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  Fábrica do Paleão é um dos pri-
meiros exemplos, em Portugal, de uma fábri-
ca que utiliza o ferro como material estrutural 
principal. Os edifícios foram erguidos entre 
1888 e 1891 na zona agrícola de Soure, 
situada no distrito de Coimbra. Foi projetada 
de acordo com a mais inovadora tecnologia 
industrial utilizada em Inglaterra e França, à 
época. Foi uma fábrica têxtil que beneficiou 
das águas abundantes da região, de um 
depósito de carvão próximo e dos baixos 
salários dos trabalhadores agrícolas.

Devido às condições económicas da região, 
ao projeto estrutural avançado para a épo-
ca e a diversas administrações competen-
tes, a fábrica permaneceu em atividade por 
mais de cem anos, até finalmente encer-
rar em 1994. Desde o encerramento, os 

A Fábrica do Paleão foi uma fábrica têxtil, construída 
em Portugal entre 1888 e 1891. Apresenta uma cobertura 
múltipla (em dente de serra) suportada por asnas metálicas 
que permitem a existência de espaços abertos, capazes 
de acomodar máquinas pesadas e promover a atividade 
industrial. O presente artigo procura compreender o 
significado histórico dos edifícios analisados e avaliar a 
sua adequação estrutural para uso presente e futuro, com o 
objetivo final de preservar este exemplar representante do 
património industrial em Portugal.

A

Fábrica do Paleão
Avaliação estrutural de elementos metálicos

terrenos circundantes voltaram às suas raí-
zes agrícolas e os edifícios ficaram fecha-
dos e sem manutenção.

De forma a implementar um layout industrial 
moderno, a fábrica foi construída com uma 
cobertura em dente de serra apoiada por 
uma estrutura interna de colunas de ferro 
fundido, permitindo obter espaços abertos 
para acomodar maquinaria pesada e de 
grandes dimensões e promover a atividade 
industrial têxtil. Após a realização de um 
levantamento histórico global e de uma 
inspeção visual inicial, o estudo realizado 
centrou-se nos principais espaços indus-
triais, nomeadamente as secções de fiação e 
tecelagem. A inspeção visual forneceu parâ-
metros geométricos e materiais essenciais e 
uma identificação das patologias existentes.

Foram realizados ensaios in situ nas colu-
nas de ferro fundido para obter parâme-
tros necessários a uma análise estrutural 
e de segurança. Com os resultados destes 
ensaios e outros parâmetros recolhidos na 
inspeção visual, pórticos representativos da 
série de pórticos que constituem a estrutura 
interna foram modelados para cada uma das 
salas principais. 

CONTEXTO HISTÓRICO

Evolução da estrutura

A planta completa da fábrica, de 1911, é apre-
sentada na figura 1a. A construção original foi 
concluída vinte anos antes, em 1891. Com o 
objetivo de criar um espaço de trabalho 
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critérios de projeto essenciais à atividade 
industrial, quando não havia luz elétrica.

Para tal, foi projetada uma estrutura metáli-
ca leve, capaz de proporcionar uma planta 
com pouco elementos verticais. A estrutura 
é composta por asnas metálicas dispostas 
em série e suportadas por colunas de ferro 
fundido na junção de cada vão. A confi-
guração global e as dimensões das duas 
salas principais (tecelagem e fiação) são 
similares, mas a escala de cada sala difere 
devido aos equipamentos e aos espaços de 
trabalho exigidos. Sendo assim, o vão das 
asnas e a distância entre pilares da Sala A 
são maiores do que as da secção de fiação 
(Sala B). As salas são fechadas por paredes 
de alvenaria. As fotografias da figura 1b e da 
figura 1c, datadas de 1900, mostram o tipo 
de máquinas, a entrada de luz natural e o 
sombreamento.

As fotografias atuais incluídas na figura 2 
mostram a integridade da estrutura existente, 
com poucas alterações importantes desde a 
construção. As imagens também destacam o 
resultado de quase trinta anos de desocupa-
ção e falta de manutenção desde o encerra-
mento de atividade em 1994.

funcional, todas as operações da fábrica 
foram agrupadas. A fiação e a tecelagem, 
as duas secções principais, ocupavam as 
maiores áreas. Uma série de salas menores, 
incluindo várias oficinas e salas com sistemas 
de energia, eram adjacentes a esses grandes 
espaços. O layout foi pensado de forma a 
que as oficinas de apoio contornassem os 
principais espaços de operação, que eram 
divididos por um corredor central. As preocu-
pações sociais também estiveram presentes 
no projeto da fábrica, que incluía uma série de 
espaços paisagísticos e jardins, duas grandes 
casas para o administrador e diretor e uma 
escola primária.

Configuração estrutural

A cobertura adotada tem uma configuração 
em dente de serra, obtida através de uma 
sequência de cumes com inclinação dupla, 
de um lado uma inclinação mais íngreme 
e de outro mais gradual. Foram aplicados 
painéis de vidro na face mais inclinada e 
orientada a norte, permitindo a entrada de 
luz natural. A cobertura descrita é suportada 
por asnas metálicas esbeltas. Os grandes 
espaços que permitem acomodar a maquina-
ria pesada e a obtenção de luz natural foram 

1 | Planta da fábrica (1911) e espaços principais 
(1900) (Custódio, 1998): a) Planta da fábrica; 
b) Secção de tecelagem; c) Secção de fiação.

2 | Aspeto exterior e interior dos principais espaços 
da fábrica: a) Aspeto exterior; b) Sala A (secção de 
tecelagem); c) Sala B (secção de fiação).

1c1b1a

2c2b2a
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INSPEÇÃO

Foi realizada uma inspeção visual, de forma 
a ser possível detalhar a geometria da estru-
tura, os materiais utilizados e os processos 
de degradação sofridos pelo edifício.

Geometria

Foi criada uma planta da estrutura corres-
pondente à situação atual, com base em 
desenhos de arquitetura datados de 1949, os 
mais recentes que foi possível encontrar no 
arquivo. Estes desenhos foram verificados e 
complementados com medições efetuadas 
no local. Nesta planta assinala-se um corte 
que cruza as duas salas principais da fábrica 
(figura 3).

A configuração da asna exibida na figura 4b 
é válida para as duas salas principais da 
fábrica. Foram identificados três tipos de 
barra nas asnas: barra em T, barra retangular 
e barra em duplo C. Com exceção da barra 
em duplo C utilizada no membro 2 das asnas 
da Sala A, todos os membros comprimidos 
são realizados com barras T e todos os 
membros tracionados utilizam barras planas 
de secção retangular (figuras 4 e, f, g).

A generalidade das paredes tem 42 cm de 
espessura, sendo esta alargada nas zonas 
que dão suporte às asnas da cobertura 
(figura 4c). Os pilares metálicos apresentam 
secção transversal circular e oca (figura 4d).
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3 | Planta e corte, 
com identificação 
das Salas A e B.
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4 | Geometria dos elementos 
que compõem a asna. 

a) Revestimento da cobertura: 
painéis de vidro, chapa metálica 
ondulada e painéis de madeira; 

b) Configuração da asna e 
identificação dos elementos; 

c) Dimensões da parede;
d) Secção transversal 

circular e oca; 
e) Secção T utilizada em peças 

comprimidas (1, 3, 5, 7, 9);
f) Barra retangular utilizada 

em peças tracionadas 
(Barra 2 da Sala B, 4, 6, 8);

g) Secção em duplo C utilizada 
em peças tracionadas 

(Barra 2 da Sala A).
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Materiais utilizados

As paredes exteriores são acabadas com 
uma camada de argamassa. A fragmentação 
presente em vários locais expõe uma alvena-
ria bastante irregular (figura 5a) e inclusões 
de elementos de madeira no interior das 
paredes (figura 5b). Todas as paredes inter-
nas são acabadas com gesso liso e camada 
de tinta (figura 5c).

Os pilares metálicos são de ferro fundido, o 
que é evidenciado pela sua forma circular 
e trabalhada, mais evidente na zona do 
capitel, com estrias e detalhes clássicos 
(figura 6a). Algumas das colunas são per-
sonalizadas na parte superior, mostrando 
elementos que serviam de apoio à atividade 
industrial (figura 6b).

5 | Características das paredes.
a) Alvenaria irregular; b) Inclusões de madeira;
c) Contraventamentos diagonais de madeira na 
parede de alvenaria. 

6 | Pormenores: pilares (a, b) e cobertura (c).
a) Capitel e parafusos de cabeça quadrada;
b) Pormenor no topo de alguns pilares metálicos;
c) Barras planas e em T com rebites.

5c5b5a

6c6b6a

Tendo em conta a data de construção, as for-
mas identificadas e o tipo de aplicação estru-
tural, conclui-se que as asnas e as vigas per-
pendiculares a estas com secção transversal 
em I são de ferro forjado, distinguindo-se dos 
pilares em ferro fundido. A retirada de amos-
tras de ferro da estrutura permitiria avaliar as 
propriedades deste material, mas nenhum 
elemento estrutural metálico pode ser retirado.

Identificação de patologias

A tabela 1 resume as patologias observadas 
no edifício. Na cobertura, encontram-se vários 
vidros partidos e um sistema de drenagem 
deteriorado, o que permite a entrada de água, 
causando muitos padrões de vegetação ao 
longo das paredes e caminhos de drenagem, 
e a corrosão nos topos dos pilares. 
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ELEMENTO 
ESTRUTURAL

TIPO DE 
PATOLOGIA

LOCALIZAÇÃO /
DISTRIBUIÇÃO

CAUSA 
PROVÁVEL

Laje térrea

Descontinuidades Sala B Remoção de canalização ou 
outros sistemas mecânicos

Vegetação
Presente em todos os espaços, 
mas mais concentrada em 
algumas zonas

Presença de humidade e entrada de água

Fendilhação Frequente. No geral, inicia a 
partir da base dos pilares

Expansão nos pilares metálicos 
devido à corrosão na zona embebida 
junto à fundação

Paredes exteriores

Destacamentos A 1 m de altura da laje térrea Eflorescência e humidade ascendente

Crostas negras Ao longo da cobertura e 
do sistema de drenagem

Humidade e acumulação de água 
devido ao dano ou ineficiência 
do sistema de drenagem

Paredes interiores

Destacamentos A 1 m de altura da laje térrea Eflorescência e humidade ascendente

Vegetação Ao longo da cobertura
Humidade e acumulação de água 
devido ao dano ou ineficiência 
do sistema de drenagem

Manchas vermelhas
Distribuídas, com espaçamento 
uniforme ao longo da parede 
oeste da Sala A

Moisture and interior corroding elements

Pilares de ferro fundido

Descamação Frequente na zona 
central da Sala B Entrada de humidade e água

Pequenos vazios Na superfície do elemento, 
com distribuição aleatória

Defeitos de fundição (ar retido na superfície 
do molde) acompanhados de corrosão

Manchas Na superfície, com distribuição 
aleatória

Utilização no passado, defeitos 
de fundição e corrosão

Descoloração Ao longo de alguns pilares Água no interior dos pilares afetados

Corrosão Frequente no topo dos pilares Acumulação de água resultante da forma 
e da localização do pormenor de ligação

Parafusos em falta No topo de alguns pilares Corrosão devido à humidade

Elementos de ferro forjado Alguma corrosão Principalmente em 
vigas secundárias Humidade 

Cobertura

Chapa de 
revestimento 
ondulada

Alguma corrosão 
superficial - Efeitos da chuva retenção de água

Painéis de vidro Partidos ou em falta Distribuição aleatória Efeitos da chuva e do vento

ENSAIOS 
REALIZADOS IN SITU

Foram utilizados métodos de ensaio não 
destrutivos para obter informações geométri-
cas e materiais adicionais.

Espessura dos pilares

A espessura de pilares metálicos de estru-
turas antigas é frequentemente desconheci-
da. O processo de fundição pode introduzir 
irregularidades ou deformidades, incluindo 
excentricidades nos diâmetros externo e 
interno dos pilares, que não podem ser 
detetadas visualmente. Foi realizado um 

Tabela 1 | Patologias identificadas no edifício durante a inspeção visual
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teste de perfuração em 7 dos 128 pilares 
existentes nas salas principais para esta-
belecer a área da seção transversal. Com a 
espessura da parede e o diâmetro externo, 
é possível calcular o diâmetro interno, a par-
tir de três furos realizados à mesma altura 
e radialmente equidistantes. Não foram 
detetadas excentricidades significativas na 
maioria dos pilares. A espessura média da 
parede da coluna é de 18,1 mm e o diâme-
tro externo médio é igual a 154,2 mm.

Ensaio de dureza

O ensaio de dureza é uma técnica não des-
trutiva que permite determinar diretamente 

a dureza do material e indiretamente outras 
propriedades, incluindo resistência à tração 
e a tensão de cedência (Proceq, 20015). 
As medições de dureza foram realizadas em 
três pilares, com base na escala de Brinell. 
Para cada pilar, foram selecionadas quatro 
áreas de limpeza e medição. A tabela 2 apre-
senta os resultados obtidos.

A figura 8 foi incluída e marcada com o valor 
médio tratado para determinar um valor esti-
mado para a resistência à tração. A resistên-
cia à tração estimada é de aproximadamente 
230 MPa.
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7c7b7a

7 | Ensaio realizado in situ para medir espessura 
dos pilares. a) Furação; b) Inserção de arame; 
c) Presença de água e descoloração.

8 | Relação entre dureza e resistência à tração 
para amostras e provenientes da Fundição F 
(Krause, 1969).

Tabela 2 | Medições de dureza em três pilares metálicos

PILAR 1 [C9] PILAR 2 [C3] PILAR 3 [C46]

Valor máximo 243 211 265

Valor mínimo 164 148 180

Variação máxima   79   63   85

Média 200,7 186,0 216,1

Desvio padrão 14,80 12,23 9,52

Coeficiente de variação 7,4 % 6,6 % 4,4 %

Média global 200,9

8a 8b
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ANÁLISE ESTRUTURAL E 
AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA

Introdução

Foi realizada uma análise estrutural e ava-
liação de segurança para confirmar o estado 
atual da estrutura e avaliar a sua adequação 
para utilizações futuras. Devido à natureza 
repetitiva da estrutura metálica interna, 
desenvolveu-se uma análise bidimensional 
de um pórtico tipo que é representativo 
da estrutura em cada uma das duas salas 
principais. As propriedades geométricas e 
materiais foram obtidas a partir de valores 
previamente recolhidos e com cargas esti-
madas a partir da norma NP EN 1991.

Geometria, propriedades 
dos materiais, secções 
transversais e cargas

Devido à configuração modular e repetitiva 
da fábrica, foi modelado um pórtico de cada 
uma das salas principais. As medidas rela-
tivas a cada pórtico mostrado na figura 9 
foram obtidas no levantamento geométrico. 
Conforme descrito na planta da estrutura, 
a distância entre as asnas consecutivas da 
sala A mede 4,90 m e 3,35 m na sala B. 
As dimensões dos pilares e de cada um dos 
membros da asna foram medidas no levan-
tamento geométrico e inseridas no software 
de análise estrutural.

Os casos de carga considerados foram cargas 
permanentes, sobrecarga e carga do vento, 
calculadas de acordo com o Eurocódigo 1 
(CEN, 2002 e 2005a). As cargas permanen-
tes incluem o pórtico, os painéis de vidro, 
os painéis de chapa ondulada e madeira 
e os materiais não estruturais existentes 
na cobertura. As cargas distribuídas foram 
convertidas em cargas pontuais aplicadas 
nos nós superiores da asna (figura 10a). Os 
valores de carga distribuída são apresenta-
dos na tabela 3.
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9 | Configuração geométrica dos pórticos 
localizados na Sala A e na Sala B. 

10 | Carga aplicadas na cobertura e 
identificação de barras que não cumprem os 

critérios de segurança. a) Cargas pontuais; 
b) Asna da Sala A; c) Asna da Sala B.

AÇÃO CASO DE CARGA
CARGA 

DISTRIBUÍDA 
(kN/m2)

CARGA 
DISTRIBUÍDA 

TOTAL (kN/m2)

Carga 
permanente, gk 

Peso 
próprio

Chapa metálica ondulada 0,20
0,30

Painéis de madeira 0,10

Painéis de vidro com 
suporte metálico 0,35 0,35

Sobrecarga, qk Sobrecarga 0,40 0,40

Vento, wk

Interno -6,23
-4,69

Externo 1,54

Sala A Sala B 9

Tabela 3 | Valores de carga distribuída para cada caso de carga
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Análise de resultados

O modelo foi analisado para as combinações 
de carga mais desfavoráveis. Os momen-
tos fletores são reduzidos em comparação 
com as forças axiais devido à configuração 
geométrica da estrutura. Com exceção das 
colunas, a estrutura atua principalmente 
como uma treliça.

A verificação de segurança foi realizada 
considerando os esforços atuantes em cada 
membro do pórtico, as propriedades do 
material e as secções transversais (Rondal 
e Rasmussen, 2004). Os comprimentos de 
encurvadura das várias barras foram consi-
derados iguais a 1,0´L, tanto no plano como 
fora do plano. No caso dos banzos inferiores 
da Asna A, as barras CF e FH foram anali-
sadas com um comprimento de encurvadura 
fora do plano igual ao seu comprimento 
duplo (L = 3,81 m), pois não há barra trans-
versal no nó F que possa evitar seu desloca-
mento lateral. No caso dos banzos inferiores 
da Asna B, não existem barras transversais 
nos nós C, F ou H. Portanto, o comprimento 
de encurvadura é igual a 6,0 m.

Asnas da Sala A Asnas da Sala B

Deformação máxima (m): nós C, F, H -0,0014 -0,0090

L (m) 7,62 6,00

L/Def. máxima 544,9 666,7

Tabela 4 | Deformação vertical máxima nas asnas da Sala A e da Sala B

Na Sala A, as barras CD e EF (ambas as 
barras planas, marcadas com uma linha 
mais espessa na figura 10b) foram consi-
deradas inseguras devido principalmente à 
encurvadura fora do plano. Nas asnas da 
Sala B, a condição de segurança não foi 
atendida para as barras CD, EF, AC, CF, FH 
e HI (marcadas com uma linha mais espessa 
na figura 10c). Todas as barras que falharam 
na avaliação de segurança eram barras de 
secção retangular.

Foi também considerado um caso de carga 
adicional para avaliar a deformação verti-
cal máxima. A tabela 4 apresenta os cor-
respondentes resultados. O valor de L/d 
é menor que os limites impostos pela 
EN1993 1 1 (CEN, 2005).
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