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Reflexões

Alexon Santos e Rui Oliveira Versátil – Arqueologia Industrial e Manutenção de Museus

  e bem que a nível internacional 
esta discussão parece já se encontrar resol-
vida, principalmente no Reino Unido e Japão, 
onde a formação nesta área é específica e 
conceptualmente preparada para estes e 
outros desafios em património industrial, em 
Portugal continuamos ainda com grandes 
atrasos nestas intervenções devido a estas 
discussões e, pior, com intervenções que não 
dignificam o nosso passado industrial.

É particularmente em equipamento mecânico 
funcional, ou em simulação de funcionamento, 
e em objetos metálicos de grandes dimensões 
expostos a condições extremas, que temos 
encontrado grandes desafios de conservação. 
Estas duas situações, juntamente com os 
orçamentos disponíveis para a intervenção e 
manutenção a longo prazo, provocam desafios 
de engenharia eletromecânica, questionam 

Tem-se verificado, no nosso país e especialmente a nível 
internacional, que a conservação de património industrial é 
desafiante, provocadora e razão de intensas discussões sobre quais 
os critérios e normas utilizados na sua conservação. Quando 
se analisa equipamentos metálicos de grandes dimensões, não 
sendo, por vezes, viável o controlo ambiental (humidade relativa, 
temperatura, oxigénio) ou de outros fatores que contribuam para 
a aceleração dos níveis de corrosão, são desafiados os tradicionais 
métodos e materiais de conservação, tanto pelos orçamentos 
envolvidos como pelas características próprias deste tipo de objetos.

S

Desafios na 
conservação de 
gigantes metálicos

princípios e práticas estabelecidos em conser-
vação e requerem a construção de equipas 
multidisciplinares para que tanto o património 
material como imaterial destes equipamentos 
não seja perdido e privado às atuais e futuras 
gerações.

DESAFIOS NA CONSERVAÇÃO 
DE EQUIPAMENTO 
MECÂNICO FUNCIONAL 

Apesar de gigante, este património é muito 
sensível, dadas as características dos seus 
materiais, e em questão de poucos anos, se 
permitido, pode ser perdido para sempre, não 
só como testemunha de uma época histórica, 
mas principalmente a sua expressão de funcio-
namento e assim a respetiva função didática. 
Este artefacto imaterial, além do equipamento, 

também deve ser respeitado e conservado. 
Tal como o verso de Álvaro de Campos, no 
seu poema “Ode Triunfal”, Ah, poder exprimir-
-me todo como um motor se exprime!, estes 
“barulhos e ritmos” são testemunhas históricas 
não só de uma época, mas também da sua 
tecnologia, como o motor a combustão externa 
(vapor). Infelizmente, em Portugal são poucos 
os exemplos “vivos” desta tecnologia.

É cada vez mais difícil ouvir, sentir e com-
preender a expressão de uma máquina a 
vapor e outras tecnologias. Vários motivos se 
podem elencar para explicar esta situação, 
como o abandono passado e os subsequentes 
atos de vandalismo, a falta de conhecimentos 
para a manutenção, a falta de apoio financeiro 
para este tipo de cuidados e intervenções, e, 
não de menos importância, a conservação 
estrita apenas aos materiais.
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Para se intervir em equipamento mecânico 
devem, em primeiro lugar, ser elaborados 
planos de conservação que contemplem o 
orçamento disponível, não só para a interven-
ção, como para a manutenção a longo prazo. 
Este fator é muito importante para minimizar 
futuras degradações. O orçamento a longo 
prazo irá, também, influenciar qual o tipo de 
intervenção inicial.

A conservação e o restauro de equipamen-
tos mecânicos funcionais ou em simulação 
de funcionamento apresentam questões que 
não podem e não devem ser respondidas 
por apenas um especialista. Deve-se reunir 
um grupo de especialistas como arqueólo-
gos e historiadores industriais, engenheiros 
eletromecânicos, técnicos de conservação 
e mecânicos industriais, e efetuar um cor-
reto e científico levantamento arqueológico 
e mecânico. Sempre que possível, devem 
ser efetuados todos os esforços para atrair 
antigos operadores dos equipamentos ou, 
“mestres dos ofícios” de outrora. É cada vez 
mais difícil encontrar estes mestres, mas, nos 
últimos anos, tem sido feito um esforço nesse 
sentido, com resultados surpreendentes a 
nível da partilha de conhecimentos. Pela sua 
longa experiência e contacto com estas tec-
nologias antigas, estes mestres alertam para 
os cuidados a ter numa errada desmontagem 
ou montagem (que pode, com facilidade, 
comprometer os materiais) ou de técnicas 
de manutenção e tratamento dos materiais 
usadas no passado e que são muitas vezes 
simples, mas bastante eficazes.

Como tal, os métodos utilizados na conser-
vação devem, idealmente, respeitar as técni-
cas usadas na época destes equipamentos 
se se comprovar que têm melhor eficácia na 
prevenção da corrosão, dos empenamentos, 
das descamações de esquema de pintura, 
etc., e, se possível, respeitar as marcas do 
tempo e do uso. Além disso, estes métodos 
caracterizadores dessas tecnologias devem 
respeitar o tipo de indústria em causa. 
Constata-se que em fundições e metalome-
cânicas, muitas vezes, certos equipamentos 
eram lavados com petróleo e protegidos 
com solução lubrificante para prevenção 
da corrosão (com resultados excelentes na 
conservação, na correta caracterização dos 
materiais e musealização e a nível de orça-
mento); já nas indústrias alimentares eram 
efetuados cuidados diametralmente opostos. 
Deve-se proteger as camadas de tinta origi-
nais, as marcas do tempo ou do uso pelo seu 
significado e relevância histórica.

No entanto, existem casos em que questio-
namos o modo de conservação escolhido. 
Casos em que o abandono ou os atos de 
vandalismo são tais que o restauro da pintu-
ra com os RAL (códigos de cores) originais 
parece ser a melhor solução. Para isso, a 
investigação histórica e científica é funda-
mental. O que se pretende é replicar práticas 
antigas dos operadores que procuravam, 
não só, proteger os materiais, como utilizar 
códigos de cores para tornar mais metódica 
a manutenção da máquina. Por exemplo, os 
pontos de lubrificação do equipamento eram 

muitas vezes identificados com determina-
das cores. Com o abandono ou com o avan-
ço considerável da corrosão, esta relevância 
histórica pode desaparecer.

Estas intervenções, apesar de não respeita-
rem certos princípios da conservação, como 
o princípio da intervenção mínima ou o da 
reversibilidade, procuram respeitar a função 
didática dos equipamentos, a expetativa dos 
visitantes e, principalmente, dignificar os anti-
gos operadores que veem simples interven-
ções nos equipamentos em que operavam 
como incipientes e não transmissivos do 
ambiente fabril que os mesmos viveram.

Apesar da maioria dos equipamentos mecâ-
nicos não serem construídos para funciona-
rem / durarem eternamente, são estudados e 
desenhados para estarem em funcionamento 
e não constantemente em modo estático. 
Mancais, bronzinas, chumaceiras, etc., têm a 
função de servir de apoio, guia e redução de 
atrito para eixos rotativos, deslizantes ou osci-
lantes. No entanto, para um eixo na condição 
estática durante vários anos o seu centro de 
gravidade poderá ser diferente de um eixo fun-
cional (dadas as cargas combinadas – axial e 
radial). Podem ser provocados desalinhamen-
tos dos eixos que causam forças de tensão 
desequilibradoras destes suportes e verifi-
car-se, de forma comum, o rachamento das 
suas engrenagens, munhões, parafusos ou, 
até mesmo, das carcaças, especialmente nas 
de ferro fundido. A própria movimentação dos 
elementos mecânicos permite a lubrificação 

Reflexões

1 2



13P&C 71  | Julho > Dezembro 2021  |  

homogénea de partes (através, por exemplo, 
de anéis de lubrificação) que, sendo de natu-
reza impossível ou de difícil acesso, estariam 
fortemente vulneráveis a corrosões.

Apesar de existirem diversos casos onde 
não é aconselhada a colocação em funcio-
namento ou em simulação de funcionamento, 
parece-nos que, quando viável, a discussão 
não deve ser em torno da colocação ou não 
em movimento, mas saber calcular as RPM 
(rotações por minuto) ideais para os materiais 
e estado do equipamento, especificamente.

No caso de correias em couro, este tipo 
de procedimento é de extrema importância. 
Existem correias de comprimento considerá-
vel, por exemplo, nos engenhos de moagem 
de cereais. Algumas com mais de dez me-
tros, entre centros. O esforço causado nos 
materiais pelo centro de gravidade é tal que, 
não sendo tomados cuidados, estas podem 
ficar descaracterizadas, fendilhadas ou, nos 
piores casos, quebradas. Podem ser movidas 
constantemente de forma manual para evitar 
estes fenómenos, mas tal implicaria planos de 
manutenção a longo prazo com orçamentos 
elevados e nunca se conseguiria replicar o 
que o movimento mecânico altera em termos 
de centro de gravidade devido à rotação.

Saber instalar, manusear e consertar correias 
em couro é um ofício que se encontra em que-
da, sendo cada vez mais difícil encontrar este 
conhecimento. Isto é, também, representativo 
da necessidade que a conservação de patri-

mónio industrial preserve tanto os materiais, 
quanto as técnicas e práticas de cada tipo de 
equipamento, indústria e época em causa.

Um RPM demasiado alto pode comprometer 
diversos elementos mecânicos e comprome-
ter, até, a segurança de visitantes e opera-
dores. Um RPM baixo ou nulo pode acelerar 
a degradação dos materiais, especialmente 
os de difícil acesso ou sujeitos aos seus pró-
prios centros de gravidade. Saber encontrar 
o ponto ideal implica um tipo de experiência 
considerável e integral a várias áreas de 
conhecimento técnico, e uma análise cientí-
fica sobre o estado e natureza dos diversos 
materiais. Este RPM permitirá que a manu-
tenção a longo prazo seja de menor custo e 
maior longevidade dos materiais, na maioria 
dos casos.

DESAFIOS NA 
CONSERVAÇÃO DE 
PATRIMÓNIO INDUSTRIAL 
SUJEITO A CONDIÇÕES 
EXTREMAS

Onde podemos encontrar estes desafios na 
conservação e restauro de património in-
dustrial em condições extremas é na Central 
Tejo. Este museu de ciência, antiga central a 
carvão, produtora de eletricidade, tem uma 
importante missão de transmissão para as 
gerações atuais e futuras dos vários tipos 
de tecnologias, conhecimentos científicos, 
práticas e técnicas imateriais empregues na 

sua construção e funcionamento. Com uma 
vertente mais pedagógica e dinâmica, é um 
dos museus mais visitados em Portugal, onde 
só a Central (e não incluindo o MAAT) atraiu 
325 mil visitantes em 2019.

Novos usos foram dados ao edifício, não só 
como espaço musealizado, mas abarcando 
atualmente os escritórios da Fundação EDP, 
eventos corporate e acolhendo diversas ex-
posições de arte e eventos performativos. 
Estes novos usos respeitam os elementos 
históricos, fazendo da Central Tejo um dos 
melhores exemplos, em Portugal, da utiliza-
ção de sítios e estruturas de relevância his-
tórica para fins diferentes do objetivo inicial, e 
exemplo de uma boa aplicação dos princípios 
conjuntos do ICOMOS (International Council 
on Monuments and Sites)  e do TICCIH (The 
International Committee for the Conservation 
of the Industrial Heritage), especificamen-
te os princípios de Dublin (Principles for 
the Conservation of Industrial Heritage Sites, 
Structures, Areas and Landscapes), aprova-
dos a 28 de novembro de 2011.

As dimensões deste edifício e de todo o 
seu conjunto de equipamentos fazem deste 
museu um dos maiores do mundo na área 
dos museus industriais e ciência. Estas di-
mensões implicam orçamentos elevados na 

1 a 4 | Fotografias tiradas durante a construção 
dos tubos. © Coleção Kurt Pinto. Centro de 
Documentação da Fundação EDP
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intervenção inicial – mas principalmente na 
manutenção a longo prazo –, sendo assim 
muito importante a escolha dos materiais e 
métodos usados. O ambiente atmosférico é 
húmido e a quantidade de cloretos é elevada 
pela proximidade ao mar. Sendo impossível 
efetuar um controlo eficaz dos níveis de hu-
midade relativa, temperatura e oxigénio pelas 
grandes dimensões dos equipamentos e sob 
pena de descaracterização do espaço, os 
desafios são ainda maiores.

Apresentamos, aqui, um caso específico que 
ilustra bem estes desafios.

SIFÕES DE ASPIRAÇÃO 
E CANAIS DE EVACUAÇÃO 
DA CENTRAL TEJO

Sinopse histórica1

Para arrefecimento dos condensadores era 
utilizada água do Tejo através de um sistema 
que funcionava em sifonagem. De início, 
montaram-se dois sifões com 0,94 m de diâ-
metro interior e um terceiro, de evacuação, 
que, lançados sobre uma estacada em betão 
armado, tinham o troço vertical de aspiração 
da água do rio a cerca de 25 m da muralha da 
avenida marginal. O seu troço horizontal, com 
cerca de 50 m de comprimento (incluindo a 
parte assente sobre a estacada), atravessava 
subterraneamente a avenida marginal e tinha 
a coluna vertical dentro das instalações da 
Central, à entrada de dois canais (também 
denominados de docas) que corriam ao longo 
da sala das máquinas. Estes sifões fornece-
ram água de refrigeração ao condensador do 
primeiro turboalternador Escher Wiss / Brown 
Boveri de 9,6 MW, que entrou ao serviço em 
10 de junho de 1919.

Para se pôr a funcionar os sifões fazia-se 
subir a água nas duas colunas verticais que 
iriam, depois, encher completamente o troço 
horizontal, aspirando-lhe o ar por intermédio 
de bombas de vácuo.

Estes primeiros tubos instalados – dois para 
aspiração e um terceiro para evacuação – en-
contram-se em cotas variáveis, sendo que a 
boca de aspiração destes se encontra à cota 
de -1.90 m.

Intervenções no metal

A liga metálica destes três primeiros tubos é 
de ferro fundido. Devido às condições extre-
mas em que estes equipamentos se encon-
tram cedo a corrosão se fez notar e, perante 
esse fenómeno, quando, para acompanhar o 
aumento de potência da Central foi contem-
plada a instalação de um novo sifão de aspi-
ração, decidiu-se avançar para outro material. 
Este quarto tubo foi fabricado com chapas de 
12 mm de aço cúprico (crómio e cobre) e ins-
talado em 1936. O interior de todos os tubos 
encontra-se revestido com cimento armado 
para proteção contra a corrosão.

A exposição ao sal e às forças de tensão 
provocadas pelas fortes correntes e ondula-
ções que fustigam este equipamento e a sua 
estrutura provocam níveis elevados de corro-
são. Outros fenómenos, como a flambagem 
ou ovalização das secções, podem também 
suceder dadas as condições existentes.

Ao nível do tratamento anticorrosivo, vários 
especialistas foram consultados e a dificul-
dade em garantir o recurso a métodos que 
respeitem os princípios da intervenção míni-
ma é grande. Tem-se, então, acompanhado 
o mercado e utilizado os materiais mais 
recentes para prevenção da corrosão e 
correção de fendilhamentos. Aqui, a escolha 
dos materiais prende-se com a necessidade 
de preservar, no maior tempo possível, este 
equipamento de relevância arquitetónica 
e tecnológica (representativa do funciona-
mento) da Central Tejo.

A aplicação destes materiais é circunscrita a 
períodos de tempo muito curtos, não somente 
relacionados com os períodos de maré baixa, 
mas especialmente com os períodos de baixo 
coeficiente marítimo. Juntando a esta situa-
ção outros fenómenos climatéricos, como 
o vento e a chuva, fazem deste trabalho de 
conservação um desafio a nível de organiza-
ção e da escolha dos materiais. Estes devem 
ser de cura rápida e de fácil aplicação, para 
que os trabalhos sejam executados da forma 
mais rápida e segura.

Não se pode permitir o aparecimento de 
fendas, pois esse processo irá contribuir 
para mais corrosão e forças de tensão no 

próprio interior das tubagens. Foram feitos 
vários ensaios e análises, desde a soldadu-
ra ao preenchimento com fibra de vidro ou 
resinas de vinilester, entre outros. Nenhuns 
com resultados favoráveis. Para o preen-
chimento destas fendas, o que apresenta 
os melhores resultados, é a Belzona 1111 
(super metal). A Belzona 1111 foi desenvol-
vida principalmente para a indústria naval, 
sendo um composto de reparo de duas par-
tes, utilizado para o reparo e recapeamento 
metálico feito à base de resina epóxi, refor-
çada com liga de aço silício, sem solventes. 
Vantagens: não corrói, possui excelente 
aderência a metais e é de fácil aplicação e 
rápida cura.

Para a estabilização foram ensaiados vários 
produtos. Apesar de, originalmente, estes 
tubos serem protegidos com camada de 
tinta, quisemos efetuar ensaio com Dinitrol2 

para verificar a sua eficácia na proteção. 
Tem-se registado bons resultados na apli-
cação deste produto no exterior, mas neste 
tipo de ambiente, a humidade existente no 
material, mesmo após limpeza e em dias 
secos, implicava o aparecimento de corro-
são por baixo da camada de cera, passado 
poucas semanas. Relativamente às tintas 
usadas, decidiu-se não usar as tintas tra-
dicionais, mas procurar no mercado tintas 
que fornecessem maior proteção para este 
tipo de condições, para reduzir o número de 
intervenções. Como era importante, além de 
impermeabilizar, permitir que os materiais 
respirem (para reduzir o nível de humidade 
no interior dos tubos), procurou-se produtos 
com estas propriedades juntamente com a 
característica da elasticidade para acompa-
nhar, na medida do possível, as contrações, 
dilatações e eventuais deformações do me-
tal. Foram feitos ensaios com Belzona 3921 
como primário e Belzona 3111 como acaba-
mento (com cor aproximada ao original) e os 
resultados foram satisfatórios. A aplicação 
fácil e a cura extremamente rápida permi-
tiram que os trabalhos fossem executados 
rapidamente, respeitando os tempos de se-
cagem e os períodos da maré.

Mesmo com a aplicação destes materiais 
calcula-se que a periocidade destas inter-
venções deva ser de três em três anos, em-
bora de forma muito mais pontual e de menor 
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5 a 10 | Fotografias tiradas 
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custo. É crucial, no entanto, o acompanha-
mento do mercado para identificação de 
tecnologias e produtos inovadores que per-
mitam intervenções mais seguras e eficazes 
na preservação deste tipo de equipamentos.

NOTA CONCLUSIVA

A intervenção nestes gigantes não só encontra 
desafios técnicos e de falta de apoios financei-
ros, mas também dificuldades em garantir o 
cumprimento de alguns critérios estabelecidos 
no setor. Na década de 80, por exemplo, de-
senvolveram-se algumas discussões sobre o 
tipo de intervenções a efetuar na Estátua da 
Liberdade (parte metálica com mais de 46 m 
de altura). Alguns defendem que não foi uma 
conservação, mas uma construção3, pois foi 
construída uma réplica da tocha e retirada a 
anterior (pelo seu avançado estado de degra-
dação), e substituída toda a estrutura interior 
(a sofrer corrosão galvânica) por uma de aço 
inoxidável. Apesar de se compreenderem as 
críticas e acusações de não terem sido res-
peitados alguns princípios da conservação, 
essa intervenção, efetuada por uma equipa 
multidisciplinar, permitiu que este monumento 
possa ser visitado ainda hoje. Além disso, vá-
rias das técnicas de limpeza empregues nessa 
intervenção são hoje aceites em conservação 
de património industrial, apesar de, na altura, 
terem sido alvo de alguma contestação 
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