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Relação dos números disponíveis para número de obras, agências, concessionários, funcionários e clientes por ano: 
ANO nº OBRAS OBRAS POR ANO nº AGÊNCIAS nº CONCESS. nº FUNCIONÁRIOS nº CLIENTES 
1892 6 6     
1893 11 5     
1894 62 51     
1895 127 65     
1896 290 163     
1897 473 183    55 
1898 827 354     
1899 1129 302   9800 141 
1900 1229 100 30 160   
1901 1341 112     
1902 1501 160     
1903 1721 220     
1904 1867 146     
1905 1878 11     
1906 1947 69     
1907 1953 6     
1908 1970 17     
1909 2003 33 64 424   
1910 2088 85     
1911 2216 128     
1914   64 725   
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Lista dos países em que se construíram obras seguindo o sistema Hennebique: 
 
 

EUROPA 5287 
Alemanha 114 

Áustria 11 
Bélgica 389 

Dinamarca 20 
Espanha 91 
França 3584 

Grã-Bretanha 130 
Grécia 26 

Holanda 10 
Hungria 22 
Irlanda 1 
Itália 424 

Mónaco 28 
Polónia 12 
Portugal 23 
Roménia 5 
Rússia 70 
Suécia 18 
Suíça 268 

Turquia 41 
 
As obras de Hennebique na Europa suplantam em 
quase dez vezes todas as outras no resto do mundo, o 
que demonstra a sua implementação na Europa face ao 
resto do mundo. 
 
 
 
 

AMÉRICA 285 
Estados Unidos 145 

Argentina 20 
Brasil 13 

Canadá 3 
Costa Rica 8 

Equador 4 
México 45 
Panamá 8 
Salvador 13 
Uruguai 24 

Venezuela 2 
  

ÁFRICA 432 
Algéria 179 
Egipto 201 
Líbano 1 

Marrocos 21 
Senegal 4 
Tunísia 26 

  
ÁSIA 26 

Cambodja 3 
Tailândia 2 
Vietname 21 

  
OCEANO ÍNDICO 9 

Ilhas Maurícias 1 
Madagáscar 8 

 
Fonte: DELHUMEAU, 1993. 
 
 



ANEXO II 

3 

1906 (20 de Outubro)                                           
 
Tradução de Maria do Carmo Ravara Cary. 

 
Circular do Ministro das Obras Públicas, dos Correios e dos Telégrafos dirigida aos 
engenheiros chefes de Pontes e Estradas (Serviço Interno) 
 
Paris, 20 de Outubro de 1906 
 
 
Instruções relativas ao emprego do betão armado 
 

Perante o desenvolvimento das aplicações do betão armado nas obras públicas, torna-se necessário 
dar a conhecer aos engenheiros as condições gerais mediante as quais as construções edificadas com este novo 
material apresentam as mesmas características de estabilidade e proporcionam ao público as mesmas garantias 
de segurança do que as que são construídas com os antigos materiais comprovados. 

A questão foi já objecto de longos estudos e de investigação experimental,  efectuados ao longo de três 
anos, que resultaram na elaboração de um relatório apresentado ao Conseil Général des Ponts et Chaussées, 
que o remeteu para apreciação por uma comissão especial constituída por inspectores gerais. 

Com base no relatório desta comissão, com data de 20 de Julho de 1906, de que se anexa uma cópia à 
presente circular, e após uma discussão aprofundada, o Conseil Général des Ponts et Chaussées adoptou um 
projecto de instruções aplicáveis ao emprego do betão armado nas obras que dependem do Ministério das Obras 
Públicas. 

Em conformidade com as decisões do Conselho, aprovei estas instruções, cujo texto é apresentado 
seguidamente. 

São conformes com o estado actual dos nossos conhecimentos na matéria, mas deverão certamente 
ser corrigidas quando a experiência dos estaleiros, as experiências de laboratório e uma utilização mais 
prolongada do betão armado fornecerem, no que se refere a este material, dados mais seguros do que aqueles 
de que dispomos hoje. 

As explicações que se seguem têm por objectivo estabelecer com a necessária precisão o significado e 
o alcance destas instruções.  

 
 

I – Dados a admitir na preparação dos projectos 
 

A − Sobrecargas 
 
ARTIGOS 1º, 2º, 3º –  Destes três artigos, os dois primeiros justificam-se por si. 
O terceiro, que prescreve que as obras a que diz respeito serão calculadas para  as sobrecargas 

máximas que deverão suportar em serviço, parece ser inútil, uma vez que todas as obras devem ser 
estabelecidas e, por conseguinte, calculadas em função da utilização a que se destinam. É o que acontece no 
caso das obras metálicas ou de outras que precederam o cimento armado. São calculadas para as sobrecargas 
efectivas máximas a que se prevê que poderão vir a ser submetidas, com um coeficiente de segurança 
adequado, ou seja, de modo a que, sob o efeito dessas cargas, as forças elásticas não atinjam mais do que uma 
dada fracção das que poderiam  produzir a ruptura.  

No caso das construções em betão armado, alguns especialistas preconizam um processo diferente, 
que consistiria não em calcular as forças elásticas determinadas pelas sobrecargas efectivas, mas antes em 
investigar em que proporção seria necessário amplificar ficticiamente essas sobrecargas para provocar a ruptura, 
e o coeficiente de amplificação seria nesse caso o coeficiente de segurança.  

Este processo, que pode ter o seu interesse, parece, no entanto, não oferecer garantias suficientes, 
pois uma obra não abate nunca devido à amplificação proporcional das cargas que deve suportar. A derrocada de 
uma obra sobrevem quer devido a causas acidentais, quer devido a um mal interno cuja evolução acaba por ser 
fatal. 
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Nestas condições, parece ser mais conveniente calcular as obras de betão armado da mesma forma do 
que as outras, para as cargas efectivas mais desfavoráveis que terão possivelmente de suportar e com 
coeficientes de segurança suficientes para que essas cargas não possam, em nenhum grau, pô-las em perigo.  

Estes cálculos são obrigatórios. Mas se os engenheiros considerarem útil efectuar também cálculos 
baseados na hipótese de majoração das cargas reais, para determinarem as cargas virtuais que provocariam a 
ruptura, são livres de o fazer e de expor as consequências que daí possam extrair. 

 
 

B. Limites de trabalho e de fadiga 
 
ART. 4º –  O limite de fadiga à compressão, fixado em 28/100 da resistência ao esmagamento do betão 

não armado, aos 90 dias de presa, é consideravelmente mais elevado do que o que é geralmente admitido pelos 
regulamentos estrangeiros. Os valores resultantes destes últimos regulamentos levariam antes a admitir como 
limite de fadiga à compressão de um betão armado um quarto da resistência ao esmagamento do betão 
semelhante não armado, aos 28 dias de presa.  

Ora comparando estas duas normas para os três tipos de betão armado submetidos a ensaios pela 
Comissão do Cimento Armado, obtêm-se os seguintes resultados:  

A Comissão ensaiou betões compostos por 400 litros de areia, 800 litros de pedra, com cimento 
Portland em dosagens variando entre 250 e 600 quilogramas.  

Verificou que é possível contar com as seguintes resistências, em quilogramas por centímetro 
quadrado, para dosagens de 300, 350 e 400 quilogramas, respectivamente.  

Ao fim de 28 dias: 
(a)  107 kg   120 kg   133 kg  
 
Ao fim de 90 dias: 
(b)  160 kg   180 kg   200 kg 
 
Portanto, admitindo como limites de fadiga 1/4 das resistências, obter-se-iam respectivamente:  
  27 kg    30 kg   33 kg 
 
Se, pelo contrário, de acordo com o artigo 4º das instruções, for adoptado o valor de 28/100 das 

resistências (b), temos: 
44,8 kg   50,4 kg    56 kg,  

valores bastante superiores aos anteriores. Vemos, portanto, que sob este ponto de vista o artigo 4º é muito mais 
ousado do que os regulamentos estrangeiros. Mas esses regulamentos são mais ou menos antigos e é provável 
que, caso venham a ser refeitos, tendo em conta as construções existentes e as qualidades nelas demonstradas 
pelo betão armado, as respectivas prescrições serão modificadas no sentido em que o são no artigo 4º. 

A indústria privada, que em França, mais do que em qualquer outro lado, é regulada por preceitos 
administrativos, mesmo no caso das construções privadas, só tem a ganhar com a ousadia das prescrições do 
artigo 4º, que aplicará, de resto, à sua responsabilidade. 

Os engenheiros de Estado não são obrigados a ir até ao limite máximo permitido pelo regulamento. 
Podem manter-se abaixo desse limite. De resto, não devem esquecer que a segurança de uma obra em betão 
armado, sejam quais forem os limites de fadiga adoptados nos cálculos, só poderá ser assegurada pela perfeição 
dos materiais empregados, pela sua dosagem matemática e pelo seu emprego cuidadoso. Por consequência, no 
caso das obras de betão armado devem exercer uma vigilância ainda mais rigorosa do que no daquelas que 
constroem habitualmente.  

ART. 5º –  Será conveniente promover um emprego judicioso do metal, não só como armadura 
longitudinal, mas também no sentido transversal ou oblíquo, para impedir a expansão do betão por efeito das 
compressões longitudinais a que pode ser submetido. A resistência ao esmagamento aumenta também em 
proporções consideráveis que, quando as cintas da armadura transversal estão suficientemente próximas, 
atingem proporções que seriam imprevisíveis antes de terem sido comprovadas pela experiência. Portanto, é 
natural que o limite de fadiga a admitir  possa também aumentar em função do volume e da disposição das 
armaduras transversais ou oblíquas. No que a este ponto se refere, seria difícil dar indicações com um carácter 
absoluto. Experiências de laboratório ou de estaleiro comparando betões sem armaduras transversais e os 
mesmos com essas armaduras, que indiquem o aumento da resistência ao esmagamento obtida através destas 
últimas, permitirão determinar o aumento correspondente do limite de fadiga que poderá ser adoptado sem 
perigo. Entretanto e à falta de melhor, as experiências efectuadas pela Comissão do Cimento Armado permitem 
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admitir que as armaduras transversais e as cintas multiplicam a resistência ao esmagamento de um prisma de 
betão pelo seguinte coeficiente:  

V
Vm ''1+    

em que V’ é o volume das armaduras transversais ou oblíquas e V o volume do betão para o mesmo 
comprimento do prisma, sendo m’ um coeficiente variável em função do grau de eficácia das ligações 
estabelecidas entre os varões longitudinais. Quando essas ligações consistem em amarrações transversais, 
formando rectângulos em projecção sobre uma secção transversal do prisma, o coeficiente m’  pode variar de 8 a 
15, correspondendo o valor mínimo ao caso em que o espaçamento das armaduras transversais atinge a menor 
dimensão transversal da peça em causa, e o valor máximo ao caso em que o espaçamento desce para um terço 
dessa dimensão, no máximo. 

Quando as armaduras transversais consistem numa cintagem formada por espiras mais ou menos 
apertadas, o coeficiente m’ pode variar de 15 a 32. O valor mínimo é aplicável quando o espaçamento das cintas 
atinge 2/5 da menor dimensão transversal da peça em causa e o valor máximo quando esse espaçamento atinge:  

1/5 dessa dimensão, para uma compressão longitudinal de 50 quilogramas por centímetro quadrado. 
1/8 dessa dimensão, para uma compressão de 100 quilogramas por centímetro quadrado. 

As indicações anteriores estão sujeitas à reserva essencial formulada no artigo 5º, a saber, que em caso algum, 

seja qual for a percentagem de metal e seja qual for o valor do coeficiente 
V
Vm ''1+ , o limite de fadiga a admitir 

poderá ultrapassar 0,60 da resistência do betão não armado, tal como é definida no artigo 4º. Esta disposição tem 
por efeito que o limite de fadiga a admitir não deverá ultrapassar em todos os casos metade da pressão que 
começa a provocar a fissuração superficial do betão e que, de acordo com as experiências da Comissão do 
Cimento Armado, é superior em 25% a 60%, conforme  os casos, à que provoca o esmagamento do betão não 
armado.  

 
 

II – Cálculos de resistência 
 
ART. 9º –  Justifica-se por si. 
ART. 10º – Este artigo tem por objectivo excluir os processos de cálculo puramente empíricos. Os 

princípios da resistência dos materiais proporcionam neste caso, tal como no das construções usuais, soluções 
mais seguras. A experiência, dentro dos limites do que nos revelou até agora, leva a admitir que o princípio de 
Navier relativo à deformação plana das secções transversais é também aplicável neste caso.  

Combinado com o princípio da proporcionalidade das deformações aos esforços, é suficiente no caso 
das peças submetidas a compressão. Basta substituir cada uma das secções heterogéneas por uma secção 
fictícia com a mesma massa da secção heterogénea real, atribuindo às partes da secção formadas pelo betão 
uma densidade 1 e às partes formadas pelas armaduras longitudinais uma determinada densidade m (1).   

Teoricamente, esta densidade m seria a relação: 
 

(1)     
b

a

E
E

m =  

entre o módulo de elasticidade Ea do metal da armadura e o módulo de elasticidade Eb do betão. Esta relação, 
dentro dos limites das cargas admitidas nos termos do artigo 4º, é de cerca de 10. Aumenta com as cargas do 
betão e pode duplicar ou triplicar no momento da ruptura, quando esta é provocada pelo esmagamento do betão; 
diminui, pelo contrário, quando a ruptura é provocada pelo excesso de carga da armadura.   

Este facto é suficiente para demonstrar como seriam incertos os cálculos de resistência baseados na 
majoração fictícia das cargas reais até à ruptura, de que se falou mais atrás (artigo 3º).  

De qualquer modo, as experiências sobre o módulo Eb foram realizadas com  betão não armado. Em 
que medida a relação m extraída dessas experiências será aplicável ao betão armado? Tal poderá depender do 
grau de facilidade com que o betão pode ser calcado,  envolver o metal, etc. 

                                                                 
(1) As armaduras transversais não são consideradas neste caso. A sua função é já tida em consideração através da majoração 
do limite de fadiga do betão (artigo 5º) que permitem aplicar. Efectivamente, a sua eficácia reside principalmente no aumento 
da resistência ao esmagamento, devido ao facto de se oporem à expansão transversal.   
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Será preferível, portanto, considerar que o coeficiente m varia na prática e que, numa peça com 
armaduras complexas (longitudinais e transversais), pode não corresponder exactamente à relação entre os 
módulos de elasticidade do metal e do betão, determinados separadamente.     

Pode admitir-se que este coeficiente varia entre 8 e 15. O valor mínimo será aplicável quando os varões 
longitudinais tenham um diâmetro igual a um décimo (1/10) da dimensão mais pequena da peça, o espaçamento 
das amarrações ou das vigas transversais seja igual a esta última dimensão e as extremidades das vigas estejam 
pouco afastadas das superfícies livres do betão. O valor máximo será aplicável quando o diâmetro das barras 
longitudinais for de um vigésimo (1/20) da mais pequena dimensão da peça e o espaçamento das amarrações ou 
das armaduras transversais de um terço dessa mesma dimensão. 

A maior parte dos autores admitem um valor fixo de m, que é geralmente igual a 15. Sem dúvida que se 
atribui assim em muitos casos ao metal uma resistência superior e ao betão uma resistência inferior às que se 
verificam realmente, o que pode estar na origem de percalços, na medida em que a compressão do betão é 
efectivamente superior à que foi admitida e em que o coeficiente de segurança é  inferior ao que se quis admitir.  

Admitindo que m varia entre um máximo de 15 e um mínimo de 8, de acordo com a disposição das 
armaduras, tanto longitudinais como transversais, fica-se mais próximo da realidade, compensando-se assim 
parcialmente o coeficiente de fadiga um pouco mais elevado admitido nos termos do artigo 4º. 

Depois de se ter optado por um valor do coeficiente m, as fórmulas a aplicar podem ser facilmente 
equacionadas na forma clássica adequada a um sólido homogéneo:   

a. Compressão simples – Considera-se a secção homogénea fictícia Ω dada pela relação 
 

(2)     Ω = Ωb  + m Ωa 
 
em que Ωb é a área da secção em betão e Ωa a área total das secções praticadas nas armaduras metálicas 
longitudinais. Como esta última é reduzida em comparação com a primeira, Ωb é confundido com frequência com 
a secção total Ωb + Ωa da peça.  

 Se N é a compressão total aplicada normalmente na secção, Rb é a pressão por unidade de superfície 
suportada pelo betão e Ra a que é suportada pelas armaduras: 

 

(3)    
Ω

=
NRb     

Ω
=

NmRa  

 
 Se Rb for conhecida, pode deduzir-se Ω e seguidamente, através de (2) e em função da forma real da 
peça, a secção total Ωa das armaduras ou a percentagem  

 

b

a

Ω
Ω

 

 
b. Compressão com flexão – Se a compressão total N não for distribuída  uniformemente, será 

conveniente considerar, além da área Ω da secção fictícia, o seu centro de gravidade e o seu momento de inércia 
em relação ao eixo transversal à flexão, passando pelo seu centro de gravidade, através das seguintes fórmulas: 

 

(4)     ΩY = ΩbYb +  m ΩaYa 
 

(5)     I = Ib + m Ia 
 
A figura 1 representa um esquema da secção considerada supostamente simétrica em relação a um 

eixo Y’ Y. O centro de gravidade a determinar da secção fictícia Ω é G; o centro de gravidade conhecido das 
armaduras metálicas é Ga e o do betão, igualmente conhecido, é Gb. A posição desses pontos é deduzida a partir 
das respectivas ordenadas verticais: 

 
Y = GK  Yb = GbK  Ya = GaK  
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determinadas a partir de um eixo x’x escolhido livremente; se for caso disso, estas ordenadas serão positivas de 
um determinado lado de x’x e negativas do lado oposto.    

 

 
Fig. 1 

 
A fórmula (2) permite obter o valor de Ω; em seguida, a fórmula (4) permite determinar a ordenada 

vertical Y do centro de gravidade G de Ω. Finalmente, uma vez que o eixo XGX’ passa assim a ser conhecido, 
podem determinar-se também os momentos de inércia Ia e Ib das secções geométricas do betão e das armaduras 
longitudinais em relação a esse eixo e, seguidamente, a fórmula (5) permite determinar o momento de inércia I da 
secção fictícia Ω em relação a esse mesmo eixo. 

Dissemos já mais atrás que a secção Ω do betão é confundida com frequência com a secção total Ωt = 
Ωb + Ωa da peça. Para o evitar, as fórmulas (2), (4), (5) podem ser escritas de uma forma mais cómoda na 
prática, introduzindo em vez da secção Ωb do betão a secção total  

 
Ωt =  Ωb + Ωa  
 

e, seguidamente, em vez do centro de gravidade Gb do betão, o dessa secção total, Gt, e finalmente, em vez do 
momento de inércia Ib da secção do betão em relação ao eixo X’X, o momento de inércia I da secção total, em 
relação a um eixo paralelo a X’X, passando pelo centro de gravidade Gt.  

As fórmulas serão então 
 

(2’)    Ω = Ωt + (m – 1) Ωa 
 

(3’)    ΩY = Ωt + (m – 1) ΩaYa 
 

(4’)     I = Ia + Ωt (Y –  Ya)2 + (m – 1) Ia 
 
Agora, sendo N a pressão total e M o momento flector, ou seja, a soma dos momentos das forças 

exteriores que actuam sobre a secção considerada, em relação ao centro de gravidade G da secção fictícia, a 
pressão por unidade de superfície nb aplicada sobre o betão a qualquer distância v do eixo X’X será igual a:  

 

(5)     vMNnb 1
+

Ω
=  

 
e se no ponto considerado houver uma armadura, a pressão que esta suportará será igual a: 
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(6)     na = mnb 
 
Nestas fórmulas, a distância v é contada positivamente do lado em que o momento flector produz uma 

compressão e negativamente do lado oposto. Se o momento flector no eixo X’X for contado positivamente, da 
esquerda para a direita,  por um observador colocado ao longo de X’X, com a cabeça em X’ e os pés em X, as 
distâncias v serão contadas positivamente para os pontos da secção situados à direita de X’X e negativamente 
para os que se situam à sua esquerda. 

Se designarmos por vb a distância entre X’X e a fibra extrema da direita e por v1b o valor absoluto da 
mesma distância até à fibra extrema da esquerda, a compressão máxima do betão, Rb, por unidade de superfície 
será igual a: 

 

(7)     bb vMNR
1

+
Ω

=  

                                                                                                               A 
compressão mínima, R1b, será igual a: 
 

(71)      bb vMNR 11
+

Ω
=  

 
Substituindo o índice b por a, para as armaduras, os valores extremos da compressão para as 

armaduras serão iguais a: 
 

(8)    ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +
Ω

= aa v
I

MNmR   

 

(81)     ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +
Ω

= aa v
I
MNmR 11  

 
Estas fórmulas pressupõem basicamente que há uma compressão generalizada, ou seja, que o valor 

R1b e, por consequência, o valor R1a são positivos. Se R1b fosse negativo, não seria possível aplicá-las, pois as 
leis da tracção do betão são essencialmente diferentes das que regem a compressão. Nesse caso seria 
necessário proceder da forma indicada mais adiante.  

Conhecendo a pressão total N, não só no que se refere à grandeza, mas também à posição, ou seja, 
conhecendo a posição do seu ponto de aplicação (centro de pressão), definida pela sua ordenada v0 em relação 
ao eixo X’X, deduzir-se-ia, por definição, que: 

 
(9)     M = Nv0 

 
e admitindo que 

 
(10)     I = Ωr2 
 
sendo r o raio de giração da secção fictícia Ω em relação ao eixo X’X, teremos: 

 

(11)    ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

Ω
= 2

01
r

vvNnb  

 
O eixo neutro seria obtido anulando o valor de nb, ou seja, através da fórmula: 
 

(12)     01 2
0 =+

r
vv
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designando por v’ o valor de v que define a posição desse eixo. 

 A fórmula (71) terá a seguinte forma, utilizando estas novas notações: 
 

(13)    ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−

Ω
=

2
10

1 1
r
vvNR b

b  

 
A comparação entre as duas últimas fórmulas indica, como seria de esperar, que só há compressão 

generalizada quando o eixo neutro se situa fora da secção, ou seja:  
– v’ > v1b 

 
O que acaba de ser dito pressupõe que são conhecidos os valores de N e M para todas as secções. É o 

caso de um pilar que suporta uma carga centrada (c), ou seja, aplicada no centro de gravidade G da secção 
fictícia, pelo que M = 0), ou descentrada (M = Nv0) Será igualmente o caso numa barragem em que a curva de 
pressões é exactamente igual a N e v0 para todas as secções.  

Quando a estática não fornece directamente estes valores, tal como num arco de ponte, proceder-se-á 
da forma indicada mais adiante, no caso muito mais geral em que as peças trabalham simultaneamente à 
compressão e à tracção (que é aquele em que verdadeiramente se justifica a utilização de armaduras), o que nos 
remete naturalmente para esse caso geral, abordado nos artigos 11º e 12º das instruções.  

 
ART. 11º – Este artigo diz que, nos cálculos de deformação, será tida em conta a resistência do betão à 

tracção.  
Pode ser necessário calcular a deformação propriamente dita, nomeadamente para calcular a flecha 

que ocorrerá na obra. Porém, de qualquer modo será necessário aplicar fórmulas de deformação para determinar 
em todas as secções a compressão N da fibra média (ponto dos centros de gravidade G das secções fictícias Ω), 
o momento flector M e o esforço cortante T, quando a estática os não permite determinar. 

N e T são por definição as componentes normal e tangencial das forças exteriores, incluindo a reacção 
do apoio, que se exercem sobre um determinado lado da secção e M é a soma dos momentos dessas mesmas 
forças exteriores em relação ao ponto G.  

Se uma das extremidades da peça a estudar está livre (pilares) ou se a estática permite determinar a 
reacção de um apoio (vigas com dois apoios não encastradas), as forças N e T e o momento M são conhecidos, 
com rigor; não serão então necessárias fórmulas de cálculo das deformações e, por consequência, hipóteses de 
determinação das mesmas. O artigo 11º não é aplicável neste caso. 

Mas no caso das vigas encastradas ou das vigas com vários tramos ou de arcos que trabalham à 
tracção, o que é geralmente o caso dos arcos de betão armado, o artigo 11º deverá ser aplicado e, por 
consequência, interpretado. 

A administração aceitará a interpretação feita de acordo com o processo habitual até à data (se bem 
que este seja pouco correcto), que consiste em atribuir ao betão que trabalha à tracção o mesmo coeficiente de 
elasticidade do que quando trabalha à compressão. 

Uma vez admitida esta hipótese, as fórmulas estabelecidas mais atrás podem ser aplicadas em geral, 
sob a reserva essencial de que o betão só trabalhe à compressão.  

Ora como se pode ver facilmente, estas fórmulas, graças à intervenção da secção fictícia Ω, reduzem o 
problema da resistência de uma peça de betão armado, ou seja, de uma peça heterogénea, ao da resistência de 
uma peça homogénea fictícia. Daí que todos os resultados gerais e clássicos obtidos neste último caso sejam 
aplicáveis ao primeiro e, por consequência, para obter os valores de N, M, T, no caso de um arco, de M, T, no 
caso de uma viga carregada transversalmente em que N = O, assim como as reacções dos apoios, bastará em 
todos os casos adoptar os valores bem conhecidos relativos às peças homogéneas.  

Assim, no caso de uma viga de betão armado com um vão l, encastrada nas duas extremidades e 
suportando uma carga uniforme de p quilogramas por metro linear, admitir-se-á que, tal como no caso de uma 
viga homogénea, o momento flector máximo será produzido no encastramento e terá o seguinte valor: 

 

12

2pl
 

 
e que o momento flector no meio do vão da viga, de sinal contrário ao anterior, terá o seguinte valor absoluto: 
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24

2pl
 

 
Se o encastramento for parcial, em vez do valor atrás referido adoptar-se-á um valor intermédio entre esse valor e 

o valor 
8

2pl
 relativo à viga com apoios simples, por exemplo, 

10

2pl
. 

Do mesmo modo, no caso de uma viga com vários tramos, que serão geralmente iguais, bastará 
consultar os tratados ou manuais de resistência de materiais para obter os valores já calculados dos momentos 
de flexão, dos esforços cortantes  e das reacções dos apoios para as peças homogéneas ou, quando surgem 
casos especiais, calcular esses valores como se se tratasse de peças homogéneas. 

Finalmente e do mesmo modo, no caso de um arco, utilizar-se-ão as tabelas de Bresse relativas aos 
arcos homogéneos para calcular a compressão, no caso de um arco de duas rótulas, ou as tabelas publicadas 
recentemente pelo senhor engenheiro Pigeaud nos Annales des ponts et chaussées, no caso de um arco 
encastrado, e optar-se-á por um valor intermédio entre os que são indicados nessas duas tabelas quando se 
considere que existe um encastramento parcial. 

Nos casos especiais, calcular-se-á directamente a compressão de acordo utilizando a fórmula clássica 
aplicável às peças homogéneas.  

A partir do momento em que a compressão é conhecida, dado que as reacções verticais podem ser 
deduzidas da estática pura, dispor-se-á de todos os dados necessários para determinar M, N e T, graficamente 
ou através de um cálculo efectuado para cada uma das secções. 

Interpretação mais correcta. − A resistência à tracção do betão pode ser tida em conta de forma mais 
satisfatória admitindo o seguinte princípio, resultante de  diversas experiências: o coeficiente de elasticidade do 
betão armado à tracção só mantém um valor relativamente constante até ao limite da resistência à tracção do 
betão semelhante não armado; a partir daí torna-se plástico em certa medida, ou seja, sofre um alongamento, em 
consequência da sua ligação à armadura, mas sem que a sua tensão limite se modifique. Não há dificuldade 
teórica em conceber uma resistência dos materiais baseada nesta hipótese, conjugada com a de Navier relativa à 
deformação plana das secções transversais, mas os cálculos serão muito mais complexos. 

Naturalmente, os engenheiros são livres de utilizar este processo, se o considerarem mais satisfatório. 
Seja qual for a forma como foram determinados os valores do momento flector M, do esforço cortante T 

e da compressão da fibra média (que é nula nas peças lineares carregadas transversalmente), deverá 
determinar-se depois a fadiga local, pelo menos para as secções mais sujeitas a fadiga. O artigo 11º prescreve 
que se deve abstrair neste cálculo da resistência do betão à tracção. Esta prescrição não tem nada de 
contraditório em relação à disposição que prescreve que essa resistência deve ser tida em conta nos cálculos de 
deformação. Efectivamente, o betão apresenta uma fendilhação mais ou menos acentuada do lado da armadura 
de tracção, mas sem que essas fissuras microscópicas ou pouco profundas provoquem uma alteração muito 
sensível da deformação geral das estruturas, mesmo que se forme uma fissura mais marcada. Porém, nesse 
ponto a fadiga local aumentará muito, como é evidente. Portanto, no cálculo das fadigas locais será conveniente 
colocar esta hipótese desfavorável, se bem que seja excessivo colocá-la no cálculo das deformações gerais e, 
consequentemente, dos valores de M, T, F relacionados.   

  
Aplicação a uma laje vigada de betão e a uma peça de secção rectangular − Vamos aplicar o método 

indicado mais atrás a uma laje vigada de betão (fig. 2) assimilada a um simples T, em que a altura é h, a largura 
da mesa é b, a largura da nervura é b’, a espessura da nervura é ε e cuja armadura do lado comprimido tem uma 
secção total ω, situando-se a uma distância média d da fibra comprimida, e do lado traccionado tem uma secção 
ω’, situando-se a uma distância média d’ da fibra traccionada. Se a primeira não existir, assume-se que ω = 0. 
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Fig. 2       Fig. 3 
 

Designar-se-á por Y1 a distância desconhecida do eixo neutro X’X à fibra comprimida B. Na figura 3, a 
secção da laje vigada é projectada sobre a recta AB. As ordenadas da recta XB’ representam as compressões do 
betão e, tendo em consideração o factor m, a ordenada bb’ representa a compressão na armadura de 
compressão e aa’ a tracção na armadura de tracção. Designar-se-á por K o coeficiente angular da recta B’XA’ ou 
a tangente trigonométrica do ângulo B’XB. 

 
a. Flexão simples – No caso da flexão simples N = 0, supondo que as forças elásticas se reduzem ao 

momento flector M, ou seja, que a soma de ambas é nula e que a soma dos seus momentos relativamente a 
qualquer ponto, por exemplo, ao ponto B, é igual a M, para determinar a distância XB = Y1 do eixo neutro à face 
comprimida obtém-se a equação de segundo grau: 

 

(16) ( ) ( ) ( )111

2
1 ''

2
'

2
'

0 ydhmdymybb
yb

−−−−+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−+= ωωεε  

 
em seguida, para determinar o coeficiente angular K: 

 

(17) ( ) ( ) ( )( )dhydhmdym
y

bb
yb

K
M

−−−−−+⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−−+= 11

12
3
1 ''

32
'

6
'

ωωεε  

 
em que o segundo valor é conhecido, assim como o de M. 

Estas fórmulas pressupõem implicitamente que o eixo neutro passa pela nervura. Se passar pela laje, 
basta considerar nas fórmulas anteriores que b’ = b, o que dá: 

 

(18)  ( ) ( ) ( )111

2
1 ''

2
0 ydhmdymdym

by
−−−−+−+= ωωω  

 

(19) ( ) ( )( )'''
2 11

3
1 dhydhmddymby

K
M

−−−−−+= ωω  

 
Para saber onde se situará a fibra neutra e, por consequência, se será utilizada a  fórmula (16) ou a (18) 

para determinar a posição da fibra neutra, basta substituir Y por ε no segundo membro da equação, o que dá: 
 

( ) ( )εεωε −−−−+ ''
2

2

dhmwdm
b

 

 
Se o valor numérico desta expressão for positivo, o eixo neutro passa pela laje e é determinado pela 

fórmula (18). Se este valor numérico for negativo, dá-se o inverso. 
As fórmulas (18) e (19) aplicam-se também a uma secção rectangular de base b e altura h. 
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Depois de terem sido determinadas as duas incógnitas Y1 e K, obtém-se para a compressão máxima Rb 
do betão: 

 
(20)     Rb=Ky1 
 
e para a compressão Ra e a tracção R’a das armaduras: 
 

(21)    
( )
( )⎭

⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−−=

−=

1
'

1

' ydhmKR

dymKR

a

a  

 
 
b. Flexão composta − Neste caso são conhecidas a compressão N e a posição do centro de pressão C, 

ponto de aplicação da resultante das forças exteriores. Designando por c a distância entre este ponto e a face 
comprimida, esta distância será contada positivamente se C se situa na secção e negativamente no caso 
contrário. No que a este ponto se refere parece ser mais cómodo, pela razão exposta mais adiante, determinar a 
posição da fibra neutra através da sua distância XG = Y2 (fig. 3, página 11) ao centro de pressão C do que 
através da sua distância Y1 à fibra comprimida. Considera-se que a resultante das forças elásticas coincide com 
N. Portanto, a soma dos momentos das forças elásticas em relação ao ponto C é nula, o que dá uma equação de 
terceiro grau que permite determinar Y2, ou seja, a posição do eixo neutro X’XC. Esta equação, no caso em que o 
eixo passa pela nervura, é a seguinte: 
 

(22) 
( ) ( ) ( )

( )( ) ( )( ) 0'''

32
'

32
'

22

3

2

23

2

23
2

=−−−−−−+−−++

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +−
−

+−
−+⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+−

cdhycdhmdcdcym

cycbbcycb
yb

ωω

εε
  

 
 

Vemos que esta equação tem a forma: 
 
(23)    02

3
2 =++ qpyy  

 
em que os coeficientes numéricos conhecidos p e q são obtidos através das seguintes expressões: 
 

(24)  

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )2233

22

'
'

'6
'

61
'

2
'

2

'
'

'6
'

61
'

3
'

3

cdh
b
mdc

b
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b
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b
bq

cdh
b
mdc

b
mc

b
bc

b
bp

−−+−−−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+−=

−−+−−−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+−=

ωωε

ωωε
 

 
Falta o termo 3

2y , o que facilita a resolução da equação e justifica a utilização da incógnita y2. 
Depois de y2 ter sido determinado, obtém-se imediatamente a incógnita auxiliar K, através da equação: 
 

(25)  
( ) ( ) ( )

( ) ( )( )222

2

22

2
2

'''

2
'

22
'

ycdhycdhmdcym

cycbbcybc
yb

K
N

−−−−−−−−++

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +−
−+−−+⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ++=

ωω

εε
 

 
em que o segundo membro é conhecido, assim como N.  

Estas fórmulas pressupõem que o eixo neutro passa pela nervura. Se passa pela laje, assim como no 
caso de uma secção rectangular de base b e de altura h, basta considerar que b’ = b, o que dá:  
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(26)  
( ) ( )cdh

b
mdc

b
mcp −−+−−−= ''663 2 ωω

 

(27)    ( ) ( )223 '
'

'6
'

62 cdh
b
mdc

b
mcq −−+−−−=

ωω
 

 
Finalmente, no caso de uma laje vigada, para saber se o eixo neutro passa pela nervura ou pela laje, 

basta verificar se o primeiro membro da equação (23) tem ou não sinais contrários nas duas extremidades da 
nervura. 

 Depois de as incógnitas y2 e K terem sido determinadas, obtém-se a partir da primeira: 
 

(28)      cyy += 21  
 

ou seja, a distância do eixo neutro à fibra comprimida, e seguidamente a compressão Rb do betão, a compressão 
Ra e a tracção R’a das armaduras por unidade de superfície serão determinadas através das fórmulas (20) e (21). 

 
Observações relativas ao cálculo das lajes vigadas − Quando temos um pavimento de lajes vigadas de 

betão (fig. 4), considera-se isoladamente uma nervura com as duas partes adjacentes e portanto apenas a parte 
αα’ββ’, de largura αβ = b, sem ter em conta o contributo que essa parte do pavimento pode receber da sua 
aderência às partes vizinhas. 

  
 
Pavimento (Chaussée) 
Base (Remblai) 

 
Plano (Plan) 

Fig. 4 − Corte transversal 
 
Esta largura b deve ser proporcional à espessura ε da laje, ao espaçamento L das nervuras e ao vão l 

das nervuras. A largura b não deverá exceder um terço do vão l ou ¾ do espaçamento L das nervuras.  
No que se refere ao pavimento propriamente dito, quando tem de suportar cargas concentradas entre 

duas nervuras, deve ser armado com duas séries de varões horizontais, nas direcções ortogonais. Confere-se 



ANEXO II 

14 

geralmente às armaduras mais fracas uma secção total por metro de largura da laje igual a pelo menos metade 
da secção das mais fortes por metro de comprimento da laje. 

Seguidamente, para calcular a espessura ε do pavimento, admite-se que a carga isolada pode ser 
substituída (fig. 4, plano) por uma carga distribuída uniformemente num rectângulo que tem por centro essa carga 
e cujos lados são paralelos às nervuras, com um espaçamento e igual à soma das espessuras: 1º, da própria laje, 
ou seja, ε; 2º, se for caso disso, da base e do pavimento que suporta; e cujos lados perpendiculares às nervuras 

apresentam um espaçamento de 
3
Le + , sendo L o espaçamento das nervuras. 

Supõe-se que a carga assim repartida é suportada por uma banda de laje vigada com a largura 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

3
Le , sem o contributo das partes adjacentes, por consequência por uma viga de secção rectangular 

ε⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

3
Le com o vão L, apoiada em duas nervuras consecutivas. 

No caso de uma estrutura de lajes vigadas suportada por duas séries de nervuras ortogonais, com os 
espaçamentos de L e L’, respectivamente, para calcular o momento flector no sentido do vão L poder-se-á, à falta 
de melhor, calculá-lo como se só existissem as nervuras do vão L, multiplicando o valor obtido pelo coeficiente de 
redução:  

 

4

4

'
21

1

L
L

+
 

 
Proceder-se-á da mesma forma, trocando as letras L e L’, para obter o momento flector no sentido do 

vão L’. 
 
Aderência. − Para determinar a aderência entre o betão e a armadura de tracção, por exemplo, 

procede-se da seguinte forma: se em duas secções vizinhas AB e A’B’ de uma peça (fig. 5), distanciadas entre si 
de um comprimento ∆s, foram determinados para a tracção na armadura os valores R’a e R”a por unidade de 
superfície, as tracções totais nessas duas secções serão de:  

 
ω’ R’a   e  ω’ R”a  
 
Suponhamos, para fixar as ideias, que R”a > R’a é a diferença ω’ (R”a − R’a) que tenderá a fazer deslizar 

a porção da armadura de comprimento ∆s na sua bainha de betão. Portanto, se o perímetro total das armaduras 
de tracção for y’, a aderência por unidade de superfície será: 

 
( )

s

aa RR
∆
−

'
' '''

χ
ω

 

 
É esta relação que não deve ser superior ao limite estabelecido para a aderência no artigo 6º do 

regulamento. 
Se os estribos ou outras peças transversais estiverem suficientemente solidarizados com a armadura 

longitudinal, contribuindo assim para impedir o deslocamento desta na sua bainha de betão, a força F do esforço 
cortante a que são submetidas as peças transversais situadas ao longo do comprimento ∆s considerado ou o 
produto da secção submetida a um esforço cortante pelo trabalho ao esforço cortante admitido para o metal deve 
ser subtraída do esforço  

 
ω’ (R”a − R’a) 
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e basta que a relação 
( )

s

aa FRR
∆

−−
'

' '''

χ
ω

não exceda o limite 

admitido para a aderência. 
 
Mas a simples amarração entre as armaduras transversais  e 
longitudinais não é suficiente para produzir o efeito da força F. 
Esta amarração deve ser executada, mas não deve ser tidas em 
conta no reforço da aderência. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 

 
 
Escorregamento longitudinal do betão e esforço cortante − Partamos ainda da hipótese de uma porção 

da peça compreendida entre duas secções transversais da armadura AB e A’B’ distantes entre si de ∆s e 
suportando a armadura longitudinal a´b´ do lado da extensão. Consideremos na parte traccionada do betão, ou 
seja, entre a armadura a’b’ e o plano das fibras neutras, uma secção mn paralela a este plano, sendo ωb a área 
dessa secção.  

Como não é tida em conta a resistência à tracção do betão, normalmente em mB e nB’, a porção mnBB’ 
da peça está em equilíbrio, sob a influência das tracções ω’R”a nas armaduras e do esforço longitudinal ou 
cortante ao longo de mn. Portanto, esse esforço por unidade de superfície: 

 

    
( )

b

aa RR
ω

ω '''' −
    (a) 

não deve ultrapassar a fadiga admitida para o esforço cortante.  
Se as armaduras transversais resistirem eficazmente ao escorregamento longitudinal, esse facto pode 

ser tido em conta, tal como já foi dito mais atrás em relação à aderência. 
Este esforço (a) é constante até à fibra neutra. Para além disso diminui por efeito das compressões, 

pelo que o valor tido aqui em conta é um valor máximo.  
O esforço cortante em cada ponto é de resto, como se sabe, igual em grandeza ao esforço de 

escorregamento longitudinal que acaba de ser referido. 
 
ART. 12º – Encurvamento. − Como garantia contra o encurvamento das peças comprimidas, pode 

utilizar-se a fórmula de Rankine, que se traduz na seguinte desigualdade: 
 

(29)    bR
r

klN
<⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

Ω 2

2

000,10
1  

       
N é o esforço de compressão: se varia consideravelmente de uma extremidade à outra da peça, 

considera-se o valor relativo à secção média, situada à mesma distância das extremidades; l é o comprimento da 
peça; r, o raio de giração mínimo da secção transversal que, no caso frequente de uma peça simétrica, se situa 
quer na direcção do eixo de simetria, quer na direcção perpendicular.  

Rb é o limite de fadiga admissível para o betão armado (art. 4º, p. 5). 
Finalmente k é um coeficiente numérico que depende das condições a que a peça está submetida nas 

suas extremidades, e que tem os valores que se seguem: 
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CONDIÇÕES RELATIVAS ÀS EXTREMIDADES 
 

 
k 

 
OBSERVAÇÕES 

Peça encastrada numa extremidade, livre na outra 4  
Peça articulada nas duas extremidades 
Peça encastrada numa das extremidades, articulada na outra 
 
Peça encastrada nas duas extremidades 

1 
1,2 
 
 
1,2 

 
Se o encastramento for imperfeito, 
considerar-se-á um valor médio entre 1,2 e 1. 
Se um dos encastramentos for imperfeito, 
considerar-se-á um valor médio entre 1/4 e 
1/2. Se forem ambos imperfeitos, um valor 
médio entre 1/4 e 1. 

  
Quando a peça comprimida é muito longa, a unidade poderá ser desprezível, em relação ao valor de 

2

2

000,10 r
kl

. A desigualdade que exprime a condição de estabilidade                     

poderá então ser expressa de forma simplificada:  
 

(29)    bR
r

klN
<⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

Ω 2

2

000,10
1  

 
ou 
 

(30)    bR
l
r

k
N 2

2000,10 Ω
<  

 
O valor médio de Rb é de cerca de 50 X 104 (50 quilogramas por centímetro quadrado). O coeficiente de 

elasticidade longitudinal do betão é, em média, de cerca de um décimo do do aço, ou seja: 
 

Eb = 2 X 10? 
 
Do que resulta que o produto 10,000 Rb é sensivelmente igual a 
 

4

2
bEπ

 

o que permite escrever a condição (30) sob a forma:  
 

(31)    bE
l

r
k

N 2

22

4
1 Ω

<
π

 

 
 
É a fórmula de Euler, com um coeficiente de segurança igual a 4.  
Vemos, portanto, que as indicações fornecidas por esta fórmula concordam com as da fórmula de 

Rankine para as peças de grande comprimento. 
Quando a peça submetida a um esforço de compressão N é solicitada ao mesmo tempo por um 

momento flector cujo efeito não pode ser considerado desprezível (caso de uma carga excêntrica, da força do 
vento, etc.), será conveniente completar a condição de estabilidade expressa pela desigualdade (29) introduzindo 
o valor do trabalho máximo à compressão determinado, na secção média, pelo momento flector M. 

Este trabalho é representado pela expressão:  
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1
Mv

 (fórmula 5);  ou  2
0

r
vNv

Ω
   (fórmula 11). 

 
A fórmula de Rankine traduz-se então numa ou noutra das seguintes desigualdades: 
 

(32)    b
v R

M
r

klN
<+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

Ω 1000,10
1 2

2

 

 

(33)    bR
r

vv
r

klN
<⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

Ω 2
0

2

2

000,10
1  

 
 
III. − CAPÍTULO IV 

 
As instruções relativas à execução do trabalho e às provas de resistência das obras justificam-se por si 

e não carecem de comentários. Limitar-nos-emos a recordar que o valor do betão armado depende da perfeição 
da execução. Os acidentes ocorridos devem-se geralmente à qualidade medíocre dos materiais ou ao seu mau 
emprego. Será pois conveniente exercer uma vigilância muito especial sobre a proveniência e a pureza dos 
materiais, a sua dosagem, a dosagem da água empregada na fabricação do betão, o enchimento dos moldes, o 
calcamento do betão em volta das armaduras, a amarração sólida destas, etc.  

Quanto às provas de resistência, em certas circunstâncias podem ser simplificadas, mediante 
justificação. Mas será também conveniente neste caso não procurar economias ou facilidades que possam 
colocar em risco a segurança pública. 
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INSTRUÇÕES RELATIVAS AO EMPREGO DO BETÃO ARMADO 
 
 

I – Dados a admitir na preparação dos projectos 
 
A. Sobrecargas 

 
ARTIGO PRIMEIRO − As pontes em betão armado serão concebidas de modo a poderem suportar as 

sobrecargas verticais e as acções do vento prescritas no regulamento de 29 de Agosto de 1891(1) para as pontes 
metálicas destinadas às mesmas funções.  

ART. 2º − As coberturas em betão armado, salvo excepção justificada, estarão sujeitas, no que se refere 
às sobrecargas, ao regulamento de 17 de Fevereiro de 1903(2) relativo aos átrios metálicos das estações de 
caminhos de ferro. 

ART. 3º −  Os pavimentos e outras partes dos edifícios, as paredes de suporte, as paredes de 
reservatórios, as condutas sob pressão e todas as outras obras que interessem a segurança pública serão 
calculadas para as sobrecargas máximas que deverão suportar em serviço. 

 
B. Limites de trabalho ou de fadiga 

 
ART. 4º −  O limite de fadiga à compressão do betão armado a admitir nos cálculos de resistência das 

obras não deverá ultrapassar vinte e oito centésimos (0,28) da resistência ao esmagamento adquirida pelo betão 
não armado com a mesma composição, aos noventa dias de presa.  

O valor desta resistência, medido em cubos de vinte centímetros de lado, será especificado na memória 
descritiva de cada projecto. 

ART. 5º − Quando o betão for cintado ou quando as armaduras transversais ou oblíquas nele colocadas 
estiverem dispostas de modo a oporem-se mais ou menos eficazmente à sua expansão por influência da 
compressão longitudinal que suporta, o limite de fadiga à compressão previsto no artigo anterior poderá ser 
majorado em maior ou menor medida, em função do volume e do grau de eficácia das armaduras transversais, 
sem que o novo limite, seja qual for a percentagem do metal empregado, possa ultrapassar sessenta centésimos 
(0,60) da resistência ao esmagamento do betão não armado, tal como é definida no artigo 4º.  

ART. 6º − O limite de fadiga ao esforço cortante, ao escorregamento longitudinal do betão e à sua 
aderência ao metal das armaduras será previsto como sendo igual a dez centésimos (0,10) do especificado no 
artigo 4º para o limite de fadiga à compressão. 

ART. 7º −  O limite de fadiga tanto à tracção, como à compressão, que não poderá ser ultrapassado pelo 
metal empregado nas armaduras é de metade do seu limite de elasticidade aparente, tal como será definido na 
memória descritiva de cada projecto. Todavia, no caso das peças que suportam choques ou que são submetidas 
a esforços em sentidos contrários, tais como as lajes vigadas, esse limite será reduzido para quarenta centésimos 
(0,40), em vez de metade do limite de elasticidade aparente. 

ART. 8º − No caso das peças submetidas a esforços muito variáveis, os limites de trabalho definidos 
mais atrás serão tanto mais reduzidos quanto maiores forem as variações, sem que a redução exigida possa ser 
superior a 25 por cento.  

Os limites de trabalho serão também reduzidos no caso das peças submetidas a causas de fadiga ou 
de enfraquecimento que não foram tidas em conta nos cálculos de resistência, nomeadamente, acções dinâmicas 
como as que são suportadas pelas peças colocadas directamente sob os carris da via férrea. 

 
 

II – Cálculos de resistência 
 
ART. 9º − Nos cálculos de resistência das obras em betão armado deverá atender-se não só às grandes 

forças exteriores, tais como as acções do vento e da neve, que estas obras poderão ter de suportar, mas também 
aos efeitos térmicos e aos de contracção do betão, sempre que se não trate de obras susceptíveis de se 
dilatarem livremente, na acepção teórica do termo, ou das que a experiência permite considerar 
aproximadamente como tais. 

                                                                 
(1) Ver 2ª série, tomo IV, página 473. 
(2) Ver 2ª série, tomo XIII, página 56.  
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ART. 10º −  Os cálculos de resistência serão feitos por métodos  científicos baseados em dados 
experimentais, e não por processos empíricos. Serão subordinados quer aos princípios da resistência dos 
materiais, quer a   princípios que ofereçam pelo menos as mesmas garantias de exactidão. 

ART. 11º − A resistência do betão à tracção será tida em conta no cálculo das deformações. Mas para 
determinar a fadiga local em qualquer secção, essa resistência será considerada nula na secção. 

ART. 12º − No caso das peças comprimidas, verificar-se-á a resistência das peças ao encurvamento. 
Todavia, não será necessário fazê-lo no caso das peças cuja esbelteza (relação entre a altura e a menor 
espessura) seja inferior a 20 e cuja fadiga à compressão não ultrapasse o limite definido no artigo 4º. 

ART. 13º − Na memória descritiva deverão ser indicadas as qualidades e a dosagem dos materiais que 
entram na composição do betão; quanto à quantidade de água a juntar na amassadura, deverá ser 
cuidadosamente regulada e estritamente suficiente para conferir ao betão a plasticidade necessária para envolver 
bem as armaduras e preencher todos os vazios. 

 
 

III – Execução do trabalho 
 
ART. 14º − Os moldes, bem como as amarrações das armaduras, deverão apresentar a rigidez suficiente 

para resistirem, sem deformação sensível, aos choques e às cargas a que se acham expostos durante a 
execução do trabalho, até à desmoldagem e à retirada dos cimbres. 

ART. 15º − Salvo nos casos excepcionais em que o cimento seja vazado, a presa será sempre lenta e o 
betão será calcado com o maior cuidado, por camadas cuja espessura será função das dimensões dos materiais 
empregados e dos intervalos entre armaduras, mas que não ultrapassará 0,05m depois de calcadas, a menos 
que sejam utilizados seixos. 

ART. 16º − As distâncias entre armaduras e entre estas e os moldes devem ser tais que permitam a 
perfeita betonagem. Estas distâncias, mesmo quando se emprega apenas argamassa sem gravilha ou calhaus, 
serão sempre de 15 a 20 mm, no mínimo, para colocar as armaduras ao abrigo das intempéries. 

ART. 17º − Quando se utilizam nas armaduras varões nervurados e não varões cilíndricos, deverão ser 
adoptadas disposições especiais para que sejam bem envolvidos pelo betão em todo o seu perímetro, 
nomeadamente nos ângulos reentrantes. 

ART. 18º − Quando a execução de uma peça for interrompida, o que será tanto quanto possível evitado, 
a superfície da camada anterior de betão será picada e molhada durante o tempo suficiente para embeber bem a 
água, antes de entrar em contacto com o betão fresco. 

ART. 19º − Quando as temperaturas descerem abaixo de 0º o trabalho será interrompido, caso se não 
disponha de meios eficazes para proteger o betão contra a acção das geadas. 

ART. 20º − Durante pelo menos quinze dias após a execução do trabalho, o betão será mantido com o 
grau de humidade necessário para assegurar que a presa se dê em boas condições. 

A desmoldagem e a retirada dos cimbres serão feitas sem choques, através de esforços puramente 
estáticos e só depois de o betão ter adquirido a resistência necessária para suportar sem danos os esforços a 
que é submetido. 

 
 

IV – Provas de resistência das obras 
 
ART. 21º − As obras de betão armado que interessam a segurança pública serão submetidas a provas 

antes de entrarem em serviço. As condições das provas, assim como os prazos de entrada em serviço serão 
referidos no caderno de encargos. As flechas máximas que as obras não deverão ultrapassar serão também, 
tanto quanto possível, referidas no caderno de encargos.  

A idade que o betão deverá ter no momento das provas será igualmente fixada pelo caderno de 
encargos. Será de pelo menos 90 dias para as grandes obras, 45 dias para as obras de importância média e 30 
dias para os pavimentos. 

ART. 22º − Os engenheiros aproveitarão as provas para fazerem não só todas as medições de 
deformação ou de verificação das condições do caderno de encargos, mas também, tanto quanto possível, as 
que possam interessar à ciência da engenharia. 

Nas obras de alguma importância serão utilizados aparelhos registadores. 
ART. 23º − As provas das pontes em betão serão feitas da forma prescrita para as pontes metálicas pelo 

regulamento de 29 de Agosto de 1891. 
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Se parecer conveniente introduzir algumas derrogações às prescrições deste regulamento, estas 
deverão ser justificadas e referidas no caderno de encargos. 

ART. 24º − As provas das coberturas serão feitas da forma prescrita pelo regulamento de 17 de Fevereiro 
de 1093, salvo derrogações a justificar. 

ART. 24º − Os pavimentos serão submetidos a uma prova consistindo em aplicar as cargas e 
sobrecargas previstas quer à totalidade do pavimento, quer pelo menos a um vão completo. 

As sobrecargas deverão conservar-se durante pelo menos 24 horas. As flechas não deverão aumentar 
mais ao fim de 15 horas. 

 
O Ministro das Obras Públicas, 
dos Correios e dos Telégrafos 
 
Louis BARTHOU 
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Anexo à circular com data deste dia 
 

        CONSEIL GENERAL  
                des 
PONTS ET CHAUSSÉES 

 
 
O EMPREGO DO BETÃO ARMADO 
 
 
RELATÓRIO DA COMISSÃO 
 
nomeada pelo Conseil Général des Ponts et Chaussées 

na sua sessão de 15 de Março de 1906 (1) 
 
 Julgamos poder ser muito breves neste relatório, pois a Comissão fez o possível para que os projectos 
de instruções e de circular que preparou formem um todo que possa ser suficiente para os engenheiros e, por 
consequência, para o Conselho. 
 Devemos apenas indicar a ordem de ideias segundo a qual entendemos dever remodelar os projectos 
de regulamento e de circular preparados pela Comissão do Cimento Armado e apressamo-nos a dizer que as 
diferenças incidem mais na forma do que no fundo, ainda que tenham alguma importância.  
 Seja como for, entendemos que não deveríamos fazer nada sem pedir a opinião  dos dois principais 
representantes actuais da Comissão do Cimento Armado: o seu relator, o Sr. Inspector-Geral Considère, e o seu 
presidente, depois da reforma do Sr.  Presidente Lorieux: o Sr. Engenheiro Chefe Résal.  
 Efectivamente, essa Comissão realizou uma obra considerável, a que dedicou quatro anos e de que as 
peças entregues aos membros do Conselho, a saber, os projectos de regulamento e de circular preparados pela 
mesma e o relatório magistral do Sr. Inspector-Geral Considère, o mais qualificado na matéria, apesar da sua 
importância, dão uma ideia imperfeita. Seria necessário examinar também os relatórios das experiências de 
grande fôlego realizadas pela Comissão, com a colaboração do engenheiro Mesnager e do laboratório da École 
des Ponts et Chaussées, para poder apreciar toda a extensão e alcance da sua obra. Assim, seria conveniente só 
lhe mexer com a maior reserva e pedindo o seu parecer. Foi nesta ordem de ideias que procurámos cumprir a 
missão que o Conselho nos fez a honra de nos confiar, missão muito delicada; pois se o betão armado é cada 
vez mais apreciado nos seus efeitos, é ainda muito imperfeitamente conhecido nas suas causas. Quanto mais 
reflectimos sobre o assunto, mais sentimos que numerosos fenómenos permanecem obscuros. Nestas 
condições, não é fácil alcançar a precisão desejável nas instruções a dar aos engenheiros, sem os travar na via 
do progresso, que se mantém em aberto. Foi sem dúvida porque sentiu essas dificuldades que a Comissão do 
Cimento não avançou durante vários anos. E foi também essa a razão que nos serviu de desculpa para tirar 
algumas semanas de reflexão.  
 Tentámos avançar rapidamente. Poucos dias depois de ter sido designada, a Comissão reuniu pela 
primeira vez. Realizou duas sessões, para as quais foram convocados os Senhores Considère e Résal. Aí foram 
discutidos criticamente todos os artigos do projecto de regulamento da Comissão do Cimento Armado, bem como 
o projecto de circular e de relatório que o acompanha.  
 Em seguida a Comissão encerrou a sessão, encarregando o abaixo assinado de preparar as suas 
propostas. 
 No intervalo, o abaixo assinado recebeu, em nome da minoria da Comissão do Cimento Armado, um 
projecto de regulamento assinado pelo Sr. Engenheiro Chefe Rabut e pelo Sr. Engenheiro Mesnager, dois 
membros muito qualificados da referida Comissão. 
 As suas observações incidiam em dois pontos: um relativo ao valor do coeficiente de elasticidade do 
betão, outro no sentido de que as prescrições contidas no projecto de regulamento relativamente aos cálculos de 
resistência dos materiais fossem muito abreviadas e reduzidas a algumas indicações gerais, de modo a evitar 
tudo o que pudesse tender a restringir nessa matéria a liberdade científica dos engenheiros, incluindo embora na 
circular as explicações ou os conselhos que pudessem ser considerados úteis.  

                                                                 
(1) Comissão composta pelos senhores: Maurice Lévy, inspector geral de 1ª classe, presidente e relator; de Préaudau, Vétillart, 
inspectores gerais de 2ª classe. 
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 Sobre este último ponto chegou-se a um acordo geral e foi também esse o sentimento do Conseil 
Général des Ponts et Chaussées na sessão em que o assunto foi discutido, tendo sido remetido, após uma troca 
de observações, à Comissão a que temos a honra de presidir. 
 Em apoio das suas observações sobre o coeficiente de elasticidade, os Srs.  Rabut e Mesnager 
apresentaram os resultados de uma série de experiências feitas pelo Sr. Mesnager, experiências que, 
naturalmente, anexámos ao dossier, assim como várias outras peças, nomeadamente um projecto de 
regulamento preparado por esses senhores. 
 Das experiências em causa conclui-se que até um esforço de 60 quilogramas por centímetro quadrado 
o coeficiente de elasticidade do betão submetido aos  ensaios, composto por 300 quilogramas de cimento 
Portland para 400 litros de areia e 800 litros de pedra, é de cerca de 1/10 do coeficiente de elasticidade do aço (é 
também o que se conclui das experiências do Sr. Professor Bach, de Stuttgart, e das que foram efectuadas em 
França nos primeiros tempos do cimento armado, a pedido do saudoso Director dos Faróis, Bourdelles. 
 Foi assim que o abaixo assinado, apoiado por um lado pelas explicações dadas pelos dois 
representantes da maioria da Comissão do Cimento Armado, os Srs. Considère e Résal, durante as nossas duas 
primeiras sessões, e por outro pelas explicações fornecidas em nome dos representantes da minoria da 
Comissão, pôs mãos à obra para preparar, não sem escrúpulos frequentes, os projectos de instruções e de 
circular que a Comissão actual tem a honra de submeter ao exame do Conselho. 

Substituímos o termo de “Regulamento”, empregado pela Comissão do Cimento Armado, pelo de 
“Instruções” que, tendo o mesmo carácter obrigatório para os engenheiros, se reveste de um significado menos 
permanente. Com efeito, convém prever que a experiência dos estaleiros, bem como as experiências de 
laboratório e a teoria, poderão modificar as opiniões que temos actualmente sobre o cimento armado e, por 
consequência, conduzir a uma correcção das prescrições actuais.  
 Em princípio, procurámos condensar estas instruções num pequeno número de artigos, breves e 
precisos. 

Estão divididas em quatro partes: 
I. Dados a admitir nos projectos relativos ao betão armado; 
II. Cálculos de resistência (apoiados nesses dados); 
III. Execução do trabalho; 
IV. Provas de resistência das obras. 

 
Dados a admitir − Estes dados compreendem duas partes distintas: as sobrecargas e os coeficientes 

de trabalho.  
Relativamente às sobrecargas, não há nada a dizer. São as mesmas para as obras em cimento armado 

e para as obras semelhantes de outros materiais. 
A fadiga à compressão do cimento armado foi admitida como sendo de 28/100 da resistência ao 

esmagamento do betão não armado com a mesma composição ao fim de 90 dias de endurecimento, sendo essa 
resistência medida num cubo de 0,20m de lado. 

A Comissão do Cimento Armado, no seu projecto de regulamento, indicava apenas a fadiga máxima a 
admitir para três tipos de cimentos, compostos por 800 litros de pedra, 400 litros de areia e, respectivamente, as 
seguintes três dosagens:  
 
300, 350 e 400 quilogramas de cimento Portland. 
 

A Comissão determinou para esses betões as seguintes resistências em quilogramas por cm2, 
respectivamente:  
 
 Ao fim de 28 dias: 

107, 120, 133 quilogramas. 
 

Ao fim de 90 dias: 
160, 180 e 200 quilogramas. 

 
 Admite no seu regulamento os seguintes limites de fadiga: 
  46, 52, 58 quilogramas. 
 
 A regra que propomos dá os seguintes resultados: 
  44,8, 50,4, 56 quilogramas, 
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ou seja, sensivelmente os mesmos valores. Portanto, estamos de acordo com a Comissão e a nossa fórmula tem 
a vantagem de poder ser aplicada a outros tipos de betão, de composições muito variáveis, que podem ser 
utilizados na prática.  
 Mas foi com alguma hesitação que seguimos a Comissão neste ponto. Esta taxa de fadiga de 28/100 
da resistência aos 90 dias é elevada, muito mais elevada do que os valores semelhantes admitidos noutros 
regulamentos, nomeadamente nos regulamentos alemães e suíços. Quando nós admitimos uma fadiga de 51 
quilogramas, aqueles só consideram admissível 30 a 35 quilogramas. 
  

Os Srs. Résal e Considère, em nome da Comissão do Cimento Armado, após uma longa discussão, 
travada na presença dos representantes da indústria que participaram na Comissão, insistiram em que fossem 
mantidos os valores propostos por essa Comissão.  

Argumentaram que os valores admitidos são os que são utilizados correntemente na prática e que a 
indústria não estaria disposta a aceitar valores muito mais baixos. O Sr. Considère informou-nos entretanto de 
que os regulamentos estrangeiros são já antigos, atendendo aos progressos rápidos feitos pelo betão armado; 
que, do ponto de vista específico aqui em causa, suscitam reclamações por parte dos construtores e que 
provavelmente, quer por tolerância, quer através de uma alteração das prescrições existentes, a taxa de fadiga 
admitida numa época em que não existia ainda a experiência em matéria de betão armado adquirida entretanto 
deverá ser consideravelmente aumentada.  
 Veremos, de resto, que os dados adoptados nos cálculos de resistência são de molde a tranquilizar-nos 
quanto aos valores elevados adoptados para as taxas de fadiga nos artigos 4º e 5º. 
 Este último artigo permite majorar a taxa normal de fadiga admitida no artigo 4º. 
 Constitui uma inovação relativamente às instruções estrangeiras que pudemos  consultar, na medida 
em que incitará os construtores a dar atenção não só às armaduras longitudinais, mas também às armaduras 
transversais, que têm uma influência considerável na solidez deste género de construções. Merece ser 
conservado. É formulado nas instruções de uma forma geral. O comentário feito na circular, com o coeficiente de 

majoração ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

V
Vm ''1  guiará os engenheiros na adopção da taxa de majoração, conforme os casos. Através 

de uma interpretação rápida, podemos passar, com uma aproximação suficiente, dos casos especificados na 
circular para casos diferentes, para atribuir um valor ao coeficiente m’, que é o único que depende do critério dos 
engenheiros. 
 
 II. Cálculos de resistência − Vê-se que as nossas instruções se limitam a formular algumas prescrições 
gerais, que deixam aos engenheiros a maior liberdade nos métodos de cálculo que entendam dever aplicar, com 
a única reserva de que os métodos mais seguros, baseados na resistência dos materiais ou na teoria da 
elasticidade, não devem ser substituídos pelos métodos empíricos dos especialistas. Mas como, por outro lado, 
sabemos que numerosos engenheiros gostariam de ter algumas indicações que possam servir-lhes de guia 
nestes cálculos, que são novos para muitos deles, procurámos na circular satisfazer o melhor possível esse 
desejo, observando, porém, que as fórmulas ou mesmo os métodos indicados não têm carácter obrigatório e que 
serão admitidos pela administração outros métodos diferentes, desde que sejam racionais. 

Devemos insistir não nas fórmulas contidas na circular, que são deduzidas dos princípios da resistência 
dos materiais aplicáveis a peças de secções heterogéneas, mas antes num dos dados aí indicado ou 
aconselhado que, como foi referido mais atrás a propósito do artigo 5º, é relativamente inovador em comparação 
com tudo o que existe e, como o demos já a entender mais atrás, é de molde a atenuar sensivelmente a ousadia 
da elevada taxa de fadiga à compressão do betão admitida nos artigos 4º e 5º. Trata-se de um valor que é 
admitido nos cálculos de resistência para exprimir a equivalência, para uma secção igual, entre o betão e a 
armadura. Nas fórmulas da maior parte dos autores franceses e estrangeiros admite-se que, na compressão de 
um prisma armado, cada centímetro quadrado da armadura suporta uma parte da carga m vezes maior do que a 
que seria suportada por um centímetro quadrado de betão que ocupasse o mesmo lugar. 

Teoricamente, o número m seria a relação entre os módulos de elasticidade do metal e do betão. Os 
Srs. Rabut e Mesanger quereriam que esse número fosse considerado igual a 10. Na Suíça e na Alemanha, 
como também segundo os autores franceses e belgas, é adoptado de preferência o valor 15.  

É provável que, ao adoptar este último valor, se esteja a atribuir com frequência ao metal uma influência 
maior do que a que tem na realidade e ao betão uma influência demasiado pequena, pois este último suportaria 
na realidade uma fadiga maior do que a que é pressuposta nos cálculos.  
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A inovação da circular consiste em propor para este número m não um valor imutável, tal como 10 ou 
13, mas antes um valor que dependerá simultaneamente da disposição da armadura longitudinal e da das 
armaduras transversais ou oblíquas que as solidarizam. Admite-se assim que o número m pode variar entre um 
mínimo de 8 e um máximo de 15, conforme a disposição das armaduras esteja melhor ou pior combinada.  

Este processo parece ser em teoria muito racional, além do que acrescenta às prescrições do artigo 5º 
instruções que incitam os práticos a estudarem melhor a disposição combinada das armaduras longitudinais e 
transversais. 

Assegurámo-nos, de resto, de que se obtém assim um coeficiente de segurança muito mais constante 
do que quando as obras são calculadas na hipótese de um valor constante de m, o que reduz sensivelmente o 
perigo que pode resultar do coeficiente de fadiga elevado adoptado nos artigos 4º e 5º das instruções. 

Para compreender bem este género de verificação que efectuámos, será conveniente definir com 
precisão o sentido atribuído à expressão coeficiente de segurança.  

Partamos da hipótese de um pilar de betão armado em que, de acordo com os cálculos de resistência, 
o betão trabalha à razão de 50 quilogramas por cm2, ao passo que um cubo do mesmo betão não armado 
entraria em ruptura ao fim de 90 dias, sob uma carga de 200 quilogramas por cm2. 

Diríamos que o coeficiente de segurança é 4. Porém (e esta observação aplica-se também a outras 
obras além das de betão armado), trata-se de um coeficiente convencional, o único que pode ser fixado de um 
modo geral e com o qual nos teremos de contentar depois na prática. O verdadeiro coeficiente de segurança só 
poderia ser obtido através da ruptura não já de um cubo de betão armado, mas sim do próprio pilar. Ora é 
provável que, mesmo abstraindo do encurvamento, que supomos ter sido combatido, o pilar entraria em ruptura 
sob uma carga diferente da do cubo de betão. Se não fosse armado, entraria em ruptura sob uma carga um 
pouco menor do que um bloco cúbico de 0,20m de lado, devido aos pontos fracos que uma obra de maiores 
dimensões, executada com menos cuidado nos seus pormenores, seria susceptível de apresentar. Graças à 
armadura, e é essa a sua finalidade, ou pelo menos uma delas, é possível que o pilar suporte sem ruptura uma 
carga igual ou superior à que poderia ser suportada pelo bloco cúbico. 

No primeiro caso, o coeficiente de segurança convencional atribuído a esse bloco seria enganoso e 
ilusório. No segundo caso, pelo contrário, seria muito seguro, uma vez que só poderia ser igual ou inferior ao 
coeficiente de segurança real.  

De qualquer forma, este último só pode ser obtido por destruição directa da obra em causa. 
Determinámos este coeficiente real para um determinado prisma num prisma de betão armado de base 
quadrada, de 0,25m de lado e 1m de altura, munido de diferentes armaduras, com a ajuda das experiências de 
ruptura muito precisas do Sr. Professor Bach. Para cargas de ruptura determinadas experimentalmente, 
comparámos as fadigas resultantes:  

1º -  do emprego de fórmulas de resistência com um coeficiente m constante e igual a 15; 
2º - do emprego de fórmulas com um coeficiente m variável entre 8 e 15, de acordo com as regras 

indicadas na circular, fazendo, de acordo com essas regras,  as interpolações adequadas e com as majorações 
da fadiga admitidas no artigo 5º das instruções para a utilização dos coeficientes de majoração: 

  

V
Vm ''1+  

 
calculando também o coeficiente m’ para todos os casos, de acordo com as regras indicadas na circular. 
 Eis os dados experimentais e os resultados obtidos: 

 
 
Secção do prisma 
 
Ω = 25 X 25 = 625cm2 
 
Volume V’ das amarrações: 
  
V’ = 62, 645cm3 
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Os prismas utilizados nos ensaios (figura de cima) têm uma secção quadrada ABCD de 250 milímetros 
de lado. São armados com 5 varões cujos eixos distam entre si de 180 milímetros e que têm diâmetros variáveis 
entre 15 e 30 milímetros.  
 Estes varões longitudinais estão reunidos a dois e dois por varões que formam amarrações transversais 
duplas, paralelas aos quatro lados do quadrado. 
 Todos estes varões têm 7 milímetros de diâmetro. 
 O espaçamento entre estas armaduras transversais no sentido do eixo do prisma varia entre 0,25m e 
0,0625m. 
 Eis o resumo das cinco séries de experiências:      
 
 

QUADRO I 
  
 
Nº da experiência 
 
 
 
 
 
1 

 
DIÂMETRO d 
das armaduras 
longitudinais 
 
mm 
 
2 

 
ESPAÇAMENTO 
das armaduras 
transversais 
 
cm 
 
3 

 
VALOR MÉDIO 
da 
carga de ruptura 
 
kg por cm2 
 
4 

 
SECÇÕES 
das armaduras 
longitudinais 
 
 
 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

    15mm 
15 
15 
20 
30 

    25,00CM 
12,50 
6,25 
25,00 
25,00 

163 
177 
205 
170 
190 

   7,1cm3 
7,1 
7,1 
12,6 
28,3 

 
 
 Acrescente-se que se determinou que a carga de ruptura do prisma não armado era 
de.........................................................................................................................141,95 kg 
e a de um metro cúbico do mesmo betão de.....................................................175,95 kg. 
 
 Supondo que m = 15 e designando como Rb a fadiga admitida para o betão, a carga total N que o betão 
poderia suportar seria: 
 
N = Rb (625+15ω)   [A] 
 

Tomando Rb = 35 quilogramas, o que seria conforme com as instruções alemãs, temos: 
 
N = 35 (625+15ω)   [A’] 
 
 

QUADRO II 
 
 
Nº da experiência 
 
 
1 

 
 
 
 
 
2 

 
 
625+15ω 
 
 
3 

 
N 
 
kg 
 
4 

 
 
 
 
 
5 

 
CARGAS 
de 
ruptura 
 
6 

 
COEFICIENTE 
de segurança 
efectivo 
 
7 

1 
2 
3 
4 
5 

106 
106 
106 
189 
424 

731 
731 
531 
814 
1.049 

25,585 
25,585 
25,585 
28,490 
30,715 

40,9 
40,9 
40,9 
48,6 
58,7 

168 
177 
205 
170 
190 

4,1 
4,3 
5,0 
3,7 
3,2 

 
 
 A coluna 5 indica a carga teórica por cm2 suportada pelo betão do pilar. A coluna 6, que reproduz a 
coluna 3 do quadro 1, indica as cargas de ruptura efectivas correspondentes. Dividindo os números da coluna 6 
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pelos números correspondentes da coluna 5, obtém-se em todos os casos o coeficiente de segurança efectivo. 
Verifica-se que há variações muito importantes. Esse coeficiente varia entre 5 e 3,2, o que indica que a fórmula 
[A], ou seja, a hipótese da constância de m, pode estar na origem de sérios erros. 
 Façamos agora os mesmos cálculos pressupondo que m é variável. Segundo as regras indicadas na 
circular, serão dados a m, através de interpolações, os valores que constam do quadro que se segue. 
 Por outro lado, de acordo com o artigo 4º das instruções, admitimos em números redondos uma fadiga 
de 50 quilogramas para o betão, em vez da de 35 quilogramas admitida mais atrás, e em virtude do artigo 5º 
majoramos essa fadiga de acordo com os coeficientes de majoração:  
 

V
Vm ''1+                                                                           

o que permite obter: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

V
VmRb

'´150      [B] 

                                                                              
De acordo com as regras indicadas na circular, tomaremos para m’ os valores do quadro que se segue. 

As cargas N a suportar pelo pilar serão dadas pela fórmula: 
 
N = Rb (625+m ω)     [B’] 
 
 Temos assim: 
 
 
Nos 
 
 

 
1 

 
m 
 
 
 
2 

m ω 
 
cm2 
 
 
3  

 
 
 
 
 
4 

ESPAÇA-
MENTO 
das 
armaduras 
transversais 
5 

 
m' 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
7 

 
Rb=50 
 
 
 
8 

 
N 
 
kg 
 
9 

 
 
 
 
 
10 

COEFICIENTE 
de 
segurança 
efectiva 
 
11 

1 
2 
3 
4 
5 

10 
12 
15 
9 
8 

71 
85 
106 
113 
226 

696 
710 
731 
938 
851 

0,25m 
0,125 
0,0625 
0,25 
0,25 

8 
12 
15 
8 
8 

0,00401 
0,00802 
0,01604 
0,00401 
0,00400 

51,6 
51,8 
62,0 
51,6 
51,6 

35,913 
38,908 
55,322 
48,080 
43,911 

57,4 
62,3 
72,5 
60,9 
70,2 

2,9 
2,8 
2,8 
2,8 
2,7 

 
Os valores da coluna 9 são obtidos através da fórmula [B’]. Os da coluna 11, dividindo o valor das 

cargas de ruptura (quadro I, coluna 3) pelos da coluna 10. Vemos aqui que os coeficientes de segurança 
efectivos têm uma constância notável, o que permite ser mais ousado no que se refere à fadiga teórica máxima a 
admitir. 
 

III e IV − Execução do trabalho e provas de resistência das obras − As instruções nestas duas matérias 
justificam-se por si e não vale a pena atardarmo-nos neste ponto.  

Em suma, a Comissão fez o possível por dar aos engenheiros as instruções mais precisas possíveis 
nesta matéria, por esclarecer tanto quanto necessário essas instruções, através da circular que lhes foi anexada, 
e por facilitar a realização dos cálculos de resistência aos engenheiros que os desejem fazer, sem inibir em nada 
o seu livre arbítrio, que deverá ser mais absoluto neste caso do que em qualquer outro, uma vez que se trata de 
um novo domínio da arte da construção que se abre aos seus estudos e à sua actividade, no qual vários deles se 
incluem entre os primeiros pioneiros que rasgaram os caminhos que trilhamos hoje. 

 
O Inspector geral, 

presidente e relator da comissão, 
 

Maurice Lévy 
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Os parâmetros a considerar para uma construção em betão armado, recomendados pelo manual técnico sobre a 
construção de fábricas da Atlas Portland Cement Company, eram os seguintes (1907: 12-19): 
 
Custo – baixo custo considerando a resistência ao fogo.  Acresce o facto de a mão-de-obra não ser especializada, desde 
que devidamente fiscalizada, baixando o custo da mão-de-obra base.  O custo da estrutura em betão era de apenas uma 
percentagem do valor da obra total, mas considerando uma obra acabada, ficaria a cerca de 5% acima de uma construção 
de estrutura de madeira.  Ganhava-se, no entanto, se se considerar que o custo do seguro baixava consideravelmente para 
edifícios de estruturas em betão. 
 
Custo aproximado por pé cúbico – este preço dependia de factores externos à construção como seria o caso das 
acessibilidades e do espaço disponível para o estaleiro da obra.  No entanto apontava-se como indicativo 8 a 12 cêntimos 
por pé cúbico, se se exceptuasse a maquinaria e equipamento do preço da construção. 
 
Segurança – de uma forma geral os acidentes em obras de betão armado ocorriam em menor número do que noutros tipo 
de construção.  A vantagem é que era facilmente detectável a razão desses acidentes porquanto, quando ocorriam, eram 
devidos à quebra das regras básicas estipuladas nos cadernos de encargos e especificações para a construção de 
estruturas em betão armado e em particular da obra em questão.  Por essa razão recomendava-se um 
arquitecto/engenheiro responsável pelo projecto com experiência neste tipo de construções e um construtor com provas 
dadas e por isso capacidades irrefutáveis na construção destas estruturas.  A segurança de uma estrutura em betão 
armado aumentava com a idade da construção, à medida que o betão fica mais duro e aumentava a presa com o aço. 
 
Durabilidade – o seu bom comportamento a cargas variadas e em movimento, vibrações fortes, terramotos, etc., bem como 
a sua execução para qualquer tipo de concepção e organização fazia deste sistema o mais escolhido da actualidade pelas 
diversas empresas fabris.  O comportamento do betão e do aço às diferenças de temperatura é análogo e similar nas suas 
dilatações e contracções.  Dependendo do desenho dever-se-iam considerar juntas de dilatação na estrutura de betão.  Da 
mesma forma juntas de trabalho deveriam ser consideradas quando houvesse outros materiais e/ou elementos de 
construção aplicados à estrutura de betão.  Quando as estruturas estivessem em contacto com a água salgada dever-se-ia 
considerar uma mistura rica constituída por um cimento de qualidade com um traço de 1:2:4 de areia do rio e um agregado 
bem proporcionado. 
 
Resistência ao fogo – razão pela qual o betão armado era extensivamente usado na construção de fábricas.  Havia 
espessuras de recobrimento final ao aço que deveriam ser respeitadas de forma ao seu bom comportamento ao fogo, 
nomeadamente a não condução de temperatura através dos elementos em aço.  Estes recobrimentos finais poderiam ser 
adaptados dependente do risco de fogo, que dependeria dos materiais manipulados no interior da construção e da sua 
função.  Os materiais mais resistentes eram o cimento Portland de primeira classe com areia de quartzo e pedra Trap 
partida.  Agregados de calcário não eram tão adequados.  Cinzas de combustíveis faziam um bom inerte para o betão 
resistente ao fogo, embora não oferecessem garantias de resistência mecânica para partes estruturais.  Com o tempo 
aumentava a sua resistência à medida que hidratava, mesmo para além de finalizada a obra. 
Seguros – as companhias de seguros ofereciam melhores prémios para estruturas em betão armado do que qualquer outro 
tipo de estruturas.  Uma fábrica bem desenhada com pavimentos contínuos em betão armado oferecia segurança contra 
fogos desastrosos e a perda total da estrutura, reduzia as possibilidades de propagação do fogo em curso, evitava estragos 
pela passagem de água de piso para piso, tornava a utilização de sprinklers não necessária para o caso de conteúdos não 
inflamáveis, reduzia o perigo de pânico e perda de vidas entre os utentes do edifício em caso de sinistro. 
 
Rigidez – devido à continuidade do material (ou do sistema) entre vigas, pilares e pavimentos, o betão armado não era 
comparável a qualquer outra estrutura que teria sempre que funcionar com juntas entre peças.  Esta característica 
monolítica da construção equiparava-o a uma pedra única em que lhe eram retiradas as partes que não interessavam. 
 
Estruturas libertas de vibrações – devido à inexistência de juntas e ao peso do material betão armado, quaisquer tipo de 
vibrações produzidas por maquinaria industrial eram totalmente absorvidas pela inércia da estrutura.  Esta possibilidade não 
era extensível às estruturas de aço. 
 
Versatilidade da concepção (do desenho) – o aço era projectado de acordo com as necessidades de resposta das 
estruturas aos esforços de flexão e compressão requeridos.  As estruturas eram desenhadas com mais ou menor aço em 
função dos seus esforços e vãos a vencer.  Devido ao seu peso quanto maior fosse o vão, maior o reforço e a dimensão 
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dos cutelos das vigas e secção dos pilares, acarretando custos.  O dimensionamento da estrutura deveria ser resultado de 
um estudo entre função e economia, chegando-se, após essa análise, ao vão ideal.  Além disso as estruturas de betão 
podiam ser arranjadas em todas as combinações possíveis de forma a receberem qualquer layout fabril que fosse 
necessário. 
 
Luz – a construção pilar/viga em betão oferecia uma possibilidade de libertar as áreas de panos de parede exterior por 
áreas inteiras em vidro.  A luz natural passava a fazer parte do ambiente de trabalho numa fábrica. 
 
Impermeabilidade – Se se usasse um pavimento de betão com alguma granulometria no seu acabamento superficial 
garantia-se uma superfície quase impermeável.  Este facto era bastante importante para se garantir uma limpeza constante 
sem se afectar equipamentos e maquinaria. 
 
Limpeza – se garantissem ligeiras pendentes para captar as águas de limpeza em ralos de pavimento, as fábricas podiam 
ser facilmente limpas. 
 
Rapidez de construção – devido à existência dos seus materiais, areias e pedra, que podem existir na sua forma natural 
inclusive nos locais da construção, evitavam-se os tempos de espera por materiais ou peças que tinham de ter 
características e/ou cortes e formas especiais.  O cimento Portland existia já de uma forma generalizada, havendo sempre 
em stock.  Com uma boa coordenação de obra, o crescimento de uma fábrica em betão armado poderia ser de meio piso ou 
um piso por semana. 
 
Alterações – as estruturas em betão armado não eram (e continuam a não ser) provisórias.  Poderiam ser feitas alterações 
e cortes, de formas mais dispendiosas que uma construção em madeira, mas sem grandes dificuldades. 
 
Fixação de condutas, tubagens e equipamentos – pela fixação de rebites nas colunas e vigas poder-se-iam fixar bases para 
o apoio de qualquer tipo de equipamento.  Qualquer solução de desenho e posicionamento dessas fixações era possível 
não havendo partes sensíveis à sua fixação. 
 
Fixação de maquinaria ao solo – poderia ser feito directamente ao solo através de furos e parafusos ou rebites 
encamisados.  Poderiam ser consideradas fundações em betão para equipamentos especiais que apoiavam directamente 
nas lajes.  Essas fundações ou camas eram niveladas através de argamassas próprias que as fixavam à laje de betão 
armado. 
 
Equipamento auxiliar – outros equipamentos fabris para além do edifício eram e podiam ser construídos em betão. 
 
Fundações – era já costume que as fundações para maquinaria pesada e outros equipamentos fossem em betão, muito 
antes de se construírem edifícios em betão armado. 
 
Equipamentos de Energia – barragens, diques, canais de escoamento de águas e comportas eram já construídos em betão. 
 
Divisórias – eram construídas paredes divisórias em betão com dez centímetros de espessura ou em blocos de betão bem 
como poços de elevadores que eram estruturais. 
 
Coberturas – a cobertura era no mesmo material, resistindo a quaisquer cargas, incluindo a acumulação de neve.  No 
entanto dever-se-ia proteger o sempre o seu acabamento em betão com outro material para coberturas de forma a evitar-se 
a que o sol batesse directamente na sua superfície horizontal, abrindo rachas.  Poder-se-ia em alguns casos, usar uma 
estrutura de cobertura mais ligeira, como fosse a madeira, se se previsse que houvesse uma adição futura em altura no 
edifício. 
 
Tanques – em construções fabris a construção de tanques era recorrente.  O betão armado oferecia óptimas características 
de resistência à pressão interna da água ou outros líquido e resistia melhor que qualquer outro material conhecido para este 
tipo de construção, à acção de materiais ácidos.  Neste último caso poder-se-ia revestir o seu interior com uma argamassa 
fortalecida com acabamento vidrado. 
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Preparação do contrato – a construção deveria ser entregue a construtores com experiencia neste tipo de trabalhos.  Quem 
tivesse feito simples fundações não possuía conhecimentos nem experiencia adquirida para erigir uma estrutura completa 
em betão armado.  Não se deveria ter demasiado em conta esta exigência porque todas as falhas da estrutura estavam 
sempre relacionadas com uma má solução de projecto, de especificação ou à má execução por parte do construtor.  
Normalmente as propostas dos construtores variavam em preço de uma forma directa à qualidade da construção, sua 
segurança e compacticidade.  Assim quando mais baixo o orçamento mais fraca e insegura era a construção.  Uma forma 
de se evitar este tipo de situações era a contratação de um bom arquitecto e/ou engenheiro para desenvolver o projecto e 
especificações de forma que os construtores avaliassem todos a mesma qualidade de obra.  A construção de uma obra em 
betão era normalmente adjudicada com base no valor da obra a que acrescia um valor fixo, ou uma percentagem desse 
valor de obra.  Desta forma a escolha do empreiteiro para a execução da estrutura em betão armado não correspondia à 
escolha simples do preço mais baixo, o que, por outro lado, oferecia menos tentações para o construtor fabricar orçamentos 
fictícios.  Independentemente do plano seguido, o dono da obra deveria sempre contratar um ou dois inspectores (ou 
fiscais) que garantiam que o trabalho era executado de acordo com o projecto e as especificações. 
 
Estas condições a observar na construção de uma fábrica em betão armado, permitem um controlo através de elementos 
escritos que hão-de servir de base aos cadernos de encargos e especificações integrados nos respectivos projectos de 
arquitectura e engenharias.  Desta forma eram regularizadas em manuais de procedimentos recomendados a projectistas e 
construtores para a execução de fábricas em betão armado. 
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1940-INDUSTRIAL ARCHITECTURE-AN OPPORTUNITY AND CHANLLENGE 
1940-INDUSTRIAL ARCHITECTURE-ITS PROBLEMS AND OBLIGATIONS 
 
Tradução de Pedro Belo Ravara. 
 
A sua experiência de quarenta anos de prática nesta área informa ambos os papers (Kahn, 1940a e Kahn, 1940b), aliás 
similares, com apenas dois meses de distância entre eles, sendo o segundo um melhoramento pontual do primeiro.  Ambos 
estes papers, escritos dois anos antes da sua morte, explanam a sua filosofia corporativa, bem como a seu entendimento 
do papel do arquitecto face à encomenda privada industrial.  De realçar que ambos são apresentações a audiências 
profissionais de arquitectos, capítulos das associações estatais de Rochester e Boston.  A data destas apresentações, 
1940, precede a entrada dos EUA na segunda guerra mundial e situa-se temporalmente vinte e três anos após a revolução 
russa de Outubro.  As teorias sociais e consequentes formas organizacionais do trabalho alteraram-se bastante desde os 
tempos heróicos das encomendas para a Packard ou Highland Park, mas o espírito pragmático e funcionalista de Kahn 
parece-se manter com a mesma convicção destes tempos idos.  De notar, que nos anos quarenta a construção metálica é 
já mais frequente do que o betão armado, pelo que o discurso de Kahn não se aplica sobre um método construtivo 
particular.  No entanto é sobre a predisposição para o serviço da prática que nos parece importante referir e enfatizar, após 
quarenta anos de prática sobre projectos fabris.  Desta forma, e como súmula, apresenta-se de seguida uma tradução literal 
do segundo paper, melhorado face ao primeiro, cujo título é “Arquitectura Industrial – Seus Problemas e Obrigações.” 
 
Depois de uma introdução e nota de agradecimentos, Kahn prossegue: 
 

«Debruço-me agora sobre o tema da minha apresentação - Arquitectura Industrial – Seus Problemas e Obrigações.  
Escolhi-o porque, como saberão, a minha firma tem-se dedicado largamente a este campo de trabalho durante 
todos estes anos.  Tentarei transmitir-vos aquilo que temos ensinado e aprendido durante esta prática, embora 
muito do que venha a ser dito possa parecer a muitos de vós como lugares comuns, dado a vossa prática de 
sucesso, mas talvez alguns dos pontos possam ser úteis àqueles mais interessados numa possível encomenda 
industrial. 
 
Com a escassez de construção de edifícios comerciais e institucionais desde a depressão1, tem-me sido posta a 
questão por muitos colegas acerca das possibilidades da encomenda industrial – como se deve favorecer uma 
aproximação a este tipo de encomenda, o que é necessário para levar a cabo tal trabalho e como deve este ser 
orientado.  Tentarei responder-vos a estas questões da forma que acredito ser a mais indicada. 
 
Como saberão, durante muitos anos a construção industrial não foi dos interesses dos arquitectos.  Era sobretudo 
deixada em grande parte aos construtores e engenheiros, cujo treino em arquitectura, ao contrário dos construtores 
e engenheiros europeus, era e ainda hoje é muitíssimo deficiente.  A industria do automóvel, que acaba por se 
estabelecer em Detroit, ofereceu uma oportunidade feliz aos arquitectos – entre os quais eu próprio.  Desde os 
primeiros tempos da industria automóvel, a arquitectura industrial tem assumido um papel cada vez mais importante 
neste país.  Aqui estava uma nova industria apoiada na energia e capacidades de um punhado de juventude que 
vislumbrou as possibilidades de um novo tipo de meio de transporte.  A industria foi crescendo com pequenos saltos 
e solavancos para a frente, acompanhada por um desejo de modernização, através das novas fábricas, bem 
organizadas e bem construídas.  Os lucros desta industria foram altos logo de início, estimulando os produtores a 
erigir fábricas que para além de servirem os seus propósitos produtivos, pela sua ordem e arranjo, tratamento 
exterior e visibilidade atractiva, pudessem servir como objectos de anúncio à nova industria.  Desta forma os 
industriais viriam a lucrar com os resultados visuais da suas novas fábricas, interessando-se em conseguir sempre 
melhores resultados através do melhoramento operativo do cada vez mais atractivo edifício fabril.  Hoje em dia, 
devido ao seu crescimento diário, qualquer nova fábrica se inicia sob este objectivo.  Até os produtores da 
manufactura metálica perceberam isto, realizando que para o seu produto, a bem iluminada, a cuidada e bem 
planeada estrutura com alguma atenção para a sua aparência exterior, é preferível à descuidada e feia nave erigida 
durante tantos anos. 
 
Até durante a longa depressão muitos industriais, reconhecendo a importância de produzir de forma mais 
económica e mais eficientemente, corajosamente melhoraram as suas fábricas e em muitos casos construíram-nas 

                                                                 
1 Albert Kahn refere-se à crise bolsista de 1929. 
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de novo.  Aqueles mais visionários tiraram proveitos durante este período de estagnação, beneficiando do baixo 
custo da construção, estando por isso mais aptos e preparados a tomarem de imediato o trabalho livremente 
oferecido na área industrial, sobretudo pelo Programa da Defesa.2  A industria automóvel, como tantas vezes no 
passado, provou mais uma vez ser a líder em revitalizar as obras para as novas construções.  Mais recentemente, 
outras industrias, como a da aviação, execução de ferramentas e equipamentos industriais, munições e industrias 
químicas expandiram-se bastante.  Felizmente muitas tomaram o risco de se modernizarem, mesmo perante a 
presente emergência de produção.  Hoje o programa move-se com precauções.  Com o Governo Federal a pedir 
que se tripliquem as instalações actuais, especialmente nas industrias referidas acima, haverá um consequente 
aumento na construção industrial que se repercutirá nas capacidades adquiridas dos arquitectos, construtores e na 
manufactura de materiais de construção.  A construção metálica, que durante todos estes anos sofreu uma queda 
na procura, já é um dos sistemas mais requeridos.  É de todo natural que as prioridades governamentais se venham 
a sentir no mercado muito em breve.  O mesmo se aplicará a outros materiais de construção em que as mesmas 
condições de mercado se tornarão acessíveis.  Tamanha oportunidade se oferecerá brevemente aos arquitectos na 
área industrial.  No entanto, quais serão os requerimentos particulares para entrar, com sucesso, neste novo 
mercado? 
 
A qualidade que o industrial procura no arquitecto que contrata para a sua fábrica, é uma sã resolução do problema, 
de acordo com o senso comum.  Ele quer uma fábrica que funcione, um edifício que lhe permita obter uma 
produção económica e eficiente, que seja simples de construir, fácil de manter, na qual as matérias primas possam 
entrar por um ponto, encontrem o seu lugar sem demasiado manuseamento que se possa tomar como 
desnecessário, que atravessem de forma ordenada todo o processo de fabricação para chegarem à sala final da 
expedição prontos a serem embalados e expedidos.  Além disso, deverá haver provisão de espaço para os vários 
departamentos poderem crescer – e a fábrica inteira, se necessário – com o mínimo das dificuldades.  Terá de se 
ter especial cuidado na localização dos edifícios de apoio à produção – como sejam a central de energia, fundições 
e fornos, oficina de forja ou similar, caso existam – para que nenhuma destas últimas possa vir a intervir no 
crescimento do complexo fabril, ou de apenas os seus departamentos.  Terá que haver – e este ponto é de 
particular importância – a máxima predisposição por parte do arquitecto em ir ao encontro dos desejos do dono da 
obra.  Isto não implica a total aceitação escravizada das instruções dadas pelo dono da obra, mas antes perceber os 
seus reais desejos e necessidades.  A primeira análise destes problemas deverá ser o primeiro passo no sentido da 
procura de uma solução.  São os desejos do cliente que deverão ser traduzidos a todo o local de trabalho.  Embora 
seja quase impossível conhecer-se todos os processos de fabricação bem como as suas inúmeras particularidades 
processuais, deverá ser objectivo do arquitecto providenciar o tipo de edifício mais flexível possível, de forma a 
servir os requerimentos fornecidos pelo cliente.  Para além disso, e acima de tudo, o cliente quer contratar serviços 
prontos com o mínimo de tempo necessário à preparação do projecto.  Neste caso terei de enfatizar fortemente a 
natureza do serviço prestado.  Mas voltarei a este tema mais tarde. 
 
A fábrica moderna tem de ter muita luz natural, boa ventilação, não deverá haver desperdício de espaço, os 
espaços entre pilares deverão ser os maiores possíveis, porque cada pilar a mais perdem-se seguramente oito ou 
nove pés quadrados de área de pavimento.  Deverá haver suficiente altura para a fácil instalação de sistemas de 
elevação mecânica ou similares, vestiários adequados para os trabalhadores, bem como instalações sanitárias 
convenientemente localizadas, os sistemas de aquecimento certos, cablagens de energia eléctrica e iluminação, 
localização adequada dos transformadores, sistemas de sprinklers onde necessário, sistemas de arrefecimento e de 
ar condicionado quando necessário.  Para além disso, durante o projecto deverá perseguir-se o objectivo de 
fornecer tudo ao mínimo custo, envidar todos os esforços para efectivar economias e incidentalmente manter o dono 
da obra devidamente informado do seu efeito no investimento global.  Apesar disto, deverá continuar a tentar 
ganhar e manter a confiança do cliente.  Com este fim, nada será mais importante do que chegar aos factos com o 
mínimo de perda de tempo para o cliente, pois este é normalmente um homem bastante ocupado.  O trabalho 
deverá ser executado da mesma forma que um outro negócio, em que os compromissos e promessas são 
mantidas, a correspondência prontamente respondida, ao dono da obra evitam-se quaisquer tempos perdidos, 
através da consultadoria prestada na escolha dos empreiteiros bem como na sua organização e gestão em obra.  
Uma vez estes objectivos assegurados, o arquitecto deverá garantir que todo o trabalho de construção corra nos 
orçamentos, suavemente, com o mínimo de fricção e que as datas de completude contratadas são para se cumprir.  

                                                                 
2 Nesta altura o Governo Federal começa-se a preparar para uma eventual intervenção militar na Segunda Grande Guerra, sobre o 
presidente Franklin Delano Roosevelt. 
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Este aspecto, em construções industriais, é de uma importância crucial.  Ainda antes de os empreiteiros serem 
escolhidos, todos os trabalhos deverão ser devidamente informados através de desenhos e especificações, com 
vista à sua execução posterior dentro dos parâmetros de custo estabelecidos, no cumprimento das datas previstas 
ao seu término, com vista à adopção de métodos negociais na lide futura com o dono da obra e com os 
empreiteiros.  O que os donos de obra industriais temem mais do que qualquer outra coisa na selecção de um 
arquitecto são as dificuldades que este poderá experimentar em disponibilizar as suas ideias para estes fins, pois 
muitas vezes o arquitecto preocupa-se mais com o grau artístico das fachadas exteriores e seus detalhes do que 
propriamente com a eficiência interior.  Frequentemente faltam ao arquitecto capacidades negociais para gerir o 
projecto bem como algum senso comum básico.  Por causa disto, e muitas vezes as opiniões pouco judiciais do 
arquitecto prejudicam de tal forma o dono da obra que é difícil reconquistar-lhe a confiança.  Na criação de um 
monumento ou uma estrutura para apenas gratificação pessoal, o dono da obra poderá permitir algum 
temperamento mais artístico por parte do arquitecto, mas nunca na definição de um edifício industrial.  Aqui não há 
lugar para temperamentos.  Torna-se uma matéria de dólares e cêntimos em ambos os campos da utilidade e da 
construção.  Tudo o que lhe é externo deverá ser evitado, dever-se-á manter constantemente em mente apenas 
aquilo que é puramente utilitário, económico e eficiente.  Uma vez que estes objectivos e qualidades por parte do 
arquitecto sejam devidamente apreendidos pelo dono da obra, é comparativamente fácil obter a sua aprovação para 
praticamente tudo o que é desejável e necessário na opinião do arquitecto.  Uma vez seguras as preocupações do 
dono da obra, geralmente o arquitecto permite-se a certas indulgências, até no campo da estética.  Chamar-se a 
atenção do dono da obra para eventuais soluções que garantam uma maior economia (na construção e processo), 
simplificando a solução, sugerindo organizações de departamentos de forma a minimizar etapas no processo e 
manuseamento de materiais, poupando espaço onde isso for possível, evitando-se o uso de áreas pouco 
iluminadas, providenciando a boa correlação de espaços, conveniência de acessos, organizando o projecto de 
forma que todas as partes se movam com o mínimo de atraso e o resultado final seja obtido no mais curto espaço 
de tempo possível – todos estes são matérias realistas de projecto, as quais são muito mais importantes para o 
dono da obra do que conversa abstracta.  Uma vez chegada à solução em planta, não será difícil provar que não 
precisará de custos adicionais para se construir de forma atractiva, e que nenhum edifício precisa de ser feio por 
mais simples ou pouco oneroso que seja.  Incidentalmente, como regra, quanto mais simples o exterior melhor a 
sua aparência será, ou não estaríamos nós de acordo de que uma imediata e directa expressão da função da 
estrutura é um elemento importante em toda a obra de arquitectura, até na obra monumental; que a própria 
proporção, o agrupamento certo dos elementos da fachada e o seu consequente bom arranjo são possíveis sem 
aumentos de custos; que estas opções simplificadas são infinitamente mais desejáveis do que elaborada 
ornamentação, por mais bem colocada ou executada?  Nós sabemos para além disso, que o uso efectivo dos 
materiais – e temos tantos novos materiais para tirarmos disso vantagens – tem uma consequência importante no 
resultado final e que isso, geralmente, não tem custos adicionais.  Estes são aspectos para serem apresentados ao 
dono da obra – mas apenas após a planta geral ter sido desenvolvida a um grau satisfatório de funcionamento. 
 
Naturalmente que a experiência é muito auxiliadora.  Ser possível de o referir através desta ou daquelas obras, 
mesmo que não seja trabalho em que se tenha participado como autor, é de grande ajuda.  Todas as fábricas e 
todos os seus industriais ensinam algo.  Se conseguirmos tirar partido desta experiência, ela revelar-se-á de valor 
incalculável na abordagem ao problema em presença – para aqueles que desejam ser informados tudo pode ser 
alcançado.  São várias as publicações comerciais e revistas de arquitectura que têm publicado as novas fábricas em 
detalhe considerável, embora que a abordagem ao problema da industria não se deva demonstrar como um difícil 
obstáculo para quem anseia por entrar nesta área de projecto. 
 
Como obter a primeira encomenda é sempre um problema.  As novas firmas que começam todos os dias, algumas 
com bastante sucesso, provam que esta área está aberta a quem quer que seja, em pé de igualdade.  É natural que 
os trabalhos mais importantes não sejam adjudicados aos mais inexperientes, pelo que se deverá começar pelos 
trabalhos menos importantes, mas o que quer que seja bem feito atrairá mais trabalho.  O meu conselho para todos 
aqueles que me têm pedido informações sobre a forma de conseguir trabalhar em projectos na área da industria, 
tem sido essencialmente o seguinte: o arquitecto médio sem a assistência de homens que possam lidar com o 
problema estrutural, e os variados sistemas, sanitário, energia, sprinkler, aquecimento e ventilação e arrefecimento, 
está apto a falhar.  É imperativo que grupos de homens que dominem estes campos respectivos se juntem no 
planeamento e desenho de uma fábrica.  Nem será suficiente que o arquitecto transmita ao dono da obra que ele 
terá que chamar os especialistas para ajudarem na altura devida.  Os assuntos principais deverão ser postos à 
consideração desde o arranque, desde a primeiríssima reunião.  Todo o trabalho de especialista tem de ser seguido 
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de perto para ganhar os resultados de integração desejados, pelo que o entrosamento da equipa deverá existir 
desde o arranque do projecto.  A maioria dos industriais que quer construir esperam até ao último momento para o 
fazer e depois precisam do projecto para ontem.  Em quanto tempo posso ter o projecto completo e pronto para 
obra, é a primeira questão a colocar.  Haverá, com certeza, excepções onde seja preciso muito tempo, mas na 
maioria dos casos o projecto nunca começa enquanto o dono da obra não for confrontado com a necessidade súbita 
de o iniciar.  Desta forma, eles procuram por esforço organizado.  Esta condição é de facto necessária para se 
resolverem os problemas da industria. 
 
Como exemplo, citarei o caso da Glenn L. Martin Company, de Baltimore, que são fabricantes de aviões.  Com uma 
larga encomenda do estrangeiro e a necessidade para a maior rapidez possível na produção, a adição de cerca de 
400,000 pés quadrados (cerca de 40.000m2) em dois pisos, sendo que o piso de cima é em estrutura metálica para 
uma vão de 100 pés (30,48m), teve de executado para a sua ocupação em onze semanas.  Assegurei ao Senhor 
Martin que poderia ser feito e graças à eficiência do empreiteiro seleccionado, a Turner Construction Company, de 
Nova Iorque, tivemo-los na fábrica em onze semanas certas.  Isso significou organização no planeamento do 
projecto bem como na construção do edifício.  Na manhã seguinte a ter recebido o telefonema do Senhor Martin, 
estava em Baltimore com um arquitecto meu assistente, um engenheiro de estruturas e um medidor orçamentista.  
Nesse dia preparámos uma série de sugestões em forma de planta e do tipo de construção, mostrando os quadros 
comparativos de toneladas de aço por pé quadrado.  Durante a tarde, tivemos a decisão do dono da obra sobre o 
esquema preferido.  No dia seguinte vários empreiteiros de estruturas metálicas deram-nos preços por cada libra 
(0,560Kg) de ferro, para um total de 1800 tons (1 ton=1000 libras), e no dia seguinte adjudicámos ao empreiteiro 
escolhido para uma entrega em seis semanas, tempo que foi reduzido para cinco semanas, com mais três semanas 
de montagem.  O empreiteiro de aço escolhido foi chamado apenas após três dias do telefonema inicial do Senhor 
Martin.  Para poupar tempo na construção, planeámos construir abaixo do nível do primeiro piso uma estrutura em 
betão armado com aproximadamente vinte e cinco pés (7,62m) de vão entre colunas, que incidentalmente estava 
totalmente executada e pronta a receber a estrutura metálica no dia em que esta foi entregue em obra.  O 
espaçamento entre colunas acima era geralmente de 50 pés (15,24m) por 100 pés (30,48m).  Os empreiteiros para 
as fundações e piso térreo entraram em obra onze dias após termos sido chamados a este trabalho.  Os 
empreiteiros para as outras partes seguiram os planeamento estipulado tendo sido conseguido em tempo recorde, 
sendo muito difícil de o bater.  Sem uma organização completa, começando tudo a funcionar ao mesmo tempo, este 
recorde nunca teria sido alcançado.  A prática de grupo é essencial para tal resultado e embora seja impossível para 
qualquer um de formar uma organização tão completa desde o princípio, o primeiro passo para se entrar no mundo 
da construção industrial será sempre a formalização de uma associação entre arquitectos, engenheiros de 
estruturas e de mecânica. 
 
Desde a finalização do projecto Glenn Martin, tivemos que lidar com outros projectos ainda mais exigentes em 
termos da rapidez da execução dos desenhos para obra.  Particularmente por causa do Programa de Defesa.3 
 
Foi nossa incumbência durante o ano de 1939 e parte do ano de 1940, de preparar os desenhos de obra – 
arquitectura, estruturas, mecânica e electricidade – para seis bases navais para o governos dos EU em Honolulu, 
Alasca, Porto Rico e outras duas no Atlântico.  Os estudos e esquemas de funcionamento para estes projectos 
foram produzidos no Bureau of Yards & Docks sob o comando do Rear Admiral Morrell, e deixem-me dizê-lo em 
passagem, que não existe, que eu saiba, nenhuma organização que mais bem funcione ou mais condicionada por 
restrições governamentais do que esta.  Por acto especial do Congresso, foi dado a este Bureau extra poderes 
executivos de forma a ignorar toda a tradição, como objectivo de obter resultados no mais curto espaço de tempo 
possível, na selecção dos empreiteiros bem como dos arquitectos sem qualquer tipo de concurso.  Embora as 
primeiras instruções só nos tenham sido dadas em Agosto de 1939, muitos dos trabalhos de construção já se 
encontram concluídos.  Os trabalhos em questão custaram um excesso de trinta milhões de dólares.  Foram 
precisos 1600 folhas de desenhos de obra, com trinta e duas por trinta e seis polegadas (81,28cm por 91,44cm) e 
com trinta e duas por cinquenta e quatro polegadas (81,28cm por 137,16cm) de dimensão.  Estas foram produzidas 
a uma média de 9 folhas por dia, todos os dias.  Eu trouxe algumas reproduções de vistas e alçados exteriores que 
mostram o carácter do edifício. 
 

                                                                 
3 Do governo dos EUA. 
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Mesmo este recorde teve de ser melhorado durante os últimos meses.  Também para o Chrysler Tank Arsenal com 
cerca de 800,000 pés quadrados (80.000m2) de pavimento, começamos as plantas em 31 de Agosto – os desenhos 
da estrutura metálica foram enviados para serem orçamentados pelos empreiteiros dia 5 de Setembro, e os 
desenhos de arquitectura e respectivas especificações no dia 16 de Setembro.  Hoje, dia 12 de Novembro, as 
fundações já estão executadas e a montagem da estrutura metálica começa esta semana.  Os empreiteiros 
acabarão a obra no dia 3 de Abril. 
 
Os mesmos tempos terão de ser mantidos para os próximos meses com a preparação de desenhos de obra para 
algumas fábricas de aviões para diferentes cidades, cada uma com mais de 1,200,000 pés quadrados (cerca de 
120.000m2).  Significou e continuará a significar noite e dias de trabalho e uma experiência exaustiva.  Embora esta 
seja uma experiência anormal, indica somente como uma boa organização pode ser tão importante para a 
construção industrial.  Incidentalmente, o nosso esquema de consulta e selecção de empreiteiros é bastante 
inusual.  Estaria completamente fora de questão ter-se de esperar pelo finalização dos desenhos e especificações 
para lançar consultas a empreiteiros, mas também não será de todo aconselhável a deixá-los responder numa base 
fixa de honorários.  Os orçamentos são primeiramente obtidos para a estrutura metálica com base num custo por 
libra e são prontamente contratados nesta base, com desenhos suficientes de arquitectura que acompanhem os 
desenhos da estrutura metálica.  Enquanto que as peças metálicas se encontram em fabricação, nós completamos 
os desenhos de arquitectura de forma a cobrir todo o trabalho de alvenarias, escavações e construção em betão 
armado.  Obtemos então orçamentos precisos para todo o trabalho de alvenaria e construção civil (que é 
geralmente a maior fatia da construção), com um custo incluído para a coordenação das outras empreitadas 
envolvidas.  Este método permite-nos começarmos com as operações de construção.  Então desenvolvemos peças 
desenhadas que contemplem tarefas em falta, devido às tarefas de empreitada separadas em presença, sendo que 
a soma desse custo é adicionado ao contrato base.  Estimamos, claro está, cuidadosamente o custo do trabalho no 
escritório antes de se enviarem os desenhos de forma a que o dono da obra saiba de antemão o valor provável da 
obra.  De acordo com este plano, que implica que o empreiteiro geral fique afastado do trabalho durante as 
primeiras três ou quatro semanas depois de começarem os trabalhos de construção, poupamos não menos do que 
três semanas de tempo, o que é muitíssimo importante. 
 
Reconheço que em arquitectura a pressa dificilmente produz os melhores resultados, mas neste caso temos um 
novo problema que é preciso resolver.  Não se poderá, no entanto, negar que o facto de conduzirmos um trabalho 
desta maneira nos traz muita excitação bem como alguma satisfação.  Provavelmente não será a gratificação 
resultante da criação de um monumento importante, mas a satisfação de ir ao encontro e resolver um problema 
diferente mas igualmente importante nos tempos que decorrem.  Afinal de contas, estamos na chamada idade da 
máquina e se a arquitectura é, como desde sempre, um registo das actividades do seu tempo, o problema industrial 
de hoje em dia fornece o material mais característico do tempo presente. 
 
Mais um ponto de extrema importância: a organização empresarial e os métodos empreendidos para continuar o 
negócio.  Como já foi mencionado anteriormente, tem que haver à mão, medidores orçamentistas qualificados para 
prepararem uma estimativa próxima e rigorosa dos custos prováveis, com as alternativas para o uso de diferentes 
materiais ou esquemas em planta – de forma que o dono da obra possa prontamente decidir sobre os quais usará.  
Nada é de maior valor para a reputação de um arquitecto industrial do que a fiabilidade das suas estimativas de 
custo.  Nós cuidadosamente retiramos da experiência de outras fábricas, quantidades de trabalhos e seus custos 
por pé cúbico ou quadrado.  Tencionamos estar um pouco acima dos orçamentos recebidos pelos empreiteiros, 
digamos cinco ou dez por cento.  Isto faz um especial sucesso com os donos de obra.  Nem sempre é fácil preparar 
uma estimativa rigorosa com os preços a alterarem-se constantemente e a grande variação que normalmente se 
verifica nos orçamentos dos empreiteiros, não obstante o rigor e a completude dos desenhos e das especificações 
fornecidas.  Este é um problema de organização. 
 
A divisão de contabilidade é uma das quais depende o sucesso do arquitecto industrial.  Quando milhões de dólares 
lhe são entregues para gastos, torna-se imperativo que registos contabilísticos rigorosos sejam mantidos, que os 
certificados de pagamentos sejam prontamente emitidos, que a ordens para trabalho adicional sejam dadas quando 
autorizadas, que as contas para eventuais trabalhos a mais sejam cuidadosamente e prontamente auditadas, e que 
no fim não hajam recriminações, não hajam queixas de outro dono de obra ou empreiteiro, e que tudo seja limpo e 
levado do local da obra no mais curto espaço de tempo após os trabalhos de construção estarem concluídos. 
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Elaborei sobre a necessária rapidez na preparação dos desenhos e das especificações.  Não será preciso 
mencionar da importância na sua clara leitura e rigor.  Invariavelmente, orçamentos recebidos pelos empreiteiros 
indicarão as ambiguidades onde as haja.  A preparação dos desenhos deve ser simples para que as quantidades e 
medições sejam prontamente calculadas, rigorosas originando orçamentos baixos.  Desenhos e especificações 
incompletas geram extras, sendo uma fonte de insatisfação do dono da obra.  Não haverá nada mais gratificante 
para o dono da obra do que descobrir que obteve o que esperava, que nada foi subavaliado e são poucas as 
omissões, e que os trabalhos a mais não ocorrem excepto devidos a alterações propostas pelo próprio durante o 
decorrer da obra. 
 
O ponto seguinte que eu gostaria de enfatizar tem que ver com a importância da boa vontade do construtor face ao 
arquitecto.  O seu respeito pela competência e justeza do arquitecto é insubstituível.  A opinião do arquitecto é 
muitas vezes importante para o eventual construtor.  Uma palavra degenerativa pode ser bastante prejudicial, e uma 
palavra a favor de grande ajuda.  Pertencem ao passado os tempos em que o arquitecto era o senhor da obra 
colocando-se acima do construtor.  Uma colaboração muito próxima entre o arquitecto e o construtor é imperativa 
ao sucesso do trabalho entre mãos e a confiança deverá ser a base dessa relação.  Com esta finalidade, o 
arquitecto tem de ter um tratamento justo e cordial para com o construtor.  Quando há questões sobre os trabalhos, 
ambos terão que estar disponíveis de forma arbitral mesmo que para tal haja desvantagem para o dono da obra.  A 
correcta execução de um projecto não se apresenta como tarefa mais fácil do que o seu planeamento.  Ambos 
requerem iguais capacidades.  Infelizmente, muitos arquitectos ainda não reconhecem este facto.  O que é mais, 
pode o processo ganhar com uma mera sugestão do construtor – como se a obra de chave na mão poderá ou não, 
não só oferecer maiores economias, como também produzir melhores resultados.  Como regra, os construtores 
abstêm-se de fazer sugestões porque são desconsiderados pelo arquitecto que geralmente desconfia deles.  Nós 
deixamos claro que as suas sugestões serão sempre bem recebidas em toda e qualquer altura.  Poderemos nem 
sempre aceitá-las, mas ao menos é nosso objectivo ter sempre a colaboração do construtor.  E quando as 
aceitamos, temos todo o interesse em dar disso conhecimento ao dono da obra – algo que o construtor aprecia 
devidamente.  A familiaridade com o construtor não precisa de ser excessiva.  Uma relação amigável, em que a 
nossa expressão da satisfação pelo bom trabalho desenvolvido, é bastante e muito útil na obtenção dos resultados 
desejados.  Afinal de contas, não será estranho que após tanto tempo de devoção à construção industrial, possam 
saber algo mais do que nós, normalmente conhecimento não acessível ao arquitecto?  Da mesma forma, muitas 
ideias poderão ter origem nos vendedores de materiais.  Novos materiais e processos estão em constante 
desenvolvimento e o conhecimento actual destes pelo arquitecto é essencial.  Não poderemos nunca saber tudo 
sobre o que há de novo.  É de bom conselho, por isso, dar ouvidos aos vendedores inteligentes.  Muitas vezes eles 
são tratados como intrusos.  Só o arquitecto mais open-minded, receptivo à novidade, em vez de se considerar 
satisfeito no seu conservadorismo, é que faz a diferença com o construtor da fábrica – que por sua vez nunca o 
colocará em questão face ao trabalho em que se encontra. 
 
Não será necessário elaborar muito sobre a importância de uma supervisão competente dos trabalhos de 
construção, não apenas com o cumprimento dos desenhos e especificações mas também com o cumprimento de 
todos os prazos e faseamentos de obra.  Por cada dez casos, em nove, o dono da obra necessita de ocupar o 
edifício num prazo estipulado de tempo.  Cada dia de atraso torna-se sério, e se executar o trabalho é realmente 
parte das atribuições do construtor e não do arquitecto, este último torna-se parceiro do construtor na atribuição da 
culpa.  Nós empregamos um número considerável de assistentes apenas para seguirem o progresso dos trabalhos 
em obra, a entrega em obra dos materiais necessários nos tempos estimados, e que os respectivos subempreiteiros 
entrem em obra na ordem certa.  Com alguns empreiteiros estes procedimentos não serão tão necessários, mas 
mesmo com o mais eficiente de todos, este serviço prestado pelo arquitecto é muitíssimo apreciado.  De todas as 
formas possíveis, damos a assistência ao empreiteiro através da devida atenção aos problemas surgidos em obra, 
pela colocação de homens responsáveis na obra, que têm experiência e autoridade para tomarem decisões e como 
tal anteciparem dificuldades.  Normalmente enviamos os nossos engenheiros de estruturas às oficinas de fabricação 
onde estes interpretam os desenhos e verificam os desenhos de fabricação elaborados pelos empreiteiros.  É nosso 
objectivo fazer com que os empreiteiros se sintam à vontade na formulação de questões que os possam auxiliar na 
fabricação.  Tudo isto gera melhores resultados e a aclamação dos nossos clientes.  Quando enviamos os nossos 
assistentes para a obra, é sempre com a instrução de que eles não são fiscais, mas assistentes no melhor sentido 
da palavra. 
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Até agora ainda me referi sobre os processos de layout das fábricas, algo que muito preocupa aqueles que se 
querem lançar na área da industria, pela simples razão de que é matéria secundária, ao contrário da impressão 
geral, como irei explicar.  É muito improvável que alguém ou um grupo de pessoas possa saber tudo sobre todos os 
métodos de fabricação.  Que a matéria prima entra de num dado ponto e que o produto finalizado chega a um outro 
é noção fundamental.  Nove em cada dez casos, o industrial tem uma noção muito clara de todo o processo de 
fabricação e prefere ser ele próprio a decidir sobre o layout da fábrica.  Muitas vezes os chamados engenheiros de 
operação defendem que podem melhorar a eficiência da fábrica, mas normalmente eles não só falham nesse 
objectivo, como ainda antagonizam o engenheiro da fábrica que tem uma noção muito definitiva daquilo que precisa.  
Nós, por outro lado, dizemos claramente aos nossos clientes que os poderemos aconselhar sobre o tipo de edifício 
que melhor poderá servir os seus requerimentos, mas que não somos engenheiros de operação.  Nós poderemos, e 
ficamos gratos de o fazer, fazer sugestões e ainda explicar como foi feito noutros casos para o mesmo fim, mas não 
podemos pretender a fazer layouts para máquinas ou outro tipo de equipamentos.  Esta atitude franca da nossa 
parte tem-se revelado acertada ao contrário do que se poderá pensar.  Os clientes respeitam a honestidade 
profissional pelo que ninguém deverá sentir receio de processos especiais que não são familiares. 
 
Saber vender reveste-se, naturalmente, de um papel importante.  Tanto em arquitectura como noutra área qualquer.  
Sei que isto poderá ser considerado por muitos um anátema, principalmente aqueles que acreditam que é benigno 
para a dignidade da profissão.  Sou acusado de ser um bom vendedor e suponho que deva ter vergonha disso.  
Mas não o tenho.  Antes glorifico essa capacidade.  Recomendo fortemente a capacidade de saber vender, na qual 
acredito, nomeadamente através do entusiasmo, do saber ouvir, da honestidade, de muito trabalho e constante 
interesse pelos problemas do nosso cliente.  Se acrescentarmos a isso, a referência dos resultados só possíveis de 
obter através de uma organização leal, feliz e competente de colaboradores, muitos dos quais se encontram na 
firma desde há 15 a 35 anos, bem como a referência dos clientes satisfeitos e a aclamação de muitos colegas no 
seio da profissão – certamente que ninguém se poderá sentir envergonhado de tal capacidade de saber vender. 
 
O arquitecto industrial será, com certeza, questionado sobre conselhos sobre locais no que respeita aos seus 
custos, ligações férreas, condições do solo, facilidades de transportes, determinação da melhor tipologia para 
determinado produto, se edifício de um ou mais pisos, se valerá mais a pena comprar a energia ou produzi-la na 
fábrica, se a mão de obra deverá ser sindicalizada ou livre, se a construção se deve basear em apenas um ou mais 
contratos de empreitadas, e quais os tipos de contrato mais indicados (preço forfait, listas de preços ou 
percentagem da obra).  Para todos estes aspectos a opinião do arquitecto deve ser baseada numa cuidada 
consideração do peso específico dos factos e do bom julgamento (ou bom senso).  Muito importante será a gestão 
do trabalho de forma a evitarem-se fricções ou disputas.  Os contratos devem ser formulados de forma a evitarem-
se conflitos, os pagamentos ao construtor devem ser efectuados de forma a proteger os donos da obra bem como 
os subempreiteiros.  É já óbvio de que do arquitecto se espera que seja não só o planeador mas também o homem 
de negócios, ambas as funções suportadas pelos seus assistentes ou colaboradores, o de estruturas, o mecânico, o 
electrotécnico, os medidores orçamentistas e os fiscais da obra.  Significa trabalho de equipa e prática em equipa.  
Por isso eu aconselho todos aqueles que se interesse, que se aliem com homens qualificados nas suas respectivas 
áreas e que juntos tomem em mãos o trabalho em questão. 
 
Agora uma situação que ameaça fazer sérios estragos na arquitectura industrial.  Como já foi dito, o receio existe 
entre alguns fabricantes sobre a possibilidade de terem de lidar com arquitectos que não estejam preparados ou 
sensibilizados para o seu programa industrial, ou também na lide com homens que não desejem de olhar de frente 
os seus problemas, não munidos de estruturas para darem conta da situação com que se defrontam.  Estas 
preocupações trouxeram a este mercado outros profissionais que não arquitectos, que aceitam ambos o trabalho de 
planeamento e projecto bem como os trabalhos de construção da fábrica, incluindo ainda a engenharia de 
operação, instalação de maquinaria e até o financiamento de toda a operação.  Estes são os chamados 
engenheiros construtores, que capitalizam no facto que de acordo com o seu plano geral, os donos da obra apenas 
lida com uma preocupação em vez de muitas e diversas.  Algumas destas companhias são suficientemente bem 
geridas para com sucesso fazerem os industriais acreditarem que não só os poupam a preocupações, como ainda 
os resultados obtidos são mais económicos e ainda que por causa deste sistema é também mais eficiente do que a 
possibilidade de empregar o arquitecto e separadamente uma competente empresa de construção.  Através de 
publicidade sedutora, agressivas campanhas de venda e muitas infundadas queixas, eles têm sido sucedidos em 
interessar muitos industriais nos seus métodos particulares.  Algumas destas empresas inteligentemente 
empregarem bons desenhadores que com bons e apelativos desenhos causam bastante boa impressão junto dos 
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industriais.  O seu maior argumento é que o seu leque de serviços cobre não só todos os trabalhos de construção, 
processos de layout e operação, a compra e instalação de maquinaria e outro equipamento, mas também o 
necessário projecto de arquitectura.  Para este último concordam com o cliente cobrarem apenas a custo de 
produção, poupando desta forma uma soma considerável ao dono da obra só neste projecto.  Estas empresas têm 
vários escritórios espalhados pelo país, solicitando trabalho aos fabricantes e oferecendo, para isso, o chamado 
serviço completo com todos os estudos preliminares e colocação de equipamento, sem qualquer tipo de 
compensação por isso.  Daquilo de que tenho conhecimento, muito pouco tem sido feito pela nossa profissão de 
forma a combatermos esta situação, que parecendo inofensiva, expõe financeiramente o dono da obra a muitas 
situações imprevisíveis. 
 
Estas empresas operam com relativo sucesso, especialmente em distritos onde haja falta de arquitectos com falta 
de experiência industrial.  Mas até noutros locais existem muitos industriais, que receando adjudicar o trabalho a um 
arquitecto, favorecem a contratação de engenheiros/construtores.  Mal eles sabem que ao faze-lo perdem inúmeros 
benefícios por contratarem um arquitecto.  Primeiro que tudo, com os escritórios locais dessas firmas a empregarem 
e despedirem colaboradores, escolhidos ao acaso, será na verdade um milagre se o projecto venha a ter alguma 
qualidade arquitectónica.  Temos tido dificuldade na organização de apenas um escritório em que tudo corra 
suavemente, em que todos os departamentos estejam correlacionados e a trabalhar para o mesmo fim.  Estabelecer 
um sem número deles é praticamente impossível.  Por esta razão, o trabalho entregue nessas condições de 
execução é por regra desregrado e pouco estudado, embora normalmente os exteriores sejam suficientemente 
atractivos.  Uma das tarefas do arquitecto é a de se manter permanentemente familiarizado com os melhores e mais 
económicos métodos construtivos, no entanto essas empresas e os seus escritórios agenciais alegam que são 
espertos em todas as áreas da construção industrial.  Algum do trabalho de construção são feitos pelas próprias 
empresas – mas a maioria são sub-adjudicados a subempreiteiros que competem entre eles através do corte de 
custos de forma a baixarem os seus orçamentos o máximo que puderem.  Os melhores subempreiteiros recusam-se 
a trabalhar com estas empresas de projecto.    Apesar do facto de que a mão de obra não ser especializada, 
portanto ser pobre na execução, e de isso ser aceitável para os engenheiros/construtores, não torna, no entanto,  o 
trabalho mais estimulante para os subempreiteiros.  Não há trabalho que seja melhor do que aquilo que o 
subempreiteiro é capaz de fazer.  Como só os mais baratos de todos são os escolhidos, o trabalho desenvolvido 
terá de corresponder.  Poupar ao dono da obra o lucro do arquitecto é um dos seus argumentos mais fortes, porque 
este paga apenas o custo de produção das plantas e das especificações.  Qual é no entanto a quantidade de 
poupança para o cliente?  Sabemos que raramente o nosso lucro liquido ultrapassa os 2% do custo total do edifício.  
Numa fábrica de um milhão de dólares este valor ascendo aos 20.000 dólares.  O que é este valor comparado com 
eventuais poupanças conseguidas ao custo de orçamentos competitivos com base em critérios de decisão 
responsáveis?  Os orçamentos dos empreiteiros normalmente variam entre os 5% e os 10%, às vezes até bastante 
mais, com desenhos e especificações de base bastante claras e rigorosas.  Desta forma é de esperar uma 
poupança entre os 50.000 e os 100.000 dólares, porquanto não é expectável que o engenheiro/construtor 
acompanhe o orçamento mais baixo dado por um dos construtores. 
 
Já foi amplamente demonstrado de que estas firmas construtoras são geralmente bem pagas quando lhes é 
adjudicado o trabalho de construção.  Se não logo ao princípio, sê-lo-ão no fim da obra.  Temos tido inúmeras 
ocasiões de o provar.  Uma dessas foi a seguinte: estávamos a preparar os desenhos para um projecto para que 
custasse aproximadamente 700.000 dólares.  De forma a ganhar a consideração do cliente, uma dessas firmas de 
construção, sem o nosso conhecimento, ofereceu-se para preparar desenhos para o mesmo projecto, dando um 
preço completo para a construção, com o entendimento de que se esse custo fosse mais alto do que os orçamentos 
recebidos pelo dono da obra pelos diversos construtores com base nos nossos desenhos, eles retirar-se-iam do 
concurso à obra sem qualquer tipo de compensação, caso contrário a obra ser-lhe-ia atribuída.  O representante do 
dono da obra não pode recusar esta oferta, uma vez que não tinha nada a perder podendo inclusive ter algo a 
ganhar em benefício da sua empresa.  Portanto, ele autorizou-os a prosseguir com o procedimento sem nos ter 
dado conhecimento a nós.  Normalmente é nossa prática apresentar uma estimativa de custo da obra, 
conjuntamente com os nossos desenhos e especificações ao dono da obra antes de estes irem para consulta de 
empreiteiros.  A nossa estimativa foi mais baixa do que a da firma dos engenheiros/construtores em 70.000 dólares, 
mas os orçamentos fornecidos pelos empreiteiros, após consulta, foram todos pelos menos 30.000 dólares mais 
baixos do que a nossa estimativa.  Escusado será dizer de que o nosso projecto foi executado. 
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Temos um outro caso em que o dono da obra teve acesso a desenhos preliminares preparados por uma dessa 
firmas de construção bem como uma estimativa de custos.  Não estando satisfeito nem com o layout nem com a 
estimativa apresentados, pediu-nos que preparássemos desenhos e respectivas especificações para a mesma 
fábrica.  Era um projecto para custar 300.000 dólares.  Os donos da obra, sentindo-se obrigados a fazê-lo, pediram 
à firma de construção que orçamentasse os nossos desenhos e especificações e, acreditem ou não, o nossa 
estimativa era cerca de 40.000 dólares inferior à deles. 
 
Ainda numa outra ocasião, pediram-nos que preparássemos desenhos para uma grande adição a uma fábrica 
existente que tinha sido construída por uma firma de construção.  Tivemos ainda a possibilidade de melhorar em 
muito o que tinha sido feito anteriormente e os nossos orçamentos forma apenas 60% do custo da fábrica original. 
 
Temos encontrado estas firmas de construção em muitas ocasiões, normalmente ganhando-lhe pela demonstração 
ao cliente de que conseguimos construir melhor e mais economicamente, poupando-os a muitas dificuldades 
durante o processo – especialmente através da possibilidade de justamente e desinteressadamente ajustar os 
orçamentos para trabalhos a mais pedidos pelo cliente. 
 
É difícil de determinar e de entender o que leva os donos de obra a decidirem como se colocarem nas mãos deste 
ou daquele para tudo o que tenha que ver com os aspectos do desenho e organização das suas fábricas, aspectos 
construtivos, elaboração e execução de mapas de custos e sua verificação, o que determina o que é ou não 
aceitável em termos de materiais e de mão de obra, o que cumpre as especificações, além deste ou daquele ter de 
actuar como seu conselheiro e juiz ao mesmo tempo.  A combinação entre arquitecto, empresa construtora, 
construtor, fiscalização e controlo de custos não é improvável como o será, por exemplo de médico e farmacêutico.  
A profissão médica não permite certamente este tipo de combinação, no entanto, no campo da arquitectura, parece 
haver pouca preocupação em combater esta situação.  Parece que será preciso mais qualquer coisa para que valha 
a pena uma investigação do Instituto (dos arquitectos?).  Para uma segurança do eventual construtor e a saúde da 
profissão de arquitecto, o campo do planeador, engenheiro e fiscalizador deverá ser definitivamente aparte do 
construtor.  Talvez não seja necessário um processo legal, mas com certeza que o corpo dos nossos profissionais 
poderia levar a cabo uma campanha de propaganda que desmascarasse esta falácia de forma a manter o público 
devidamente informado.  Tem sido enorme o esforço dispendido no licenciamento dos arquitectos por nenhuma 
outra razão que não seja a da protecção dos donos da obra e da nossa profissão.  Porque é que este licenciamento 
não poderá prevenir a combinação viciosa acima referida?  Porque é que a nossa profissão não se protege 
devidamente como o fazem os médicos e outras profissões legais? 
 
Mas basta disto.  Duvido que a história da arquitectura contemporânea venha a registar o que anda a ser feito  no 
campo da arquitectura comercial ou monumental.  Muitas das características da era presente são visíveis no 
trabalho desenvolvido ao nível do planeamento das cidades, ao nível da habitação ou da construção industrial.  
Todas estas áreas, sobretudo a última, representam um desafio para os arquitectos.  A oportunidade de criar 
melhores e melhores resultados é já presente.  Tenho poucas dúvidas acerca do surgimento de novas soluções 
para este problema.  Muito poderá ser esperado durante os próximos anos na forma de como se poderá melhorar a 
iluminação natural ou as condições sanitárias, as fábricas serão mais práticas e mais eficientes e também mais 
belas.  Poderemos também esperar pelo melhoramento de condições de trabalho para homens e mulheres, pois 
existem cada vez mais equipamentos de aligeirar o trabalho físico e aumentar a produção.  A ordem social vigente 
originará novos melhoramentos, trabalho mais saudável que permita mais horas de trabalho, melhor emprego dos 
tempos livres, embora haja menos tempo para estes últimos, mais alegria no trabalho, aumento de produção a 
preços mais baixos, não sem que haja melhores ordenados para os trabalhadores, maiores oportunidades na 
formação dos trabalhadores e menores restrições na admissão a novos empregos, a expulsão dos receios de uma 
proliferação de novas profissões e negócios.  Tudo isto resultará em melhores e maiores edifícios industriais, como 
também em melhores habitações para os trabalhadores.  Nós, os arquitectos, somos desafiados a cumprir a nossa 
parte.  Há muito que tem de ser feito de imediato, mas muito mais haverá ainda por fazer.  Temos que dar a nossa 
melhor contribuição para esta tarefa e provar de que os nossos serviços valem a pena. 
 
Realizo agora de que esta comunicação é bastante materialista.  Exprimi apenas aquilo que considero necessário 
para ir ao encontro do problema da arquitectura industrial.  Embora por acaso, a minha firma acabou por 
desenvolver muito trabalho neste campo.  Tentei apresentar-vos aquilo que a experiência nos ensinou para o que 
quer que isso vos tenha servido.  Sei que para muitos de vós há muito de comercial nesta apresentação, mas a 
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arquitectura industrial lida com o aspecto comercial necessariamente.  Talvez este trabalho não mereça ser 
denominado de “arquitectura” que se aplicará sobretudo à “Arte” de construir.  Com razão ou não, propositadamente 
restringi os meus comentários sobre as potencialidades artísticas da arquitectura industrial, porque queria frisar 
aquilo que eu acredito ser o que o cliente procura no arquitecto industrial.  Isto não fragiliza a importância que eu 
reconheço ao desenho.  Ninguém tem maior consideração pela arquitectura do que eu.  Nem ninguém tem maior 
admiração pelas obras do passado.  Fortemente acredito de que os princípios que as regem são os mesmos que 
ainda governam e continuarão a governar.  Não concordo com aqueles que sentem que o novo ou o contemporâneo 
não pode ter nada que ver com o passado.  Sinto o mesmo relativamente à música ou à pintura.  Aplaudo aqueles 
que com sucesso, insistem na tradição, especialmente em áreas em que a tradição se aplica.  Aprecio 
extensivamente o trabalho feito em Williamsburg e gostaria da mesma forma caso não tivesse sido um restauro.  
Por outras palavras, para problemas que diferem pouco dos daqueles tempos, penso que se deverá adicionar ao 
que já se sabe do que tentar tudo de novo.  Ao contrário, novos problemas requerem novas soluções.  Para muitos 
destes não precedências a que nos poderemos referir.  A arquitectura industrial apresenta estes novos problemas, 
mas os melhores resultados até à data tem sido aqueles que exibem familiaridades e alta consideração com o que 
de melhor se fez na arquitectura do passado.  Não tenho qualquer paciência com aqueles que inovam só pelo apelo 
da inovação, que não consideram o que é fundamental e que promovem o estranho ou excêntrico.  Isto aplica-se a 
outros trabalhos para além dos industriais e com igual razão.  Triste serão - parece-me a mim – algumas das 
aberrações apresentadas a público como “modernas.”  Mais triste ainda é o esforço dispendido na criação destas 
através dos mios mais complicados.  Honestamente espero que a arquitectura industrial continue sã, que o senso 
comum impere e que esta era presencie, sem sombra de dúvida, um enorme desenvolvimento que se traduza em 
melhores resultados os quais, se provarão como um valioso contributo para a arquitectura.» 
 
(Kahn, 1940b: 2-27). 

 
 


