cm) EXISTENTES USADAS RÉPLICAS 

G
R
A
D
E
S
 

O
R
N
A
M
E
N
T
A
IS
 Blocos montados (cumeeira) 15 15 - 

Blocos montados (fachadas) 3 3 - 
Triangulares 7 7 - 

19 x 16 10 26 16 
85 x 0,3 3 12 9 
63 x 19 7 20 13 
18 x 19 5 21 16 

(Fonte: Autora) 
 

Tabela 10: Tabela quantitativa da Área 6. 

(Fonte: Autora) 
 

Tabela 11: Tabela quantitativa da Área 7. 
ÁREA 07 

TIPO TAMANHO (m) EXISTENTES SUBSTITUÍR USADAS RÉPLICAS SOBRAS 
MÃOS-

FRANCESAS 2,25 x 0,45 6 - 6 - - 

PILARES 1,55 X 0,36 11 11 11 11 - 
CALHAS VARIADOS 5 - 5 A definir - 

TESOURAS VARIADOS 16 16 4 4 - 

CANOS 6,82 x 20 16 - - - 16 
6,92 x 26 3 - 3 - - 

(Fonte: Autora) 
 

Tabela 12: Tabela quantitativa da Área 8. 

(Fonte: Autora) 
 

Tabela 13: Tabela quantitativa da Área 9. 

(Fonte: Autora) 

ÁREA 06 

TIPO 
TAMANHO 

(m) 
EXIS- 

TENTES 
TOTAL 
USADAS 

RÉPLICAS 
TAMANHO 

(m) 
EXIS- 

TENTES 
USADAS RÉPLICAS 

T
R
E
LI
Ç
A
S
 

4,28 x 0,34 12 12 - 2,74 x 0,34 6 6 - 
5,12 x 0,34 34 34 - 1,35 x 0,34 32 32 - 
3,34 x 0,34 19 19 - 5,12 x 0,34  21 21 - 
7,76 x 0,34 3 3 - 0,87 x 0,34 5 5 5 
7,26 x 0,34 5 5 - 1,86 x 0,34 18 18 - 
5,12 x 0,34 
(trilho) 

17 17 - 2,76 x 0,34 2 2 4 

6,34 x 0,34 3 3 5 1,08 x 0,34 13 13 - 
5,78 x 0,34 3 3 4     

ÁREA 08 
TIPO TAMANHO (m) EXISTENTES SUBSTITUÍR TOTAL USADAS RÉPLICAS 

PERFIS 4,60 x 25 17 - 20 3 
2,10 x 25 6 - 6 2 

ÁREA 09 
TIPO TAMANHO (m) EXISTENTES SUBSTITUÍR TOTAL USADAS RÉPLICAS 

PERFIS 1,95 x 61 3 3 7 7 
1,95 x 61 treliçado 3 3 6 6 
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5.3. RECONSTITUIÇÃO BIDIMENSIONAL: PROJETO DE MONTAGEM 

A junção de todos os métodos e processos utilizados na documentação do 

chalé IOEPA, proporcionou o desenvolvimento do projeto de montagem da 

edificação, que inclui: planta de cobertura, planta da estrutura da cobertura, planta 

baixa, planta de localização de pilares, planta de forro, sete cortes, mapeamento de 

chapas nas fachadas e paredes internas, e quatro fachadas. 

 O projeto de montagem foi desenvolvido juntamente com o modelo 

tridimensional do edifício, e foi norteador da localização das vedações e esquadrias 

e do estudo das estruturas que compõem o chalé, servindo como manual de 

instruções para a montagem do modelo tridimensional. 

O projeto também contou com proposta de uso para o prédio, apenas para 

balizar a montagem. O uso apropriado é essencial para o edifício, dada a sua 

importância para a própria manutenção e, portanto, sobrevivência da construção, 

mas é um meio e não a finalidade da intervenção. No caso do chalé IOEPA, a 

preocupação inicial foi recuperar a sua forma, e em um estudo posterior será 

desenvolvida com mais detalhes a proposta de uso.  

A proposta inclui a implantação de banheiros no interior do edifício, não 

existentes no seu projeto original; a reorganização dos espaços internos que, ainda 

assim, seguiu ao máximo a disposição original; a implantação de uma plataforma 

para portadores de necessidades especiais; e a adoção de um porão alto, que já 

havia sido utilizado quando o chalé estava montado.  

A primeira parte do projeto de montagem foi o desenho da planta baixa. A 

planta baixa foi resultado dos estudos comparativos entre os desenhos antigos, o 

levantamento dos chalés montados, e a nova proposta de uso (Figura 91).  

Nesta fase foi determinada a dimensão do edifício, a disposição dos 

ambientes internos, a dimensão e localização das esquadrias, a marcação dos 

pilares, e o desenho do porão.  
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Figura 91: (a) Planta baixa do pavimento superior e (b) Planta baixa do pavimento térreo 
(Fonte: Autora). 

 A planta de localização de pilares foi baseada na planta baixa, que resultou 

também, no desenvolvimento dos cortes estruturais. A partir da localização dos 

pilares, foram locadas as vigas, que formaram a base do piso; as treliças, colocadas 

acima das vigas, funcionando como pilares e guias da espessura das paredes; e, 

por último, as tesouras, locadas encima dos pilares, para compor a cobertura.  

 Dessa forma, foi possível desenvolver a planta de cobertura, já que as 

distâncias das tesouras já era conhecida, variando entre 3 e 5 metros. A variação é 

grande porque foi planejada uma caixa d’água, na nova proposta de uso, 

necessitando, assim, de reforço na estrutura. As terças foram localizadas entre as 

tesouras e as ripas a cada 1,90 metros, aproximadamente (Figura 92).  

 

 

a b 
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Figura 92: (a) Planta de localização dos pilares, (b) Planta de estrutura da cobertura, (c) Corte 
estrutural transversal, (d) Corte estrutural longitudinal (Fonte: Autora).   

 Com a planta baixa e a estrutura definidas, foi iniciada a montagem das 

fachadas. No sistema Danly as paredes são ocas e compostas por duas faces de 

chapas estampadas, e no caso do chalé IOEPA, distando 45cm. A localização das 

vedações que compõem as faces externas foi norteada pelo posicionamento das 

esquadrias necessárias, em cada ambiente, e também pelas paredes internas 

determinadas na nova proposta de uso. Dessa forma, a composição das paredes 

internas e externas é diferente. 

As chapas foram colocadas de maneira que pudesse ser utilizado o maior 

número de peças existentes. Logo, foram localizadas tanto com a dimensão maior 

na horizontal, tanto quanto na vertical. O mesmo processo foi utilizado para o forro, 

que também é composto pelo mesmo tipo de elemento arquitetônico. As fachadas e 

forro foram desenhados e mapeados, tendo cada chapa sido identificada segundo a 

sua dimensão (Figura 93 e 94). Dessa forma as fachadas e o forro são compostos:  

• Fachada frontal: 76 chapas 

• Fachada frontal (parede interna): 35 chapas 

• Fachada lateral direita: 80 chapas 

• Fachada lateral direita (parede interna): 70 chapas 

• Fachada posterior: 99 chapas 

• Fachada posterior (interna): 21 chapas 

• Fachada lateral esquerda: 93 chapas 

• Fachada lateral esquerda (interna): 52 chapas 

• Forro: 250 chapas.  

a b c 

d 
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Figura 93: Exemplo de mapeamento das fachadas (Fonte: Autora). 
 

  
Figura 94: (a) Fachada principal, (b) Fachada lateral esquerda, (c) Fachada posterior, (c) 
Fachada lateral direita (Fonte: Autora). 
 
 

5.4.  RECONSTITUIÇÃO TRIDIMENSIONAL: MODELAGEM GEOMÉTRICA 

 
A modelagem geométrica simulou a montagem de um quebra-cabeça. Mesmo 

tendo como base o projeto de montagem, diversas alterações foram feitas durante 

sua execução, o que consequentemente, gerou também mudanças no projeto de 

montagem. A possibilidade de verificação do modelo por meio da tecnologia CAD foi 

imprescindível para a montagem virtual, já que foi possível observar as peças em 

todas as suas faces e estudar melhor o seu sistema de encaixe.  

a b 

c d 
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A proposta de montagem do chalé desenvolveu-se com o máximo possível de 

aproveitamento de peças existentes e, para isso, foi proposto que apenas a caixa 

externa da construção fosse constituída com as vedações originais, com o intuito de 

restabelecer a leitura do edifício. 

Elaborou-se um estudo comparativo entre os antigos cadastros e o 

levantamento atual para determinar quais eram as dimensões exatas da edificação, 

quanto à largura, comprimento e altura. A partir desses dados, foi possível iniciar a 

remontagem digital, primeiramente através das fachadas e esquadrias, 

posteriormente pelo forro, estruturas, e, por fim, a cobertura.  

O padrão de modulação utilizado na remontagem virtual das fachadas não foi 

idêntico ao utilizado na montagem original do chalé. O remanejamento das chapas 

foi viabilizado devido ao seu sistema construtivo (sistema Danly), que permite a 

combinação de chapas estampadas de acordo com a necessidade ou estética 

desejada na montagem do edifício.  

Dessa forma, foi possível reorganizar as peças na modelagem, mesmo com 

algumas faltando, e chegar o mais próximo possível da leitura original do edifício. As 

janelas e portas do chalé foram desenhadas de maneira semelhante ao modelo 

original, e foram locadas segundo o ritmo que a edificação imprimia originalmente.   

A montagem em desenho do forro, que também é composto por chapas, foi 

iniciada após a finalização das fachadas. As chapas que sobraram da montagem 

das fachadas e aquelas inicialmente identificadas como sendo peças que 

compunham o forro, foram montadas em todos os espaços que deveriam receber 

esses componentes arquitetônicos.  

A primeira parte da estrutura, inserida no processo de reconstituição, foram os 

pilares. Existem dois tipos de pilares identificados no levantamento das peças: os 

mais estreitos foram locados na parte interior da construção, abaixo da estrutura do 

piso; os mais robustos foram localizados de acordo com um estudo prévio de 

localização de tesouras, e foram adequados à modulação das esquadrias do chalé, 

conforme os desenhos antigos. 

A partir da localização dos pilares, as treliças, vigas e tesouras foram locadas 

e, logo após, foram colocadas na cobertura terças, ripas e mãos-francesas. Por 

último foram colocadas as telhas, peças de cumeeira, calhas e dutos de escoamento 

vertical, e grades ornamentais, respectivamente.   
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Por último, foram inseridos os elementos externos ao volume principal como, 

por exemplo, as varandas, escada, corrimãos e guarda-corpos (Figura 95). 

 

 
Figura 95: (a) e (b) Imagens do modelo geométrico desenvolvido para o chalé IOEPA (Fonte: 
Autora) 
 

a 
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6. INVESTIGAÇÃO TECNOLÓGICA  
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A investigação tecnológica foi dividida em duas etapas. A primeira consistiu 

nos ensaios laboratoriais, utilizados para a caracterização física, química e 

mineralógica dos materiais metálicos e revestimentos contidos no chalé IOEPA. 

Esses ensaios auxiliam o diagnóstico e o tratamento de patologias para proteção 

dos materiais antigos, para reforço estrutural, dentre outras finalidades.  

A segunda etapa foi a avaliação estrutural, que deve ser realizada, 

especialmente em construções em alto grau de degradação. Por meio da avaliação 

das estruturas foi possível averiguar a necessidade de reforços, e determinar a 

melhor forma de inserção de novos elementos estruturais, para auxiliar na 

distribuição de forças, sem colocar a estabilidade do edifício em risco.  

Os ensaios laboratoriais e a avaliação estrutural foram aplicados no estudo do 

chalé IOEPA, e os resultados foram imprescindíveis frente à escolha de processos 

restaurativos. 

6.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, QUÍMICA E MINERALÓGICA 

Os ensaios desenvolvidos para as amostras de revestimento foram 

importantes para determinar a quantidade de camadas, a sua composição, e a sua 

coloração. Foram coletadas amostras de peças que ainda apresentavam camadas 

de revestimento em bom estado de conservação, e nelas desenvolvidas as técnicas 

laboratoriais de MEV, DRX e microscopia ótica.  

Para o ferro, a caracterização química das amostras foi feita por meio do MEV 

e a mineralógica por meio do DRX. Para os estudos, foram colhidas amostras de 

peças que exercem funções diferentes na construção para verificar a composição 

metálica dos diferentes elementos arquitetônicos.  

 A seguir estão os resultados, relacionados de acordo com as amostras. 

6.1.1. Camadas de revestimento  

5.1.1.1. Amostra 3.18.1 (peça estrutural) 

Esta amostra possui sete camadas de revestimento, em que, as de cor mais 

clara, podem estar relacionadas à camada de proteção, já que segundo os 

resultados de MEV, apresentam reflexões de zinco217, caracterizando material de 

proteção para peças metálicas. A presença da camada de cor rosa escuro pode 

                                                 
217 O zinco é utilizado como metal de sacrifício, tornando-se o ânodo de uma célula, dessa forma, 
somente ele se oxidará.  
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indicar a cor que foi utilizada no chalé, já que também pode ser observada por 

inspeção visual da peça (Figura 96).   

   

 

 

 
 

 
 

 
Figura 96 Amostra 3.18.1 (Fonte: Autora): (a) Imagem da peça em que a amostra foi retirada; (b) 
Imagem feita por meio de câmera digital, Sony HX1, e marcação da área capturada pelo 
microscópio ótico e MEV; (c) Imagem capturada por meio do microscópio ótico; (d) imagem 
capturada pelo MEV; Espectro do ponto 3 (e), espectro do ponto 9 (f) e espectro do ponto 6 (g), 
desenvolvido por meio do MEV.  
 

6.1.1.2. Amostra 3.18.2 (peça de vedação) 

 Esta amostra foi retirada de uma área da peça que possuía camadas de 

revestimento ainda recobrindo o metal. Para o DRX foi utilizada a face recoberta, e 

para o MEV foi utilizada a área de contato do metal com a camada de revestimento 

(Figura 97).  

b c a 

d 

e 

f 
g 



 

 

135 
 

        

Área em que a imagem  

de MEV foi feita 

Figura 97: (a) Imagem da peça 3.18.2 e a localização de onde a amostra foi retirada (Fonte: 
Autora); (b) Amostra preparada para a análise de MEV e a localização da área utilizada no 
ensaio (Fonte: Autora). 

 Na camada de revestimento, segundo o DRX, foram encontrados os minerais 

zincita ((Zn,Mn)O) e barita (BaSO4), que podem indicar a presença de tinta na 

amostra (Figura 98).   

 
Figura 98: Difratograma da amostra 3.18.2, desenvolvido por meio do X’PERT, indicando 
reflexões de zinco, zincita e barita (Fonte: Autora)  

 A função principal da barita nas tintas é de otimizar as propriedades óticas 

dos pigmentos, assegurando completa distribuição das suas partículas, e atuar 

como opacificante, devido ao elevado grau de brancura que apresenta218. Em 

vernizes e primers, a barita melhora a impermeabilidade e a durabilidade do produto 

devido à elevada densidade de empacotamento dos seus cristais.  

 A parte metálica da amostra, segundo os resultados das análises de MEV, 

apresenta reflexões de Fe, e traços de Al, C, Cu, Mn, Mg, Pb219, e Si que, 

normalmente, estão associados aos minérios de ferro, e podem estar presentes na 

                                                 
218 VELHO, José Lopes. Mineralogia industrial, p. 76. 
219 A presença de Pb pode indicar que o zarcão, possivelmente, tenha sido utilizado, já que é um 
composto que protege contra a corrosão.  

a b 
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por não terem sido removidos no processo de fabricação, ou porque garantem 

qualidades diferenciadas às ligas metálicas (Figura 99).  

 Na camada de revestimento, foram encontradas reflexões de Zn, o que 

demonstra que as peças, provavelmente, passaram por processo de zincagem, ou 

foram revestidas com material abundante nesse componente. A principal aplicação 

do zinco é na galvanização do aço ou ferro para protegê-los da corrosão (metal de 

sacrifício). Ainda assim, por mais que a peça possua camada de proteção, existe a 

presença da corrosão e a perda de material, caracterizada pela falta de uniformidade 

da área de contato do metal e da camada de proteção.  

 

 

 
 

 

 

 

 
1 e 2 – Camadas de revestimento compostas 
por reflexões de Zn, e traços de Pb, S, Mn, e 
Fe. 
 
3 – Camada de revestimento invadindo o 
ferro, composta por reflexões de Zn, Na e O; e 
traços de Pb, S, Mn, Al e Fe.  
 
4 – Ferro em bom estado de conservação, 
com perda de material.   

Figura 99 Amostra 3.18.2 (Fonte: Autora): (a) Imagem de MEV da área utilizada para o ensaio; 
Espectro do ponto 1 (b), espectro do ponto 5 (c), espectro do ponto 2 (d) e espectro do ponto 4 
(e); (f) Imagem capturada por meio do MEV com aumento de 580x. 

 

 

 

b 

c 
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6.1.1.3. Amostra 4.5.1 (peça de ornamento) 

Esta amostra possui treze camadas de revestimento, sendo que, as de cor 

mais clara, podem estar relacionadas à camada de proteção, já que, segundo os 

ensaios de MEV, apresentam reflexões de zinco e bário, e traços de diversos 

elementos usados em tratamento, caracterizando material de proteção para peças 

metálicas.  

A presença da camada de cor rosa escuro, na parte mais externa da amostra, 

indica a cor que foi utilizada para o chalé, já que também pode ser visualizada por 

inspeção visual da peça. Esta ainda poderia estar relacionada com os processos 

corrosivos, mas segundo as análises de MEV, apresenta reflexões de zinco, 

alumínio e bário, sem reflexões de oxigênio, assim, descaracterizando a corrosão 

(Figura 100).  

   
 

 

 

 
Figura 100: Amostra 4.5.1 (Fonte: Autora): (a) Imagem da peça em que a amostra foi retirada; 
(b) Imagem feita por meio de câmera digital (Sony HX1), e marcação da área utilizada para os 
ensaios de microscopia ótica e MEV; (c) Imagem capturada por meio do microscópio ótico; (d) 
Imagem capturada por meio do MEV; Espectro do ponto 1 (e), espectro do ponto 2 (f), 
desenvolvido por meio do MEV.  
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6.1.1.4. Amostra 6.1.1 (peça estrutural)  

 Essa amostra possui seis camadas, sendo que as de cor clara estão 

relacionadas à camadas de proteção, todas com reflexões de Zn, Na, e Si, 

caracterizando-se por proteção por processo de zincagem.  

 Ainda é possível observar uma camada de cor rosa na parte mais exterior da 

amostra, caracterizando a camada pictórica (Figura 101).   

 

   
 

 
  

 
 

Figura 101: Amostra 6.1.1 (Fonte: Autora):  (a) Imagem da peça em que a amostra foi retirada ; 
(b) e (d) Imagem capturada por meio do microscópio ótico; (c) Imagem feita por meio de 
câmera digital (Sony HX1), e marcação da área utilizada para os ensaios de microscopia ótica e 
MEV; Espectro do ponto 4 (e) e ponto 1 (g) desenvolvido por meio do MEV; (f) Imagem 
capturada pelo MEV.   
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6.1.1.5. Amostra 6.1.5 (peça estrutural) 

 Esta amostra possui oito camadas, em que as que mostram a cor clara estão 

relacionadas às camadas de proteção, todas com reflexões de Zn e Na, 

caracterizando-se por proteção por zincagem.  

 Ainda é possível observar uma camada de cor rosa na parte mais exterior na 

amostra, caracterizando a camada pictórica, e uma na camada interior, que pode 

caracterizar a corrosão, assim como as camadas esverdeadas (Figura 102).  

   

 

 

 
Figura 102: Amostra 6.1.5 (Fonte: Autora): (a) Imagem da peça em que a amostra foi retirada; 
(b) Imagem feita por meio de câmera digital (Sony HX1), e marcação da área utilizada para os 
ensaios de microscopia ótica e MEV; (c) Imagem capturada por meio do microscópio ótico; (d) 
Imagem capturada por meio do MEV; Espectro do ponto 2 (e) e do ponto 6 (f), realizado por 
meio do MEV. 
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6.1.1.6. Amostra 6.8.1 (peça estrutural) 

 Esta amostra tem oito camadas, em que as que possuem cor clara estão 

relacionadas a camadas de proteção, todas com reflexões de Zn, Na, e Ba 

caracterizando-se por proteção por zincagem, ou camadas de tinta à base desses 

elementos.  

 Ainda é possível observar uma camada de cor rosa, na parte mais exterior na 

amostra, indicando a camada pictórica, e uma na camada interior esverdeada, que 

pode significar corrosão (Figura 103).   

 

   
 

 

 

 
Figura 103: Amostra 6.8.1 (Fonte: Autora): (a) Imagem da peça em que a amostra foi retirada; 
(c) Imagem feita por meio de câmera digital (Sony HX1), e marcação da área utilizada para os 
ensaios de microscopia ótica e MEV; (b) e (a) Imagem capturada por meio do microscópio 
ótico; (e) Imagem capturada por meio do MEV; (f) Espectro do ponto 1 e (g) do ponto 2, 
realizado por meio do MEV.  
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6.1.1.7. Amostra 7.1.1 (peça estrutural) 

 Esta amostra possui oito camadas, sendo que as de cor clara estão 

relacionadas às camadas de proteção, todas com reflexões de Zn, Na, Ba, Ti e S 

caracterizando-se como proteção por zincagem, ou camadas de tinta à base desses 

elementos.  

 Ainda é possível observar uma camada de cor rosa, na parte mais exterior da 

amostra, caracterizando a camada pictórica (Figura 104).  

 

 
 

  

 

 

 

 
Figura 104: Amostra 7.1.1 (Fonte: Autora): (a) Imagem da peça em que a amostra foi retirada; 
(b) Imagem feita por meio de câmera digital (Sony HX1), e marcação da área utilizada para os 
ensaios de microscopia ótica e MEV; (c) Imagem capturada por meio do microscópio ótico; (d) 
Imagem capturada por meio do MEV; (e) Espectro do ponto 3 e (f) do ponto 4, realizado por 
meio do MEV.  
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6.1.2. Material metálico e corrosão   

6.1.2.1. Amostra 2.8.12 (peça estrutural) 

 Para o ensaio de MEV desta amostra, foi utilizada a área de contato da 

camada corroída com a liga metálica, e para o DRX, a face metálica não atacada 

pela corrosão (Figura 105).  

     

Área em que a imagem  
de MEV foi feita 

Figura 105: (a) Imagem da peça 2.8.12 e a localização de onde a amostra foi retirada (Fonte: 
Autora); (b) Amostra preparada para a análise de MEV, e a localização da área utilizada no 
ensaio (Fonte: Autora). 

No ensaio de DRX, foram encontradas maiores reflexões de minerais de ferro 

(Figura 106), e no ensaio de MEV, a parte metálica sadia da amostra, apresenta 

reflexões de Fe, e traços de Al, C, Mn, Mg, Pb, S, Si, elementos normalmente 

associados aos minérios de ferro, e que podem estar presentes por não terem sido 

removidos no processo de fabricação, ou porque garantem qualidades diferenciadas 

às ligas metálicas.  

 
Figura 106: Difratograma da amostra 2.18.2, realizada por meio do X’PERT (Fonte: Autora).  

Em relação às suas características físicas, a amostra exibe a configuração 

física do ferro fundido cinzento, já que apresenta marcas relativas à grafita, do tipo 

lamelar, tipo C (Figura 107).  

a b 
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Figura 107: (a) Tipos de precipitação da grafita em ferros fundidos cinzentos, segundo a 
Norma ISO 945/1975 (Fonte: GUESSER, Wilson Luiz. Propriedades mecânicas dos ferros 
fundidos, p.50). (b) Imagem capturada pelo MEV (990x), indicando a precipitação de grafita 
referente ao ferro fundido cinzento tipo C (Fonte: Autora).  

Na área afetada pela corrosão, observa-se destacamento parcial do material 

devido à sua fragilidade e perda de unidade em relação à parte sadia. Visualmente, 

a peça 2.8.12 demonstra características de corrosão uniforme, entretanto, 

analisando as imagens de MEV, foi possível perceber que a camada corroída 

adentra o material sadio de forma diferenciada (Figura 108).  

 

 
 

 

 

 
1 – Ferro - Apresenta formas de precipitação do carbono 
referentes à grafita – Reflexões de Fe e O, e traços de Al, 
Si, e Ti.  
 
2 – Camada corroída com reflexões de Fe e O. Apresenta 
destacamento de grãos e perda da consistência do 
material.  
  
3 – Destacamento da camada corroída e perda de material 
devido à falta de coesão.  

Figura 108: Amostra 2.18.2 (Fonte: Autora): (a) Imagem capturada por meio do MEV; (b) 
Espectro do ponto 1 e (c) do ponto 3, realizado por meio do MEV; (d) Imagem capturada pelo 
MEV com aumento de 900x. 
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6.1.2.2. Amostra 4.2.1 (peça de ornamento) 

 Para o ensaio de DRX desta amostra, foi utilizada a face da amostra que não 

apresenta degradação, e para o MEV, área de contado entre o material sadio e as 

camadas corroídas (Figura 109).  

      

Área que a imagem  
de MEV foi feita 

Figura 109: (a) Imagem da peça 4.2.1 e a localização de onde a amostra foi retirada (Fonte: 
Autora); (b) Amostra preparada para a análise de MEV e a localização da área utilizada no 
ensaio (Fonte: Autora).   

 O ensaio de DRX identificou a presença de mineral de ferro (Figura 110), e o 

MEV reflexões do mesmo elemento. Segundo as imagens adquiridas, a amostra 

apresenta nódulos irregulares, que caracteriza o ferro fundido maleável.  

Traços de outros elementos na amostra, como Al, Cl, Pt, e Ti podem 

representar aqueles que não foram eliminados no processo de produção.    

 
Figura 110: Difratograma da amostra 3.18.2, realizado por meio do X’PERT (Fonte: Autora) 

 
 Nessa amostra também é possível observar os diferentes níveis de corrosão. 

A camada mais próxima do metal sadio é mais concisa e menos granulada, em 

relação à camada mais externa, que já sofre destacamento, perda de material e 

grãos desagregados. Segundo os ensaios, esses grãos são formados por Si, e 

confirmam que a amostra é de ferro fundido cinzento, já que o silício é elemento 

indicador deste tipo de liga metálica (Figura 111). 
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1 – Destacamento da camada corroída – 
Camada corroída se destacou do substrato.  
2 – Camada corroída – Mais profunda, com 
perda de material  
3 – Camada corroída – Camada corroída 
mais superficial 
4 – Ferro – Bom estado de conservação. 

 
1 – Camada corroída – Área de corrosão 
mais profunda, em que os grãos são maiores 
devido à fragilidade e destacamento do 
material corrosivo.  
2 – Camada corroída – Área de corrosão 
menos intensa, em que os grãos ainda estão 
agregados. Apresenta grãos de Si.  
3 – Ferro – Bom estado de conservação. 

Figura 111: Amostra 4.2.1 (Fonte: Autora): (a) Imagem capturada por meio do MEV; (b) 
Espectro do ponto 3 e (c) ponto 1, realizado por meio do MEV; (d) Imagem capturada pelo MEV, 
com as delimitações das camada corroídas; (e) Imagem capturada por meio do MEV, com 
aumento de 1600x.  
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6.1.2.3. Amostra 6.7.2 (peça estrutural) 

 Nesta amostra, o DRX foi realizado na área afetada pela corrosão, enquanto 

o MEV foi feito tanto na parte sadia quanto nas áreas degradadas (Figura 112).  

     

Área em que a imagem  
de MEV foi feita 

Figura 112: (a) Imagem da peça 6.7.2 e a localização de onde a amostra foi retirada (Fonte: 
Autora); (b) Amostra preparada para a análise de MEV e a localização da área analisada no 
ensaio (Fonte: Autora). 

 Nos ensaios de DRX foram encontrados os minerais lepidocrocita (FeO(OH)), 

goethita (Fe3O(OH)) e hematita (Fe2O3) (Figura 113), relacionados ao minério de 

ferro e à formação de camadas corroídas, já que apresentam oxigênio.  

 
Figura 113: Difratograma da amostra 6.7.2, realizado por meio do X’PERT (Fonte: Autora)  

 A parte metálica da amostra, segundo os resultados do MEV, apresenta 

reflexões de Fe, e traços de Al, C, Cu, Mg, Mn, Pb, e Si, os quais, possivelmente, 

caracterizam elementos que não foram eliminados no processo de fabricação.    

 Na camada corroída, foram encontradas reflexões de Ba, S, e O. Nesse caso, 

o bário pode estar associado à presença de barita, presente nos minérios de ferro, 

ou ainda a resquícios de camadas protetoras ou pictóricas que contém Ba em sua 

composição (Figura 114).   

 

 

a b 
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1 – Camada corroída – Destacamento devido 
à fragilidade do material. 

 
2 – Ferro – Material fragilizado e com perda 
de material significativa.   

 

 

Camadas de revestimento – Apresenta 
reflexões de Ba e S, que podem caracterizar  
barita (BaSO4), mineral que pode estar 
associado ao minério de ferro.  

 

Figura 114: Amostra 6.7.2 (Fonte: Autora): (a) Imagem capturada por MEV; (b) Espectro do 
ponto 1 e ponto 2 (c) realizado por meio do MEV; (d) Imagem capturada por meio do MEV, com 
aumento de 300x; (e) Espectro do ponto 2, realizado por MEV.  

 
6.1.2.4. Amostra 7.3.5 (peça de ornamento – McFarlane’s) 

 Nesta amostra, para o ensaio de DRX, foi utilizada a face com camadas 

corroídas, e para o MEV, as áreas sadias e degradadas (Figura 115).   

              

Área em que a imagem 
 de MEV foi feita 

Figura 115: (a) Imagem da peça 7.3.5 e a localização de onde a amostra foi retirada (Fonte: 
Autora); (b) Amostra preparada para o MEV, e a localização da área utilizada no ensaio (Fonte: 
Autora). 
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 No ensaio de DRX foram encontrados os minerais tetraedrita, bornita, 

zircônia, pirosulita e barita (Figura 116).  

 
Figura 116: Difratograma da amostra 6.7.2, com presença de bornita, tetraedrita, zircônia, 
pirolusita e barita (Fonte: Autora). 
  

 Em relação às suas características físicas foi possível observar, claramente, a 

forma de precipitação da grafita referentes ao ferro fundido cinzento, por meio das 

imagens da microscopia eletrônica (Figura 117).  

         
Figura 117: (a) Tipos de precipitação da grafita em ferros fundidos cinzentos, segundo a 
Norma ISO 945/1975 (Fonte: GUESSER, Wilson Luiz. Propriedades mecânicas dos ferros 
fundidos, p.30); (b) Imagem capturada por meio do MEV, com aumento de 850x da amostra, 
que demonstra a relação da precipitação do carbono com ferro fundido cinzento tipo B (Fonte: 
Autora).  

 No MEV, a parte metálica da amostra apresentou reflexões de Fe e traços de 

Al, Cu, Mg, Mn, Pb e Si, que representam os elementos que não foram eliminados 

durante a produção da peça (Figura 118). 

b a 
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1 – Ferro – Bom estado de conservação.  
2 – Forma semelhante à estrutura da grafita, 
apresentando  reflexões de C.  

 

Figura 118: Amostra 7.3.5 (Fonte: Autora) (a) Imagem de MEV (b) Espectro do ponto 3; (c) 
Espectro do ponto 1; (d) Imagem de MEV aumentada; (e) Espectro do ponto 2.  

 
6.1.2.5. Amostra 9.1 (peça estrutural) 

 Nesta amostra, para o ensaio de MEV, foram utilizadas áreas com material 

sadio e áreas com material degradado (Figura 119). 

       

Área em que a imagem  

de MEV foi feita 

Figura 119: (a) Imagem da peça 9.1, e a localização de onde a amostra foi retirada (Fonte: 
Autora); (b) Amostra preparada para o MEV, e a localização da área utilizada no ensaio (Fonte: 
Autora).  
 
 Em relação às suas características físicas, identificada pela microscopia 

eletrônica, a parte sadia da amostra exibe nódulos, que estão associados às 

d 

b 

c 
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e 

a b 

1 
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características do ferro fundido nodular (Figura 120). A parte corroída apresenta 

fragilidade e perda de material, além de destacamento de algumas áreas.  

     
Figura 120: (a) Exemplo da precipitação da gráfica em forma de nódulos no ferro fundido 
nodular (Fonte: GUESSER, Wilson Luiz. Propriedades mecânicas dos ferros fundidos, p. 45); 
(b) Imagem capturada pelo MEV da amostra 9.1, caracterizando o ferro fundido nodular (Fonte: 
Autora).   

 A parte metálica da amostra apresentou reflexões de Fe, e traços de Al, Cu, 

Mg, Mn, Pb, Zn, que representam os elementos que não foram eliminados durante a 

produção da peça (Figura 121).   

 

 
 

 

 

 

 
1 – Camadas corroídas – Reflexões de 
Fe e O, e traços de Al, Zn, Si, P, S, Pb e 
Cu. Apresenta destacamento e fragilidade 
do material.  
 
2 – Ferro – Apresenta nódulos escuros, 
que são característicos do ferro fundido 
nodular 

Figura 121: Amostra 9.1 (Fonte: Autora): (a) Imagem capturada por meio do MEV; (b) Espectro 
do ponto 1 e (c) do ponto 2, realizado por meio do MEV; (d) Imagem capturada por meio do 
MEV, com as áreas corroídas delimitadas. 
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6.1.2.6. Amostra 6.13.1 (peça estrutural) 

 Segundo os resultados do ensaio de densidade, essa amostra caracteriza-se 

como ferro fundido (Tabela 14), que é de cerca de 7,20g/cm³.   

 

Tabela 14: Resultados do ensaio de densidade por meio do picnômetro de Hubbard.  
Massa unitária – Picnômetro de Hubbard 

Amostra 6.13.1 Determinação 
M1 
(massa do picnômetro cheio de mercúrio – g) 471,2g 

M2  
(massa do picnômetro cheio de mercúrio + amostra – g)  464,5g 

M3  
(massa da amostra seca) 7,87g 

Pa  
(massa unitária da amostra – g/cm³) 7,34g 

 

 A norma ABNT EB-126 classifica os ferros fundidos cinzentos de acordo com 

a resistência mecânica. Os números (classe) de 20 a 60 correspondem aos limites 

de resistência a tração em KSI (1000 lb/pol2) sendo: 

classe 20 - 14,0 kgf/mm2 (140MPa) classe 40 - 28,9 kgf/mm2 (270 MPa) 

classe 25 - 17,5 kgf/mm2 (175 MPa) classe 50 - 35,0 kgf/mm2 (340 MPa) 

classe 30 - 21,0 kgf/mm2 (210 MPa) classe 60 - 42,0 kgf/mm2 (410 MPa) 

classe 35 - 24,5 kgf/mm2 (245 MPa)  

O resultado do ensaio de tração indicou que o ferro que compõe as peças do 

chalé IOEPA se classifica entre as “classes” 35 e 40, já que suporta 269 MPa 

(Tabela 15).   

Tabela 15: Tabela com os resultados do ensaio de tração  

CP 
Largura 
(mm) 

Espessura 
(mm) 

Área 
(mm²) 

Alongamento após 
ruptura 

Limites 
Escoamento Resistência 

Lo 
(mm) 

Lf 
(mm) 

% 
Carga 
(N) 

MPa 
 

Carga 
(N) 

MPa 

01 34,20 5,55 100 100 108,1 8,1 40500 213 51000 269 

Média das determinações: 237,7g 
(Fonte: Autora) 

 A classificação entre 35 e 40 indica peças utilizadas para tensões mais 

elevadas. Conclui-se então, que a peça possua camadas de corrosão, ela consegue 

desempenhar a sua função.  

 Vale ressaltar que esse ensaio deve ser levado em consideração apenas para 

peças em bom estado de conservação. Aquelas que apresentam maiores danos 

deverão ser estudadas mais detalhadamente, para retomarem suas funções, por 

meio de processos restaurativos adequados.  
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 Essa peça ainda possui, segundo o ensaio de fluorescência de raios-x, 

grande quantidade o Fe e pequenas quantidades de Cr, Ni, Cu, Zn, Se, Nb, Ag, W e 

Pb (Tabela 16), componentes também encontrados em diversas análises de amostra 

metálicas no MEV.  

 Esses componentes representam elementos que estão associadas ao minério 

de ferro, ou que ainda fazem parte da camada de proteção ou de tinta, já que ainda 

podem existir resquícios de corrosão e camadas de proteção na amostra, que foi 

desbastada mecanicamente.  

Tabela 16: Tabela de resultados dos elementos presentes no ensaio de fluorescência de raios-
X  

Alloy Match View 
xL3_800_6.13.1.alb 

Fe/CS 
Elem Min Meas Max Elem Min Meas Max 
Be 0.00 - 0.00 Se 0.00 0.001 0.00 
C 0.00 - 0.00 Zr 0.00 0.000 0.00 
Al 0.00 0.000 0.00 Nb 0.00 0.003 0.00 
Si 0.00 - 0.00 Mo 0.00 0.006 0.10 
S 0.00 - 0.00 Pd 0.00 0.000 0.00 
Ti 0.00 0.000 0.00 Ag 0.00 0.074 0.00 
V 0.00 0.000 0.00 Sn 0.00 0.000 0.00 
Cr 0.00 0.242 0.10 Sb 0.00 0.004 0.00 
Mn 0.00 0.000 1.50 Hf 0.00 - 0.00 
Fe 97.50 99.36 100 Ta 0.00 - 0.00 
Co 0.00 0.293 0.00 W 0.00 0.002 0.00 
Ni 0.00 0.002 0.00 Re 0.00 - 0.00 
Cu 0.00 0.012 0.00 Pb 0.00 0.003 0.05 
Zn 0.00 0.002 0.00 Bi 0.00 0.000 0.00 

(Fonte: Autora) 
 

6.2. AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DE EDIFÍCIOS EM FERRO  

 
 A avaliação estrutural em edifícios metálicos é muito importante, 

especialmente quando estes se encontram em alto grau de degradação, e, 

provavelmente, necessitarão de reforços estruturais.  

 Devido às condições de conservação das peças do chalé IOEPA, é 

importante averiguar a necessidade de reforços para garantir a estabilidade das 

estruturas, por meio da avaliação da resistência dos materiais existentes no edifício. 

Para isso, foram desenvolvidos os cálculos básicos para caracterizar os tipos de 

reforços necessários, utilizando-se a ferramenta FTOOLS.  

 A avaliação estrutural, no caso do edifício em estudo, foi desenvolvida a título 

de caracterizar as cargas incidentes no edifício, e verificar se as peças estruturais 

ainda são passíveis de utilização, com intuito de desenvolver propostas-base e 
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dimensionamentos prévios de reforços. A avaliação estrutural do chalé caracterizou-

se como um estudo-base, e não como uma avaliação com resultados finais para 

intervenções definitivas, já que ainda não foi determinado o seu uso e os materiais 

utilizados novos a serem utilizados na nova proposta. 

 A inserção de elementos de reforço, muitas vezes, interfere na imagem do 

edifício, e a avaliação estrutural foi imprescindível para balizar a área de atuação 

das novas estruturas e o tipo de material a ser utilizado. Vale ressaltar que foram 

avaliadas peças sem lacunas, e o cálculo de esforços de uma peça incompleta 

configura um estudo mais aprofundado auxiliado por cálculos mais complexos e 

ensaios destrutivos.  

 Os resultados da avaliação estrutural foram utilizados para balizar as 

propostas restaurativas específicas discutidas no capítulo 7, que se refere ao 

diagnóstico e propostas restaurativas específicas para peças estruturais, que inclui a 

execução de reforços.  

 Para iniciar, a soma dos pesos atuantes no chalé, as áreas de influência dos 

pilares, tesouras e nós de tesouras foram determinadas a partir da planta de 

localização de pilares e da planta de cobertura do chalé IOEPA. Para melhor 

organização, foi realizado mapeamento, numerando as peças em fileiras horizontais 

e verticais. Cada peça foi denominada segundo o mapeamento como, por exemplo, 

a tesoura 3 pertence à fila 3, a viga 4 à fila 4 e assim sucessivamente. O mesmo 

processo de organização foi feito para auxiliar na determinação da área de influência 

dos pilares e vigas, tesouras, e nós de tesouras (Figura 122 e 123).  
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Figura 122: Mapeamento das áreas de influência dos pilares (Fonte: Autora); (b) Mapeamento 
das áreas de influência das tesouras (Fonte: Autora). 

 
Figura 123: Áreas de influência de nós das tesouras (Fonte: Autora) 

 

6.2.1. Cálculos dos pesos das estruturas 

O cálculo dos pesos das estruturas do chalé foi determinado através do 

cálculo volume das peças, feito individualmente, levando em consideração o peso 

específico do ferro (7850kg/m³)220. Foram desprezados os pesos de parafusos e 

rebites. Dessa forma, foram calculados pilares, vigas, treliças e tesouras; vedações; 

piso; e telhas. Vale ressaltar que foram inseridos 15% a mais do seu peso para 

simular a inserção de cargas acidentais.  

Para o cálculo dos esforços nas áreas das vigas, que sustentam a construção 

juntamente com os pilares, foi feita a média dos esforços dos pilares e vigas, para o 

posterior desenvolvimento da análise no FTOOLS.   

A  

Tabela 17 traduz como foram feitos os cálculos para as forças aplicadas nas 

áreas de influência dos pilares, em que foram considerados os pesos de telhas, 
                                                 
220 PFEIL, Walter. Estruturas de Aço, p. 23 

a b 
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tesouras, estruturas da cobertura, chapas estampadas, forro, piso, treliças verticais e 

vigas. O piso utilizado para o cálculo foi o de madeira tipo ipê (tatoebuia 

impetiginosa), de massa específica de 995kg/m³. 

Com o intuito de organizar, entender e proporcionar futuras mudanças nos 

cálculos foram desenvolvidas tabelas para as estruturas de acordo com as suas filas 

e áreas de influência, pesos, forças e metragem calculadas. A Tabela 18 mostra as 

médias entre as forças atuantes nos pilares que viabilizaram os cálculos das forças 

nas vigas, e a Tabela 19 demonstra os esforços nos nós das tesouras. Todos os 

resultados foram encontrados em kg, mas transformados para kn. 

Cálculo do peso de uma tesoura:  

Peso dos perfis “I”  (1): 

1) 41, 448 x 2 

2) 7,78 x 2 

3) 4,95 x 2 

4) 8,30 x 2 

Total: 124 kg x 2 = 248kg 

Peso das peças chapadas (2): 

1) 13,28 

2) 3,34 

3) 4,71 

4) 7,65 

5) Total: 29 kg x 2 = 58kg 

Peso da peça central (3) 

1) 5,53 kg 

Peso total da tesoura: 311kg 

 
Figura 124: Marcação das peças que compõem a tesoura (Fonte: Autora).  

 

Cálculo do peso das treliças: 

P1: 8kg x 4 = 32kg 

P2: 7kg 

P3: 15kg 

TOTAL: 54kg     

Cálculo do peso das vigas:  

11,30m: P1 = 177   

P2 = 204                                     

TOTAL = 38 Perfis da cobertura                 
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Figura 125: Marcação das peças que compõem as treliças e vigas.  

 

Peso dos perfis metálicos da cobertura : 216 kg (perfis inteiros)  

Peso das telhas: 49kg cada 

Peso das chapas estampadas: 7kg cada m²      
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Tabela 17: Componentes dos cálculos para as áreas dos pilares  

P
IL
A
R
E
S
 

T
E
L
H
A
S
 

T
E
S
O
U
R
A
 

E
S
T
R
U
T
U
R
A
 D
A
 

C
O
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E
R
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U
R
A
 

C
H
A
P
A
S
 

E
S
T
A
M
P
A
D
A
S
 

F
O
R
R
O
 

T
R
E
L
IÇ
A
S
 

V
E
R
T
IC
A
IS
 

P
IS
O
 

P
A
R
C
IA
L
 

V
IG
A
M
E
N
T
O
 

T
O
T
A
L
 

K
N
 

m² kg kg m kg m² kg m² kg Quant kg m² kg m kg 

F
IL
A
 1
 1 16,20 392 155,5 11,6 119 65 455 5 32 1 54 5,0 49,75 1247,25 4,40 148 1395,25 13,68 

2 12 294 - 3,85 39 31,5 220 7,60 53,2 1 54 7,60 75,62 735,82 6,0 202 937,82 9,19 
3 14 343 - 3,85 39 36,5 255 8,76 61,30 1 54 8,76 87,00 839,30 5,8 193 1032,30 10,12 
4 18 441 155,5 11,6 119 60 420 6,0 42 1 54 6,0 59,70 1291,2 4,8 161 1452,20 14,24 

F
IL
A
 2
 5 20 490 155,5 14,4 146,80 47 329 9 63 1 54 9,0 89,55 837,85 8,1 273 1110,85 10,90 

6 15 367 - 4,75 48,40 - - 15 105 1 54 15 149,25 723,65 8,0 271 994,65 9,75 
7 22,30 546 - 4,75 48,40 - - 17 119 1 54 17 169,15 976,15 7,60 256 1232,15 12,08 
8 22,90 546 155,5 14,4 146,80 47 329 11,90 83,30 1 54 11,90 118,40 1436,15 6,70 227 1713,15 16,8 

F
IL
A
 3
 9 15,20 372 155,5 10,8 118 36 252 7,22 49 1 54 7,22 69 1069,5 5,10 193 1262,5 12,38 

10 11.39 279 - 3,60 38 - - 11,40 77 1 54 11,40 109 503 6,85 204 707 6,93 
11 13,20 323 - 3,60 38 - - 13,20 91 1 54 13,20 129 635 6,50 202 837 8,21 
12 17,00 416 155,5 10,8 118 36 252 10,67 70 1 54 10,67 99 1165,5 5,60 193 1357,5 13,31 

F
IL
A
 4
 13 20,00 490 155,5 13,9 145,50 46 322 9,20 63 1 54 9,20 89,55 1319 6,15 202 1521 14,92 

14 14,70 360 - 4,65 48,20 - - 14,65 105 1 54 14,65 149,25 716,20 7,05 256 972,2 9,53 
15 17,00 416 - 4,65 48,20 - - 17,00 119 1 54 17,00 169,15 806,2 7,5 256 1062,20 10,42 
16 21,90 536 155,5 13,9 145,50 46 322 11,90 77 1 54 11,90 109 1399 6,65 203 1602 15,71 

F
IL
A
 5
 17 18,20 445 155,5 12,9 142,20 32 224 8,15 61,30 1 54 8,15 87,00 1178,5 5,25 193 1371,5 13,45 

18 13,83 318 - 4,30 48,10 39 273 10,35 70 1 54 10,35 99 862 6,60 203 1065 10,44 
19 15,84 367 - 4,30 48,10 45 315 12,09 84 1 54 12,09 119 987,1 6,25 202 1189,10 11,66 
20 20,40 490 155,5 12,9 142,20 63 441 7,25 53,2 1 54 7,25 75,62 1411,5 5,35 193 1603,5 15,72 

(Fonte: Autora) 
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Tabela 18: Média de forças entre os pilares atuantes nas vigas  

Pilares Média Pilares (kN/m) – Cargas uniformes aplicadas nas vigas 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

01  3,0   2,30                
02   4,50   1,80               
03    2,30   2,10              
04        2,90             
05      2,75   2,8            
06       5,0   2,0           
07        2,7   2,40          
08            3,60         
09          2,60   4,55        
10           3,50   2,75       
11            2,0   3,10      
12                4,8     
13              3,26   2,26    
14               4,63   1,60   
15                2,50   1,75  
16                 2,50   2,50 
17                  3,20   
18                   5,10  
19                    2,60 
20                     

(Fonte: Autora) 
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Tabela 19: Cálculo do peso nas áreas de influência dos nós na tesoura 3 (Fonte: Autora). 

Nós Estrutura do telhado Telhas 
Total kn 

m kg m² kg 

1 3,60 36,60 3,52 86,25 118,85 1,17 
2 3,60 36,60 7,12 175,00 211,6 2,08 
3 3,60 36,60 6,96 170,00 206 2,02 
4 3,60 36,60 6,90 169,00 205,6 2,02 
5 3,60 36,60 8,12 198,00 234,6 2,3 
6 3,60 36,60 6,90 169,00 205,6 2,02 
7 3,60 36,60 6,96 170,00 206 2,02 
8 3,60 36,60 7,12 175,00 211,6 2,08 
9 3,60 36,60 3,52 86,25 118,85 1,17 

 

PESO TOTAL DA COBERTURA:  

Tesoura = 311kg 

Perfis (39kg cada) = 312kg 

Telhas (61m²) = 1.500kg 

TOTAL = 2.123 

Kg = 20,82kN / 12.22 = 2,35kN/m 

 
6.2.2. Análise das estruturas (FTOOLS) 

O FTOOLS é um programa gráfico-interativo para análise rápida do 

comportamento de estruturas. É um programa de cunho educacional para incentivar 

os alunos a entenderem o método de análise de estruturas. Para a análise das 

estruturas do chalé IOEPA, foi utilizado este recurso. Foram verificadas as forças 

atuantes nas vigas, o comportamento de uma tesoura como estrutura de cobertura, 

e a carga de uma tesoura em um tirante 

6.2.1.1. Vigas 

 As vigas analisadas foram as que compõem a fundação do edifício em 

estudo. As cargas verificadas foram consideradas como uniformes, determinando os 

esforços cortantes, momentos fletores e linhas de influência.  A seguir estão 

demonstradas as vigas de acordo com a ordem das filas determinadas pelo 

mapeamento, iniciando pelas horizontais, e depois as verticais (Figura 127-134).  
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Fila horizontal 1 

 

 

 
Figura 126: Cargas referentes à Fila horizontal 01, desenvolvidas por meio do FTOOLS (Fonte: 
Autora). (a) Esquema de cargas; (b) Esforços cortantes; (c) Momentos fletores; (d) Linhas de 
influência.  
 
Fila horizontal 2 

 

 

 

 
Figura 127: Cargas referentes à Fila horizontal 02, desenvolvidas por meio do FTOOLS (Fonte: 
Autora). (a) Esquema de cargas; (b) Esforços cortantes; (c) Momentos fletores; (d) Linhas de 
influência. 
 

a 
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Fila horizontal 3 

 

 

 
Figura 128: Cargas referentes à Fila horizontal 03, desenvolvidas por meio do FTOOLS (Fonte: 
Autora). (a) Esquema de cargas; (b) Esforços cortantes; (c) Momentos fletores; (d) Linhas de 
influência. 
 

a 

b 

c 
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Fila horizontal 4 

 

 

 
Figura 129: Cargas referentes à Fila horizontal 04, desenvolvidas por meio do FTOOLS (Fonte: 
Autora). (a) Esquema de cargas; (b) Esforços cortantes; (c) Momentos fletores; (d) Linhas de 
influência.   
 

a 

b 

c 
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Fila horizontal 5 

 

 

 

 
Figura 130: Cargas referentes à Fila horizontal 05, desenvolvidas por meio do FTOOLS (Fonte: 
Autora). (a) (a) Esquema de cargas; (b) Esforços cortantes; (c) Momentos fletores; (d) Linhas 
de influência..  
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Fila vertical 1 

 

 
Figura 131: Cargas referentes à Fila vertical 01, desenvolvidas por meio do FTOOLS (Fonte: 
Autora). (a) Esquema de cargas; (b) Esforços cortantes; (c) Momentos fletores; (d) Linhas de 
influência. 
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Fila vertical 2 

 

 

 

 
Figura 132: Cargas referentes à Fila vertical 02, desenvolvidas por meio do FTOOLS (Fonte: 
Autora). (a) Esquema de cargas; (b) Esforços cortantes; (c) Momentos fletores; (d) Linhas de 
influência. 
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Fila vertical 3 

 

 

 
Figura 133: Cargas referentes à Fila vertical 03, desenvolvidas por meio do FTOOLS (Fonte: 
Autora). (a) Esquema de cargas; (b) Esforços cortantes; (c) Momentos fletores; (d) Linhas de 
influência. 
 

a 

b 
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Fila vertical 4 

 

 

 

 
Figura 134: Cargas referentes à Fila vertical 04, desenvolvidas por meio do FTOOLS (Fonte: 
Autora). (a) Esquema de cargas; (b) Esforços cortantes; (c) Momentos fletores; (d) Linhas de 
influência. 
 
 

6.2.1.2. Tesoura  
 
 A seguir será demonstrada a análise das tesouras, em relação ao peso da 

cobertura. As cargas foram analisadas como sendo pontuais nos nós referidos e foi 

utilizada, como modelo, a tesoura da fila 3 (Figura 135). 
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Figura 135: Cargas referentes à Tesoura da Fila 03, desenvolvidas por meio do FTOOLS 
(Fonte: Autora). (a) Esforços normais; (b) Esforços cortantes; (c) Momentos fletores; (d) Linhas 
de influência.  

a 

b 

c 

d 

e 



 

 

169 
 

6.2.1.3. Cobertura  
 
 A análise a seguir refere-se à viga localizada abaixo da tesoura na fila 3. Essa 

é apenas uma amostra do comportamento geral das vigas ao peso da cobertura 

(considerada como carga uniforme). Essa análise foi necessária para determinar a 

espessura da peça necessária, que devem ser utilizados nas tesouras originais que 

podem ser reutilizadas.  

 

 

 
Figura 136: Cargas no tirante acoplado na tesoura da fila 03, desenvolvidas por meio do 
FTOOLS (Fonte: Autora). (a) Esforços normais; (b) Esforços cortantes; (c) Momentos fletores; 
(d) Linhas de influência. 
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7. DIAGNÓSTICO E DIRETRIZES 

RESTAURATIVAS EM EDIFÍCIOS 

METÁLICOS 
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O processo de restauração é outra etapa na história da edificação e, em 

termos de métodos a serem empregados, devem ser escolhidos aqueles que 

assegurem, ao máximo, a manutenção da matéria original e a durabilidade.  

Na preservação da arquitetura do ferro, deve-se ter em mente as 

características que lhe são peculiares. Entretanto, as técnicas utilizadas na 

restauração não precisam ser, necessariamente, da mesma natureza que as 

técnicas construtivas empregadas na construção da edificação, e as substituições 

devem ser executadas apenas em casos extremos.  

Contudo, os edifícios metálicos fogem do padrão restaurativo, se comparados 

com as outras modalidades construtivas. Por exemplo, para as peças em ferro, será 

preciso remover as camadas de revestimento e chegar à superfície do metal, já que 

é impossível estabilizar o processo de corrosão dos metais se estes estiverem 

revestidos. Entretanto, a restauração deve ter como objetivo restabelecer a unidade 

potencial da obra de arte, sem cometer um ato de falso artístico ou histórico, e sem 

cancelar nenhum traço da passagem da obra de arte no tempo221. Todavia, os 

edifícios metálicos não podem ser configurados totalmente nesse princípio, já que o 

ferro, como matéria principal desta modalidade de arquitetura, deve ser preservado, 

mas com sacrifício das camadas de revestimento.  

As intervenções que visam refazer a proteção de áreas afetadas pela 

corrosão são extremamente importantes, ou o edifício estará condenado à ruína. A 

arquitetura de ferro é um caso extremo em que posições “puramente 

conservativas”222 não são aplicáveis, pois não é possível estabilizar o metal em uma 

dada condição (pelo menos até agora), especialmente quando se encontra em alto 

grau de corrosão.  

Outra questão a ser considerada, em relação à arquitetura de ferro, é que a 

sua forma de degradação, a corrosão com a formação de ferrugem, é algo 

raramente apreciado do ponto de vista estético. Assim, em edifícios metálicos, é 

difícil conservar a pátina, representada pelo envelhecimento natural dos materiais, 

que, consequentemente, aumenta o grau de degradação do material em função do 

aumento da corrosão.  A retirada da pátina pode intervir na historicidade da obra223, 

                                                 
221 BRANDI, Cesare. Teoria do Restauro, p. 40. 
222 KUHL, Beatriz Mugayar, op.cit (2008), p.324. 
223 BRANDI, Cesare. op.cit., p. 46.. 



 

 

172 
 

mas, por outro lado, esta pode se configurar como uma adição na obra de arte, e em 

geral, de acordo com a instância estética, todas as adições devem ser removidas.  

Esse é o caso do chalé IOEPA, em que todos os seus componentes devem 

ser restaurados a partir da remoção das camadas de tinta que acobertam 

visualmente a ação da corrosão. Não há possibilidade de manter as marcas da 

passagem do tempo caracterizadas pela pátina, já que esta pode não ser apenas 

superficial, afetando toda a estrutura da peça. 

Devem-se levar em consideração as características climáticas de onde os 

chalés estão inseridos. O clima de Belém é tropical quente e úmido, do tipo Af 

(classificação de Köppen), apresentando variações de período chuvoso, 

caracterizando-se por chuvas intensas, favorecidas pela umidade do ar, que é 

sempre alta, com valores superiores a 80%224.   

 Não existe um período tipicamente seco, e considera-se que aquele menos 

chuvoso, que ocorre nos meses de setembro, outubro e novembro; e o mais 

chuvoso, em fevereiro, março e abril, os quais apresentam não apenas os maiores 

índices pluviométricos, mas também as chuvas com maior duração. 

 As temperaturas máximas absolutas da cidade não ultrapassam 35ºC e 

ocorrem entre 12:00 e 15:00 horas. As temperaturas mínimas absolutas ocorrem de 

madrugada, variando geralmente de 21 a 24º C. Os ventos predominantes são de E 

a NE, com intensidade maior nas horas das temperaturas máximas, em torno de 

14:00 horas. A nebulosidade é sempre alta, geralmente 6 numa escala de 0 a 10,  

sendo as nuvens uma presença praticamente constante no céu225. 

 Entre os anos de 1951 e 2005, verificou-se que a umidade relativa variou de 

82 a 90%226. Para o chalé da IOEPA isso pode ser um fator decisivo, já que foram 

observados os maiores índices de umidade durante os anos em que o chalé estava 

depositado no Bosque Rodrigues Alves, sem qualquer cuidado. Dessa forma, o 

processo corrosivo foi acelerado pela alta umidade da cidade e a falta de cuidados 

adequados com a conservação das peças metálicas (Figura 137).  

Assim, a umidade elevada de Belém deve ser levada em consideração, já que 

é o fator mais relevante em relação à corrosão atmosférica, e determinante no tempo 

                                                 
224SANJAD, Thais A. B. C. Intemperismo tropical em fachadas azulejadas de edificações 
históricas de Belém do Pará, p 188.  
225 Ibid., p 188. 
226 Ibid., p 190. 
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de umedecimento das peças, e suas consequências podem ser reduzidas por meio 

de armazenamento adequado dos componentes arquitetônicos.   

 
Figura 137: Distribuição da umidade relativa média (%) da cidade de Belém entre 1951 e 2005. 
(Fonte: SANJAD, Thais A.B.C. Intemperismo tropical em fachadas azulejadas de edificações 
históricas de Belém do Pará, p.195) 

 

7.1.  DIRETRIZES RESTAURATIVAS GERAIS: CONTROLE DA CORROSÃO  

Controlar a corrosão significa controlar a reação do metal com seu meio, de 

forma que as suas propriedades físicas e mecânicas sejam preservadas durante seu 

tempo de vida útil. A reparação dos componentes metálicos afetados por corrosão 

vai depender do tipo de anomalia apresentada e sua gravidade, e da função que 

desempenha. 

O controle da corrosão não significa apenas a limpeza da peça e a aplicação 

de revestimento de tinta sobre o metal, mas inclui todas as medidas tomadas em 

cada etapa, desde o projeto até a fabricação, instalação, e uso, estes últimos, mais 

importantes nas ações restaurativas de edifícios em ferro.   

A reparação dos danos causados pela corrosão é um processo dispendioso, 

com elevado custo de mão-de-obra, que normalmente obriga a interrupções no 

funcionamento do componente metálico, ou da utilização das construções a que este 

pertence. Por isso, a forma mais eficaz de combater a corrosão é apostar na sua 

prevenção, eliminando ou minimizando as principais causas da sua ocorrência, por 

meio da limpeza ou lavagem das superfícies afetadas por corrosão, para remoção 

de sujidade, produtos de corrosão solúveis, de revestimentos protetores 
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deteriorados, para futura aplicação de revestimentos protetores (tintas, vernizes, 

etc.) ou renovação dos revestimentos existentes. 

Outro fator que pode ser decisivo no aumento da ação de intempéries é o 

armazenamento inadequado. O armazenamento deficiente de elementos 

constituintes de um edifício antes da sua montagem, a situação da obra em 

condições de umidade prolongada, e deficiente arejamento, pode causar a corrosão 

precoce nas superfícies metálicas, danificando-as em termos estéticos e reduzindo a 

qualidade de revestimentos protetores.  

A conservação preventiva não foi realizada no chalé IOEPA, e o grau de 

degradação é elevado nos seus componentes metálicos. O armazenamento 

incorreto das peças do edifício acarretou a formação de processos de corrosão por 

aeração diferencial, pelo solo e pelo acúmulo de água. Assim, é importante a 

aplicação de algumas medidas, como227:   

• Reduzir, ao mínimo necessário, a possibilidade de frestas, principalmente em 

meios aquosos contendo eletrólitos ou oxigênio dissolvido; 

• Impedir a penetração do meio corrosivo nas frestas por meio de massas de 

vedação ou selagem; 

• Evitar frestas entre um isolante e o material metálico; 

• Evitar cantos, áreas de estagnação ou outras regiões favoráveis à 

acumulação de sólidos e líquidos; 

• Estabelecer rotina de frequente e completa limpeza de áreas metálicas 

sujeitas ao acúmulo de depósitos e incrustações;  

• Evitar o uso de madeira, ou material que fique facilmente umedecido e 

retenha água, como apoio para superfícies metálicas como chapas, tubos e 

pilares. 

Dessa forma, as peças do chalé IOEPA deverão ser armazenadas em 

ambiente pavimentado e coberto, de modo a evitar o contato com o solo e águas da 

chuva.  

Os componentes arquitetônicos deverão estar, preferencialmente, suspensos 

em armações metálicas revestidas ou poliméricas, para evitar a corrosão pelos 

solos. Tais armações também devem ser utilizadas para prevenir a corrosão por 

                                                 
227 GENTIL, Vicente, op.cit., p. 127. 
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aeração diferencial, de modo que as peças do chalé fiquem separadas e não 

diretamente umas sobre as outras.  

Entretanto, as armações metálicas podem causar a formação de pilhas 

galvânicas, que deve ser evitada com as seguintes medidas228: 

• Uso de inibidores de corrosão; 

• Isolamento elétrico dos materiais de nobreza diferentes com o uso de 

isolantes; 

• Aplicação de revestimentos protetores, como a pintura; 

• Proteção catódica, com uso de IVC (inibidores voláteis de corrosão); 

• Uso de materiais de nobrezas próximas.  

 O armazenamento dos elementos arquitetônicos do chalé deverá seguir as 

medidas descritas anteriormente, antes e durante a aplicação dos processos de 

controle da corrosão e restaurativos, para evitar maiores danos nos componentes do 

edifício.  

7.1.1. Limpeza e preparo de superfícies   

 
Para receber revestimento, as peças do chalé IOEPA devem estar em 

condições apropriadas, e para isso, um ou mais processos de limpeza devem ser 

empregados para a remoção de contaminantes superficiais e de produtos de 

corrosão. 

A escolha dos processos de limpeza, e a ordem na qual devem ser executa-

dos, dependem da condição do substrato, do processo de revestimento e da 

finalidade de uso do objeto revestido.  

No caso do chalé IOEPA, as superfícies dos componentes arquitetônicos 

contêm produtos de corrosão que foram originados durante anos de ausência de 

conservação, e devem ser removidos completamente para que o revestimento a ser 

aplicado em toda a sua extensão seja eficiente.  

A melhor forma de remoção dos produtos de corrosão das peças estruturais 

do chalé é a limpeza com jato abrasivo. O jateamento abrasivo remove tanto as 

sujeiras orgânicas quanto as inorgânicas. É um método eficiente, versátil, que pode 

ser usado em fábricas ou no canteiro de obras. Além disso, proporciona uma 

rugosidade que favorece a aderência da tinta.   

                                                 
228 GENTIL, Vicente, op.cit., p. 133. 



 

 

176 
 

A limpeza com jato abrasivo tem, como base, a remoção das camadas de 

impurezas pela força de um jato de abrasivo e que, se bem conduzido, deixa a 

superfície do metal adequadamente limpa para receber o revestimento. Os abrasivos 

podem ser aplicados pela pressão de um jato de ar comprimido ou por bombas 

centrífugas, trabalhando em pressões de 5 a 6atm229.  

O jateamento de grãos consiste em desbastar a superfície com grão usando 

um bico através do qual uma mistura de grãos é liberada. O tamanho do grão de-

pende do material, do substrato a ser tratado e da pressão do ar. Os abrasivos mais 

usados são a areia seca, a areia molhada, a alumina, a limalha e a granalha de aço 

ou ferro. Para o chalé, sugere-se que seja usada a granalha de aço como abrasivo.  

O jateamento, entretanto, não é recomendável para peças de seções finas e 

muito reduzidas, como no caso chapas, telhas e calhas, que possuam perda de 

espessura devido à corrosão. Nesse caso, a limpeza deverá feita com lixas por 

processo semi-automático e automático, com utilização de ferramentas movidas a 

eletricidade ou ar comprimido. 

         
Figura 138: (a) Equipamento para jateamento abrasivo (Fonte: www.microesfera.com.br); (b) 
abrasivo de granalha de aço (Fonte: www.microesfera.com.br); (c) Utilização do equipamento 
(Fonte: http://www.wbspinturas.com.br/) 

A superfície exposta está sujeita a oxidação rápida. Por isso, é recomendada 

a pintura imediatamente após a limpeza, no máximo de 2 a 4 horas em ambientes 

úmidos230.  

 

 

 

                                                 
229 FURTADO, Paulo. Pinturas anticorrosivas dos metais, p. 138. 
230 Ibid., p.139.  
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7.1.2. Aplicação de Revestimentos  

Os revestimentos provêem proteção por meio da aplicação sobre a superfície 

do metal a ser protegido. No caso do chalé IOEPA, sugere-se utilizar a tinta231, 

geralmente considerada um revestimento líquido aplicado na superfície, que seca e 

cura para formar uma película protetora e agradável esteticamente.  

A espessura da película pode variar de umas poucas centenas de microns até 

cerca de 5 ou 6 mm. A película de tinta inibe a corrosão suprimindo a reação 

catódica, a reação anódica232 ou aumentando a resistência do eletrólito, e também 

atua como barreira para impedir a passagem de elétrons, água e oxigênio233. 

Na maioria das vezes, são formuladas várias tintas diferentes entre si que, 

aplicadas em demãos sucessivas, formam um sistema com propriedades 

características bem definidas. De acordo com a finalidade de sua aplicação, as tintas 

são classificadas em: tinta de fundo ou primers, tintas intermediárias e tintas de 

acabamento.  

A primeira camada de tinta aplicada ao substrato é a tinta de fundo ou primer, 

e suas funções básicas são prover adesão e proteção adequadas. Na sua 

formulação são incluídos pigmentos ativos como o cromato de zinco, zarcão ou 

pigmentos que atuam como ânodo de sacrifício, como o zinco. 

Já o segundo revestimento ou tinta de acabamento deve possuir cor de 

acordo com o aspecto desejado. Devem proporcionar maior impermeabilidade e 

aumentar a espessura do sistema de pintura. Além disso, devem fornecer uma 

                                                 
231 A tinta consiste de vários componentes: o veículo (óleos naturais ou sintéticos), o pigmento, 
aditivos especiais de vários tipos, e na maioria dos casos, um solvente (ou água) que evapora logo 
após a aplicação da tinta. Os pigmentos reforçam a película estruturalmente, provendo cor, 
opacidade e ajudam na proteção do substrato.  Os pigmentos são pós secos, dispersos na tinta, e va-
riam de compostos minerais naturais a compostos orgânicos. São subdivididos em pigmentos para 
tintas primárias, pigmentos de cor, dilatantes e pós metálicos. Em tintas primárias (tintas de fundo, ou 
"primer") os principais pigmentos são: chumbo vermelho, cromato de zinco, e plumbato de cálcio.  
232 Reação anódica: reação de eletrodo equivalente a uma transferência de carga positiva de 
condutor eletrônico para o eletrólito. A corrente entra no eletrólito a partir do condutor eletrônico. Uma 
reação anódica é um processo de oxidação. Um exemplo em corrosão é: M → Mn+ + ne- 
233 A passivação anódica pode ser obtida se o pigmento contiver um inibidor solúvel ou se ele reagir 
com outros constituintes da tinta para formar um inibidor. Carbonato ou sulfato de chumbo, chumbo 
vermelho e óxido de zinco formam sabões de chumbo ou zinco que degradam formando substancias 
inibidoras. Outro pigmento inibidor solúvel importante é o cromato de zinco que torna a água não 
corrosiva para o substrato. Tintas que não contem pigmentos inibidores podem proteger metais por 
terem alta resistência iônica a íons como cloretos e hidróxidos. A corrosão do substrato pode também 
ser inibida aumentando o caminho de difusão para os íons agressivos do meio através da película de 
tinta o que pode ser conseguido usando-se pigmentos escamosos como pó de alumínio. 
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película elástica, e constituir um acréscimo de resistência aos agentes químicos e a 

umidade234.  

As tintas de acabamento são formuladas, especialmente, para a aplicação 

como última demão do sistema, e devem demonstrar boa resistência às intempéries 

ou aos meios corrosivos, e serem impermeáveis. Essa última camada define a cor 

desejada e o aspecto final das peças metálicas.  

Os revestimentos aplicados devem ser compatíveis, e em muitos casos, 

revestimentos intermediários são usados dependendo dos requerimentos 

específicos da natureza dos revestimentos de fundo e de acabamento. 

 Dessa forma, o sistema de pintura das peças do chalé será composto pelo, 

primer235 com uma demão de 40 micra de espessura de película seca, em tinta à 

base de zinco, tipo INTERVINC 12 ou equivalente, seguida de uma demão em tinta 

epóxi236 poliamida bi-componente, com 120 micra de espessura de película seca, 

tipo INTERSEAL 670HRS, ou equivalente.  

 O acabamento deverá ser feito com uma demão de 50 micra de espessura de 

película seca em tinta poliuretânica237 acrílica bi-componente tipo INTERTHANE 

990, ou equivalente, com a cor desejada.   

 A aplicação das camadas de tinta deve ser realizada por meio da pintura com 

pistola, também conhecido como pulverização ou spray. É um processo muito usado 

há mais de 60 anos, e hoje existe uma tecnologia altamente desenvolvida, com uma 

linha de equipamentos e acessórios bastante sofisticada, para permitir ótima 

aplicação dos mais variados tipos de tinta238.  

 Esse processo consiste em aplicar a tinta impelindo-a de um reservatório, por 

meio de ar comprimido, para uma pistola, que, por meio do cabeçote, o jato de tinta 

pulveriza por meio de uma capa de ar, formando um leque orientado, e com suas 

dimensões bem controladas para permitir um espalhamento conveniente239.  

 Outro método indicado é a deposição por aspersão térmica, que consiste em 

um grupo de processos nos quais partículas de materiais para revestimentos, 

                                                 
234 FURTADO, Paulo, op.cit, p.172.  
235 Para a aplicação, utilizar agente de cura apropriado, como o isocianeto (RAMANATHAN, 2007).  
236 A camada de epóxi deverá conter partículas de zinco para maior resistência à corrosão 
(FURTADO, 2010).  
237 A tinta deve ser de resina de poliuretano, já que este elemento não sofre rapidamente efeito de 
intempéries (FURTADO, 2010).  
238 FURTADO, Paulo, op.cit, p.188.  
239 Ibid., p.188.  
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metálicos ou não metálicos, são depositadas sobre uma superfície previamente 

preparada, para formar um revestimento. O calor necessário para a operação é 

gerado numa pistola de metalização e pode vir da queima de um gás combustível 

através do processo por chama a gás (flame spray) (Figura 139a) ou por um arco 

elétrico (arc spray) (Figura 139b).  

 O pó do material a ser depositado é injetado em uma câmara e atinge a 

superfície a ser revestida com alta velocidade e temperatura, formando assim uma 

camada com menor porosidade, alta dureza, boa aderência e baixa rugosidade. 

Como a energia é proveniente da queima de gases, a camada formada por eles 

contém óxidos em sua estrutura. As propriedades dos revestimentos depositados 

dependem de fatores como porosidade, coesão entre as partículas e adesão ao 

substrato. Já a densidade da camada depositada dependerá do tipo do material, do 

método de deposição e das condições de aspersão240. 

       

Figura 139: Formas de aplicação das partículas de revestimento por aspersão térmica (a) 
Flame spray; (b) Arc spray. Fonte: http://www.metalica.com.br/  
 

7.1.3. Escolha da cor 

Os revestimentos externos de um edifício são o “órgão de choque”241 em 

relação ao ambiente, sendo suscetível à ação do intemperismo242. Dessa forma, os 

materiais externos estão sujeitos a várias formas de degradação que devem ser 

amenizadas. Por outro, são também testemunhos privilegiados do decorrer da 

história, adquirindo valores figurativos, muitas vezes positivos, que não podem ser 

desprezados.  

A cor é tema da grande relevância, importante para entender e valorizar a 

articulação dos elementos, o ritmo das fachadas e dos espaços internos, é 

fundamental na percepção que se tem da volumetria do edifício, sendo determinada 

                                                 
240 MACEDO, D.T de et all. Avaliação de revestimentos produzidos por aspersão térmica em 
substrato da liga de alumínio 7075 – T3. 17º CBECIMat - Congresso Brasileiro de Engenharia e 
Ciência dos Materiais, pg. 5995. 
241 KUHL, Beatriz Mugayar, op.cit. (2008), p. 232.  
242 Intemperismo: conjunto de fenômenos físicos e químicos que levam à degradação e o 
enfraquecimento dos materiais.  
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segundo uma lógica compositiva que não deve ser tratada de modo aleatório. Se o 

objetivo da restauração é facilitar e valorizar a leitura de dado monumento, trata-se 

de fazer nova composição que cumpra essa função, através do ato criativo 

fundamentado243. Não é livre e arbitrária sobreposição de tinta.  

Para o chalé IOEPA, fez-se o estudo da pintura existente, que permitiu a 

definição do colorido original, baseadas nas análises de microscopia ótica e na 

observação das peças em bom estado de conservação que ainda possuem camada 

pictórica.  

 
7.2. DIAGNÓSTICO E PROPOSTA RESTAURATIVA ESPECÍFICA 

 
Ainda que todas as peças devam passar por limpeza e aplicação de 

revestimento, existem danos característicos identificados nos elementos 

arquitetônicos que devem passar por tratamento restaurativo específico.  

Neste item serão explicados as patologias e os tratamentos específicos 

necessários para as peças do chalé IOEPA, classificadas em quatro grupos de 

acordo com as suas funções e tipo de procedimento restaurativo a ser realizado: 

peças delgadas, peças de junção, peças ornamentais e peças estruturais (Tabela 

20).    

7.2.1. Peças delgadas 

As peças delgadas são representadas pelas telhas, vedações, calhas e 

cumeeiras. Essas são as peças que apresentam menor espessura dentre as demais 

e exercem função de vedação, cobertura e escoamento de águas pluviais.  

Dentre as peças delgadas, as chapas estampadas, além da corrosão, 

também apresentam escamação nas extremidades, causada pela fragilidade do 

material em decorrência do processo de corrosão; deformações causadas pelo 

armazenamento incorreto e vandalismo, seja na desmontagem do chalé, seja no 

remanejamento das peças; lacunas devido ao processo de corrosão crescente e, 

também, provavelmente ocorridas durante a desmontagem do edifício; e fissuras, 

localizadas majoritariamente nas áreas de encaixe, provavelmente ocorridas no 

desmonte do chalé (Figura 140).  

                                                 
243 KUHL, Beatriz Mugayar, op. cit. (2008), p. 237.  
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Figura 140: Chapas estampadas do chalé IOEPA (Fonte: Autora): (a) e (b) Chapas com 
escamação ; (c) e (d) Chapas com deformação devido ao armazenamento inadequado; (e) 
Chapa com lacuna pela ação de intempéries; (f) Chapa com lacuna causada pela ação humana; 
(g, h) Chapas com fissura devido à ação humana.  
 

As calhas e telhas apresentam deformações, seja por vandalismo ou 

armazenamento incorreto; e lacunas devido ao processo crescente de corrosão 

(Figura 141). 

         
Figura 141: Calhas e telhas do chalé IOEPA (Fonte: Autora): (a) Calha com deformação devido 
ao armazenamento inadequado; (b) e (c) Calhas com lacunas devido à ação de intempéries; (d) 
e (e): Telhas com lacunas devido à ação de intempéries. 
 
Proposta restaurativa  

Para garantir a salvaguarda do edifício, as peças delgadas deverão ser 

reintegradas, em caso de lacunas e, quando necessária, deve ser feita a confecção 

de réplicas.  

As lacunas deverão ser reintegradas com massa epóxi, fibra de vidro ou 

soldadas (com material baseado na liga metálica encontrada nos ensaios 

laboratoriais), a depender do caso. As peças que ainda se encontram rebitadas às 

outras deverão ser separadas para serem restauradas (Figura 142).  
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Figura 142: (a) e (b) Chapas estampadas que não poderão ser reutilizadas, já que apresentam 
nível de corrosão bastante elevado, perda de material e espessura (Fonte: Autora); (c) e (d) 
Chapas estampadas que devem ser separadas para passarem por processo restaurativo 
(Fonte: Autora).   

As réplicas serão utilizadas para completar o número de peças necessário 

para a sua remontagem, e para substituir aquelas que não puderem ser reutilizadas 

devido ao elevado grau de corrosão, fragilidade, e grandes áreas de lacuna, que 

acabam por interferir na sua atuação no chalé, quando montado.  

Para as telhas, calhas e cumeeiras, deverão ser confeccionadas réplicas em 

ferro, seguindo a mesma liga encontrada das análises laboratoriais. Para as chapas 

estampadas (vedações) deverá ser empregada a fibra de vidro reforçada resina de 

poliéster.  

A reprodução de peças de ferro fundido não é complexa. Entretanto, deve-se 

levar em conta que o ferro fundido diminui de volume e o molde deve ser 

confeccionado com dimensões levando em consideração a retração do ferro. 

Outra opção para as vedações é o concreto reforçado com fibra de vidro 

(Glassfiber-Reinforced Concrete), semelhante à fibra de vidro. É um material leve e 

pode ser moldado diretamente das peças originais, pois sua redução de volume é 

muito pequena. Se usado em contato direto com o ferro pode causar corrosão. 

Dessa forma, as peças metálicas deverão passar por aplicação de revestimento 

protetor à base de zinco ou cobre.   

Em relação à distinção entre o material novo e o antigo, esta deverá ser feita 

respeitando princípio da distinguibilidade244. A intervenção restaurativa não deve ser 

dissimulada ou mimética, o que acabaria por transformar a obra em um falso registro 

histórico245. Dessa forma, as réplicas deverão ser marcadas e datadas com solda ou 

gravação, identificando a época da intervenção (Figura 143).   

                                                 
244 BRANDI, Cesare. op.cit., p.28. 
245 Ibid., p. 30. 
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Figura 143: Peças passíveis de reutilização (Fonte: Autora): Chapa com lacuna devido a 
vandalismo (a), e em bom estado de conservação, necessitando apenas de limpeza e pintura 
(b); (c) Chapa com lacunas, passível de reutilização por meio de soldagem reconstituição de 
lacunas; (d) Chapa com camada de pintura, que deve ser removida, e posteriormente 
repintada; (e) Telha com camada pictórica e lacunas, passível de reutilização a partir do 
processo de limpeza, reconstituição da forma e pintura. 

7.2.2. Peças de junção  

As peças de junção são representadas no chalé IOEPA pelos rebites e perfis 

que fazem a união entre as chapas estampadas. 

Não será possível o reaproveitamento dos rebites do chalé IOEPA, já que 

grande parte está bastante degradada, com presença de corrosão e lacunas, ou não 

foi encontrada durante o levantamento. Já os perfis, estes se encontram, em sua 

maioria, com camadas de corrosão em toda sua extensão, fraturados (Figura 144).  

    
Figura 144: (a) Perfis (Fonte: Autora); (b) Rebite em chapa estampada (Fonte: Autora). 

 
Proposta restaurativa 

Para as peças faltantes, deverão ser confeccionadas réplicas, obedecendo à 

forma das peças originais e à liga metálica encontrada nos ensaios laboratoriais, e 

estas deverão ser devidamente identificadas. Em relação aos perfis fraturados, estes 

devem ser soldados para reintegrar a sua forma e função, e passar por processo de 

reintegração e/ou reforço, quando necessário.  

a 

b 

c 

d 

e 

a b 



 

 

184 
 

7.2.3. Peças ornamentais 

As peças ornamentais são representadas pelos condutores pluviais, grades 

ornamentais e guarda-corpo. Apesar de exercerem funções além das decorativas, os 

condutores pluviais e os guarda-corpos possuem apelo estético significativo.  

As peças ornamentais, em sua totalidade apresentam processo crescente de 

corrosão, e muitas peças faltantes. As grades ornamentais também mostram 

deformações causadas pelo armazenamento não adequado, ao passo que os 

guarda-corpos e calhas ornamentais exibem lacunas (Figura 145).   

    
Figura 145: (a) guarda-corpo (Fonte: Autora); (b) grades decorativas (Foto: Autora); (c) parte da 
calha ornamentada da fábrica McFarlane’s (Fonte: Autora).  
 
Proposta restaurativa  

No caso de peças faltantes, as réplicas deverão ser utilizadas para completar 

o número necessário para a remontagem do edifício, e devem ser reproduzidas em 

ferro (características baseadas na liga metálica encontrada nos ensaios 

laboratoriais). Estas ainda serão marcadas e datadas, identificando a época da 

intervenção. 

As lacunas deverão ser reintegradas com material baseado na liga metálica 

encontrada nos ensaios laboratoriais. Os condutores pluviais e os guarda-corpos 

que se encontram desmontados ou fissurados deverão ser soldados para reintegrar 

a sua unidade. Para as peças faltantes, réplicas serão confeccionadas de acordo 

com o material encontrado nos ensaios laboratoriais. 

Em relação às grades ornamentais, os blocos que as compõem estão 

desmontados. Dessa forma, as peças que não estão juntas deverão ser unidas com 

a utilização de rebites novos, compostos do mesmo material dos ornamentos. As 

grades, que se encontram montadas e apresentam deformações, deverão ser 

reestruturadas manualmente (martelagem) (Figura 146).  
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Figura 146: Peças ornamentais com danos (Fonte: Autora): (a) Grade ornamental deformada, 
que deve ser reestruturada; (b) Peças ornamentais que devem ser unidas, segundo os 
registros originais do edifício; (c) Peças das calhas que devem ser reconstituídas segundo 
registros originais da fábrica McFarlane’s; (d) Guarda-corpo que deve ser reconstituído 
segundo modelo original.  

7.2.4. Peças Estruturais  

As peças estruturais são representadas pelos pilares, treliças, vigas, tesouras, 

estruturas do telhado (terças e caibros) e mãos-francesas (Figura 147).  

     

     
Figura 147: Peças estruturais (Fonte: Autora): (a) Pilares; (b) Treliças; (c) Vigas; (d) Tesoura; 
(e) Trilhos; (f) Mãos-francesas. 
 

As peças estruturais, em sua totalidade, apresentam processo crescente de 

corrosão. Grande parte das peças também mostra lacunas, perda de espessura, 

escamação e fraturas, e em alguns pilares foram encontradas intervenções 

inadequadas (Figura 148).  
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Figura 148: Peças estruturais com danos (Fonte: Autora): (a) Pilar com lacunas na extremidade 
superior; (b) Pilar com lacunas no corpo central; (c) Pilar com lacunas na base; (d) Viga com 
escamação (Fonte: Autora); (e) Tesoura com escamação; (f) e (g) Treliça com fratura.   
 

Proposta restaurativa  

As lacunas deverão ser reintegradas com material baseado na liga metálica 

encontrada nos ensaios laboratoriais. As que se encontram desmembradas, mas em 

bom grau de conservação, deverão ser reintegradas por meio de rebites, e as 

intervenções inadequadas presentes nas peças deverão ser removidas (Figura 149).   

  
Figura 149: (a) Viga que deverá ser restaurada e reintegrada por meio de rebites (Fonte: 
Autora); (b) Pilar que deverá ser restaurado e passar por remoção de integrações inadequadas 
(Fonte: Autora). 

Grande parte das estruturas do chalé IOEPA está bastante degradada, seja 

pela atuação da corrosão, por fraturas ou lacunas, entretanto, deve-se procurar 

salvar, ainda, dentro dos limites do possível e do razoável, a própria matéria original 

recuperando sua capacidade de resistência (Figura 150).  

A estrutura de um edifício histórico dever ser mantida quando tenha dado 

provas de fiabilidade e quando os problemas que, eventualmente, aparecem tenham 

causas acidentais. No entanto, em casos nos quais a estrutura se mostrou 

inadequada e alterações sejam indispensáveis, é preciso, quando possível, fazer 
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intervenções que complementem a estrutura primitiva, através de reforços que a 

tornem conveniente, e não alterações que desnaturem seu caráter original246. 

   
Figura 150: (a) e (b) Peças estruturais fragilizadas que precisarão de reforço (Fonte: Autora). 

 
Em alguns casos, para conservar a edificação, é necessário que se apliquem 

reforços estruturais às peças originais. Dessa forma, a função portante da estrutura 

passa a ser elemento ornamental, mas, ainda assim mantendo a unidade do edifício 

em relação a sua originalidade. A manutenção da estrutura, ainda que degradada, 

deve ser resguardada e considerada em um projeto de restauro.  

Os resultados gerados pelos cálculos das estruturas demonstraram as cargas 

atuantes no edifício para balizar futuras intervenções, e as estruturas calculadas 

foram consideradas como se estivessem em boas condições de conservação. 

Todavia, a maioria das peças estruturais contêm algum grau de corrosão e perda de 

material, de modo geral, será necessária a intervenção estrutural nas peças do 

chalé.  

Onde existem falhas ou lacunas, e é possível manter a peça original, é 

sempre preferível repará-la. Massas à base de partículas de aço ou ferro associadas 

às resinas epóxi podem ser empregadas para completar partes faltantes e preencher 

pequenas cavidades. Esses compostos podem ser empregados para o ferro fundido, 

quando o material original for ainda eficiente estruturalmente247.   

Normalmente, os reparos são feitos com a adição de chapas para 

restabelecer sua capacidade estrutural, após a prévia preparação da superfície das 

peças originais. Nos casos em que a estrutura não puder mais exercer sua função, 

esta será mantida, mas serão acrescidos reforços estruturais.  

Se a corrosão estiver muito avançada e não houver possibilidade de 

reutilização da peça, não restará alternativa senão a substituição. Pode-se recorrer 

tanto a réplicas feitas segundo o material encontrado nos ensaios laboratoriais, ou 

                                                 
246 KUHL, Beatriz Mugayar, op. cit. (2008), p. 327. 
247 Id., op. cit. (1998), p. 264.  
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com aços modernos248 compatíveis, que tenham características físicas e químicas 

mais próximas do material original, com características encontradas nos ensaios 

laboratoriais. As réplicas deverão ser marcadas para serem diferenciadas dos 

materiais originais.  

 Para as peças que foram desmontadas ou encontram-se fraturadas, mas que 

ainda são passíveis de remontagem para formarem uma peça estrutural, como as 

tesouras, caibros e terças, pode-se usar do artifício da solda, recuperando a unidade 

da peça. Entretanto, nem sempre é possível recuperar a sua função estrutural inicial 

por meio da solda. Assim, também é necessário utilizar-se de esforços estruturais 

(Figura 151).  

   
Figura 151: (a) e (b) Tesouras desmembradas que deverão ser reintegradas (Fonte: Autora).  

 
 No caso das vigas que possuem condições de serem reaproveitadas, já que 

não apresentam lacunas, apenas produtos de corrosão, deverão receber apoios 

estruturais, que podem ser vigas de aço-carbono, compostas por chapas de 

dimensões a depender da necessidade de reforço. 

As chapas de aços-carbono, do tipo A-36249, possuem propriedades 

mecânicas de f = 250 MPa, adequadas para o tipo de intervenção proposta.  

Os pilares passíveis de reutilização e as treliças deverão ser submetidos aos 

mesmos procedimentos das vigas e tesouras, assim como o mesmo material para 

reforço, mas com dimensões diferenciadas. Os reforços deverão ser do tipo barra 

chata de dimensões variáveis (de acordo com a plasticidade da peça). Embora os 

reforços de contraventamento sejam mais eficazes, os reforços em formato de barra 

são mais discretos e podem ser dimensionados para intervir, o mínimo possível, na 

leitura do componente arquitetônico (Figura 152).  

Vale ressaltar que todos os reforços em aço deverão ser revestidos para que 

não ocorra corrosão galvânica, ou, ainda, realizar consulta à uma série galvânica, 

                                                 
248 KUHL (2008) sugere a utilização de aços tipo Corten ou Cos-ar-cor.  
249 Considerando a classificação de Pfeil (2009). 
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para análises mais aprofundadas acerca da possibilidade do aparecimento de áreas 

corroídas.  

  

 
 
 
 
 
 

 

Figura 152: Exemplo de proposta de reforço estrutural em pilar (Fonte: Autora): (a) Pilar na 
forma original; (b) Pilar com reforço estrutural em perfil de barra de aço dobrada; (c) Detalhe 
da localização das barras de aço.  
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Tabela 20: Propostas restaurativas para as peças do chalé IOEPA, segundo suas características físicas. 
PEÇA PROPOSTA RESTAURATIVA (PEÇAS EXISTENTES) RÉPLICAS 

P
E
Ç
A
S
 D
E
L
G
A
D
A
S
 Telhas 

Limpeza, proteção e aplicação de revestimento. As lacunas deverão ser reintegradas com massa 
epóxi, fibra de vidro ou soldadas (com material baseado na liga metálica encontrada nos ensaios 
laboratoriais), a depender do caso. Implantação de isolamento acústico em lã de rocha ou lã de 
vidro.  

Confecção de réplicas 
baseadas na liga metálica 
encontrada nos ensaios 
laboratoriais. 

Vedações 
Limpeza, proteção e aplicação de revestimento. As lacunas deverão ser reintegradas com massa 
epóxi, fibra de vidro ou soldadas (com material baseado na liga metálica encontrada nos ensaios 
laboratoriais), a depender do caso. Separar as peças para processo restaurativo.  

Confecção de réplicas com 
resina de poliéster, 
reforçada com  fibra de 
vidro.  

Cumeeiras Limpeza, proteção e aplicação de revestimento. 

Réplicas baseadas na liga 
metálica encontrada nos 
ensaios laboratoriais. 
 

Calhas 
Limpeza, proteção e aplicação de revestimento. As lacunas deverão ser reintegradas com massa 
epóxi, fibra de vidro ou soldadas (com material baseado na liga metálica encontrada nos ensaios 
laboratoriais), a depender do caso. 

P
E
Ç
A
S
 D
E
 

J
U
N
Ç
Ã
O
 

Perfis  
Limpeza, proteção e aplicação de revestimento. As peças existentes deverão ser soldadas para 
reintegrar sua forma, e deverão ser reforçadas estruturalmente. 

Rebites 
Serão substituídos, no caso de ocorrência de fratura, alto grau de corrosão, ou por peças não 
encontradas.  

P
E
Ç
A
S
 

E
S
T
R
U
T
U
R
A
IS
 Tesouras 

Limpeza, proteção e aplicação de revestimento. As peças que compõem as tesouras deverão ser 
soldadas, para reintegrar sua forma, e deverão ser reforçadas estruturalmente.  

Confecção de réplicas 
baseadas na liga metálica 
encontrada nos ensaios 
laboratoriais. 
  

Treliças 
Caibros 
Vigas  

Pilares 
Limpeza, proteção e aplicação de revestimento. As lacunas deverão ser reintegradas com massa 
epóxi, fibra de vidro ou soldadas (com material baseado na liga metálica encontrada nos ensaios 
laboratoriais), e deverão ser reforçadas estruturalmente. 

P
E
Ç
A
S
 

O
R
N
A
M
E
N
T
A
IS
 Grades 

ornamentais 
Limpeza, proteção e aplicação de revestimento. As peças que foram desmontadas deverão ser 
unidas com rebites novos.  

Calhas 
ornamentais Limpeza, proteção e aplicação de revestimento. Os elementos arquitetônicos desmontados 

deverão ser soldados para reintegrar sua forma.  Guarda-corpo 
Corrimãos 

Degraus (escada) 
Peças não encontradas no levantamento físico-cadastral.  Réplicas em madeira, 

seguindo o modelo original.  ESQUADRIAS 

(Fonte: Autora)
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 A importância do patrimônio edificado em ferro como manifestação artística e 

histórica existente no Brasil induz à necessidade de constantes pesquisas voltadas 

para a conservação deste material, em virtude do mesmo se encontrar, em alguns 

casos, sofrendo violento processo de degradação e destruição.   

 A pesquisa desenvolvida atingiu os resultados esperados, e pode ser utilizada 

como base para trabalhos futuros, em diversos edifícios metálicos. Por meio da 

aplicação da metodologia proposta, foi possível concluir que a remontagem do chalé 

IOEPA é possível, ainda que seus componentes arquitetônicos estejam em 

crescente grau de degradação. Já que o estudo se mostrou hábil, em um edifício 

desmontado e em risco de desaparecimento, torna-se possível a aplicação deste em 

outras construções metálicas, montadas ou desmontadas.  

 A metodologia utilizada baseou-se em universo de fatores necessários à 

conservação do ferro, o qual envolve a documentação de todos os componentes 

arquitetônicos e o restauro da matéria-prima, assim como controle de agentes de 

degradação (Figura 153).  

 

SUBSÍDIOS DOCUMENTAIS  

O estudo realizado gerou subsídios gráficos para auxiliar na remontagem do 

chalé IOEPA, e se mostrou viável no que se refere à sua reconstituição. Por meio 

das novas tecnologias, especialmente as tecnologias CAD, foi possível demonstrar, 

ainda que virtualmente, que o chalé IOEPA é passível de restauração e futura 

reutilização, empregando grande parte das suas peças, especialmente as que ainda 

permanecem em bom estado de conservação.  

Para a reconstrução virtual foi necessário angariar diversas informações, 

dentre históricas, iconográficas e bibliográficas, além do desenvolvimento do 

levantamento físico-cadastral atualizado, que forneceu as informações necessárias 

acerca de dimensões de peças e do seu estado de conservação. O processamento 

das informações teve o AutoCAD como ferramenta principal, aliado aos mecanismos 

de cadastro tradicional, como a medição direta.  

A tecnologia CAD foi imprescindível para a reconstituição virtual do edifício, já 

que foi capaz de: 

• Promover subsídios para avaliar e interpretar o edifício em diversas 

perspectivas, auxiliando na leitura e compreensão do edifício;  
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• Desenvolver um modelo preciso, que poderá ser utilizado como 

ferramenta para futura remontagem e na decisão acerca de processos 

restaurativos; 

• Possibilitar mudanças no modelo virtual, quando for necessário, com 

maior facilidade. No caso do modelo tridimensional do chalé, é 

possível reorganizar as chapas de vedação sem interferir no restante 

da estrutura; 

• Otimizar o tempo de trabalho, já que os modelos geométricos digitais, 

em relação aos modelos físicos, exigem menos trabalho manual, 

menor quantidade de materiais para sua execução e menos pessoas 

trabalhando no mesmo modelo.  

 

SUBSÍDIOS LABORATORIAIS 

 A tecnologia da conservação e da restauração, como por exemplo, no caso 

do chalé IOEPA, pode devolver ao objeto, muito desvalorizado há anos, a condição 

de importância do contexto histórico-cultural. Os estudos na área tecnológica estão 

na busca de soluções e materiais mais resistentes com objetivo de devolver também 

a funcionalidade e as características marcantes do sistema construtivo.  Os ensaios 

laboratoriais foram de grande importância na determinação da composição da liga 

metálica para auxiliar no diagnóstico e tratamento de patologias, verificando a 

composição e o avanço dos produtos corrosivos frente ao metal original; e na 

caracterização das camadas de revestimento para determinar a técnica de proteção 

adequada, que com o avanço da tecnologia pode ser melhorada.  

 

Ferro 

 A parte metálica de grande parcela das amostras fabricadas pela Forges 

d’Aiseau, segundo os resultados das análises de MEV, apresenta reflexão de Fe, e 

traços de C, S, Mn, Mg, Al, Si e Pb. Nesse contexto, a composição química 

relacionada à presença de grafita, identificada na caracterização física, confirma que 

se trata de ferro fundido. A presença de traços de outros elementos, além do ferro, 

indica aqueles que não foram descartados durante a fundição, mas, ainda assim, 

garantem propriedades características para a liga metálica. Para os pilares, estes 
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foram identificados como sendo de ferro fundido nodular, já que apresentam a grafita 

em forma de nódulos.  

 Para os elementos arquitetônicos provenientes da fábrica McFarlane’s, 

também identificados como sendo de ferro fundido, foi possível observar claramente 

a estrutura da grafita (veios), caracterizando o ferro fundido cinzento. Já para as 

grades ornamentais fabricadas pela Forges D’Aiseau, estas foram identificadas 

como sendo de ferro fundido maleável, já que apresentaram nódulos irregulares de 

acordo com as imagens de MEV.  

 Dessa forma, o chalé IOEPA possui três ligas de ferro diferentes: as peças 

estruturais, provenientes da Forges d’Aiseau, são de ferro fundido nodular; as peças 

ornamentais, também da fábrica belga já referida, são de ferro fundido maleável; e 

as peças provenientes da produção inglesa da McFarlane’s, e o restante das peças 

da Forges são de ferro fundido cinzento.  

 As amostras, em sua totalidade, apresentam camadas corroídas associadas 

ao ferro. Essas camadas sofrem destacamento do material, devido à sua fragilidade 

e perda de unidade, quando comparadas à parte sadia da amostra. Visualmente, as 

peças apresentam características de corrosão uniforme, entretanto, ao analisar as 

imagens de MEV, foi possível perceber que a camada corroída adentra o material 

sadio de forma diferenciada, causando danos que não são visíveis a olho nu.   

 Em algumas amostras ainda foi possível observar os diferentes níveis de 

corrosão. A camada mais próxima do metal sadio é mais concisa e menos granulada 

que a camada mais externa, que já sofre destacamento, perda de material e 

apresenta grãos desagregados. Segundo as análises, os grãos são, em grande 

parte, formados por Si e Ba, que são elementos presentes frequentemente nos 

minérios de ferro.  

 

Camadas de revestimento  

Por meio da microscopia ótica foi possível observar que as amostras 

analisadas, em sua totalidade, apresentaram camadas na cor bege em diversas 

áreas, e rosa (com variações de tonalidade) nos limites das amostras, e em alguns 

casos, entre as camadas localizadas no meio da seção. No primeiro caso, estas 

podem ser identificadas como a coloração da camada pictórica, e no segundo, como 

extrato corroído, já que são acompanhadas de camadas esverdeadas.   
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 A partir das análises de MEV, foi possível observar que a amostras de 

camada de revestimento possuem, em sua maioria, reflexões de Zn, Na e Ba, 

caracterizando-se por camada de proteção metálica e camadas de tinta. Segundo as 

análises, essas camadas não mais protegem o material metálico da corrosão já que 

houve formação de corrosão entre o material sadio e as camadas de revestimento. 

 A formação da camada corroída entre a camada de revestimento e o metal 

sugere a retirada do revestimento para efetuar os devidos tratamentos. Foi possível 

observar, por meio das imagens de MEV, que é ilusório tentar remover a camada 

corroída sem retirar as camadas de revestimento para o tratamento completo das 

peças.  

 Mesmo que as camadas de revestimento devam ser removidas, é muito 

importante o conhecimento das suas características a título documental, e de forma 

a permitir reconstituir novo revestimento, à semelhança do original.    

 

SUBSÍDIOS PARA PROCESSOS RESTAURATIVOS  

 Nesse estudo, foi possível verificar que os processos restaurativos que 

abrangem o controle da corrosão, por meio da limpeza de superfícies e aplicação de 

revestimento, podem ser aplicados para todos os edifícios metálicos, diferenciando-

se, na sua abrangência, em relação ao estado físico do edifício, montado ou 

desmontado.  

 Para edifícios desmontados, deve-se ainda levar em consideração as 

condições de armazenamento dos componentes arquitetônicos, no que se refere à 

corrosão pelo solo e corrosão atmosférica, especialmente quando há acúmulo de 

água no ambiente ou, até mesmo, nas peças que compõem o edifício.  

 Outra questão que deve ser levada sempre em consideração é o diagnóstico 

específico (lacunas, fissuras, escamação, etc) relacionado à proposta restaurativa de 

cada construção, ou ainda de cada componente arquitetônico de um edifício 

metálico desmontado. Dessa forma, foi possível elencar os principais tratamentos 

necessários para a salvaguarda dos elementos metálicos, no que se refere à forma e 

função do componente arquitetônico, que teve como objeto de estudo o chalé 

IOEPA, mas que podem ser utilizadas para edifícios metálicos em geral (Tabela 20).   

 Uma eventual continuação dessa pesquisa deverá visar o estudo 

aprofundado do sistema construtivo, e um estudo mais detalhado das ligas 

metálicas, relacionando-as com sua procedência, assim como deverá ser feita a 
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comprovação da efetividade das propostas restaurativas específicas, como 

soldagem e preenchimento de lacunas.  
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Figura 153: Imagem-resumo da metodologia aplicada no chalé IOEPA (Fonte: Autora). 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
“ESTUDO TECNOLÓGICO DO CHALÉ DE FERRO IOEPA: SUBSÍDIOS PARA A 
SALVAGUARDA DA ARQUITETURA DE FERRO NO BRASIL” 
DISCENTE: FLÁVIA OLEGÁRIO PALÁCIOS / ORIENTADOR: MARIO MENDONÇA DE 
OLIVEIRA 

 

 

FICHA CADASTRAL – COMPONENTE ARQUITETÔNICO 3.18.1 

LOCALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO 

UF 
PA 

MUNICÍPIO 
BELÉM 

DISTRITO – BAIRRO 
GUAMÁ 

NÚMERO: 
3.18.1 

NÚMERO DE PEÇAS 
IGUAIS: 25 

ENDEREÇO  
RUA AUGUSTO CORRÊA, N. 01  

ORIGEM 
BÉLGICA 

PROCEDÊNCIA 
AISEAU 

 

LOCAL ONDE ESTÁ DEPOSITADO:  
SETOR DE TRANSPORTES DA UFPA 

AUTORIA 
FÁBRICA FORGES 
D’AISEAU 

MODO DE AQUISIÇÃO 
DOAÇÃO DA IOEPA À 
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELÉM EM 1985.  PROPRIETÁRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
MATERIAL/ TÉCNICA 
FERRO FUNDIDO  

RESPONSÁVEL IMEDIATO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)  

ÉPOCA 
INÍCIO DO SÉCULO XX 

PARTE DA EDIFICAÇÃO:   
PAREDE/ FORRO 
 

DESCRIÇÃO:   FUNÇÃO:  
VEDAÇÃO 
 PEÇA COM RESTOS DE CAMADA PICTÓRIA  DIMENSÕES (CM) 

ALTURA: 1,5 
COMPRIMENTO: 84 
LARGURA: 84 

PROTEÇÃO: ESTILO:  
ECLÉTICO (  )FEDERAL 

(X )ESTADUAL 
(  )MUNICIPAL 

TOMBAMENTO: EM 04/07/1981, DE 
ACORDO COM A LEI ESTADUAL N. 1 E 2 E 
LIVRO DE TOMBO N. 03.  ESTADO DE CONSERVAÇÃO: 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA:  NÍVEL DE CORROSÃO:  
(  ) ALTO (AUMENTO DE VOLUME COM ESCAMAÇÃO) 
(  )MÉDIO(AUMENTO DE VOLUME DA PEÇA) 
(X) BAIXO (MANCHA DE FERRUGEM INICIAL) 

 

 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS DANOS: 
(  ) ESCAMAÇÃO                   (  ) FISSURAS 
(X) DEFORMAÇÃO                (X) OXIDAÇÃO                 
(  ) LACUNAS                          

CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO:  
(  )SUBSTITUIÇÃO 
(  )PREENCHIMENTO DE LACUNAS 
(X) RECONSTITUIÇÃO DA FORMA 
(X) REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO/ ESCAMAÇÃO/ 
CORROSÃO 

LOCALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 

 

FOTO N.: 3181, 3181(2)  
FOTÓGRAFO: FLÁVIA PALÁCIOS 
DATA: NOVEMBRO/08 
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OLIVEIRA 

 

 

FICHA CADASTRAL – COMPONENTE ARQUITETÔNICO 3.18.2 

LOCALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO 

UF 
PA 

MUNICÍPIO 
BELÉM 

DISTRITO – BAIRRO 
GUAMÁ 

NÚMERO: 
3.18.2 

NÚMERO DE PEÇAS 
IGUAIS: 25 

ENDEREÇO  
RUA AUGUSTO CORRÊA, N. 01  

ORIGEM 
BÉLGICA 

PROCEDÊNCIA 
AISEAU 

 

LOCAL ONDE ESTÁ DEPOSITADO:  
SETOR DE TRANSPORTES DA UFPA 
 

AUTORIA 
FÁBRICA FORGES 
D’AISEAU 
 

MODO DE AQUISIÇÃO 
DOAÇÃO DA IOEPA À 
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELÉM EM 1985.  
  PROPRIETÁRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
MATERIAL/ TÉCNICA 
FERRO FUNDIDO  

RESPONSÁVEL IMEDIATO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)  

ÉPOCA 
INÍCIO DO SÉCULO XX 

PARTE DA EDIFICAÇÃO:   
PAREDE/ FORRO 
 

DESCRIÇÃO:   FUNÇÃO:  
VEDAÇÃO 
 PEÇA COM RESTOS DE CAMADA PICTÓRIA  DIMENSÕES (CM) 

ALTURA: 1,5 
COMPRIMENTO: 84 
LARGURA: 84 

PROTEÇÃO: ESTILO:  
ECLÉTICO (  )FEDERAL 

(X )ESTADUAL 
(  )MUNICIPAL 

TOMBAMENTO: EM 04/07/1981, DE 
ACORDO COM A LEI ESTADUAL N. 1 E 2 E 
LIVRO DE TOMBO N. 03.  ESTADO DE CONSERVAÇÃO: 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA:  NÍVEL DE CORROSÃO:  
(  ) ALTO (AUMENTO DE VOLUME COM ESCAMAÇÃO) 
(  )MÉDIO(AUMENTO DE VOLUME DA PEÇA) 
(X) BAIXO (MANCHA DE FERRUGEM INICIAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS DANOS: 
(  ) ESCAMAÇÃO                   (  ) FISSURAS 
(X) DEFORMAÇÃO                 
(  ) LACUNAS                         (X) OXIDAÇÃO 

CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO:  
(  )SUBSTITUIÇÃO 
(  )PREENCHIMENTO DE LACUNAS 
(X) RECONSTITUIÇÃO DA FORMA 
(X) REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO/ ESCAMAÇÃO/ 
CORROSÃO 

LOCALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 

 

FOTO N.: 3182, 3182(2)  
FOTÓGRAFO: FLÁVIA PALÁCIOS 
DATA: NOVEMBRO/08 
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“ESTUDO TECNOLÓGICO DO CHALÉ DE FERRO IOEPA: SUBSÍDIOS PARA A 
SALVAGUARDA DA ARQUITETURA DE FERRO NO BRASIL” 
DISCENTE: FLÁVIA OLEGÁRIO PALÁCIOS / ORIENTADOR: MARIO MENDONÇA DE 
OLIVEIRA 

 

 

FICHA CADASTRAL – COMPONENTE ARQUITETÔNICO 4.2.1 

LOCALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO 

UF 
PA 

MUNICÍPIO 
BELÉM 

DISTRITO – BAIRRO 
GUAMÁ 

NÚMERO: 
4.2.1 

NÚMERO DE PEÇAS 
IGUAIS: 
15 

ENDEREÇO  
RUA AUGUSTO CORRÊA, N. 01  

ORIGEM 
BÉLGICA 

PROCEDÊNCIA 
AISEAU 

 

LOCAL ONDE ESTÁ DEPOSITADO:  
LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA DA UFPA  

AUTORIA 
FÁBRICA FORGES 
D’AISEAU 
 

MODO DE AQUISIÇÃO 
DOAÇÃO DA IOEPA À 
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELÉM EM 1985.  
 PROPRIETÁRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
MATERIAL/ TÉCNICA 
FERRO FUNDIDO  

RESPONSÁVEL IMEDIATO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)  

ÉPOCA 
INÍCIO DO SÉCULO XX 

PARTE DA EDIFICAÇÃO:   
CUMEEIRA  
 

DESCRIÇÃO:   FUNÇÃO:  
ORNAMENTAÇÃO  
 PEÇA COM REBITES EM ALGUMAS JUNÇÕES   DIMENSÕES (CM) 

ALTURA: 1,5 
COMPRIMENTO: 95  
LARGURA: 82 

PROTEÇÃO: ESTILO:  
ECLÉTICO (  )FEDERAL 

(X )ESTADUAL 
(  )MUNICIPAL 

TOMBAMENTO: EM 04/07/1981, DE 
ACORDO COM A LEI ESTADUAL N. 1 E 2 E 
LIVRO DE TOMBO N. 03.  ESTADO DE CONSERVAÇÃO: 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA:  NÍVEL DE CORROSÃO:  
(  ) ALTO (AUMENTO DE VOLUME COM ESCAMAÇÃO) 
(  )MÉDIO(AUMENTO DE VOLUME DA PEÇA) 
(X) BAIXO (MANCHA DE FERRUGEM INICIAL) 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS DANOS: 
(  ) ESCAMAÇÃO                   (  ) FISSURAS 
(  ) DEFORMAÇÃO                 
(  ) LACUNAS                         (X) OXIDAÇÃO  

CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO:  
(  )SUBSTITUIÇÃO 
(  )PREENCHIMENTO DE LACUNAS 
(  ) RECONSTITUIÇÃO DA FORMA 
(X) REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO/ ESCAMAÇÃO/ 
CORROSÃO 

LOCALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 

 
FOTO N.: 421 
FOTÓGRAFO: FLÁVIA PALÁCIOS 
DATA: SETEMBRO /07 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
“ESTUDO TECNOLÓGICO DO CHALÉ DE FERRO IOEPA: SUBSÍDIOS PARA A 
SALVAGUARDA DA ARQUITETURA DE FERRO NO BRASIL” 
DISCENTE: FLÁVIA OLEGÁRIO PALÁCIOS / ORIENTADOR: MARIO MENDONÇA DE 
OLIVEIRA 

 

 

FICHA CADASTRAL – COMPONENTE ARQUITETÔNICO 4.5.1 

LOCALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO 

UF 
PA 

MUNICÍPIO 
BELÉM 

DISTRITO – BAIRRO 
GUAMÁ 

NÚMERO: 
4.5.1 

NÚMERO DE PEÇAS 
IGUAIS: 
7 

ENDEREÇO  
RUA AUGUSTO CORRÊA, N. 01  

ORIGEM 
BÉLGICA 

PROCEDÊNCIA 
AISEAU 

 

LOCAL ONDE ESTÁ DEPOSITADO:  
LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA DA UFPA  

AUTORIA 
FÁBRICA FORGES 
D’AISEAU 

MODO DE AQUISIÇÃO 
DOAÇÃO DA IOEPA À 
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELÉM EM 1985.  
  

PROPRIETÁRIO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

MATERIAL/ TÉCNICA 
FERRO FUNDIDO  

RESPONSÁVEL IMEDIATO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)  

ÉPOCA 
INÍCIO DO SÉCULO XX 

PARTE DA EDIFICAÇÃO:   
FACHADA 

DESCRIÇÃO:   FUNÇÃO:  
ORNAMENTAÇÃO  
 PEÇA COM REBITES EM ALGUMAS JUNÇÕES   DIMENSÕES (CM) 

ALTURA: 1,5 
COMPRIMENTO: 161 
LARGURA: 80 

PROTEÇÃO: ESTILO:  
ECLÉTICO (  )FEDERAL 

(X )ESTADUAL 
(  )MUNICIPAL 

TOMBAMENTO: EM 04/07/1981, DE 
ACORDO COM A LEI ESTADUAL N. 1 E 2 E 
LIVRO DE TOMBO N. 03.  ESTADO DE CONSERVAÇÃO: 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA:  NÍVEL DE CORROSÃO:  
(  ) ALTO (AUMENTO DE VOLUME COM ESCAMAÇÃO) 
(  )MÉDIO(AUMENTO DE VOLUME DA PEÇA) 
(X) BAIXO (MANCHA DE FERRUGEM INICIAL) 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS DANOS: 
(  ) ESCAMAÇÃO                   (  ) FISSURAS 
(  ) DEFORMAÇÃO                 
(  ) LACUNAS                         (X) OXIDAÇÃO  

CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO:  
(  )SUBSTITUIÇÃO 
(  )PREENCHIMENTO DE LACUNAS 
(  ) RECONSTITUIÇÃO DA FORMA 
(X) REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO/ ESCAMAÇÃO/ 
CORROSÃO 

LOCALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 

 
FOTO N.: 411 
FOTÓGRAFO: FLÁVIA PALÁCIOS 
DATA: SETEMBRO /07 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
“ESTUDO TECNOLÓGICO DO CHALÉ DE FERRO IOEPA: SUBSÍDIOS PARA A 
SALVAGUARDA DA ARQUITETURA DE FERRO NO BRASIL” 
DISCENTE: FLÁVIA OLEGÁRIO PALÁCIOS / ORIENTADOR: MARIO MENDONÇA DE 
OLIVEIRA 

 

 

FICHA CADASTRAL – COMPONENTE ARQUITETÔNICO 6.1.1 

LOCALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO 

UF 
PA 

MUNICÍPIO 
BELÉM 

DISTRITO – BAIRRO 
GUAMÁ 

NÚMERO: 
6.1.1 

NÚMERO DE PEÇAS 
IGUAIS: 
12 

ENDEREÇO  
RUA AUGUSTO CORRÊA, N. 01  

ORIGEM 
BÉLGICA 

PROCEDÊNCIA 
AISEAU 

 

LOCAL ONDE ESTÁ DEPOSITADO:  
LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA DA UFPA  

AUTORIA 
FÁBRICA FORGES 
D’AISEAU 

MODO DE AQUISIÇÃO 
DOAÇÃO DA IOEPA À 
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELÉM EM 1985.  
 

PROPRIETÁRIO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

MATERIAL/ TÉCNICA 
FERRO FUNDIDO  

RESPONSÁVEL IMEDIATO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)  

ÉPOCA 
INÍCIO DO SÉCULO XX 

PARTE DA EDIFICAÇÃO:   
ESTRUTURA  

DESCRIÇÃO:   FUNÇÃO:  
ESTRUTURAL 

PEÇA COM RESTOS DE CAMADA PICTÓRIA DIMENSÕES (CM) 
ALTURA: 1,5 
COMPRIMENTO: 428 
LARGURA: 34 

PROTEÇÃO: ESTILO:  
ECLÉTICO (  )FEDERAL 

(X )ESTADUAL 
(  )MUNICIPAL 

TOMBAMENTO: EM 04/07/1981, DE 
ACORDO COM A LEI ESTADUAL N. 1 E 2 E 
LIVRO DE TOMBO N. 03.  ESTADO DE CONSERVAÇÃO: 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA:  NÍVEL DE CORROSÃO:  
(  ) ALTO (AUMENTO DE VOLUME COM ESCAMAÇÃO) 
(  )MÉDIO(AUMENTO DE VOLUME DA PEÇA) 
(x) BAIXO (MANCHA DE FERRUGEM INICIAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS DANOS: 
(  ) ESCAMAÇÃO                   (  ) FISSURAS 
(  ) DEFORMAÇÃO                
(  ) LACUNAS                         (x) OXIDAÇÃO  

CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO:  
(  )SUBSTITUIÇÃO 
(  )PREENCHIMENTO DE LACUNAS 
(  ) RECONSTITUIÇÃO DA FORMA 
(x) REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO/ ESCAMAÇÃO/ 
CORROSÃO 

LOCALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 

 

FOTO N.: 611, 611(2) 
FOTÓGRAFO: FLÁVIA PALÁCIOS 
DATA: DEZEMBRO /08 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
“ESTUDO TECNOLÓGICO DO CHALÉ DE FERRO IOEPA: SUBSÍDIOS PARA A 
SALVAGUARDA DA ARQUITETURA DE FERRO NO BRASIL” 
DISCENTE: FLÁVIA OLEGÁRIO PALÁCIOS / ORIENTADOR: MARIO MENDONÇA DE 
OLIVEIRA 

 

 

FICHA CADASTRAL – COMPONENTE ARQUITETÔNICO 6.1.5 

LOCALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO 

UF 
PA 

MUNICÍPIO 
BELÉM 

DISTRITO – BAIRRO 
GUAMÁ 

NÚMERO: 
6.1.5 

NÚMERO DE PEÇAS 
IGUAIS: 
12 

ENDEREÇO  
RUA AUGUSTO CORRÊA, N. 01  

ORIGEM 
BÉLGICA 

PROCEDÊNCIA 
AISEAU 

 

LOCAL ONDE ESTÁ DEPOSITADO:  
LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA DA UFPA  

AUTORIA 
FÁBRICA FORGES 
D’AISEAU 

MODO DE AQUISIÇÃO 
DOAÇÃO DA IOEPA À 
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELÉM EM 1985.  
 

PROPRIETÁRIO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

MATERIAL/ TÉCNICA 
FERRO FUNDIDO  

RESPONSÁVEL IMEDIATO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)  

ÉPOCA 
INÍCIO DO SÉCULO XX 

PARTE DA EDIFICAÇÃO:   
ESTRUTURA  
 

DESCRIÇÃO:   FUNÇÃO:  
ESTRUTURAL 

PEÇA COM RESTOS DE CAMADA PICTÓRIA DIMENSÕES (CM) 
ALTURA: 1,5 
COMPRIMENTO: 428 
LARGURA: 34 

PROTEÇÃO: ESTILO:  
ECLÉTICO (  )FEDERAL 

(X )ESTADUAL 
(  )MUNICIPAL 

TOMBAMENTO: EM 04/07/1981, DE 
ACORDO COM A LEI ESTADUAL N. 1 E 2 E 
LIVRO DE TOMBO N. 03.  ESTADO DE CONSERVAÇÃO: 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA:  NÍVEL DE CORROSÃO:  
(  ) ALTO (AUMENTO DE VOLUME COM ESCAMAÇÃO) 
(  )MÉDIO(AUMENTO DE VOLUME DA PEÇA) 
(x) BAIXO (MANCHA DE FERRUGEM INICIAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS DANOS: 
(  ) ESCAMAÇÃO                   (  ) FISSURAS 
(  ) DEFORMAÇÃO                 
(  ) LACUNAS                         (x) OXIDAÇÃO  

CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO:  
(  )SUBSTITUIÇÃO 
(  )PREENCHIMENTO DE LACUNAS 
(  ) RECONSTITUIÇÃO DA FORMA 
(x) REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO/ ESCAMAÇÃO/ 
CORROSÃO 

LOCALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 

 

FOTO N.: 615, 615(2) 
FOTÓGRAFO: FLÁVIA PALÁCIOS 
DATA: DEZEMBRO /08 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
“ESTUDO TECNOLÓGICO DO CHALÉ DE FERRO IOEPA: SUBSÍDIOS PARA A 
SALVAGUARDA DA ARQUITETURA DE FERRO NO BRASIL” 
DISCENTE: FLÁVIA OLEGÁRIO PALÁCIOS / ORIENTADOR: MARIO MENDONÇA DE 
OLIVEIRA 

 

 

FICHA CADASTRAL – COMPONENTE ARQUITETÔNICO 6.7.2 

LOCALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO 

UF 
PA 

MUNICÍPIO 
BELÉM 

DISTRITO – BAIRRO 
GUAMÁ 

NÚMERO: 
6.7.2 

NÚMERO DE PEÇAS 
IGUAIS: 
18 

ENDEREÇO  
RUA AUGUSTO CORRÊA, N. 01  

ORIGEM 
BÉLGICA 

PROCEDÊNCIA 
AISEAU 

 

LOCAL ONDE ESTÁ DEPOSITADO:  
LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA DA UFPA  

AUTORIA 
FÁBRICA FORGES 
D’AISEAU 

MODO DE AQUISIÇÃO 
DOAÇÃO DA IOEPA À 
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELÉM EM 1985.  
  

PROPRIETÁRIO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

MATERIAL/ TÉCNICA 
FERRO FUNDIDO  

RESPONSÁVEL IMEDIATO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)  

ÉPOCA 
INÍCIO DO SÉCULO XX 

PARTE DA EDIFICAÇÃO:   
ESTRTUTURA 
  
 DESCRIÇÃO:   FUNÇÃO:  

ESTRUTURAL  
- - - -  DIMENSÕES (CM) 

ALTURA: 0,4 
COMPRIMENTO: 186 
LARGURA: 34 

PROTEÇÃO: ESTILO:  
ECLÉTICO (  )FEDERAL 

(X )ESTADUAL 
(  )MUNICIPAL 

TOMBAMENTO: EM 04/07/1981, DE 
ACORDO COM A LEI ESTADUAL N. 1 E 2 E 
LIVRO DE TOMBO N. 03.  ESTADO DE CONSERVAÇÃO: 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA:  NÍVEL DE CORROSÃO:  
(  ) ALTO (AUMENTO DE VOLUME COM ESCAMAÇÃO) 
(X)MÉDIO(AUMENTO DE VOLUME DA PEÇA) 
(  ) BAIXO (MANCHA DE FERRUGEM INICIAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS DANOS: 
(  ) ESCAMAÇÃO                   (  ) FISSURAS 
(  ) DEFORMAÇÃO                
(  ) LACUNAS                         (X) OXIDAÇÃO  

CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO:  
(  )SUBSTITUIÇÃO 
(  )PREENCHIMENTO DE LACUNAS 
(  ) RECONSTITUIÇÃO DA FORMA 
(X) REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO/ ESCAMAÇÃO/ 
CORROSÃO 

LOCALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 

 

FOTO N.: 672, 672(2), 672(3),672(4)   
FOTÓGRAFO: FLÁVIA PALÁCIOS 
DATA: SETEMBRO /08 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
“ESTUDO TECNOLÓGICO DO CHALÉ DE FERRO IOEPA: SUBSÍDIOS PARA A 
SALVAGUARDA DA ARQUITETURA DE FERRO NO BRASIL” 
DISCENTE: FLÁVIA OLEGÁRIO PALÁCIOS / ORIENTADOR: MARIO MENDONÇA DE 
OLIVEIRA 

 

 

FICHA CADASTRAL – COMPONENTE ARQUITETÔNICO 6.8.1 

LOCALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO 

UF 
PA 

MUNICÍPIO 
BELÉM 

DISTRITO – BAIRRO 
GUAMÁ 

NÚMERO: 
6.8.1 

NÚMERO DE PEÇAS 
IGUAIS: 
3 

ENDEREÇO  
RUA AUGUSTO CORRÊA, N. 01  

ORIGEM 
BÉLGICA 

PROCEDÊNCIA 
AISEAU 

 

LOCAL ONDE ESTÁ DEPOSITADO:  
LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA DA UFPA  

AUTORIA 
FÁBRICA FORGES 
D’AISEAU 

MODO DE AQUISIÇÃO 
DOAÇÃO DA IOEPA À 
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELÉM EM 1985.  PROPRIETÁRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
MATERIAL/ TÉCNICA 
FERRO FUNDIDO  

RESPONSÁVEL IMEDIATO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)  

ÉPOCA 
INÍCIO DO SÉCULO XX 

PARTE DA EDIFICAÇÃO:   
ESTRUTURA  
 

DESCRIÇÃO:   FUNÇÃO:  
ESTRUTURAL 

PEÇA COM RESTOS DE CAMADA PICTÓRIA DIMENSÕES (CM) 
ALTURA: 1,5 
COMPRIMENTO: 34  
LARGURA: 776 

PROTEÇÃO: ESTILO:  
ECLÉTICO (  )FEDERAL 

(X )ESTADUAL 
(  )MUNICIPAL 

TOMBAMENTO: EM 04/07/1981, DE 
ACORDO COM A LEI ESTADUAL N. 1 E 2 E 
LIVRO DE TOMBO N. 03.  ESTADO DE CONSERVAÇÃO: 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA:  NÍVEL DE CORROSÃO:  
(  ) ALTO (AUMENTO DE VOLUME COM ESCAMAÇÃO) 
(  )MÉDIO(AUMENTO DE VOLUME DA PEÇA) 
(X) BAIXO (MANCHA DE FERRUGEM INICIAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS DANOS: 
(  ) ESCAMAÇÃO                   (  ) FISSURAS 
(  ) DEFORMAÇÃO                 
(  ) LACUNAS                         (X) OXIDAÇÃO  

CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO:  
(  )SUBSTITUIÇÃO 
(  )PREENCHIMENTO DE LACUNAS 
(  ) RECONSTITUIÇÃO DA FORMA 
(X) REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO/ ESCAMAÇÃO/ 
CORROSÃO 

LOCALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 

 
 

FOTO N.: 681, 681(2) 
FOTÓGRAFO: FLÁVIA PALÁCIOS 
DATA: DEZEMBRO /08 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
“ESTUDO TECNOLÓGICO DO CHALÉ DE FERRO IOEPA: SUBSÍDIOS PARA A 
SALVAGUARDA DA ARQUITETURA DE FERRO NO BRASIL” 
DISCENTE: FLÁVIA OLEGÁRIO PALÁCIOS / ORIENTADOR: MARIO MENDONÇA DE 
OLIVEIRA 

 

 

FICHA CADASTRAL – COMPONENTE ARQUITETÔNICO 6.13.1 

LOCALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO 

UF 
PA 

MUNICÍPIO 
BELÉM 

DISTRITO – BAIRRO 
GUAMÁ 

NÚMERO: 
6.13.1 

NÚMERO DE PEÇAS 
IGUAIS: 

ENDEREÇO  
RUA AUGUSTO CORRÊA, N. 01  

ORIGEM 
BÉLGICA 

PROCEDÊNCIA 
AISEAU 

 

LOCAL ONDE ESTÁ DEPOSITADO:  
SETOR DE TRANSPORTES DA UFPA 

AUTORIA 
FÁBRICA FORGES 
D’AISEAU 

MODO DE AQUISIÇÃO 
DOAÇÃO DA IOEPA À 
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELÉM EM 1985.  
 

PROPRIETÁRIO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

MATERIAL/ TÉCNICA 
FERRO FUNDIDO  

RESPONSÁVEL IMEDIATO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)  

ÉPOCA 
INÍCIO DO SÉCULO XX 

PARTE DA EDIFICAÇÃO:   
 

DESCRIÇÃO:   FUNÇÃO:  
ESTRUTURAL  
 

- - - DIMENSÕES (CM) 
ALTURA: 4 
COMPRIMENTO: 108 
LARGURA: 34 

PROTEÇÃO: ESTILO:  
ECLÉTICO (  )FEDERAL 

(X )ESTADUAL 
(  )MUNICIPAL 

TOMBAMENTO: EM 04/07/1981, DE 
ACORDO COM A LEI ESTADUAL N. 1 E 2 E 
LIVRO DE TOMBO N. 03.  ESTADO DE CONSERVAÇÃO: 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA:  NÍVEL DE CORROSÃO:  
(  ) ALTO (AUMENTO DE VOLUME COM ESCAMAÇÃO) 
(X)MÉDIO(AUMENTO DE VOLUME DA PEÇA) 
(  ) BAIXO (MANCHA DE FERRUGEM INICIAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS DANOS: 
(  ) ESCAMAÇÃO                   (  ) FISSURAS 
(  ) DEFORMAÇÃO                 
(  ) LACUNAS                         (X) OXIDAÇÃO  

CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO:  
(  )SUBSTITUIÇÃO 
(  )PREENCHIMENTO DE LACUNAS 
(  ) RECONSTITUIÇÃO DA FORMA 
(X) REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO/ ESCAMAÇÃO/ 
CORROSÃO 
LOCALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 

 

FOTO N.: 6131, 6131(2)  
FOTÓGRAFO: FLÁVIA PALÁCIOS 
DATA: SETEMBRO /08 



 

 

215 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
“ESTUDO TECNOLÓGICO DO CHALÉ DE FERRO IOEPA: SUBSÍDIOS PARA A 
SALVAGUARDA DA ARQUITETURA DE FERRO NO BRASIL” 
DISCENTE: FLÁVIA OLEGÁRIO PALÁCIOS / ORIENTADOR: MARIO MENDONÇA DE 
OLIVEIRA 

 

 
 

FICHA CADASTRAL – COMPONENTE ARQUITETÔNICO 7.1.1 

LOCALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO 

UF 
PA 

MUNICÍPIO 
BELÉM 

DISTRITO – BAIRRO 
GUAMÁ 

NÚMERO: 
7.1.1 

NÚMERO DE PEÇAS 
IGUAIS: 
6 

ENDEREÇO  
RUA AUGUSTO CORRÊA, N. 01  

ORIGEM 
BÉLGICA 

PROCEDÊNCIA 
AISEAU 

 

LOCAL ONDE ESTÁ DEPOSITADO:  
SETOR DE TRANSPORTES DA UFPA 

AUTORIA 
FÁBRICA FORGES 
D’AISEAU 

MODO DE AQUISIÇÃO 
DOAÇÃO DA IOEPA À 
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELÉM EM 1985.  
  

PROPRIETÁRIO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

MATERIAL/ TÉCNICA 
FERRO FUNDIDO  

RESPONSÁVEL IMEDIATO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 

ÉPOCA 
INÍCIO DO SÉCULO XX 
 

PARTE DA EDIFICAÇÃO:   
COBERTURA  

DESCRIÇÃO:   FUNÇÃO:  
ESTRUTURAL  
 

PEÇA COM RESTOS DE CAMADA PICTÓRIA  DIMENSÕES (CM) 
ALTURA: 46 
COMPRIMENTO: 225 
LARGURA: 12 

PROTEÇÃO: ESTILO:  
ECLÉTICO (  )FEDERAL 

(X )ESTADUAL 
(  )MUNICIPAL 

TOMBAMENTO: EM 04/07/1981, DE 
ACORDO COM A LEI ESTADUAL N. 1 E 2 E 
LIVRO DE TOMBO N. 03.  ESTADO DE CONSERVAÇÃO: 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA:  NÍVEL DE CORROSÃO:  
(  ) ALTO (AUMENTO DE VOLUME COM ESCAMAÇÃO) 
(  )MÉDIO(AUMENTO DE VOLUME DA PEÇA) 
(X) BAIXO (MANCHA DE FERRUGEM INICIAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS DANOS: 
(  ) ESCAMAÇÃO                   (  ) FISSURAS 
(  ) DEFORMAÇÃO                 
(  ) LACUNAS                        (X) OXIDAÇÃO  

CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO:  
(  )SUBSTITUIÇÃO 
(  )PREENCHIMENTO DE LACUNAS 
(  ) RECONSTITUIÇÃO DA FORMA 
(X) REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO/ ESCAMAÇÃO/ 
CORROSÃO 
LOCALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 

 
 

FOTO N.: 711, 711(2), 711(3), 711(4)  
FOTÓGRAFO: FLÁVIA PALÁCIOS 
DATA: AGOSTO /08 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
“ESTUDO TECNOLÓGICO DO CHALÉ DE FERRO IOEPA: SUBSÍDIOS PARA A 
SALVAGUARDA DA ARQUITETURA DE FERRO NO BRASIL” 
DISCENTE: FLÁVIA OLEGÁRIO PALÁCIOS / ORIENTADOR: MARIO MENDONÇA DE 
OLIVEIRA 

 

 

FICHA CADASTRAL – COMPONENTE ARQUITETÔNICO 9.1 

LOCALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO 

UF 
PA 

MUNICÍPIO 
BELÉM 

DISTRITO – BAIRRO 
GUAMÁ 

NÚMERO: 
9.1 

NÚMERO DE PEÇAS 
IGUAIS: 
3 

ENDEREÇO  
RUA AUGUSTO CORRÊA, N. 01  

ORIGEM 
BÉLGICA 

PROCEDÊNCIA 
AISEAU 

 

LOCAL ONDE ESTÁ DEPOSITADO:  
SETOR DE TRANSPORTES DA UFPA 

AUTORIA 
FÁBRICA FORGES 
D’AISEAU 

MODO DE AQUISIÇÃO 
DOAÇÃO DA IOEPA À 
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELÉM EM 1985.  
  

PROPRIETÁRIO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

MATERIAL/ TÉCNICA 
FERRO FUNDIDO  

RESPONSÁVEL IMEDIATO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)  

ÉPOCA 
INÍCIO DO SÉCULO XX 

PARTE DA EDIFICAÇÃO:   
FUNDAÇÃO  
 
 DESCRIÇÃO:   FUNÇÃO:  

ESTRUTURAL 
PEÇA COM RESTOS DE CAMADA PICTÓRIA  DIMENSÕES (CM) 

ALTURA: 1,5 
COMPRIMENTO: 190 
LARGURA: 34 

PROTEÇÃO: ESTILO:  
ECLÉTICO (  )FEDERAL 

(X )ESTADUAL 
(  )MUNICIPAL 

TOMBAMENTO: EM 04/07/1981, DE 
ACORDO COM A LEI ESTADUAL N. 1 E 2 E 
LIVRO DE TOMBO N. 03.  ESTADO DE CONSERVAÇÃO: 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA:  NÍVEL DE CORROSÃO:  
(X) ALTO (AUMENTO DE VOLUME COM ESCAMAÇÃO) 
(  )MÉDIO(AUMENTO DE VOLUME DA PEÇA) 
(  ) BAIXO (MANCHA DE FERRUGEM INICIAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS DANOS: 
(  ) ESCAMAÇÃO                   (  ) FISSURAS 
(  ) DEFORMAÇÃO                 
(X) LACUNAS                        (X) OXIDAÇÃO  

CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO:  
(X)SUBSTITUIÇÃO 
(  )PREENCHIMENTO DE LACUNAS 
(  ) RECONSTITUIÇÃO DA FORMA 
(  ) REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO/ ESCAMAÇÃO/ 
CORROSÃO 

LOCALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 

 

FOTO N.: 91, 91(2), 91(3), 91(4), 91(5)  
FOTÓGRAFO: FLÁVIA PALÁCIOS 
DATA: DEZEMBRO /08 
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ANEXO 2 – LEVANTAMENTO DE DANOS E PROJETO DE REMONTAGEM DO 
CHALÉ IOEPA 

 
 


