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1. RESUMO

Este  estudo  tem  como  finalidade  identificar  como  danos  estruturais  nas

residências  históricas  em Belém do  Pará  podem estar  relacionadas  as  vibrações

caracterizadas  mecânicas  ocasionadas  por  veículos  automotores.  Os  resultados

advindos dessa pesquisa podem prover novas iniciativas de amparo e conservação

de casas e prédios tombados pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional).

2. INTRODUÇÃO

O processo de urbanização da cidade de Belém do Pará ocorreu entre o

período final do século XIX e início do século XX, onde a paisagem sofreu profundas

modificações influenciadas pelo modelo de urbanismo da França, com a construção

palacetes  residenciais,  boulevards  e  aberturas  de  avenidas.  A cidade  apresenta

cerca de 1.700 casarões.

No  conjunto  do  tecido  urbano  de  Belém,  um grande  percentual  de  terras

(cerca de 40%) encontra-se situado em áreas conhecidas como baixadas – frações

da área urbana correspondentes ao nível da planície de inundação, constantemente

inundadas ou sujeitas a inundações durante determinadas épocas do ano, já que o

clima da capital paraense é definido como quente e úmido e apresenta uma umidade

relativa entorno dos 84%.

O solo da cidade é caracterizado como latossolo amarelo distrófico de textura

média, e devido a isso possui pouca compactação para grandes fluxos e impactos,

isso pode afetar diretamente na qualidade do asfalto, principalmente nas avenidas

com grande tráfego de veículos automotores. 

Os palacetes  e casarões residenciais  encontram-se nas proximidades das

principais  avenidas  da  cidade,  como  a  Avenida  Governador  José  Malcher  e  a

Avenida  Nazaré,  com  isso  vibrações  caracterizadas  mecânicas  advindas  da

passagem de veículos podem afetar a estrutura de lugares que já sofrem com a

degradação ambiental.

3. OBJETIVOS

O  propósito  deste  estudo  é  identificar  as  possíveis  irregularidades  nas

residenciais históricas causadas por oscilações no solo com o auxílio do sensor de

vibração piezoelétrico e a placa microcontroladora BlackBoard V1.0. Verificar se há



riscos  para  a  população,  como  a  ameaça  de  desabamento;  mapear  os  lugares

observados e quais são os horários que mais tem a ocorrência de trepidações no

determinado local de pesquisa. 

4. METODOLOGIA

A pesquisa é definida na qualidade de modelo de prototificação experimental,

no qual um modelo de projeto está em desenvolvimento. Desse modo, o objeto de

estudo vai ser aplicado em uma pesquisa de campo, no qual um palacete residencial

foi selecionado como área de pesquisa do projeto.

Para  a construção do protótipo  foi  optado pelo uso do sensor  de vibração

piezoelétrico,  que  funciona  para  medidas  de  flexão,  toque,  vibração  e  choque.  A

tensão  é  gerada  quando  o  sensor  realiza  movimentos  de  vibração.  Uma  placa

microcontroladora de prototificação eletrônica Arduino compatível, BlackBoard V1.0,

produzida  nacionalmente,  foi  manipulada  junto  com o  sensor  a  fim  de  facilitar  a

modelagem do hardware. 

5. DESENVOLVIMENTO

Para o início da montagem do hardware foi necessário fazer a soldagem de

dois  fios  jumpers  aos pinos do sensor,  facilitando a  conexão do mesmo a  placa

microcontroladora.

Com  a  finalidade  de  realização  de  testes  preliminares  a  máquina  “9100D

Portable Shaker Vibration Calibrator” foi utilizada, entretanto os valores de saída no

monitor serial da IDE do Arduino terão que ser parametrizados, a fim de corresponder

com os valores de acordo com a amplitude e frequência selecionadas na máquina. 

Um software funcional e intuitivo está em fase de implementação, que mostrará

ao público  em geral  os  resultados advindos das coletas  de dados  do  campo de

pesquisa. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Os  resultados  parciais  do  projeto  encontra-se  na  fase  de  calibragem  da

Portable Shaker Vibration Calibrator junto ao sensor, conseguindo assim verificar a

sensibilidade do sensor de vibração piezoelétrico emparelhado com a máquina, e os

valores constatados na saída estão na forma de tensão. Sendo isso a primeira etapa

para a realização da parametrização das medidas.
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