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Francisco de Paula
Ramos de Azevedo

1916
Antonio Francisco
de Paula Souza

1921/1922
Francisco de Paes
Leme de Monlevade
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à sua tradicional vocação
de estimular o debate
público dos grandes temas
e desafios nacionais (como
o uso racional de recursos
físicos, técnicos e financeiros
que possam conduzir ao
crescimento econômico, à
criação de empregos, renda,
consumo e promovam a tão
necessária inclusão social), o
Instituto de Engenharia exibe
– agora com transmissão
online pela internet em
muitas oportunidades
– uma grande capacidade
de se renovar a cada passo
para acompanhar os novos e
trepidantes tempos e poder
continuar fazendo História
com “h” maiúsculo, algo
que o distingue, desde a
fundação, em 13 de outubro
de 1916, e permitiu que
descrevesse uma trajetória
que se entrelaça com o próprio
desenvolvimento brasileiro

O

respeito com que a sociedade brasileira
honra o quase centenário Instituto de Engenharia (IE) e a credibilidade conferida à instituição até os dias de hoje, não são, nem poderiam
ser, frutos do acaso. Constituem, isto sim, o subproduto de uma caminhada palmilhada com muito
fôlego e ousadia por grandes figuras da engenharia nas últimas décadas. A trajetória do IE, que em
2006 comemora bem vividos 90 anos, se entrelaça
com o próprio desenvolvimento brasileiro e a equipe de engenheiros que o comanda atualmente chega a esta quadra com ânimo e disposição para continuar fazendo História com “h” maiúsculo. E, para
tanto, parte, com gás renovado, para o debate público dos grandes temas e desafios do momento, como
o uso racional de recursos físicos, técnicos e financeiros que possam conduzir ao crescimento econômico, a criação de empregos, renda, consumo e promovam a tão importante inclusão social de cada
vez mais brasileiros.
Fundado em outubro de 1916 – e visceralmente
ligado à Escola Politécnica de São Paulo, inaugurada 24 anos antes –, o Instituto de Engenharia teve
como seu primeiro presidente o lendário arquiteto
e construtor Francisco de Paula Ramos de Azevedo,
instalando-se provisoriamente na Sociedade Paulista de Agricultura. O calendário hebreu marcava
o ano 5677 e o calendário islâmico 1335. Homem de
boa vontade, mente aberta e amante da paz, Ramos de Azevedo somava a essas serenas qualidades, as de um espírito inquieto e avançado para sua
época. A exemplo também do político e engenheiro
Antônio Francisco de Paula Souza, paulista de Itu.
Amigos do peito e parceiros de sonhos, Ramos de
Azevedo e Paula Souza foram lídimos representan-
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1925/1926
Francisco Salles
Vicente de Azevedo

O mesmo Paula Souza
que havia criado a
Politécnica, em 1893,
presidiu, no dia 13 de
outubro de 1916, a
reunião, no anfiteatro de
Química dessa escola, em
que se elegeu a diretoria
provisória do Instituto
de Engenharia. Eram
membros desse primeiro
embrião, os engenheiros
Francisco Pereira
Macambira, Antonio
Francisco de Paula Souza,
João Pedro da Veiga
Miranda e Rodolpho
Baptista de S. Thiago
teou uma carta régia e para tanto, era
necessário adotar uma definição de engenharia civil. Esta foi dada por um dos
fundadores, Thomas Tredgold, famoso
especialista em estruturas de madeira. Segundo Tredgold, “engenharia civil
é a arte de dirigir as grandes fontes de
energia da natureza para uso e conveniência do homem, pelo aperfeiçoamento
dos meios de produção e de transporte, tanto para o comércio interno quanto para o externo, aplicada às obras de
estradas, pontes, aquedutos, canais, navegação fluvial, docas e armazéns para
facilidades de intercâmbio; às construções de portos, molhes, quebra-mares e
faróis; à navegação por meio de energia
artificial para fins de comércio; à construção e adaptação de maquinarias; e à
drenagem das cidades”.
A engenharia civil, no entanto, ampliou os seus horizontes a pontos mais
abrangentes que os definidos por Tredgold, por meio de um mundo de experiências e resultados posteriores. Dessa
forma, com o avanço e a modernização

da civilização – e por exigência do mercado tecnológico – houve a necessidade da
criação de especialidades dentro da área
da engenharia civil: engenharias elétrica,
mecânica, de minas, cartográfica, agronômica, química, de produção, eletrônica,
mecatrônica e geologia, entre outras.
A engenharia brasileira teve início
mais ou menos nessa época da criação,
em Londres, do Instituto de Engenheiros
Civis. Na realidade, teve origem na nossa
área militar, em 1810, quando Dom João
VI criou a Academia Militar do Rio de Janeiro. Em meados do século 19, começaram a surgir grandes engenheiros brasileiros. De um modo geral, nomes como
Mariano Procópio, Marcelino Ramos, André Rebouças, os irmãos Francisco e Honório Bicalho, Pereira Passos, Paulo de
Frontin, Pandiá Calógeras, Sampaio Correia, Carlos Sampaio, Vieira Souto e Gabriel Osório de Almeida, iniciaram a vida
profissional ou aplicaram bom tempo
dela no setor ferroviário, devido à expansão do país. Em outras especializações
da engenharia brasileira foram surgindo nomes também de destaque como
Cristiano Ottoni (ainda nas estradas de
ferro), Alfredo Lisboa (portos), Francisco
Saturnino de Brito (saneamento), Luís Filipe Gonzaga de Campos (geologia), J. J.
Queirós Júnior (metalurgia), Luís Augusto da Silva (obras contra as secas) e Emílio Baumgart (concreto armado).
***
Conhecer os fatos que antecederam
a criação do Instituto Militar de Engenharia (IME) é conhecer a história da engenharia brasileira em seus primórdios.
Para isso, é preciso recuar para o remoto ano de 1699, quando o rei português
sancionou uma carta régia, criando um
curso de formação de soldados técnicos
no Brasil-Colônia. O objetivo era capacitar homens na arte da construção de
fortificações, a fim de promover a defesa
da Colônia contra as incursões de outras
nações. O capitão engenheiro Gregório
Gomes Henriques, nesse mesmo ano,
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tes da Engenharia (com “e” igualmente
maiúsculo, posto que é ciência), presente nos mais variados segmentos da sociedade há muitos e muitos séculos.
O mesmo Paula Souza que havia criado a Politécnica, em 1893, presidiu, no dia
13 de outubro de 1916, a reunião na qual
– no anfiteatro de Química dessa escola –
se elegeu a diretoria provisória do Instituto de Engenharia. Os membros da diretoria provisória do IE eram Francisco Pereira Macambira, Antonio Francisco de Paula Souza, João Pedro da Veiga Miranda e
Rodolpho Baptista de S. Thiago. Nesse encontro ficou decidido que em 15 de fevereiro do ano seguinte seria realizada a Assembléia Geral de instalação da nova entidade. O estatuto aprovado definia as aspirações: “Estreitar as relações de boa camaradagem, a cooperação profissional e
a defesa de interesses de classe e do bem
público em geral”. Antes disso, em julho
de 1916, uma circular endereçada aos engenheiros dizia que a “associação (Futuro do Instituto de Engenharia) será, até se
firmar completamente, amparada pela
Escola Politécnica, em cujo edifício funcionará mediante autorização do governo”. A circular era assinada por Augusto
da Silva Telles, Fonseca Rodrigues, Rodolpho Baptista de S. Thiago, Alfredo Braga,
V. da Silva Freire, R. Claudio da Silva, Paulo Cavalheiro, C. A. Barbosa de Oliveira, Th.
Marcos Ayrosa, H. G. Pujol Junior, Augusto
de Toledo e Guilherme Winter.
Mas, como se dizia, a engenharia desempenha papel importante na sociedade mundial há séculos. Na verdade,
há 10 000 anos, quando o homem abandonou as frias e úmidas cavernas. Mais
tarde, o “ingenarius” dos romanos mudou a face do mundo e terminou por se
transformar no que hoje conhecemos
por engenheiro. Em 1818, cerca de 100
anos antes da criação do Instituto de
Engenharia aqui, era fundado em Londres o Instituto de Engenheiros Civis.
Seu principal propósito era o de defender e prestigiar o significado da profissão. Em 1828 o instituto britânico plei-
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1927/1928
Alberto de Oliveira
Coutinho
1929/1930
Luiz de Anhaia
Mello

neiro, a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. Essa foi a primeira
escola de engenharia das Américas e
terceira do mundo, sendo instalada na
Casa do Trem de Artilharia, na Ponta do
Calabouço, onde atualmente funciona
o Museu Histórico Nacional. Tinha por
objetivo formar oficiais das Armas e engenheiros para o Brasil-Colônia. Os cursos de Infantaria e de Cavalaria tinham
a duração de três anos, o da Artilharia,
cinco anos. O curso de Engenharia durava seis anos, sendo que no último ano
eram lecionadas as cadeiras de Arquitetura Civil, Materiais de Construção, Caminhos e Calçadas, Hidráulica, Pontes,
Canais, Diques e Comportas.
A Real Academia tornou-se a base
para a implantação da Academia Real
Militar, criada em 1811, por ordem de D.
João VI. Única escola de engenharia existente no Brasil na época, a Academia
Real Militar mudou de nome quatro vezes: Imperial Academia Militar, em 1822;
Academia Militar da Corte, em 1832, Escola Militar, em 1840 e Escola Central, a
partir de 1858. Ali se formavam não apenas oficiais do Exército, mas, principalmente, engenheiros, militares ou civis.
Em 1874, a Escola Central desligou-se das
finalidades militares, indo para a jurisdição da antiga Secretaria do Império e
passando a formar exclusivamente engenheiros civis. A formação de engenheiros militares, bem como a de oficiais em
geral, passou a ser realizada na Escola
Militar da Praia Vermelha (1874 a 1904).
Nesse último ano, a escola foi transferida para o Realengo, onde eram formados os oficiais de Engenharia e de
Artilharia. Os oficias de Infantaria e
de Cavalaria eram preparados em
Porto Alegre.
Mais tarde, sob influência alemã,
o Exército brasileiro suspendeu a formação de engenheiros militares. Previa-se a realização de cursos técnicos
de Artilharia e de Engenharia realizados no estrangeiro. Numa segunda etapa, seria implantada uma es-
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ministrou a primeira “Aula de Fortificação”, em território brasileiro. Mas outros
episódios ocorridos antes de 1699 são
dignos de destaque. O primeiro refere-se
ao holandês Miguel Timermans, “engenheiro de fogo”, que esteve no Brasil de
1648 a 1650, sendo encarregado de formar discípulos aptos para os trabalhos
de fortificações. O outro foi o citado capitão engenheiro Gregório Gomes Henriques, enviado ao Brasil em 1694 para
dar aulas aos condestáveis (comandante de força ou chefe de artilheiros) e artilheiros do Rio de Janeiro.
Mais tarde, de 1710 a 1829, o Forte de
São Pedro, na cidade de Salvador, sediou
a “Aula de Fortificação e Artilharia”, sendo o sargento-mor engenheiro José Antonio Caldas um dos primeiros professores. Enquanto isso, em 1718, havia, no Recife, uma “Aula de Fortificação” em que
se ensinavam as partes essenciais de um
curso de Matemática. Em 1795, foi criada
no Recife uma Aula de Geometria, acrescida, em 1809, do estudo de Cálculo Integral, Mecânica e Hidrodinâmica, lecionados pelo capitão Antonio Francisco Bastos. Essa aula existiu até 1812. Em
1738, foi criada, no Rio de Janeiro, a “Aula
de Artilharia”, ampliação da existente
em 1699. O sargento-mor José Fernandes Pinto Alpoim era o responsável pela
mesma e, sob o seu comando, foram
construídos os palácios dos governadores do Rio de Janeiro, na Praça XV, e de
Minas Gerais, em Ouro Preto. Em 1774, a
“Aula de Artilharia” foi acrescida da cadeira de Arquitetura Militar, passando
à denominação de “Aula Militar do Regimento de Artilharia”, considerada
por Adalton Sampaio Pirassununga
(O Ensino Militar do Brasil) como o
“marco inicial da formação de engenheiros militares no Brasil”, com
a dupla finalidade de “preparar artilheiros e de formar oficiais para o
exercício de Engenharia”.
No ano de 1792, por ordem de
Dona Maria I, rainha de Portugal,
foi instalada, na cidade do Rio de Ja-
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1931/1932
Francisco E. da
Fonseca Telles

1933/1934
Roberto Simonsen

***
Num pouso suave sobre o Estado de
São Paulo, vamos encontrar o desenvolvimento da engenharia ganhando um impulso decisivo com a criação da Escola Politécnica, em 1893, pela ação do grande
Paula Souza, que tinha sido ministro do
presidente Floriano Peixoto, o “Marechal
de Ferro”. Além de ter formado numerosos engenheiros, essa instituição abriu

Além de ter formado
numerosos engenheiros,
a Poli abriu espaço para
a pesquisa tecnológica,
fundando o Gabinete de
Resistência dos Materiais
(1899), por iniciativa
de Paula Souza. Quanto
mais as obras cresciam em
tamanho e escala, mais
ficava clara a necessidade
de se aprofundar essas
pesquisas tecnológica.
Projetado pelo célebre
professor suíço Ludwig
von Tetmayer, o Gabinete
começou suas atividades
em 1903

espaço para a pesquisa tecnológica, fundando o Gabinete de Resistência dos Materiais (1899), também por iniciativa de
Paula Souza.
Como seria natural, quanto mais
as obras cresciam em tamanho e escala, mais ficava clara a necessidade de se
aprofundar no campo da pesquisa tecnológica. O Gabinete, projetado pelo célebre professor suíço Ludwig von Tetmayer, começou suas atividades em
1903, sob a direção de Wilhelm Fischer.
Este assistente de Tetmayer, auxiliado
pelo então recém-formado Hippolyto
Gustavo Pujol, supervisionou uma série
de ensaios realizados por alunos politécnicos sobre resistência de materiais em
uso corrente na construção civil.
Também digno de menção foi o fato
de a primeira organização industrial de
construção civil dever-se a Ramos de Azevedo, professor de arquitetura da Escola
Politécnica e fundador do Escritório Técnico Ramos de Azevedo, em 1886. Foi justamente nesse cenário, em 1916 – e como
tentativa de sugerir soluções para que
a cidade de São Paulo pudesse se desenvolver de maneira mais ordenada –, que
o citado grupo de engenheiros paulistas
fundou o IE. Logo depois de eleito Ramos
de Azevedo, o então presidente do Estado
de São Paulo, Washington Luís Pereira de
Souza, recomendava que o IE constituísse
uma comissão para estudar o novo código de obras da capital, documento que se
revelaria essencial para o estabelecimento de uma nova disciplina na maneira de
construir e de normas para o uso de técnicas mais avançadas. Os resultados do
trabalho foram tão bons que vários outros prefeitos resolveram aproveitá-lo nos
seus municípios.
Boa parte dos primeiros anos do Instituto foi ocupada com a luta pela regulamentação da profissão. Em 1921, Alcântara Machado apresentou projeto
que englobava a atividade de engenheiros, arquitetos e agrimensores. O projeto
foi sancionado pelo presidente do Estado de São Paulo, Carlos de Campos, em

15
90 anos do IE

cola militar tendo por instrutores os oficiais brasileiros formados no exterior. A
missão militar francesa, iniciada na década de 1920, inspirou a criação da Escola de
Engenharia Militar. Um decreto de dezembro de 1928, estabeleceu sua missão no
sentido de formar engenheiros, artilheiros, eletrotécnicos, químicos e de fortificação e construção. A Escola de Engenharia Militar começou a funcionar em 1930,
ocupando as instalações da Rua Barão
de Mesquita, no quartel posteriormente
ocupado pelo Batalhão de Polícia do Exército. Em 1933, mudou sua denominação
para Escola Técnica do Exército. Em 1934,
a Escola Técnica do Exército no centro do
Rio de Janeiro, e, em 1942, num prédio da
Praia Vermelha. Já sob a influência norteamericana, foi criado o Instituto Militar de
Tecnologia (1941). Iniciavam-se, então, programas de estudo, pesquisa e controle de
materiais para a indústria.
No final dos anos 1950, já antevendo
as futuras necessidades do país no setor
nuclear, a Escola Técnica do Exército iniciou um curso de pós-graduação em Engenharia Nuclear (1958). Da fusão da Escola Técnica do Exército com o Instituto
Militar de Tecnologia, em 1959, nasceu
o atual Instituto Militar de Engenharia
(IME). O Instituto destaca-se por ter formado inúmeras gerações de engenheiros, civis e militares, que muito contribuíram para o desenvolvimento nacional,
não só no desempenho exclusivo da atividade profissional, mas também na qualidade de professores ou mesmo de fundadores de instituições de ensino espalhadas pelo imenso Brasil.
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1937/1938
Antonio Prudente
de Moraes Neto

mar Leite Ribeiro e Francisco Serrador,
dono da “Companhia Cinematographica”. A companhia financiou a construção
de cinemas, teatros, confeitarias, cafés e
restaurantes, que se tornariam ponto de
encontro de atores, escritores, intelectuais e políticos. Também no Rio de Janeiro,
em 1921 – preparando o cenário para a Exposição do Centenário da Independência
–, o prefeito Carlos Sampaio decidiu remodelar a cidade. Uma de suas ações foi
mandar derrubar a Igreja de Santa Luzia,
do século 16, e o morro onde o governanador-geral Mem de Sá erguera um castelo. Além de decidir retalhar a região em
lotes para vendê-los às companhias imobiliárias, o prefeito iniciou depois o saneamento da Lagoa Rodrigo de Freitas e o
alargamento da Avenida Niemeyer.
A ruptura que os modernistas reclamavam com relação aos padrões de arte
então vigente também incluía a arquitetura e atividades correlatas. A respeito
disso, escreveu o historiador Arno Meyer:
“A arquitetura era o espelho cultural mais
exemplar. Ao lado da estatuária pública e
do espaço urbano, refletia e enaltecia, ao
mesmo tempo, a ordem cultural e social
estabelecida, ligada à terra e aos títulos
de nobreza. A julgar pelo estilo da arquitetura oficial do século 19 e início do 20, o
período foi de um rígido historicismo. Embora o capitalismo pós-mercantil continuasse a avançar aos poucos e com dificuldade, nunca encontrou ou inspirou uma
linguagem arquitetônica própria. Como
nas outras artes, exceto a literatura, as
revoluções industriais
compactas não conseguiram incitar novas
visões, símbolos e cânones. Em particular,
nas cidades maiores,
até mesmo nas de rápido crescimento econômico, os edifícios
públicos continuavam
a assumir uma variedade de estilos, puros
ou ecléticos”.
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1923, quando era presidente do IE o engenheiro Alexandre Albuquerque. Em nível nacional, a regulamentação demorou mais 10 anos para ser promulgada.
A década de 1920 assistiu também à arrancada dos engenheiros, que (concretizando uma das aspirações dos fundadores do IE) passaram a se comunicar de
forma muito mais estreita com amplos
setores da sociedade. Além de cuidar de
seus interesses profissionais, o Instituto
criava, em 1925, a Sociedade Auxiliadora dos Engenheiros. O objetivo era captar recursos financeiros e construir sua
sede própria. Outra iniciativa foi a realização da Exposição Ferroviária Brasileira, em conjunto com a Cia. de Estradas
de Ferro do Estado, comemorando os 100
anos de invenção da locomotiva a vapor.
Enquanto isso, nas ruas e ambientes culturais o clima era de fervura. Pouco antes da fundação do IE, o Brasil era surpreendido por uma onda de mobilizações operárias. Em vários estados, as agitações desembocavam em greves gerais.
Em São Paulo, depois de várias paralisações parciais, em junho de 1917 foi deflagrada uma greve geral contra os baixos
salários e as péssimas condições de trabalho, com jornadas de até 16 horas. No
vetor cultural, a pintora Anita Malfatti
provocou grande polêmica em São Paulo em 1918, expondo 50 de seus quadros
mais recentes e lançando as bases para a
Semana de Arte Moderna de 1922. E, com
efeito, os movimentos estéticos da década de 1920 influenciaram largamente a
nova geração de profissionais brasileiros.
Nos Estados Unidos, os cinemas grandiosos e espalhafatosos, capazes de acomodar milhares de pessoas, representavam não só a atração pelos filmes, mas
também o espírito heterogêneo que era
a marca da nova cultura e massas.
O Brasil embarcou nessa onda: em
1920 era inaugurada no Rio de Janeiro a
praça Cinelândia. Localizada próximo ao
Teatro Municipal, no centro da cidade, a
construção da Cinelândia contou com o
apoio de empresários como Vivaldi, Ade-
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1939/1940
José Maria de
Toledo Malta

A atuação do Gabinete de
Resistência de Materiais
acabaria se tornando
fundamental para
adaptar a técnica de
concreto armado descrita
nos manuais estrangeiros
à realidade das condições
brasileiras. Os índices de
resistência do concreto
europeu refletiam o
resultado de testes de
laboratório com areia de
granulação uniforme. Era
preciso repetir os testes
com a areia do Tietê,
usada em São Paulo, cujos
grãos variam muito de
tamanho

Azevedo, e a Sociedade Comercial e Construtora, autora do projeto e construção
do Jockey Club de São Paulo – que também tinha uma marquise em vão recorde,
calculada pelo eng.º Walter Newman.
Alguns anos antes da fundação do
IE já havia sido construído em São Paulo, por sinal, o primeiro “arranha-céus”
de concreto armado: o Edifício Guinle,
no n.º 7 da Rua Direita, com projeto de
Hippolyto Pujol e Augusto Toledo (projetado e construído entre 1911 e 1914). Foi
também a primeira obra em que se realizou o controle tecnológico da estrutura
de concreto. Com oito andares, o prédio
foi levantado com a supervisão técnica
do Gabinete de Resistência dos Materiais
da Escola Politécnica, e que mais tarde se
transformaria no atual e celebrado Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT),
atualmente presidido pelo engenheiro e
professor Vahan Agopyan (Eminente Engenheiro do Ano de 2004).
À modernização tecnológica correspondeu também a um aperfeiçoamento
e a uma crescente modernização em termos estéticos, com a adoção de critérios
de caráter racionalista para os projetos
arquitetônicos e urbanísticos, em consonância com o que mais adiantado se fazia então na Europa. As primeira obras
em concreto armado da América Latina,
com linguagem arquitetônica protomoderna foram construídas em São Paulo e
em suas proximidades por arquitetos e
engenheiros ligados à Politécnica, a partir de 1907.
A atuação do Gabinete de Resistência de Materiais acabaria se tornando
fundamental para adaptar a técnica de
concreto armado descrita nos manuais
estrangeiros à realidade das condições
brasileiras. Os índices de resistência do
concreto europeu refletiam o resultado de testes de laboratório com areia de
granulação uniforme. Tornava-se indispensável repetir os testes com a areia do
Rio Tietê, usada nas construções paulistas e cujos grãos variam muito de tamanho. A partir de 1926, outro fator teve de
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***
No Brasil, a técnica do concreto armado ganhava cada vez mais adeptos. Podese dizer que isso causou uma grande revolução mundial na construção civil, com
destaque para nosso país. O nosso primeiro escritório a realizar cálculos de grandes
estruturas de concreto estava sediado na
cidade de São Paulo, sob o comando de
Samuel das Neves, que contava com a colaboração de calculistas alemães que moravam na cidade. Mas, ao que consta, a
primeira empresa construtora especializada em concreto armado parece ter tido
sede no Rio de Janeiro.
Segundo o livro História da Técnica e
da Tecnologia no Brasil, do engenheiro e
professor Milton Vargas (Eminente Engenheiro do Ano de 1988), essa empresa pioneira – ao que indicam alguns documentos – foi a Companhia Construtora em Cimento Armado, fundada em 1913, na então capital federal, por L. Riedlinger. Pouco mais de 10 anos depois (em 1924, ao
que parece), ela foi incorporada à empresa alemã Weyss & Freytag. Mais tarde, a
empresa se tornou a Companhia Construtora Nacional, à qual coube a construção dos grandes hotéis de São Paulo e Rio
de Janeiro. Em 1922 havia se instalado no
Rio uma filial da grande empresa dinamarquesa Christiani-Nielsen, que começou atuando fortemente na área de grandes obras portuárias. A Christiani-Nielsen
também bateu um recorde mundial de
vão livre, construindo a marquise do Jockey Club do Rio de Janeiro, projetada por
engenheiros brasileiros.
Mas há indicações de que a primeira
empresa nitidamente nacional de construção civil foi a Construtora Santos, que
era dirigida pelo eng.º Roberto Simonsen e tinha como diretor técnico William
Fellinger – este último um dos precursores estrangeiros do nosso cálculo de concreto armado. Em 1929, Simonsen fundou
a Sociedade Construtora Brasileira. Duas
outras grandes construtoras paulistas
brilharam na época: a Severo Villares, que
sucedeu o Escritório Técnico Ramos de
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Annibal Mendes
Gonçalves

genheiro mas que ficaria famoso como
o “maior cronista popular de São Paulo” sob o pseudônimo de Juó Bananére.
Tratava-se do jovem Alexandre Ribeiro
Marcondes Machado. Sobre Juó Bananére – que tinha um peculiaríssimo modo
de recriar a fala dos imigrantes italianos
mesclada de um caipirismo que zombava dos modismos literários, do nacionalismo ufanista e da retórica bombástica da época – entraremos em detalhes
mais adiante, quando for estampado o
pano de fundo cultural da época da fundação do Instituto de Engenharia.
A Escola Politécnica tinha por objetivo,
nos seus primórdios, preparar não só os
técnicos de nível superior como os de nível
médio. Mas acabou formando mais engenheiros civis em função do imenso campo
de ação que os planos de melhoramentos
urbanos, ferroviários e rodoviários oferecia. Os arquitetos eram em bem menor
número porque se considerava a arquitetura uma especialização da engenharia
civil. Segundo o livro O Prédio Martinelli,
de Maria Cecília Naclério Homem, houve
também poucos engenheiros industriais
que, assim como os técnicos industriais,
vinham de países estrangeiros. A tarefa de
formação do profissional de nível médio ficou por conta do Liceu de Artes e Ofícios
e de duas escolas profissionalizantes do
bairro paulistano do Brás, uma masculina
e outra feminina. Mas foi do Liceu que saiu
o maior número de artesãos, que trabalharam nas construções civis e nas grandes
obras das classes mais abastadas.
Marco da nova geração de profissionais, em 1923 era inaugurado, no Rio, o
Copacabana Palace, hotel com área de
10 000 metros quadrados. Construído
pela família Guinle a pedido do presidente Epitácio Pessoa, que queria receber o rei Alberto, da Bélgica, com todas
as honras, o Copa foi a primeira grande construção entre a areia e o mar. Seu
luxo – cada apartamento tinha cerca de
400 metros quadrados – projetaria o
bairro de Copacabana, dando origem às
avenidas Atlântica e Copacabana.
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ser considerado: o cimento importado
começou a ser substituído pelo produto
nacional da Companhia Portland-Perus.
Uma nova série de testes foi realizada,
determinando a dosagem ideal dos ingredientes para fabricação de concreto
com plena garantia dos resultados.
Na saga do concreto armado no Brasil antigo, merece menção o edifício do
jornal carioca A Noite, projetado por Emílio Baumgart, em 1928, e a construção do
Prédio Martinelli, em São Paulo, que teve
início em 1925 e foi concluída em 1929. O
projeto foi do eng.º Fellinger, para apenas
14 andares. O anseio por bater recordes de
altura, no entanto, foi elevando isso, sucessivamente, até se chegar aos 24 andares. A
obra do Martinelli foi embargada pela prefeitura paulistana depois que uma comissão executou ensaios de materiais e provas de carga no terreno e chegou ao veredicto de que seria preciso reduzir as cargas. Só que outra comissão, esta chefiada
por Baumgart, concluiria suas perícias favoravelmente aos 24 andares.
Do ponto de vista da formação profissional, nos anos 1920 a cidade de São
Paulo tinha dois grandes cursos para
preparação de engenheiros-arquitetos: a
Escola Politécnica e a Escola de Engenharia Mackenzie. Este último foi organizado ao mesmo tempo em que era fundado o IE, em 1917, pelo arquiteto Christiano
Stockler das Neves (1889-1982), formado
na Pensilvânia em 1911. Ramos de Azevedo, que foi o diretor da Politécnica de 1917
a 1928 continuava sendo a grande influência dos paulistas e paulistanos.
Não por acaso, Ramos de Azevedo mantinha sob seu controle o ensino de engenharia e
arquitetura da Poli e do Liceu
de Artes e Ofícios, bem como
as construções públicas da cidade de São Paulo.
Um dado curioso é que,
em 1916, ocupava os bancos
escolares da Politécnica um
aluno irrequieto e irreverente
que acabou se formando en-
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Cícero da Costa
Vidigal

*faleceu a 22 de março, dois meses após sua eleição. asumiu o vice heitor portugal

A infra-estrutura
urbana da cidade de
São Paulo seguiu de
perto o modelo utilizado
pelo desenvolvimento
ferroviário do Estado - no
começo do século 20 era
possível percorrer
quase todas as localidades
importantes do interior
de trem –, porém, com
uma forte participação
do capital estrangeiro. A
Light chegou em 1900 e no
ano seguinte inaugurava
sua primeira linha de
bondes elétricos – uma
grande revolução nos
transportes urbanos

gulares de ônibus, nos terminais rodoviários comuns. A velha capital é cada
vez mais o centro financeiro, de serviços e de comércio especializado, de pesquisa científica e tecnológica e, sobretudo, de decisão. A Região Metropolitana
de São Paulo interage diariamente em
uma área com mais de 100 quilômetros
de raio. É previsível que com a conclusão
das obras do Rodoanel Mario Covas esse
processo de dispersão e integração seja
acelerado. Mas o pólo dinâmico é e provavelmente continuará sendo na cidade
de São Paulo.
Mas voltemos ao início do século
passado e à intensa imigração ocorrida entre 1890 e 1914. Nessa época, uma
grande parte dos habitantes de São Paulo era formada por europeus. E era um
pessoal qualificado: oficiais mecânicos,
operários especializados, pequenos empresários e profissionais liberais. Segundo alguns historiadores, a porcentagem
de europeus chegava a atingir 70% da
população da cidade. Era comum ouvirse outras línguas, além do português,
pelas ruas. Em 1913 havia, por exemplo,
cerca de 70 escolas italianas. Não é exagero dizer-se que São Paulo era uma cidade européia – com cerca de 500 000
habitantes –, em outro continente.
De fato, no início do século 20, a grande novidade no cenário político paulistano – à semelhança de outras cidades
brasileiras – era a presença de grandes
massas de trabalhadores urbanos. A concentração de pobres em grande número
junto aos centros do poder era algo que
não se observara, nessa escala, durante
o Império. Segundo notas emitidas por
líderes políticos dos tempos da monarquia, somos levados a supor que tenha
havido empenho em evitar a formação
de cidades de maior porte, para contornar o processo de democratização, que
acreditavam ser decorrente do desenvolvimento urbano.
No caso de São Paulo, a concentração
de massas urbanas provocavam mais inquietação por serem compostas majori-
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***
Mas, para se ter uma idéia do panorama que se vivia na cidade de São Paulo (e
também no Estado de São Paulo como um
todo) por aquela época, consulte-se – entre outras fontes – a admirável obra São
Paulo – Vila, Cidade, Metrópole, de Nestor
Goulart Reis, pela qual o autor conta a história da cidade de um modo muito especial: a partir de desenhos antigos, plantas, mapas e fotografias da época.
Nos idos da década de 1890, a população da cidade de São Paulo estaria em
torno de 65 000 habitantes. A capital era
o centro de um sistema regional de municípios limitado no sentido oeste, por
assim dizer. Nessa época, apenas a metade do território paulista era ocupado.
O resto da superfície era constituído de
extensas regiões cobertas de florestas
ainda desconhecidas e não habitadas. Só
como termo de comparação, nos 40 anos
seguintes, as mudanças seriam de largo
espectro. Em 1930, São Paulo era uma cidade com 900 000 habitantes. Ou seja,
a cidade cresceu nada menos que 14 vezes em quatro décadas e continuava a
ser o centro de um sistema, mas já de
uma imensa e rica região produtiva, que
se estendia às margens do Rio Paraná.
Mas a explosão seria ainda mais intensa daí para a frente. Hoje a cidade de
São Paulo é o pólo central de um sistema
integrado de regiões metropolitanas,
com cerca de 25 milhões de habitantes. O
processo ainda está longe de se esgotar
e, segundo especialistas, as novas condições de vida metropolitanas obrigarão
os poderes públicos a rever seus planos
urbanísticos para o futuro. Para parte
da população atual da região a vida cotidiana se desenrola em dois ou três municípios diferentes em pelo menos duas
regiões metropolitanas. São ônibus fretados que levam entre 1 e 2 milhões de
pessoas a se deslocar diariamente entre
municípios para trabalhar, estudar, lazer
e consumo. A esses devem ser acrescentados outros milhões que se deslocam
em veículos particulares e em linhas re-
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Heitor Portugal

Nos primeiros anos do
século 20, executaram-se
obras para canalização do
Rio Tamanduateí
que permitiram a
urbanização da Várzea
do Carmo. Depois da
Primeira Guerra Mundial
foram feitos os projetos
para retificação do Rio
Tietê e as primeiras
obras visando isso.
Foram sendo eliminados,
assim, os “Tietegüera”,
os remanescentes dos
antigos meandros do
rio, que eram assim
denominados, em tupi, em
algumas plantas de São
Paulo no início do século

livro Brás, Bexiga e Barra Funda, de 1927,
os personagens e os costumes pitorescos
dos imigrantes italianos, em sua interação
com os segmentos mais tradicionais das
famílias paulistas. Mas, se hoje esse escritor de ficção é conhecido pela sua extraordinária contribuição ao estudo sociológico
da sociedade paulista da época, esquecida, ou pouco mencionada, é a sua dívida
para com um cronista mais antigo, cuja
importância ele sempre reconheceu, destacando seu caráter de “produtor de modelos de estilo”: Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, o Juó Bananére.
Esse descendente de uma das mais
tradicionais famílias do Vale do Paraíba
nasceu em Pindamonhangaba em 1892 e
faleceu na cidade de São Paulo, em 1933.
Fez o estudo primário em Araraquara e o
secundário em Campinas, e de 1911 a 1917
cursou a Escola Politécnica de São Paulo.
Se como engenheiro foi pouco conhecido
seu trabalho, destacou-se muito cedo, no
entanto, como jornalista e humorista – já
em 1911 o encontramos nas páginas da
revista “O Pirralho”, criada e dirigida por
Oswald de Andrade, fazendo crônicas em
que imitava a fala dos imigrantes italianos, sob o título de Cartas d’Abax’o Piques, assinadas por Juó Bananére. A esse
personagem, graficamente criado pelo
ilustrador e caricaturista Voltolino (Lemmo Lemmi) em 1909, Marcondes Machado se manteria fiel até sua morte.
Seu maior e mais duradouro sucesso
seria o livro La Divina Increnca, uma paródia modernista da Divina Comédia de Dante, cuja primeira edição saiu em 1915. Era
uma antologia com 35 poemas paródicos,
oito dos quais foram adaptados pelo autor
para ser cantados com melodias populares da época, entre elas algumas de Catulo da Paixão Cearense. Nas edições sucessivas esse livro vai incorporando algumas de
suas criações para o teatro, mais poemas e
crônicas. Em 1918, La Divina Increnca transforma-se no maior sucesso teatral do ano
– estruturada em dois atos e musicada
por L. Alves Silveira, foi montada pela Companhia Arruda. Apresentando a edição de

1966 desse livro, o historiador Mário Leite,
que fora colega de Marcondes Machado na
Politécnica, descreve como no trajeto diário que fazia até a faculdade, cruzando as
ruas do pitoresco e multirracial bairro do
Bom Retiro, o escritor ia assimilando o material que apresentaria na pele de Bananére: “… ouvíamos freqüentemente, dos magotes de ‘bambini’ louros e morenos, originários de casais do norte, centro e sul da
Península, vivos, álacres, em partidas de
bola, de peteca ou de amarelinha, de mistura com meninos da terra, sem faltar um
ou outro pretinho, essa algaravia carregada de frases populares locais, entremeadas de expressões em italiano”.
***
Esse importante período da História
do Brasil denominado Primeira República (no meio do qual nasceu o Instituto de

Engenharia) merece um olhar um pouco
mais detido, principalmente no tocante à
educação e ao ensino. A República proclamada adota o modelo político americano
baseado no sistema presidencialista. Na
organização escolar percebe-se influência
da filosofia positivista, do francês Augusto Comte. Torna-se ministro da Instrução
Pública, Correios e Telégrafos, Benjamin
Constant Botelho de Magalhães. O Decreto 510, de sua lavra, dizia, em seu artigo
62, item 5.º, que “o ensino será leigo e livre
em todos os graus e gratuito no primário”.
A reforma de Benjamin Constant tinha
como princípios orientadores, portanto, a
liberdade e laicidade do ensino, como também a gratuidade da escola primária. Estes
princípios seguiam a orientação do que estava estipulado na Constituição brasileira.
Uma das intenções dessa reforma era
transformar o ensino em formador de alu-

nos para os cursos superiores e não apenas
preparador. Outra intenção era substituir
a predominância literária pela científica.
A iniciativa de Benjamin Constant foi bastante criticada. Pelo lado dos positivistas,
porque a reforma não respeitava os princípios pedagógicos de Comte. E pelo flanco
dos que defendiam a predominância literária, já que o que ocorreu foi o acréscimo
de matérias científicas às tradicionais, tornando o ensino enciclopédico. É importante saber que o percentual de analfabetos
no ano de 1900, segundo o Anuário Estatístico do Brasil, do Instituto Nacional de
Estatística, era de 75%. O “Código Epitácio Pessoa”, de 1901, incluiu a lógica entre
as matérias e retirou a biologia, a sociologia e a moral, acentuando, assim, a parte literária em detrimento da científica.
A “Reforma Rivadávia Correa”, de 1911, pretendeu que o curso secundário se tornas-
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tariamente por imigrantes europeus que
sabiam ler e escrever e tinham formação
política avançada. Uma coisa interessante, então, é estabelecer uma comparação
entre essas novas massas urbanas politizadas presentes em São Paulo com as
que habitavam as cidades européias na
mesma época. Alguns analistas sociais e
críticos literários estão inclinados a crer
que as preocupações sociais dos intelectuais dos últimos 20 anos da Primeira
República (1889-1929) fossem conseqüência de um espírito de imitação dos intelectuais europeus, sem suporte na realidade local. Uma vez examinadas com
mais atenção as condições existente então, pode-se inferir que os intelectuais de
São Paulo estavam muito mais discutindo os problemas que viviam no seu dia-adia do que qualquer outra coisa.
Além da politização da classe média de
São Paulo, havia a politização das massas
de trabalhadores imigrados. A cidade era
palco de grandes greves e reivindicações
operárias de forma quase permanente. Era
possível sentir mesmo um clima de agitação política e de conspirações, que têm
correspondência no plano federal com a
instabilidade dos esquemas hegemônicos
da própria Primeira República e com as crises do café. São Paulo vivenciou o ambiente da Revolução de 1922 (que estourou no
Rio de Janeiro), viveu fortemente a Revolução de 1924, a Revolução de 1930, a Revolução de 1932 e as agitações de 1935. Fica difícil supor que o anseio por essas mudanças
tivesse origem no desejo de pura imitação
dos intelectuais europeus.
A esta altura já podemos falar um pouco mais daquele aluno irreverente da Politécnica que se formou à época da fundação do IE, conhecido mais tarde pelo pseudônimo de Juó Bananére. Para tanto, vamos aproveitar trechos de um belíssimo
texto da escritora e jornalista Cecília Prada. Ela informa que entre 1882 e 1914, foram publicados em São Paulo 140 títulos
de jornais em italiano. Na literatura, Antonio de Alcântara Machado (1901-1935) retratou com perfeição, principalmente no
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Argemiro Couto de Barros

No início do período
republicano, os serviços
de educação e saúde
passaram a contar com
grandes investimentos
privados. Multiplicaramse as escolas particulares
e dessa época datam
algumas das mais
tradicionais instituições
de ensino de São Paulo,
como os colégios Rio
Branco, São Luís, Des
Oiseaux (hoje Madre
Alix), Sion, Dante Alighieri
e Colégio Alemão (hoje
Visconde de Porto Seguro).
O Mackenzie, por sua vez,
já existia.

Tão grande era o bulício na década de
1920 que muitos historiadores a consideram como um divisor de águas da nossa
história. Além da inquietude, latente primeiro e transparente depois, tanto na esfera educacional como na cultural, também na sociopolítica havia o presságio
de grandes transformações. Na verdade,
o planeta inteiro passava por momentos
decisivos, com crises profundas nas áreas econômica e política, e que iriam culminar com a estrondosa queda da bolsa de
Nova York de 1929. E como nunca deixou
de acontecer nas épocas de grandes transformações, a engenharia representou um
importante papel no cenário geral.
Modernização da infra-estrutura em
São Paulo – A infra-estrutura urbana da
cidade de São Paulo seguiu de perto o modelo utilizado pelo desenvolvimento ferroviário do Estado de São Paulo. Porém, com
forte participação do capital estrangeiro.
A Light chegou em 1900 e no ano seguinte
inaugurava sua primeira linha de bondes
elétricos. Tratava-se de uma revolução nos
transportes urbanos. Sobre o citado modelo ferroviário, é possível afirmar que no
começo do século 20 era possível percorrer
quase todas as localidades importantes
do interior do Estado de São Paulo, através
de uma extensa malha ferroviária, gerida
por companhias que se expandiam exercendo predominância regional.
A origem da moderna prosperidade paulista foi resultado da expansão do
transporte ferroviário, inovação tecnológica que teve o efeito de um raio sobre o
pacato universo caipira, trazendo, além da
modernidade, um dilúvio de imigrantes
dos lugares mais remotos do mundo, provocando aquele já descrito impacto cultural que fez reacender a chama bandeirante
e impulsionou o definitivo desbravamento
e a completa povoação do Estado. A febre
ferroviária teve um surto avassalador. Sob
o apito estridente das marias-fumaças,
o povo paulista deixou-se enfeitiçar pelo
progresso e o “novo”, deitou ao chão as velhas choupanas de pau-a-pique e iniciou a
edificação de novas cidades e a construção
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se formador do cidadão e não como simples promotor a um nível seguinte. Retomando a orientação positivista, prega a liberdade de ensino, entendendo-se como a
possibilidade de oferta de ensino que não
seja por escolas oficiais, e de freqüência.
Além disso prega ainda a abolição do diploma em troca de um certificado de assistência e aproveitamento e transfere os
exames de admissão ao ensino superior
para as faculdades. Muitos consideraram
os resultados desta reforma desastrosos
para a educação brasileira. Já a “Reforma
de Carlos Maximiliano”, em 1915, surge em
função de se concluir que a anterior “Reforma de Rivadávia Correa” não poderia
continuar. Esta reforma, segundo os especialistas, reoficializa o ensino no Brasil.
Outra reforma no ensino surge na década de 1920, num período particularmente complexo da História do Brasil: a “Reforma João Luiz Alves” que introduz a cadeira
de Moral e Cívica com a intenção de tentar combater os protestos estudantis contra o governo do presidente Arthur Bernardes. Essa década foi marcada por aqueles
fatos relevantes no processo de mudança
das características políticas brasileiras. Ou
seja, o Movimento dos 18 do Forte (1922), a
Semana de Arte Moderna (1922), a fundação do Partido Comunista (1922), a Revolta
Tenentista (1924) e a Coluna Prestes (1924
a 1927). Além disso, no que se refere à educação, foram realizadas diversas reformas
de abrangência estadual, como a de Lourenço Filho, no Ceará, em 1923; a de Anísio
Teixeira, na Bahia, em 1925; a de Francisco
Campos e Mario Casassanta, em Minas,
em 1927; a de Fernando de Azevedo, no Rio
de Janeiro, em 1928; e a de Carneiro Leão,
em Pernambuco, em 1928. O clima desta
década propiciou a tomada do poder por
Getúlio Vargas, candidato derrotado nas
eleições por Julio Prestes, em 1930. A característica tipicamente agrária do país e as
correlações de forças políticas iriam sofrer
mudanças nos anos seguintes o que traria
repercussões na organização escolar brasileira. A ênfase literária e clássica de nossa
educação estava com seus dias contados.
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Álvaro de
Souza Lima

no Estado de São Paulo. O principal motivo de decadência talvez fosse o fato de
as ferrovias, atendendo aos interesses
específicos dos cafeicultores, estarem
demasiado direcionadas para o transporte de café, embrenhando-se por regiões de alta produção, mas sem nenhuma vocação industrial que permitisse redirecionar as atividades quando
eclodiu a crise. Além disso, no pós-guerra, o transporte rodoviário tornou-se
uma opção mais rápida e flexível para o
transporte de carga e passageiros, não
sujeita a horários rígidos e permitindo
o atendimento porta a porta.
Em 1971, numa última tentativa do
governo paulista para recuperar a prosperidade das estradas de ferro, por meio
da unificação da malha ferroviária, foram integradas as cinco ferrovias já estatizadas: Mogiana, Sorocabana, Paulista,
Estrada de Ferro Araraquara e São Paulo-Minas, dando origem à Fepasa. Mas
a idade de ouro do trem já tinha findado. Hoje, com a privatização (programa de concessões ferroviárias) encetada a partir de 1996, as ferrovias
brasileiras voltaram a evoluir, mas
basicamente no tocante ao transporte de cargas. As estradas de ferro foram
responsáveis em 2005 por 26% da carga
transportada no país, parcela que mal
chegava a 17% ao tempo da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), estatal. Mas do lado
do transporte de passageiros sobrevivem
apenas algumas pequenas ferrovias turísticas. Da época áurea das estradas de
ferro restaram muita saudade, estações
arruinadas, locomotivas e vagões abandonados. Foi extinta também uma vasta
comunidade ferroviária de maquinistas,
foguistas, mestres-de-linha, guardas de
pontes, inspetores de locomotivas, telegrafistas, caldeireiros, guardas-porteiras,
chefes-de-chaves, empregados de carrosrestaurantes, zeladores de sala de espera
e chefes de estações. Eram tipos que, não
raro, ostentavam bastos bigodes, que,
em conjunto com seus quepes coloridos
ornados com o logotipo da companhia,
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de fábricas e oficinas, dando o início a uma
era de avanço econômico e cultural.
A estrada de ferro surgiu em São
Paulo como conseqüência do desenvolvimento da atividade cafeeira, no intuito
de transportar a crescente produção até
Santos, o porto exportador por excelência. A partir de então, a maré verde e vermelha dos cafeeiros passou a estender
suas fileiras de cultivo, sempre à procura de novas terras férteis, prolongandose por todos os quadrantes do território
paulista. A partir da linha-tronco da São
Paulo Railway, comunicando o planalto
ao litoral, e da Companhia Paulista, extensão do eixo Santos-Jundiaí, pelo centro do Estado, abriu-se um leque de estradas de ferro. A leste, vieram a Central do Brasil, a Mogiana, a Paulista e a
Araraquarense. A oeste, a Sorocabana,
a Alta Paulista e a Noroeste. Todas elas
interligadas por inúmeros ramais e
pequenas estradas de ferro que chegavam até as grandes fazendas, para
escoar a produção.
A expansão ferroviária foi de tal
monta que, em São Paulo, as grandes regiões geográficas passaram a
ser denominadas conforme as estradas de ferro pelas quais eram servidas.
Fato que não deve espantar ninguém se
levarmos em conta que a muitas daquelas regiões chegou primeiro a ferrovia.
Só depois surgiriam as cidades, em volta das estações. Era comum falar-se em
Zona da Mogiana, Zona da Paulista, Zona
da Araraquarense... E, descendo a minúcias, separava-se, por exemplo, entre Baixa, Média ou Alta Sorocabana.
Antes de retornarmos à infra-estrutura urbana do início do século 20, vamos esgotar esta visão ferroviária, saltando logo para o período em que teve
início sua decadência. Ou seja, a partir de 1939, como resultado da Segunda
Guerra Mundial e da conseqüente queda na demanda de café. Essa combinação de fatores arrefeceu o ímpeto de expansão das estradas de ferro, tendo início o começo do fim da era ferroviária
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Amador Cintra
do Prado

Os novos engenheiros
que iam se associando
e abrindo escritórios
sentiam no ar o cheiro
de um tempo de avanço
para a profissão e
passaram a se comunicar
de forma muito mais
intensa e estreita com
os demais setores da
sociedade. Em 1925,
quando
o Instituto de Engenharia
era presidido por
Francisco Salles Vicente
de Azevedo, subsidiárias
das grandes empresas
estrangeiras anunciavam
planos de expansão

des. As primeiras linhas de ônibus da
cidade só surgiriam em 1924, durante
uma crise de energia elétrica e do sistema de transporte por bondes.
Paralelamente às linhas de bondes
elétricos, surgiram os chamados “tramways” nas linhas férreas, como o da
Serra da Cantareira. Este foi construído
pela Departamento de Águas e Esgotos
do Estado para viabilizar as obras do reservatório da Serra da Cantareira. Terminadas as obras, o sistema foi adaptado para uso de passageiros, transformando-se no famoso “Tramway da Cantareira”. Com pequenos vagões e tração
de locomotivas a vapor, as linhas findaram por servir a área serrana ao norte
da cidade de São Paulo, estendendo-se
anos mais tarde para Guarulhos. Outro
tramway, este mais antigo, era o “Tramway de Santo Amaro”, a antiga Estrada de Ferro São Paulo-Santo Amaro,
inaugurada em 1886.
No início do século 20, na época da
construção da Represa de Guarapiranga, a Light adquiriu o controle desse serviço, construindo em 1914 um novo traçado, ligando o centro da cidade à Rua
França Pinto, nas bordas do atual Parque
do Ibirapuera, seguindo depois em linha
reta até Santo Amaro, utilizando-se de
aterros e pequenos viadutos. A instalação tornou possível uma expansão precoce dos loteamentos junto a cada uma
das estações. O tramway, como a antiga
EFSPSA, mantinha serviços com vagões
de carga, que asseguravam as trocas comerciais entre as duas extremidades,
até por volta de 1945.
Outro conjunto de obras de infraestrutura, destinadas ao saneamento,
coube à iniciativa do Estado. Depois de
desapropriar a Companhia Cantareira, o
governo republicano triplicou a capacidade dos reservatórios da serra e do sistema de adução à Caixa da Consolação.
Na mesma época o governo edificou a
chamada Caixa da Avenida, na Rua Treze de Maio, junto ao atual Largo Amadeu
Amaral, para atender à demanda do eixo
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davam grande dignidade aos cargos.
Na cidade de São Paulo, as mudança
na área de iluminação foram, no entanto, mais lentas do que no setor de transportes (com a introdução do bonde elétrico). A substituição do gás pela eletricidade só ocorreu numa escala mais significativa depois da incorporação da “The
São Paulo Gaz” pela Light. No começo, a
energia elétrica não era utilizada pelas
indústrias. Os empresários já haviam feito investimentos em grandes caldeiras e,
para eles, ainda era mais conveniente o
consumo de carvão mineral importado.
Com a crise de abastecimento produzida pela Grande Guerra de 1914-1918, o
carvão foi substituído pela eletricidade.
A Light aumentou sua capacidade geradora e ampliou de forma marcante sua
importância no quadro da infra-estrutura urbana da cidade e da região.
Na primeira década do século 20, outro fato marcante foi o surgimento do automóvel como uma alternativa de transporte de alto luxo. Acredita-se que o primeiro automóvel tenha chegado a São
Paulo em 1904. Quatro anos depois eram
realizadas corridas no chamado “Circuito
de Itapecerica”, formado pelo triângulo
São Paulo-Santo Amaro e Itapecerica. Em
1909 seria fundado o Automóvel Clube,
que promoveu a divulgação da importância do novo modo de transporte, sob liderança de Washington Luís, então secretário de Justiça do Estado. Os caminhões,
ainda de pequeno porte, não eram muito
utilizados, mesmo no caso de transporte
de cargas urbanas. E os ônibus simplesmente ainda não existiam.
Após o final da Primeira Guerra
Mundial, a Ford e a seguir a General
Motors instalaram linhas de montagem em São Paulo, supridas com peças importadas dos Estados Unidos. A
utilização de automóveis e caminhões
propagou-se entre o povo. Na mesma
época, começou a ganhar popularidade também o transporte rodoviário em
“jardineiras”, ônibus primitivos com laterais abertas, à semelhança dos bon-
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os Correios foram instalados em outro
local, bem próximo, pertencente a Eduardo Prates, na esquina da Rua do Tesouro, em frente ao Palácio. Depois, na época do alargamento da antiga Rua São
João para transformá-la na avenida famosa, entre 1920 e 1922, foi construído
um grande edifício para sede dos Correios e Telégrafos, no Anhangabaú, diante do local em que esteve o Mercado São
João. Este foi demolido para abertura do
que foi depois a Praça do Correio. A importância desses serviços públicos não
era apenas a da presença de suas sedes e
edificações em vários pontos da cidade,
mas também a da presença de um serviço permanente de comunicações, que
mantinha a cidade articulada com todos
os estados do país e com o exterior.
No que se refere aos telefones, ainda
no século 19, sob o regime monárquico,
começaram a ser instalados os serviços
telefônicos em diversas regiões do Estado de São Paulo. A área da cidade de
São Paulo era servida pela Companhia
Bragantina, cujos dirigentes pertenciam à família Lacerda Franco. No início do século 20 a empresa foi absorvida
pela Companhia Telefônica Brasileira, do
Grupo Light, que ampliou e aperfeiçoou
os serviços na área da capital. Por volta
de 1917, a Companhia Telefônica já estava instalada em prédio na Rua 7 de Abril.
Nessa época, o Grupo Light controlava
em São Paulo os serviços de eletricidade,
gás e telefone.
Os serviços de iluminação, por
sua vez, foram sendo substituídos
por eletricidade, nas ruas da cidade. O processo, no entanto, foi lento. Ainda no início dos anos 1930, algumas ruas do Bairro de Santa Cecília, como Martinico Prado e Aureliano Coutinho, mantinham-se postes
de iluminação a gás. Para as crianças
era divertimento assistir à chegada
do encarregado da empresa, que ao
cair da tarde acendia com uma haste os lampiões e ao raiar do dia os
apagava. Os lampiões eram de ferro,

com os postes mais antigos da Light, antes do uso do concreto. Nas noites de 31
de dezembro, os meninos dos mais variados bairros saíam para as ruas e batiam
com pedaços de ferro ou ferramentas
nos postes – que eram ocos – e a cidade
ressoava em ritmo sincopado, sugerindo
milhares de pequenos sinos tocando.
Na área central, nas praças e nas ruas
principais, os serviços de iluminação
eram reforçados com lâmpadas grandes,
instaladas em postes especiais bem ornamentados, fabricados pelo Liceu de Artes
e Ofícios. Alguns ainda existem em locais
como a Praça Ramos de Azevedo. As lâmpadas mais antigas, com arcos de carvão,
eram grandes, com 30 ou 40 centímetros
de comprimento em forma de bulbos.
Mais tarde surgiram as lâmpadas mais
eficientes e de menor porte. Mas eram

em geral pouco potentes, se levados em
conta os padrões atuais. As ruas comuns,
com seus postes espaçados e pequenas
lâmpadas incandescentes, eram pouco
iluminados, assim como as residências.
Para os padrões modernos, apresentavam um aspecto melancólico. Porém, na
época, se comparadas com o passado então recente (dos lampiões a gás), eram
consideradas incrivelmente claras e muito avançadas tecnologicamente.
Igualmente importantes (e motivo de
orgulho para os paulistanos) eram os serviços de educação pública. Ao enfrentar a
competição das escolas particulares, que
promoviam a alfabetização dos filhos de
imigrantes nas línguas de seus pais, o governo estadual paulista organizou um excelente sistema de ensino básico gratuito
à semelhança do ensino francês. Os pla-

nos incluíam a construção das escolas denominadas grupos escolares, instalados
em cada um dos bairros da cidade, com
atenção especial para os mais populares,
onde morava a maior parte dos imigrantes. Na Praça da República foi construída
entre 1891 e 1894 a Escola Normal Caetano de Campos, com base em um plano
inicial de Paula Souza e projeto arquitetônico de Ramos de Azevedo. Sua finalidade era formar professores para o sistema oficial de ensino. Na parte dos fundos
foi construído um edifício para o Jardim
da Infância, com os padrões educacionais
mais modernos da época. Era uma construção de porte alentado, com estrutura de aço e um jardim especial para as
crianças. O edifício foi demolido por volta
de 1940, para prolongamento da Rua São
Luís. O sistema de ensino foi complemen-
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da Avenida Paulista e dos bairros adjacentes. Esses investimentos estimularam a rápida expansão das áreas urbanizadas nessa direção e a dispersão da malha urbana. Ainda que com menos força,
foram ampliados os serviços de coleta de
esgoto, que era lançado no Rio Tietê a jusante da Ponte Grande, atual Ponte das
Bandeiras. Nessa mesma fase da vida
da cidade de São Paulo foi organizado o
sistema de coleta domiciliar de lixo, com
grandes carroções. Foram construídos
também fornos de incineração, um deles no Bairro do Sumaré.
Outro setor alvo de intervenções de
envergadura foi o de drenagem de áreas inundáveis. De início com a canalização das águas do Anhangabaú, antes
mesmo da construção do parque. A seguir, nos primeiros anos do século 20, foram executadas obras para canalização
do Rio Tamanduateí. Estas permitiram a
urbanização da Várzea do Carmo. Depois
da Primeira Guerra Mundial foram elaborados os projetos para retificação do
Rio Tietê e realizadas as primeiras obras
visando essa finalidade. Foram sendo eliminados, assim, os “Tietegüera”, os remanescentes dos antigos meandros do
rio, que eram indicados com essa denominação, em tupi, em algumas plantas
de São Paulo do início do século 20 (segundo o livro São Paulo – Vila, Cidade,
Metrópole, de Nestor Goulart Reis).
Modernização dos serviços públicos –
Quanto aos serviços públicos, estes tiveram grande impulso durante a Primeira República. No caso de água e
esgoto, por meio da administração
pública, em decorrência dos investimentos em infra-estrutura realizados pelo governo estadual. No caso
de luz, telefone e gás, por meio de
investimentos de capitais estrangeiros. Já a evolução dos correios e
telégrafos ficou por conta do governo federal. Nos primeiros dias do regime republicano, quando estava
sendo construído o conjunto de edifícios públicos do Pátio do Colégio,
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1957/1958
João Soares
do Amaral
Netto

Os engenheiros de São
Paulo se reuniram e
transformaram a sede do
IE num pólo de resistência
ao golpe. Dessas fileiras
profissionais saíram os
integrantes das delegacias
técnicas municipais
– órgão auxiliar
da Revolução
Constitucionalista,
deflagrada em 1932.
Nos conflitos, treze
engenheiros foram mortos
e sete feridos. A vitória foi
do ditador Getúlio Vargas
que deixou instaladas
uma grave crise financeira
em São Paulo

a contar com significativos investimentos privados. Multiplicaram-se as escolas particulares, de caráter religioso
e secular. Dessa época datam algumas
das mais tradicionais instituições de ensino de São Paulo, como os colégios Rio
Branco, São Luís, Des Oiseaux (hoje Madre Alix), Sion, Dante Alighieri e Colégio
Alemão (hoje Visconde de Porto Seguro).
O Mackenzie já existia, datando a Escola
Americana dos tempos do Império.
Multiplicaram-se também as instituições hospitalares de caráter privado,
desenvolvendo-se significativamente as
mais antigas. A Santa Casa de Misericórdia, além de ampliar suas instalações
no bairro de Vila Buarque, que datavam
dos anos 1980, construiu a Maternidade
São Paulo, na Rua Frei Caneca. Os protestantes construíram o Hospital Samaritano na Rua Conselheiro Brotero, os italianos organizaram o Umberto Primo, que
foi complementado depois pela Casa de
Saúde Matarazzo, entre as alamedas Rio
Claro e Itapeva. Nas proximidades havia
sido construído o Instituto Paulista, entre as ruas Ministro Rocha Azevedo, Peixoto Gomide e Avenida Paulista. Os serviços de saúde alcançaram alto nível com
a fundação da Faculdade de Medicina de
São Paulo, em 1913. Era a terceira grande
instituição de ensino superior oficial, depois da Faculdade de Direito e da Escola Politécnica. Esta, desde a fundação em
1894, por Paula Souza, respondia pelos
objetivos de modernização sanitária.
No capítulo da modernização dos
serviços de transportes urbanos, merece
destaque especial a relação entre o uso
de carroças e dos caminhões. Estes, como
os ônibus, tornaram-se mais comuns entre 1920 e 1930. Mas a distribuição domiciliar de diversos produtos, como cerveja,
pão e leite, continuava a se fazer em carroções (a cerveja e o gelo) e em pequenas
carroças (o leite e o pão). A relação entre
o comércio de cerveja e de gelo não era
apenas a mais evidente, ligada ao consumo desses produtos. As fábricas de cerveja utilizavam em larga escala os bar-

35
90 anos do IE

tado com a instalação do Ginásio do Estado, de escolas técnicas e, mais tarde, com
institutos semelhantes nas principais cidades do interior.
Os projetos arquitetônicos para os
edifícios das diferentes escolas foram
elaborados pelo Departamento de Obras
Públicas, onde trabalhavam alguns dos
mais importantes arquitetos e engenheiros da época. Tais obras chamavam
a atenção de todos pelo capricho com
que haviam sido projetadas e construídas. Estavam localizadas geralmente em
frente a praças ou vias de grande porte,
marcando com sua presença as áreas
mais importantes da cidade. Esse era o
caso do Grupo Escolar do Brás, na Avenida Rangel Pestana (hoje Escola Estadual
Romão Puigari); do Grupo Escolar Amadeu Amaral, no Largo São José do Belém;
do Grupo Escolar Marechal Deodoro, na
Rua dos Italianos; e do Grupo Escolar Rodrigues Alves, na Avenida Paulista.
Os serviços públicos ganharam importância com as preocupações do chamado urbanismo sanitarista, implantado durante a Primeira República por médicos e engenheiros da época. Não havia
ainda um serviço de atendimento ambulatorial, como ocorreria mais tarde, a
partir dos anos 1930. No entanto, foi instalado o Hospital do Isolamento, na Avenida Dr. Arnaldo, onde havia um pavilhão, construído no final do Império. Nos
mesmos terrenos, foi instalado o Instituto Biotecnológico, origem do atual Instituto Osvaldo Cruz. Na Rua Pires da Motta foi instalado o Instituto Vacinogênico
com um conjunto de pavilhões projetados e construídos por Ramos de Azevedo.
A seguir, na passagem do século, foi criado o Instituto Soroterápico do Butantã,
cujas instalações definitivas começaram
a ser construídas em 1914. Nessa época,
o local era considerado muito distante
da cidade – que terminava às portas do
Hospital do Isolamento, na parte mais
alta da Rua da Consolação.
No início do período republicano, os
serviços de educação e saúde passaram

www.brasilengenharia.com.br

www.brasilengenharia.com.br

90 anos do IE

34

ENGENHARIA 577

ENGENHARIA 577

2006

2006

1959/1960
Augusto
Lindenberg

tas, para que as donas-de-casa escolhessem os artigos para seus filhos, sem precisar sair de casa.
Modernização dos processos construtivos – Após a abolição da escravatura
desapareceu de São Paulo o uso da taipa
de pilão, um sistema construtivo em que
se empregava, na confecção de paredes
e muros de fecho, a terra umedecida ou
molhada. Seu uso é remoto, parecendo
ter sido utilizado desde tempos imemoriais no Oriente, chegando até o Ocidente por meio dos árabes, embora já fosse
do conhecimento dos romanos. Em síntese, a parede de taipa de pilão era conseguida comprimindo-se a terra dentro
de formas de madeira ou taipal, e era
constituída de duas grandes pranchas
compostas de tábuas emendadas de
topo, que se mantêm de pé e afastadas
entre si, graças a sistemas variáveis no
tempo e no espaço em que são empregados pontaletes, travessas e escoras.
Depois da libertação dos escravos
as construções paulistanas passaram
a ser feitas de tijolos e algumas, muito raras, de pedra. Em bairros que se
formavam era essa a técnica utilizada
para construção das casas, dos edifícios de uso comercial e das fábricas. No centro, os edifícios novos, que
substituíam os velhos sobrados de
taipa de pilão, com dois, três ou quatro andares, eram construídos com
alvenaria de tijolos, paredes grossas na
base e mais finas na parte superior. Para
os edifícios mais altos, com estruturas
mais complexas, eram utilizadas peças
de aço importadas da Europa. Era essa
a técnica utilizada no prédio do Mappin,
na Praça do Patriarca, como nos edifícios que pertenciam à família Prates, no
Anhangabaú, do lado da Rua Líbero Badaró, na época da construção do parque,
de 1913 a 1918. Nesses edifícios maiores
eram utilizados elevadores. Eram máquinas antigas, fechadas com grades metálicas. Nos casos mais chiques as grades
eram de metal dourado.
No início dos anos 1920, quando co-

meçaram as construções em concreto,
os materiais eram importados, com exceção dos tijolos, da areia e das madeiras. Em alguns casos, mesmo os materiais básicos, como cal, tijolos e madeiras
eram importados. Aos poucos foi crescendo e se diversificando a indústria local de materiais, como as cerâmicas, localizadas em Vila Prudente, no Sacomã
e em Osasco, as serrarias e as olarias.
Aos poucos aumentava a diversificação
e a qualidade dos produtos, sobretudo durante a Primeira Guerra Mundial,
quando foram cortadas as linhas de importação da Europa e dos Estados Unidos. Os edifícios mais importantes igualavam-se aos padrões do atual Museu
Paulista da Universidade de São Paulo (popularmente conhecido como Museu do Ipiranga), cujo acabamento ha-

via sido especialmente refinado, para
os últimos anos da monarquia. Padrões
equivalentes tinham os edifícios construídos no Pátio do Colégio para abrigar
as secretarias de Estado, o Teatro Municipal e residências mais ricas, como a de
Elias Chaves (depois Palácio dos Campos
Elíseos), a Vila Penteado (hoje Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo) e numerosas casas como Vila Uchoa (mais tarde
Colégio Des Oiseaux) na Rua Caio Prado,
esquina da Rua Augusta, e a residência
de Horácio Sabino, na Avenida Paulista,
na quadra onde atualmente se encontra
o Conjunto Nacional.
Em outro vetor, o de obras públicas,
importantes eventos estavam para acontecer, em 1924, a partir do momento em
que o eng.º Francisco Saturnino de Brito
era encarregado pela Câmara Municipal

e pelo prefeito de São Paulo, Firmiano Pinto, de dirigir os trabalhos da recém-criada
Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê. Conforme registro no livro Urbanismo
no Brasil 1895-1965, coordenado por Maria
Cristina da Silva Leme, o programa da comissão deveria atender aspectos como a
defesa contra inundações da várzea do
trecho junto à cidade, a navegação ao
longo do mesmo trecho, e o afastamento para jusante das descargas de esgotos
que se faziam sem depuração.
Como se depreende, o objetivo primordial do projeto era o aproveitamento da várzea para expansão urbana. Saturnino ofereceu, então, um projeto de
aproveitamento do rio e ocupação da
várzea. Se reduzia a extensão do leito
entre o Bairro da Penha e o município de
Osasco, de 46,3 quilômetros para 26 qui-
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ris, para transportar o produto. Por essa
razão, eram obrigados a manter oficinas
de tanoaria para fabricação e manutenção de barris. Tinham, portanto, condições para produzir geladeiras, que nesse
tempo eram feitas de madeira e revestidas por dentro de folhas metálicas, sendo abastecidas diariamente com barras
de gelo, que eram entregues nas casas
pelos carroções. Estes, com tração de vários animais, eram usados pelas grandes
empresas (como a Antártica e a Continental), pelas empresas de mudanças
(como a Lusitana), para os féretros, atendidos pelo monopólio da família Rodovalho (que perduraria até os anos 1930) e
para a coleta do lixo, pela prefeitura.
A distribuição de pão e leite, por empresas de menor porte, se fazia com pequenas carroças, de um único animal. O
sistema se manteve até meados do século 20, enquanto foi possível aos empregados residir na periferia e levar consigo diariamente as carroças e os animais,
para retornar na madrugada seguinte.
Essa forma de transporte deixou de ser
usada entre 1945 e 1960, quando a cidade deu origem à região metropolitana e
as fábricas de automóveis permitiram
a substituição de carroças pelos utilitários. Depois, os usuários de classes médias e altas foram sendo estimulados a
comprar seus alimentos nos supermercados e padarias, como haviam feito até
então os mais pobres. Mas durante quase um século, o movimento intenso das
carroças, das mais diversas cores, foi um componente importante da cena paulistana. Essas
formas primitivas de delivery
não se limitavam ao setor de
alimentos. Quase todas as lojas do velho centro (do Mappin,
dos ingleses, às lojas menores
de calçados e tecidos), utilizando os serviços do bonde elétrico, atendiam a pedidos por telefone e mandavam seus balconistas com caixas e embrulhos
às casas de classes médias e al-
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Frederico
Abranches
Brotero

Os engenheiros paulistas
iam vencendo como
podiam os desafios da
época. Logo no início
da década de 1940, por
exemplo, era inaugurado,
em São Paulo, o Túnel
Nove de Julho, construído
na Avenida Nove de
Julho, sob a Avenida
Paulista. O túnel, com
460 metros de extensão
e decoração externa art
déco – de origem francesa
(abreviação
de arts décoratifs) –,
seria uma das 12 000
obras realizadas em
São Paulo em 1940

Estrada de Ferro Sorocabana, Gaspar Ricardo Júnior e pelo seu engenheiro-chefe, Humberto Fonseca, preferiam o concreto armado.
O concreto armado apresentava vantagens gritantes e uma desvantagem
importante.
As vantagens eram que cimento,
pedra, areia, ferros redondos e madeiras eram produtos nacionais, ao contrário dos perfis de aço que teriam que ser
encomendados aos ingleses. Além disso, o concreto empregava mão-de-obra
mais numerosa, cerca de 10 000 operários, além de oferecer a chance de crescimento para empresas nacionais. A grande desvantagem, por sua vez, estava no
pioneirismo. Temia-se usar o concreto
porque nenhum país havia testado a reação do concreto ao esforço repetitivo
das cargas ferroviárias ao longo do tempo. Os arrojados e inovadores ganharam
a parada. Com 31 pontes e viadutos, perfazendo um total de 1 500 metros, o conjunto de obras-de-arte da Mayrink-Santos ultrapassava de longe todos os seus
rivais em volume de concreto, extensão
e em complexidade de construção. Uma
de suas pontes correspondia ao dobro da
segunda maior ponte existente no mundo em 1937, na época de sua conclusão.
***
Como toda fase de expansão que se
preza, esta dos anos 1920 logo começou
a assistir a eclosão de grandes problemas. Um deles foi a crise de energia elétrica de 1924 em São Paulo, provocada
pelo crescimento da demanda industrial e também pela seca que assolava
a região desde 1919. Como descrevia o
engenheiro e professor Milton Vargas
(Eminente Engenheiro do Ano de 1988)
na edição 505 da REVISTA ENGENHARIA
(1994), houve falta de energia hidráulica
na ocasião e a Light havia sido obrigada
a aumentar a capacidade da Usina de
Itupararanga e da Termelétrica de Paula Souza. E, ainda, teve que construir em
tempo recorde a Hidrelétrica de Rasgão,
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lômetros, se aumentava a seção de vazão e se aterrava as áreas mais baixas
da várzea, permitindo a recuperação de
uma área de 25 quilômetros quadrados
então inundável, e a formação de dois lagos que forneceriam terra para o aterro
e contribuiriam para melhorar a qualidade de vida urbana pela possibilidade
da prática de esportes náuticos. Saturnino organiza dois projetos referentes a
dois tipos de seção, cada uma delas com
três variantes aplicadas a trechos distintos de retificação do Rio Tietê. Uma das
singularidades do projeto de Saturnino
era a preservação da várzea como reservatório natural de regularização do rio.
Os novos engenheiros que iam se associando e abrindo escritórios sentiam
no ar o cheiro de um tempo de avanço
para a profissão e passaram a se comunicar de forma muito mais intensa e estreita com os demais setores da sociedade. Em 1925, quando o IE era presidido por Francisco Salles Vicente de Azevedo (1925-1926), subsidiárias das grandes empresas estrangeiras anunciavam
planos de expansão. No cenário político, Washington Luís troca o governo de
São Paulo pela presidência da República. De forma quase desapercebida, um
dos seus assessores iniciava sua carreira
política: o jovem Getúlio Dornelles Vargas. Por todo o país a população crescia
vertiginosamente. O Brasil atingia 33 milhões de habitantes em 1925, contra pouco mais de 10 milhões em 1872.
Em 1927 um empreendimento altamente sofisticado deixava a prancheta:
a Ferrovia Mayrink-Santos. A necessidade de uma segunda ferrovia para aliviar
a sobrecarga da antiga Santos-Jundiaí
no escoamento da produção paulista já
vinha sendo discutida há 36 anos, mas
sempre esbarrando em grandes obstáculos políticos. Tomada a decisão política, outro impasse surgiu, desta vez sobre
as características técnicas da obra. Os
mais conservadores queriam empregar
vigas de aço nas pontes e viadutos. Os
mais arrojados, liderados pelo diretor da
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1963/1966
Hélio Martins
de Oliveira

Muitos chamaram o eng.º Billings de
louco e visionário, mas houve também
quem lhe reconhecesse o valor. Em 1928,
o jornalista Assis Chateaubriand (notório defensor do capital estrangeiro) escrevia, em O Jornal, um artigo intitulado “Moisés” em que dizia: “Quanto mais
admiro a obra desse genial americano,
mais me capacito que uma das maiores
fortunas do Brasil contemporâneo é a
posse, mesmo a título precário, deste engenheiro que é justamente reputado um
dos três grandes engenheiros hidráulicos que tem o mundo de nossos dias...”
O Brasil tomou conhecimento, assim, da
existência daquele grande pioneiro.
O artigo teve repercussão, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Como Chateaubriand, outros brasileiros, conscientes da contribuição de
Billings ao progresso do Brasil, faziam
a sua defesa contra os exaltados que o
atacavam, principalmente por ser ele
um estrangeiro. Mas logo viria a consagração internacional. Em 1936, a Institution of Civil Engineers, de Londres,
convidou Asa Billings a apresentar um
trabalho sobre o que fazia no Brasil. Ele
apresentou um relatório sobre a energia hidráulica no Brasil, especialmente
em São Paulo. O documento Water-Power in Brazil tornou-se clássico no assunto, tanto que sua leitura passou a
ser recomendada nas Escolas de Engenharia e foi publicado também pela revista norte-americana Civil Engineering.
Em 1947, Billings foi eleito membro honorário da American Society of Civil Engineers. Nessa época, as instalações hidrelétricas do Rio e de São Paulo já eram
famosas em todo o mundo. Dizia-se que
o Brasil era um país tão poderoso que
ali se fazia os rios correrem da foz para
a nascente, quando se necessita de força elétrica, como em Cubatão.
Mas não era apenas Cubatão e outras obras hidrelétricas que o Brasil ficaria devendo à capacidade de iniciativa do
engenheiro norte-americano. Freqüentemente atacado por aqueles que viam em

sua pessoa e na empresa em que trabalhava simples instrumentos do “capital
colonizador”, Billings jamais deixou que
as críticas interferissem com o seu amor
à pátria adotiva. Tanto que outra grande
contribuição de Billings foi a sua participação no combate à malária. Em Cuba,
ele mesmo já fora atacado pela febre
amarela, doença que dizimara a população local, em 1908, na época da construção da Represa de Lajes. Quando organizou a construção das represas e da Usina
de Cubatão, Billings não se esqueceu do
problema e instruiu o médico Abel Vargas para que impedisse, a qualquer custo, a propagação de uma epidemia entre os operários, numa região infestada
pelos mosquitos da malária. Toda a área
onde trabalhariam os operários foi limpa, removendo-se a vegetação rasteira,
onde se abrigam as larvas dos mosquitos. Além disso , testes de sangue eram
feitos nos novos operários, para impedir
que gente já contaminada fosse contratada. Medidas como essa impediram o
aparecimento da epidemia.
Em 1940, Billings começou a dar sinais
de cansaço. Era o preço que pagava por
sua total absorção no trabalho. Finalmente, ele resolveu se aposentar, assim que
terminasse a Segunda Guerra Mundial.
Apesar disso, em 1944, quando ele era
vice-presidente da Light, com a morte do
presidente, Sir Herbert Couzens, foi indicado para sucedê-lo. Depois de muito relutar, o engenheiro aceitou. Foi presidente por dois anos e em sua gestão previu
que, com o fim da guerra, São Paulo e Rio
de Janeiro deveriam entrar em nova fase
de progresso. Seria preciso haver energia para isso e a Light deveria obter novas concessões para ampliar o potencial
de Cubatão e do sistema do Rio. Ele estava
convicto de que, apesar dos muitos problemas que se levantaram desde o término da guerra, sua fé no desenvolvimento
contínuo do Brasil seria amplamente justificada em futuro próximo.
Em 1946, Billings renunciou à presidência da Light, embora permanecesse

na empresa como consultor, até 1949, quando voltou definitivamente aos Estados Unidos. Na ocasião, recebeu
duas grandes homenagens. Uma lhe foi prestada por
seus companheiros de trabalho, junto ao reservatório do
Rio Grande. Foi na manhã do dia 12 de maio de 1949. Na
noite do mesmo dia, recebido pelo Instituto de Engenharia, juntamente com o engenheiro Edgard de Souza – outro grande nome ligado às empresas Light –, Asa Billings
ouviu do engenheiro Álvaro de Souza Lima, presidente
do IE na gestão 1949-1950: “A data de hoje ficará marcada especialmente, nos anais do Instituto, como sendo o
dia em que se prestou homenagem a dois ilustres engenheiros. No exercício de sua profissão, eles mereceram a
eterna gratidão do povo paulista, a que serviram e a que
ainda servem...”
Pouco depois, Billings deixava o Brasil para viver
em La Jolla, na Califórnia, onde viria a morrer, em novembro de 1949. Nesses últimos meses de vida, com
muitas horas de ócio à sua frente, pela primeira vez
na vida, decerto o velho engenheiro terá rememorado
a sua longa carreira: mais de metade da vida passou
como um verdadeiro andarilho. Lembrou-se talvez de
quando descreveu aos antigos colegas da universidade que tipo de vida era essa: “Para trabalhos de engenharia em terras estranhas, muitos são os chamados
mas poucos são os escolhidos. Aquele a quem faltar
uma educação generalizada, intensa preparação profissional, firmeza de caráter e de objetivos ou uma genuína simpatia para com o povo do país onde está trabalhando, logo falhará...”
Enquanto isso, no IE, no biênio 1927-1928, na gestão do presidente Alberto de Oliveira Coutinho, a
entidade se concentrava prioritariamente na emissão de pareceres sobre serviços e obras, tais como
a crise dos transportes, o serviço de águas da capital e o congestionamento dos portos de Santos
e de São Sebastião. A intenção, para esses anos e
os próximos, era manter os engenheiros afastados
de qualquer atividade político-partidária. Mas isso
duraria pouco, pois, em 1930, Getúlio Vargas, então
presidente do Rio Grande do Sul, marchava em direção aos estados mais ao Norte. No comando de batalhões militares, ele se preparava para tomar à força a presidência da República, conquistada nas urnas por Júlio Prestes, com total apoio da elite cafeicultora paulista. Estourava a Revolução de 1930 que
levaria Getúlio ao poder, que ele exerceria como ditador nos 15 anos seguintes.
Os engenheiros de São Paulo se reuniram e transformaram a sede do IE num pólo de resistência ao gol-
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inaugurada em novembro de 1925.
A partir de 1925 o quadro climático mudou. Os verões tornaram-se mais
chuvosos, até desembocar na grande cheia de 1929. A Usina do Rasgão foi
construída no local onde o Rio Tietê faz
uma grande volta, chegando a passar a
600 metros de distância do início da volta com uma diferença de nível de 10 metros. Ali existia um corte primitivo abandonado, aberto por mineradores coloniais de ouro (daí o nome Rasgão). Num
local estreito do rio foi construída uma
barragem de gravidade, com vertedouro, com 126 metros de comprimento e 26
metros de altura máxima. O antigo Rasgão foi transformado em canal adutor e
executou-se a jusante uma usina com 22
metros de queda útil, com capacidade
nominal de 22 000 quilowatts (kW), em
cerca de um ano e meio de trabalho. Tanto o projeto como a construção foram
orientados pelo eng.º Asa Billings, recém-chegado ao Brasil. A partir de 1923,
o eng.º Billings começa a estudar (com
a colaboração do eng.º F. S. Hyde), a sua
grande obra, que foi a Usina de Cubatão,
que se completaria com a reversão para
o mar das águas do Rio Grande, da Bacia
do Tietê, por meio do Rio das Pedras, que
descia a Serra do Mar.
Uma vez adotada a solução, os preparativos para o projeto começaram
em 1925, quase ao mesmo tempo que a
construção propriamente dita. Em 1926
a Barragem do Rio das Pedras, de gravidade, estava concluída, com 51 metros
de altura e 173 metros de comprimento,
numa garganta do alto da Serra do Mar,
formando o reservatório do Rio das Pedras, o que permitia instalar em Cubatão
dois geradores de 28 000 kW. A etapa seguinte, iniciada no mesmo ano de 1926,
foi o da execução da Barragem do Rio
Grande, pelo processo hidráulico, com
1 500 metros de comprimento e 25 metros de altura máxima, formando a Represa Nova, próxima de São Paulo. Mais
tarde seria formado o Reservatório do
Rio Grande, hoje Represa Billings.
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1967/1968
Henry Maksoud

O primeiro presidente
do IE da década de 1950
foi Amador Cintra do
Prado (1951-1952) e foi
na sua gestão que o
Instituto transferiu-se
provisoriamente para o
Palácio Mauá.
Na gestão seguinte, de
Henrique Pegado (19531954), a entidade passa a
empreender uma série de
pesquisas sobre a escassez
de energia elétrica que
começava a afetar a
cidade de São Paulo,
que comemoraria o seu
IV Centenário em 25 de
janeiro de 1954

interna tropeçando em dificuldades e a
Europa em guerra, a sociedade evoluía.
Para os países afastados do “front”, a ordem era racionalizar recursos e substituir importações.
***
Na área industrial, a Universidade de São Paulo, USP, e o Instituto de
Pesquisas Tecnológicas, IPT (na ocasião uma autarquia ligada à USP), também deram contribuições importantes,
principalmente porque era impossível
fazer transferências horizontais de tecnologia. Por isso mesmo sua atividade
se fez sentir mais fortemente na construção civil, em que as características
regionais e singularidades locais são
importantes. Em 1941, quando começaram as obras da Usina Siderúrgica de
Volta Redonda, o know-how desenvolvido pelas investigações sobre solo e fundações, inauguradas em 1938 por Odair
Grillo, no IPT, teve papel fundamental.
A partir dessa data, a tecnologia de solos e a pesquisa geotécnica foram divulgadas por todo o Brasil, melhorando
a segurança de fundações de edifícios
altos no Rio de Janeiro e em São Paulo.
O mesmo ocorreu na resolução de problemas geotécnicos surgidos na execução das primeiras grandes rodovias do
país, como a Via Anchieta, a Via Anhangüera e a Variante Rio-Petrópolis.
Esse know-how, aliás, iria se mostrar crucial a partir de 1951, quando Lucas Nogueira Garcez (1913-1982),
professor catedrático de Hidráulica da
Escola Politécnica, passou a comandar
São Paulo, como governador. Garcez
foi professor da Faculdade de Saúde
Pública no período de 1947 a 1949. Em
1949, tornou-se presidente da Associação Interamericana de Engenharia
Sanitária, função desempenhada até
1954. Foi secretário de Viação e Obras
Públicas do governo Adhemar de Barros (1947-1951), quando ingressou na
carreira política, elegendo-se primeiro mandatário paulista para o período

43
90 anos do IE

pe. Dessas fileiras profissionais saíram os
integrantes das delegacias técnicas municipais – órgão auxiliar da Revolução
Constitucionalista, deflagrada em 1932.
Nos conflitos, treze engenheiros foram
mortos e sete feridos. A vitória foi do ditador Getúlio Vargas e uma grave crise
financeira ficou instaurada em São Paulo, ao final da disputa. Em 1933, Roberto
Simonsen assume a presidência do IE e
abre os canais da entidade em relação à
indústria (mais tarde, em 1942, Simonsen
viria a ser o presidente da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp,
que havia sido constituída em 1931, como
expansão do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Ciesp).
As conquistas dos engenheiros na
administração Simonsen foram inúmeras: organização do código paulista para
as construções em concreto armado;
elaboração da regulamentação das caldeiras e de outros recipientes de pressão; traçado de normas e especificações
para construção e conservação de estradas; estudo para a fabricação do extrato
de café. Na década de 1930, o IE ajudou
também na criação de entidades aglutinadoras de profissionais da área. Nasceram o Sistema Confea-Crea, o Sindicato da Construção Civil e o Sindicato dos
Engenheiros.
Na Europa, o intervalo de paz durou
até 1937, quando os nazistas de Adolf Hitler, com sua ultramoderna Legião Condor, bombardearam Guernica, na Espanha, a pedido do líder nacionalista espanhol Francisco Franco. O bombardeio de
Guernica foi o mais selvagem e incessante ataque da história da guerra aérea até
então e provocou grande indignação no
mundo. O pintor andaluz Pablo Picasso
(natural de Málaga-Espanha) produziu
um mural emocionalmente devastador
em memória das vítimas do bombardeio. Dois anos depois de Guernica, o implacável Hitler mandava tropas à Polônia
e tinha início a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, Getúlio Vargas implantava o Estado Novo. Mesmo com a política
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1969/1970
Eduardo Celestino
Rodrigues

Plano de Eletrificação salvou São Paulo e o país de um colapso total de energia elétrica. Entre os grandes engenheiros da época, é obrigatório citar nomes
como Souza Dias e Gelázio da Rocha.
Em 1956, Garcez retomou a carreira acadêmica na USP recebendo o título de
doutor honoris causa e tornando-se Professor Emérito. Entre 1966 e 1975 foi presidente da Cesp. Em 1970 retornou à atividade política, tendo sido presidente
estadual da Aliança Renovadora Nacional, Arena. Após as eleições, renunciou
à presidência e foi atuar como engenheiro e empresário, tendo sido membro do conselho administrativo da Itaipu Binacional entre 1974 e 1977. Ocupou
também diversos cargos consultivos.
Em 1979 foi nomeado presidente da Eletropaulo. Ao lado disso, Garcez foi crítico acerbo do acordo nuclear Brasil-Alemanha, a seu ver um bom negócio apenas para os alemães.
Voltemos ao IE, nos anos de 1940. Em
1941, o presidente era Annibal Mendes
Gonçalves. Passaram pela presidência
do Instituto, na década de 1940, Cícero
da Costa Vidigal (que faleceu dois meses
depois de eleito, em 1943), Heitor Portugal (1943-1946), Argemiro Couto de Barros (1947-1948), sob cujo comando começou a funcionar o Departamento Cultural do IE, e Álvaro de Souza Lima (19491950), promotor do I Congresso de Trânsito em São Paulo. Os engenheiros iam
vencendo como podiam os desafios da época. Logo no início da
década de 1940, por exemplo,
era inaugurado, em São Paulo,
o Túnel Nove de Julho, construído na Avenida Nove de Julho,
sob a Avenida Paulista. O túnel,
com 460 metros de extensão e
decoração externa art déco – de
origem francesa (abreviação de
arts décoratifs) –, seria uma das
12 000 obras realizadas em São
Paulo em 1940.
Em 1941, foi criada a Comissão
Nacional de Combustíveis e Lubri-

ficantes e os Estados Unidos aprovavam
empréstimo de 20 milhões de dólares ao
Brasil para a construção da Companhia
Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda (RJ). O Brasil já tinha 130 000 carros
em circulação, 30 000 dos quais em São
Paulo. Com visão aguçada, Annibal coordena a Consultoria Técnica do Instituto
e cria o prêmio “Eusébio de Queiroz Matoso” para o melhor projeto urbanístico.
Os engenheiros Lauro de Barros Siciliano,
Andres Stark e Melchiades Pereira da Silva são laureados pela realização de um
trabalho sobre o aproveitamento do álcool e do gasogênio como combustível
para motores a explosão.
No mesmo ano de 1941 ocorreria
algo que seria crucial para a construção da futura Hidrovia Tietê-Paraná.
Na ocasião, o engenheiro Catullo Bran-

co iniciou uma jornada de estudos para
conhecer o projeto implantado pelos
norte-americanos no Vale do Tennessee
(cuja saga foi magistralmente adaptada pelo célebre cineasta Elia Kazan no
clássico Rio Violento, filme de 1960).
Ao voltar da viagem, Catullo defendeu
que o aproveitamento dos rios paulistas acompanhasse o mesmo modelo de
aproveitamento múltiplo das águas e
desenvolvimento integrado. A Usina de
Barra Bonita, no Médio Tietê, que ainda
estava sendo projetada, deveria considerar não somente a produção de energia elétrica, mas também o controle das
enchentes, o restabelecimento da navegação, a irrigação, a piscicultura e o saneamento regional.
O apoio do governador Garcez, no
início de sua gestão, transformou a su-

gestão de Catullo Branco numa norma
de procedimento obedecida por mais de
40 anos. O projeto das quatro primeiras
barragens implantadas no Rio Tietê (Barra Bonita, Bariri, Ibitinga e Promissão) já
definia uma diferença de nível padrão
de 25 metros para cada uma. Esse desnível era considerado apropriado, técnica e economicamente, para a construção e operação das eclusas. A operação
comercial de Barra Bonita começou em
1979. Mais tarde foram inauguradas as
eclusas de Bariri, Ibitinga e Promissão.
As duas últimas em 1986. Em 1991 foi
inaugurado o Canal Pereira Barreto e a
eclusa de Nova Avanhandava. Com isso,
a hidrovia Tietê-Paraná passou a permitir a navegação por 1 040 quilômetros,
desde a região paulista de Piracicaba até
a goiana de São Simão. Com a conclusão
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1951 a 1954. Em sua gestão foi elaborado um plano de aproveitamento hidrelétrico do Estado pelo recém-criado Departamento de Águas e Energia
Elétrica, como a consultoria da Companhia Edison, de Milão, Itália.
Uma das prioridades do governador Garcez era o aproveitamento dos
recursos hídricos do território paulista. Como na construção de qualquer
barragem de usina é fundamental fazer antes a simulação em escala reduzida da obra, ele capacitou o Laboratório de Hidráulica da Escola Politécnica para efetuar esse trabalho. Rapidamente o laboratório daria o pontapé
inicial aos ensaios da Usina de Limoeiro, no Rio Pardo. Os mais variados ensaios seriam realizados na Politécnica,
não apenas das obras paulistas, mas
também de outros estados, como os
da Companhia Hidro-Elétrica do São
Francisco, Chesf. No livro Cem Anos
de Tecnologia Brasileira, editado no
centenário da Escola Politécnica, em
1993, recorda-se que naquele momento “acendia-se o estopim para o desenvolvimento de outras áreas, como estruturas, tecnologia de concreto, máquinas hidráulicas e eletrotécnica –
além de geotécnica –, permitindo que
nos últimos 40 anos o Brasil pudesse projetar e erguer, com engenharia
própria, alguns dos maiores sistemas
de geração de energia elétrica jamais
construídos”.
A bem da verdade, o começo de tudo
foi o Plano de Eletrificação do Estado de
São Paulo, do então governador Garcez.
Por meio dele foram erguidas as usinas
pioneiras da Cherp, Uselpa, que se conglomeraram mais tarde na Celusa, que
depois se transformou nas Centrais Elétricas de São Paulo, Cesp. Em continuação outras grande obras, como as da
Usina de Ilha Solteira e da Usina de Jupiá, foram construídas. Para a execução
dessas obras foi fundamental a participação de empresas como a Themag e a
Camargo Corrêa. A implementação do
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1971/1972
Flávio de Sá
Bierrenbach

***
Mas voltemos para o início dos anos
1940. Em 1942 as tropas brasileiras estavam prontas para entrar na guerra, ao
mesmo tempo em que começava a circular em São Paulo uma frota de caminhões movida a gasogênio. Os japoneses,
sem prévio aviso, haviam realizado, em
dezembro de 1941, um devastador bombardeio à base naval norte-americana
de Pearl Harbour, no Havaí, empurrando
os Estados Unidos para a guerra. O fato
trouxe reflexos econômicos e sociais negativos para o Brasil. Mas, em contrapartida, ocorreu a aceleração de seu processo de industrialização. Nos anos seguintes, em paralelo à implantação de complexos industriais de bens de capital e de
consumo duráveis, surgiu a instalação da
indústria petroquímica, a modernização
do sistema financeiro e uma grande modernização de formas de consumo. Esse
processo iniciaria também as bases para
uma longa cultura inflacionária, que só
seria interrompida muito tempo depois,
a partir de 1994, com o Plano Real, no governo Itamar Franco. A partir da década
de 1940 seria cada vez maior a influência
norte-americana no país.
Durante a Segunda Guerra Mundial, impulsionada pela necessidade de
substituir importações, a produção industrial bruta do Brasil deu um salto de

Em 1966, o então
presidente do Instituto
de Engenharia, Hélio
Martins de Oliveira
(1963-1966), enviou ao
prefeito da época, Faria
Lima, um documento em
que protestava contra as
exigências apresentadas
para a construção
do metrô, vedada às
empresas
nacionais, a menos que
se unissem em consórcios.
Sucederam-se na
presidência do IE, na
década de 1960, Henry
Maksoud (1967-1968)
e Eduardo Celestino
Rodrigues (1969-1970)

30%. Além do simbólico exemplo do gasogênio, o crescimento atingiu muitos
outros setores, como tecidos, calçados,
caldeiras, teares, alimentos e pequenas
máquinas operatrizes. No setor químico o esforço foi redobrado, uma vez que
70% dos produtos químicos importados
pelo país antes da guerra, vinham da
Alemanha. A conflagração mundial levou também a transformações importantes no setor de metalurgia e mecânica, que, aliás, já havia evoluído bastante a partir das necessidades produzidas
pela Revolução de 1932. Em meio a grandes dificuldades e com grande capacidade de improvisação e inovação, os industriais paulistas conseguiram fornecer um grande número de morteiros,
granadas, obuses, munição de infantaria, explosivos, capacetes de aço, além
de trens e lanchas blindadas.
No entanto, faltava à indústria mecânica uma base sólida. E esta foi dada
justamente pela Companhia Siderúrgica Nacional. Sua criação foi fruto das
tensões políticas que antecederam o
conflito mundial. Getúlio Vargas, que
empolgou plenos poderes com a decretação do Estado Novo em 1937, articulava uma política externa de duas caras, revezando cortesias com países do
Eixo e nações aliadas. Comentava-se, na
época, sobre um financiamento que seria concedido pela Alemanha para uma
siderúrgica a ser construída com tecnologia da Krupp alemã. O burburinho
ajudou a apressar as negociações com
o presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, que liberou 20 milhões de
dólares. Esse financiamento, somado à
contrapartida brasileira de 25 milhões
de dólares e à tecnologia americana, definiram o início da construção da Usina
de Volta Redonda em 1941.
Menos de cinco anos depois, a usina já
estava fornecendo aço em grande escala
para o mercado nacional. A engenharia
nacional contribuíra decisivamente para
a execução das obras em Volta Redonda,
mas ainda não detinha a tecnologia ne-
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das eclusas de Jupiá, em 1998, a extensão passou a ser de 2 400 quilômetros,
chegando até Itaipu. Atualmente, ou
seja, em 2006, a Hidrovia Tietê-Paraná
exerce influência em uma área de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, com 75
milhões de habitantes e que responde
por 73% do PIB brasileiro. Integrados, os
sistemas hidroviários Tietê-Paraná e Paraná-Paraguai têm uma área de influência de 4,8 milhões quilômetros quadrados, com 90 milhões de habitantes, representando mais de 85% do PIB dos países do Mercosul. Em 2005 foram transportados pela Hidrovia Tietê-Paraná 3,5
milhões de toneladas.
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1973/1974
Jan Arpad Mihalik

cometendo suicídio. Havia perdido sua
batalha da política interna, ainda que tivesse se valido da Segunda Guerra para
firmar a opção pela indústria no Brasil.
Um ano depois, em 1955, o governador
paulista, Lucas Nogueira Garcez, inaugurava oficialmente a sede do IE no Palácio
Mauá. O então presidente da entidade,
Plínio de Queiroz, fez alterações importantes no Regimento Interno, tornando-o mais aberto à participação dos profissionais do setor. Preocupado com os
problemas nacionais, o IE encaminha ao
presidente eleito, Juscelino Kubitschek,
uma análise sobre o transporte de minério para a Cosipa, empresa cuja idéia de
criação surgiu no Instituto de Engenharia a partir de uma visita que 106 engenheiros ligados à entidade haviam feito
à Companhia Siderúrgica Nacional, em
abril de 1951. Queiroz decidiu enfrentar o
desafio e lançar em São Paulo uma siderúrgica do mesmo porte. Ele coordenou
uma sociedade que unia engenheiros
a diversos setores para captar recursos
que viessem a viabilizar o início do projeto. O primeiro presidente da Cosipa, fundada a 23 de novembro de 1953, não foi
outro senão Plínio de Queiroz.
Entre 1955 e 1961, a produção industrial brasileira cresceu 80 por cento, com
grande ênfase nas indústrias de bens de
capital, automobilística e de eletrodomésticos. Tempos risonhos. O ano de 1956 é
particularmente importante: forma-se
a Comissão de Energia Nuclear, CNEN, e
o Instituto de Energia Atômica, IEA – depois denominado Ipen-CNEN/SP, graças
aos esforços da USP e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Além disso, acontece a 1.ª
Semana de Debates sobre Energia Elétrica,
promovida pelo IE. Tinha início o Programa Nuclear Brasileiro. Em 1957, João Soares do Amaral Netto assume a presidência
da entidade e diversifica as atividades da
instituição, seja estimulando a Politécnica
a aumentar o número de vagas, seja prestando subsídios à criação do Instituto de
Desenvolvimento Tecnológico da Fiesp.

Logo após sua posse, JK lançou seu
Plano de Metas, definindo que o país deveria crescer “50 anos em cinco”. Abrangia 30 metas principais, aglutinadas
em cinco áreas: energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação.
Apesar da receptividade “com um pé
atrás” por parte da opinião pública, as
metas foram, em boa parte, alcançadas.
Os maiores sucessos foram a pavimentação e construção de estradas, o início da
construção de grandes barragens como
Furnas e Três Marias, a indústria automobilística e a bombástica construção
da nova capital federal, Brasília. O projeto da nova capital, engendrado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista
Lúcio Costa, mobilizou brasileiros de diferentes classes sociais, que percebiam
na construção da cidade uma chance de

progresso da região central do país. O escritor francês André Malraux designou
Brasília como “A Capital da Esperança”.
***
Enquanto isso, as empresas estrangeiras vão aumentando seu poder de
fogo no Brasil. Começam os preparativos para a construção da Barragem de
Três Marias e somente empresas estrangeiras participam do processo. O IE lança um manifesto à nação: é contra a atitude discriminatória, forçando o governo federal a abrir o caminho que levaria
à formação de consórcios que unissem
as nacionais e as estrangeiras. Em 1959,
Augusto Lindenberg assume a presidência do Instituto, dando continuidade à
tônica administrativa de seu antecessor. Nesse ano é inaugurado o Curso de

Engenharia Mecânica do Instituto Mackenzie. Nessa mesma época o arquiteto alemão Friedrich Schultz-Wenk ergue
a Volkswagen em São Paulo. Arquitetos
e engenheiros trabalham a todo vapor,
ajudando a construir os primeiros supermercados edificados do país. O Brasil
reclamava o direito de ser tratado como
potência emergente, exibindo com orgulho a produção de petróleo, que chegava
a 30 milhões de barris por ano, em 1960.
Num clima de contagiante entusiasmo, todos imaginavam que a década de
1960 seria “a década de ouro”. Mas não
contavam com o crescimento da inflação a partir de 1959. Esse fenômeno, aliado ao avanço célebre da dívida externa
e ao desequilíbrio da balança de pagamentos, comprometeria as bases do Plano de Metas de JK e abalaria a estabilida-

49
90 anos do IE

cessária para a parte mecânica, que foi
inteiramente importada e montada pelos americanos. Em 1944, para preencher
essa lacuna, o IPT começou a implantar
uma usina experimental de fundição,
constituída de fornos, martelos de forja
e laminadoras para a produção de ferro, aço e metais não-ferrosos, seu tratamento térmico e transformação mecânica. Com o know-how acumulado na usina experimental, os engenheiros paulistas viram credenciados a cooperar de
uma forma mais efetiva em novas empreitadas siderúrgicas no Brasil, a começar pela Companhia Siderúrgica Paulista, Cosipa, da qual falaremos adiante.
Na década de 1950, já em pleno pósguerra, o mundo conheceria o maior
“boom” econômico da história. No Brasil, Getúlio Vargas estava de novo no poder, desta vez eleito e prometendo lutar
contra o imperialismo norte-americano
e defender o petróleo nacional. Ao mesmo tempo, entrava no ar, em 1950, a primeira emissora de TV da América Latina, a PRF3, TV Tupi, canal 3. Era mais uma
grande vitória do jornalista Francisco de
Assis Chateaubriand Bandeira de Mello,
o Chatô, que chegou a ser um dos homens mais influentes do país.
No IE, primeiro presidente da década
foi Amador Cintra do Prado (1951-1952) e
foi na sua gestão que o Instituto transferiu-se, provisoriamente, para o Palácio Mauá. Na gestão seguinte, de Henrique Pegado (1953-1954), a entidade passa a empreender uma série de pesquisas sobre a escassez de energia elétrica
que começava a afetar a cidade de São
Paulo. Além disso uma equipe
de engenheiros colabora com
a Comissão de Comemorações
do IV Centenário da cidade, festejado no dia 25 de janeiro de
1954. Esse período teve, também, seus sobressaltos. Getúlio
Vargas, que décadas antes chegara ao poder dando um golpe
de estado, desta vez apeou dele
de forma igualmente violenta,
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1975/1978
Bernardino
Pimentel
Mendes

Em 1975, quando
Bernardino Pimentel
Mendes assumiu a
presidência do Instituto
de Engenharia, o governo
federal acabava de lançar
um programa energético
para enfrentar a crise
mundial do petróleo.
Tratava-se do Proálcool
e o objetivo era o
desenvolvimento
de tecnologia para a
fabricação de álcool
anidro para ser misturado
a gasolina (o que já vinha
sendo feito há anos) e do
álcool carburante como
combustível alternativo

tes, instalou o bipartidarismo, com a formação da Arena e o do MDB, e promulgou nova Constituição, que reforçou a
autoridade do poder central e do presidente da República.
Nessa época, por exemplo, foram
construídos enormes centros de pesquisa, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, estatal
que se tornou fundamental para os engenheiros agrônomos, tanto pelos mais
de 20 confortáveis centros construídos,
como pela possibilidade de gerir projetos
avançados, como o da reprodução vegetal por intermédio da biotecnologia. Em
contrapartida, a sociedade civil foi manietada e ficou como espectadora impotente do aumento progressivo da dívida
externa brasileira. Mas também se produziram reações isoladas. José Roberto
Bernasconi, então vice-presidente do IE,
contaria uma história particularmente simbólica, 19 anos mais tarde: “Numa
madrugada de abril de 1965, cinco engenheiros resolveram aceitar o desafio de
projetar e produzir o primeiro avião de
transportes brasileiro, que mais tarde se
transformou no Bandeirante, marco real
da engenharia aeronáutica nacional, e
hoje considerado um novo DC-3 da aviação internacional para uso regional. Desse desafio acabou nascendo a Embraer”.
De fato, a Embraer – a jóia mais reluzente da indústria aeronáutica brasileira – começou, na metade da década de
1960, como um sonho na cabeça de um
grupo de pioneiros e hoje é um gigante
respeitado nos quatro cantos do mundo
e temido pela concorrência estrangeira.
Por sua origem e evolução, ela constitui
uma história sem paralelo na indústria
aeronáutica em nível mundial. A criação
do Centro Técnico de Aeronáutica – hoje
denominado Centro Técnico Aeroespacial, o CTA –, em 1946, e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, em 1950,
foram estrategicamente planejados com
o intuito de formar mão-de-obra de alto
nível especializada em aeronáutica, capaz de desenvolver e pesquisar novas
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de política e social do país. Jânio da Silva
Quadros, eleito em 1960 com 48 por cento dos votos, é empossado no dia 31 de janeiro de 1961. Herda de seu antecessor
um país em processo de concentração de
renda e crescimento inflacionário e segue a política de austeridade do Fundo
Monetário Internacional, FMI. Só agüenta as pressões das “forças terríveis”
até o dia 25 de agosto do mesmo ano,
quando renuncia de forma nebulosa.
Seu vice, João Goulart, estava na China
e as Forças Armadas e a UDN queriam
impedir sua posse. O então governador
gaúcho, Leonel Brizola, encabeça o movimento legalista que garantiria sua posse
no dia 7 de setembro. Enquanto Goulart
aproximava-se dos setores de esquerda
e apoiava as chamadas reformas de base
– urbana, agrária e educacional, Carlos
Lacerda, governador da Guanabara, e
Adhemar de Barros, de São Paulo, organizavam em 19 de março de 1964, a Marcha
da Família com Deus pela Liberdade, manifestação contra o governo que reuniu
mais de 500 000 pessoas. Os ânimos foram se acirrando. Brizola insultava os generais. Veio o golpe militar em 31 de março e longos anos de ditadura.
Com a posse do primeiro presidente
militar, o cearense Humberto de Alencar
Castello Branco tem início um período de
fortalecimento do Poder Executivo, que
produziria bons e maus efeitos. Seu governo caracterizou-se por uma política
deflacionista, levada avante pelos ministros Octávio Gouvêa de Bulhões e Roberto Campos, com a intenção de equilibrar
as finanças públicas e criar as condições
para a retomada do crescimento econômico. Foi criado o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), mediante o recolhimento por parte dos trabalhadores
e dos empregadores de uma quantia financeira com o objetivo de consolidar
a poupança e investir na construção de
habitações. No plano político, cassou por
10 anos os direitos políticos de vários líderes partidários ligados à conjuntura
anterior, extinguiu os partidos existen-
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Luiz Alfredo
Falcão Bauer

tegrando um time de empresas liderado pela Lockheed Martin.
Hoje, a Embraer é uma das quatro
maiores fabricantes de jatos comerciais do mundo, ocupando a liderança
no mercado de 70 a 110 assentos e tem
lugar de destaque na pauta de exportações brasileiras. Ao investir na produção de jatos de tamanho médio destinados à aviação regional, ela saiu na
frente da concorrência internacional. O
ano de 1994 foi um marco importante
na história da Embraer e, por extensão,
da indústria aeronáutica brasileira.
Foi o ano da privatização da empresa,
num processo em que Ozires Silva, novamente no comando da empresa (depois de alguns anos afastado, nos quais
exerceu a presidência da Petrobras e o
cargo de ministro da Infra-Estrutura),
teve papel fundamental. O início dos
anos 1990 fora caracterizado por um
clima internacional de recessão e globalização das atividades industriais o
que levara a Embraer a enfrentar sua
primeira e mais dramática crise. Engolfada pela imensa recessão mundial,
que interrompeu todos os programas
de reequipamento encetados pelas
empresas nacionais e internacionais
de transporte aéreo, a empresa corria
o risco de desaparecer.
Efetuada a privatização, assumem o
controle da Embraer a holding do Banco
Bozano, Simonsen e os fundos de pensão
Previ e Sistel, que, juntos, injetaram 519
milhões de dólares para o início da recuperação da empresa. Em 27 de setembro de 1995
foi eleito presidente da Embraer o engenheiro carioca Maurício Novis Botelho. Foi ele quem
conduziu a reorganização da
Embraer pós-privatização, instituindo uma nova cultura corporativa empresarial, dirigida à
satisfação do cliente, o que resultou num reposicionamento
da empresa entre os líderes do
mercado aeronáutico mundial.

Após a “decolagem de um sonho”, que
teve em Ozires Silva sua figura mais emblemática, Maurício Botelho é reconhecido como o homem que fez a “nova” Embraer decolar. Botelho havia recebido uma
ex-estatal em estado pré-falimentar, com
dívidas nas alturas, vendas estagnadas e
funcionários desmotivados. De 1995 para
cá, a expansão foi vertiginosa.
***
Em 1966 foi iniciada também a construção do primeiro shopping center em
São Paulo, o Iguatemi. Nesse mesmo ano,
o presidente do IE, Hélio Martins de Oliveira (1963-1966), enviou ao brigadeiro José Vicente Faria Lima, então prefeito de São Paulo, um documento em que
protestava contra as exigências apresentadas para a construção do metrô, vedada às empresas nacionais, a menos que
se apresentassem em sistema consorciado. Sucederam-se na presidência do Instituto, na década de 1960, Henry Maksoud (1967-1968) e Eduardo Celestino Rodrigues (1969-1970). O ano de 1970 marca
o início do período do chamado “milagre
econômico brasileiro”. Empréstimos e investimentos estrangeiros alavancam o
processo de desenvolvimento. Novos empregos e inflação baixa trazem euforia à
classe média e ao empresariado.
Ao mesmo tempo, vive-se o auge da
repressão, com censura à imprensa e violência contra a oposição. É o momento
da linha-dura no poder, que tem no presidente da República, Emílio Garrastazu Médici, seu grande representante. Em
seu governo, a inflação anual ficou abaixo dos 20 por cento e o crescimento do
PIB em 1970 foi de 10,4 por cento, chegando a 14 por cento em 1974. Enquanto
o “milagre” chegava ao clímax, criava-se,
em 1973, a Itaipu Binacional, companhia
constituída por associação de empresas elétricas do Brasil e do Paraguai para
a construção da Hidrelétrica de Itaipu,
no Rio Paraná, com capacidade então de
12 600 megawatts (MW). O presidente Médici inaugurava também em 1974 a Ponte

Rio-Niterói, percorrendo seus 14 quilômetros. No mesmo ano começava a funcionar o Metrô de São Paulo, Linha Norte-Sul,
hoje denominada Linha 1-Azul.
Pouco antes do início da construção
do metrô paulistano, em 1968, seu grande idealizador, o prefeito paulistano Faria Lima (carioca de nascimento), previu
que em 1990 a cidade teria 10 milhões de
habitantes e o metrô, 360 quilômetros
de linhas. Naquele tempo, a Companhia
do Metropolitano de São Paulo era municipal. Só mais tarde, no final dos anos
1970, a empresa passaria a pertencer ao
governo estadual. O primeiro vaticínio
ele acertou em cheio. O segundo, infelizmente, não. A rede ainda conta, em pleno 2006, com menos de 60 quilômetros
de extensão. Homem público preocupado com o bem-estar coletivo – e, portanto, com o transporte de massa – ele talvez nem suspeitasse que nos anos (décadas) seguintes prosperasse por aqui
uma quase infinita voracidade dos automóveis por espaço no viário urbano.
Por ser pequena face às necessidades de uma metrópole das dimensões
da capital paulista, essa desvantagem
tem obrigado a Companhia do Metrô, ao
longo das últimas três décadas, a desdobrar-se para otimizar sua operação. A
companhia nunca perdeu de vista, porém, seu objetivo primordial de oferecer
um serviço de alta qualidade. Nesse processo o Metrô acabou por transformarse numa universidade viva do transporte sobre trilhos. Como conceito, o metrô
é um sistema estrutural com alta capacidade de transporte, ideal para cidades
gigantescas como São Paulo. Hoje, o metrô paulistano transporta diariamente
mais de 2,5 milhões de usuários e consegue oferecer enormes benefícios que
se irradiam à Região Metropolitana de
São Paulo, como redução de congestionamentos e conseqüente contaminação do ar, acidentes de trânsito e redução de doenças respiratórias por poluição ambiental. Acanhado frente a outros metrôs do mundo, o metrô paulis-
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tecnologias para a futura empresa. A
efetiva criação da Embraer, no finalzinho
dos anos 1960, foi a terceira etapa do desenvolvimento do projeto de longo prazo
lançado na década de 1940 pelo governo brasileiro, que possibilitou transformar idéias e projetos em produtos. Hoje,
a Embraer é uma das poucas empresas
no mundo que domina todo o ciclo de
desenvolvimento do produto, atuando
no projeto, fabricação, venda e suporte
pós-vendas de aeronaves destinadas aos
mercados globais de aviação comercial,
aviação executiva e de defesa.
O nível de evolução da maior fabricante brasileira de aviões pode ser verificado comparando-se sua situação
em dois momentos distanciados: 1970
e 2004. Em 1970 a Embraer tinha acabado se ser criada (a fundação oficial foi
em 1969). Era uma companhia de capital misto, controlada pela União. A primeira diretoria foi encabeçada pelo engenheiro aeronáutico Ozires
Silva (Eminente Engenheiro do Ano de 1980). O motor
de arranque foi um contrato assinado pelo Ministério
da Aeronáutica para a produção em série de 82 aeronaves Bandeirante, cujo primeiro protótipo, desenvolvido pelo CTA, fizera seu vôo
inaugural em outubro de
1968. O plano original previa
a montagem pela Embraer
de dois aviões Bandeirante
por mês e a contratação de
500 pessoas. Na outra ponta,
em 2004, temos os seguintes fatos: a
Embraer entrega o 800º jato da família
ERJ 145; comemoração dos 25 anos da
presença da empresa nos Estados Unidos; o Embraer 190 é apresentado e faz
seu vôo inaugural; o Embraer 170 entra
em operação comercial na Europa e Estados Unidos; a Embraer vence concorrência inédita do Exército dos Estados
Unidos para fornecer os aviões do programa Aerial Common Sensor (ACS), in-
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Lauro Rios

Na gestão de José Roberto
Bernasconi no IE (19851989), o PMDB consegue
eleger, por via direta, 22
governadores e 53 por
cento dos deputados
federais. Além disso
discutia-se uma nova
Constituição por meio da
Assembléia Constituinte. O
Instituto tornava pública
a divisa: “Precisamos
Engenheirar este País”.
Mais que um bordão
destinado a ampliar o
mercado de trabalho,
essa era a filosofia a ser
seguida pela entidade

nha sendo feito há anos) e do álcool carburante como combustível alternativo. O
motor a álcool acabara de ser desenvolvido no CTA de São José dos Campos, e uma
caravana de carros equipados com ele havia percorrido as estradas brasileiras naquele ano com o objetivo de exibir aos
consumidores a sua viabilidade.
Na conjuntura política, predominou a escolha do álcool de cana, devido
à pressão dos usineiros diante da grande queda no preço internacional do açúcar. Como o assunto já havia sido estudado pelo Instituto muitas décadas antes (em 1937, o eng.º Eduardo Sabino de
Oliveira publicou um livro pioneiro sobre o assunto, Álcool Motor e Motores de
Explosão), a entidade reabriu os debates
técnicos na Divisão de Tecnologia Nacional e fez chegar suas conclusões à Presidência da República. O álcool começou a
ser produzido em escala internacional,
mas assim que o Oriente Médio afrouxou o torniquete – depois da primeira
grande crise mundial do petróleo –, os
preços do barril do petróleo caíram de
preço e produzir álcool deixou de ser um
fator estratégico.
Em 1977 era implantada a Política Nacional de Informática. A informática brasileira desenvolveu-se em duas etapas. A
primeira vai de 1958 a 1975, período em
que a tecnologia era importada basicamente dos Estados Unidos. O processamento eletrônico era feito em computadores de grande porte, geralmente instalados em grandes empresas, universidades, órgãos governamentais e agências
de serviços. Ainda não havia fabricantes
nacionais, embora o volume de vendas já
justificasse – desde o início da década de
1970 – a instalação das primeiras montadoras multinacionais dentro do Brasil.
Aos poucos, porém, foi sendo desenvolvida uma competência tecnológica nacional, a partir de iniciativas de universidades como USP, PUC-RJ e Unicamp. Em 1972
seria construído na USP o “Patinho Feio”,
o primeiro computador nacional.
Com a criação da Comissão de Co-
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tano se conjuga, no entanto, a uma rede
de trens urbanos (da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM) com
mais de 270 quilômetros de extensão, o
que configura uma rede metroferroviária respeitável. O Metrô de São Paulo,
no entanto, voltou a expandir sua rede
e programa a construção – até 2010 – de
30 quilômetros de linhas e 25 novas estações, um investimento total de mais
de 3 bilhões de dólares. Uma vez concluída a expansão, a rede saltará para 88
quilômetros de extensão. O Metrô de
São Paulo é uma empresa de economia
mista e seu maior acionista é o governo
do Estado de São Paulo. No início da implantação do sistema, na primeira metade dos anos 1970, a maioria das ações
pertencia à Prefeitura do Município de
São Paulo.
Ao deixar a presidência do IE, em
1970, o engenheiro Eduardo Celestino Rodrigues (1969-1970) exibia como façanha
o fato de ter entrado em contato com o
Ministério das Relações Exteriores para
pleitear o espaço necessário à engenharia brasileira no planejamento da Bacia
do Prata. Pouco depois, o Instituto criou
um grupo de trabalho para estudar a
regulamentação da indústria da construção. Depois de Celestino, estiveram
à frente do IE, Flávio de Sá Bierrenbach
(1971-1972), Jan Arpad Mihalik (1973-1974),
Bernardino Pimentel Mendes (1975-1978)
e Luiz Alfredo Falcão Bauer (1979-1980),
fechando a década de 1970. Nesse período, as empresas estatais cresceram muito como cogumelos e a indústria privada amargava um lento declínio. Empreiteiras começaram a encerrar atividades.
Um dado histórico: entre 1960 a 1980, foram abertas 477 empresas estatais.
Em 1975, quando Bernardino Pimentel Mendes assumiu a presidência do IE, o
governo acabava de lançar um programa
energético para enfrentar a crise mundial do petróleo. Tratava-se do Proálcool e
o objetivo era o desenvolvimento de tecnologia para a fabricação de álcool anidro
para ser misturado a gasolina (o que já vi-
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1983/1984
Plínio Oswaldo
Assmann

A partir de março de
1998, o Programa de
Concessões Rodoviárias
de São Paulo transferiu
à iniciativa privada a
responsabilidade de
recuperar e modernizar
cerca de 3 500 quilômetros
de rodovias distribuídas
entre 12 concessionárias,
por uma área de
influência que alcança
198 municípios
paulistas. Isso permitiu
o remanejamento
de recursos públicos
para áreas com maior
capacidade de gerar
benefícios sociais, como
saúde, saneamento,
segurança e educação

tiu de forma ampla o Plano Habitacional
do Município de São Paulo. Mário Covas,
então prefeito da cidade, compareceu ao
Instituto para apresentar seu projeto. O
déficit habitacional do município, à época, era de um milhão de moradias.
***
Na gestão de José Roberto Bernasconi, o PMDB consegue vitória estrondosa elegendo, por via direta, 22 governadores e 53 por cento dos deputados federais. Além disso discutia-se uma nova
Constituição por meio da Assembléia
Constituinte. O Instituto tornava pública a divisa: “Precisamos Engenheirar
este País”. Mais que um bordão destinado a ampliar o mercado de trabalho, essa
era a filosofia a ser seguida pela entidade, cujos dirigentes consideravam vital
uma Constituinte exclusiva. O IE abre
um ciclo de debates que levou aos profissionais da área o pensamento das mais
diversas correntes políticas, econômicas
e filosóficas. Além disso, a entidade propõe alterações para o I Plano Nacional
de Reforma Agrária. Também na gestão
Bernasconi, o governador paulista, Franco Montoro, assinou o ato de cessão definitiva ao IE, da área de aproximadamente 12 500 metros quadrados situada na
Avenida Dante Pazzanese, em São Paulo
(onde a entidade está até hoje).
“Eu quero votar para presidente”:
esta foi a frase mais ouvida entre os brasileiros em 1984. O motivo era que o Congresso Nacional votaria no dia 25 de abril
desse ano a emenda que restabelecia as
eleições diretas para a presidência da
República, suprimidas pela ditadura militar desde 1964, com a deposição do presidente João Goulart. Com tantos embates políticos como pano de fundo, a instituição, porém, não deixou de lado as
preocupações técnicas. No dia 20 de janeiro de 1985 foi inaugurado o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o que levou um grupo de oito engenheiros a publicar artigos sobre sua validade, na REVISTA ENGENHARIA.

Em 1988 seria lançado o “Projeto Memória”, pelo IE, com a finalidade de registrar os depoimentos de eminentes
profissionais que tivessem contribuído de forma efetiva para o desenvolvimento da engenharia ou participado
de seus momentos mais significativos.
De lá para cá já registraram seus depoimentos em vídeo 22 engenheiros (as íntegras em vídeo destes depoimentos estão disponíveis aos interessados na biblioteca do IE). São eles: Arthur Luiz Pitta; Caio Sérgio Paes de Barros; Clóvis Bradaschia; Durval dos Santos Clemente;
Fernando Guilherme Martins; Gladstone
Mota Bustamante; Henrique Hirschfeld;
Jan Arpad Mihalik; Nelson Peixoto Freire; Oliver Hossepian Salles de Lima; Paulo Alcides Andrade; Plínio Assmann; Ruy
de Salles Penteado; Stelvio Ranzini; Tibor
Kessler; Vicente Chiaverini, Vicente Leite Sampaio e Romeu Corsini, José Luiz de
Almeida Bello, Adriano Murgel Branco,
Abrahão Yazigi Neto e Oscar Costa.
Em 1989, a democracia brasileira entrou em festa. Pela primeira vez, desde
1960, seriam realizadas eleições livres
para presidente da República, depois de
um período de 29 anos em que os presidentes foram eleitos indiretamente,
pelo Congresso Nacional. Os comícios levaram milhares de pessoas às ruas. Nas
urnas, o escolhido foi Fernando Collor de
Mello. Nesse ano, o engenheiro Maçahico Tisaka (presidente entre 1989 e 1992)
estava no início de sua primeira gestão
no IE. Em seu discurso de posse,
sob a moldura da significativa
frase “Falta engenharia na nossa economia”, Tisaka destacava a importância do movimento pela melhoria da produtividade, encampado, depois, pelo
governo federal. De sua formulação participou o eng.º Ozires
Silva, um daqueles engenheiros
que, em 1965, haviam participado do projeto do futuro avião
Bandeirante. Sob o comando de
Tisaka o Instituto abriu-se para

a integração com as mais representativas instituições da sociedade civil, como
CNI, Fiesp, Associação Comercial/SP, Ordem dos Advogados e centrais de trabalhadores. O Instituto lutava para ampliar a abrangência da discussão – além
da defesa da profissão de engenheiro –
para os grandes temas nacionais.
Com a posse de Fernando Collor, o
eng.º Ozires Silva foi levado a Brasília,
como ministro da Infra-Estrutura. Sua
proposta era a mesma que já externara
em palestras feitas em várias entidades
de classe: “O Brasil tem regulamentação
demais, isso é querer fazer as cachoeiras
correrem para cima. Os órgãos que cuidam de regulamentações devem ser extintos”. Além disso, o novo ministro era
ardoroso defensor de um amplo programa de privatizações incluindo a Previdência Social, o Banco do Brasil, as siderúrgicas e outras estatais. O IE se debruçou diariamente na análise do assunto.
A então ministra da Economia do governo Collor, a economista Zélia Cardoso de
Mello, no entanto, não pareceu muito interessada. Superministra, com mais poder que os ministros do tempo da ditadura, Zélia não se mostrou disposta a seguir
as idéias e acatar a sabedoria de um homem prático e experiente como Ozires.
O governo Collor preferiu adotar o maior
choque econômico da história do País. O
chamado Plano Collor mudou a moeda,
reintroduzindo o cruzeiro, e confiscou,
por 18 meses, as contas correntes e poupanças. No primeiro mês do plano, a inflação caiu de 84 por cento para 3%. Faltou, porém, uma
equipe experimentada para administrar o Plano, o que não passou desapercebido ao mercado.
Veio a aposta na inflação, que no
final de janeiro de 1991 já passava
de 20% ao mês. Ou seja, em um
ano o país voltaria ao caos. Collor
tenta o congelamento de preços e
salários (Plano Collor II), mas falta
credibilidade a seu governo.
Também em janeiro de 1991,
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ordenação das Atividades de Processamento Eletrônico, Capre, em 1972, o regime militar havia começado a subsidiar
os primeiros projetos. O objetivo declarado era o de propor uma política governamental de desenvolvimento do setor.
Em 1974 foi criada a primeira empresa
brasileira de fabricação de computadores, uma estatal: a Computadores Brasileiros S.A., Cobra. Os primeiros computadores nacionais, inicialmente utilizando tecnologia estrangeira, passaram
a ser fabricados por cinco empresas autorizadas pelo governo federal. A partir
de 1979 a intervenção governamental
foi aumentada, com a extensão da reserva de mercado para microcomputadores. Era criada também a Secretaria
Nacional de Informática, SEI, ligada ao
então Conselho de Segurança Nacional.
Em 1981 assumia a presidência do IE o
eng.º Lauro Rios (1981-1982). Sua convicção era de que o Brasil precisava projetar e executar, com vigor, um trabalho que o tirasse da condição de dependência tecnológica em que se via
enredado. Era um ano de recordes na
área energética. No mês de agosto desse ano, a produção de petróleo brasileiro chegava a uma média diária de
230 000 barris. Nesse mês, a Petrobras
também avançou fortemente em termos
de perfuração de poços, com a marca de
96 784 metros cavados. Um claro exemplo brasileiro de tecnologia avançada.
E antes mesmo que ecoasse pelas ruas
o grito de “Diretas-Já”, em 1984, pensar
novos rumos para a sociedade brasileira
tornou-se algo cada vez mais abrangente
no Instituto. Sucedendo Lauro Rios, assumiram Plínio Assmann (1983/1984) e José
Roberto Bernasconi (1985-1989). Plínio
Assmann reuniu os candidatos à presidência da República no projeto denominado “Brasil em Debate”. Tancredo Neves
foi o último presidente eleito pelo voto
indireto, mas ficou doente e morreu, em
abril de 1985, antes de tomar posse. Em
seu lugar, assumiu o vice, José Sarney.
Ainda na gestão de Assmann, o IE discu-

www.brasilengenharia.com.br

www.brasilengenharia.com.br

90 anos do IE

56

ENGENHARIA 577

ENGENHARIA 577

2006

2006

1985/1988
José Roberto
Bernasconi

Na primeira quinzena
de outubro de 2002,
o governo paulista
entregou o Trecho Oeste
do Rodoanel Mario
Covas. A obra interliga
cinco das 10 grandes
rodovias que chegam
à cidade de São Paulo.
Fazem parte do trecho as
rodovias Régis Bittencourt,
Raposo Tavares, Castello
Branco, Anhangüera,
Bandeirantes e a Estrada
Velha de Campinas. O
Trecho Oeste tem 32
quilômetros de extensão
e levou quatro anos para
ser concluído

Berlim, no Brasil, voltavam a circular algumas boas notícias. Diminuía, em 1991,
o número de analfabetos entre crianças
em idade escolar, de 3,6 milhões para 3,3
milhões, segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, IBGE. O governo Collor iniciava o Programa Nacional
de Desestatização. A primeira empresa a
ser leiloada foi a Usiminas, vendida por
1,12 bilhão de dólares. Em seguida veio a
Celma, leiloada por 91 milhões de dólares, e a Mafersa, por 48,8 milhões de dólares. A par disso, o IE não descuidava dos
assuntos técnicos eminentemente ligados às áreas urbanas e firmou convênio
com a Câmara Municipal de São Paulo,
para assessorá-la em projetos que envolvessem aspectos ligados à engenharia.
Motivo para comemoração.
***
O presidente Fernando Collor tornou-se o primeiro chefe de Estado na
história da América Latina a ser constitucionalmente removido do cargo em
pleno mandato. Ele renunciou em dezembro de 1992, após início dos procedimentos para o seu impeachment. As
acusações de tráfico de influência e desfalques surgiram em maio daquele ano,
feitas pelo próprio irmão caçula do presidente, Pedro Collor, e desembocaram
numa minuciosa investigação, conhecida como “Collorgate”, numa alusão ao
escândalo norte-americano de Watergate, ao cabo do qual o então presidente
Richard Nixon renunciaria ao mandato.
Aliás, o sufixo “gate” passaria a ser usado cada vez que estourava um escândalo de grosso calibre. Em 12 de outubro,
o “Sr. Diretas”, deputado federal Ulysses
Guimarães, sua esposa Mora, o senador
Severo Gomes, sua mulher Henriqueta
e o piloto que os conduziam, morrem
em desastre de helicóptero na região de
Parati (RJ). O corpo de Ulysses jamais foi
encontrado. No ano seguinte, em 1993,
é realizado um plebiscito para decidir a
forma e o sistema de governo no Brasil.
A república é escolhida como forma de
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dois anos e meio após o fim da guerra entre o Irã e o Iraque e seis meses depois da
invasão do Kuwait pelas tropas de Saddam
Hussein, do Iraque, novo conflito eclodiu
na região do Golfo Pérsico. No governo
George Bush (pai do atual presidente norte-americano George W. Bush), comandantes norte-americanos deram o tiro de
partida que detonou a Operação Tempestade no Deserto, que castigou as tropas e
a infra-estrutura do Iraque. Mísseis cruise, bombas “inteligentes” e outras armas
dos aliados, autorizados pela ONU, castigaram a infra-estrutura do Iraque e suas
tropas. No fim de fevereiro, grande parte
do Iraque estava em ruínas. Saddam perdeu a guerra, a primeira guerra televisionada ao vivo da história da humanidade.
Saddam perdeu mas ficou vivo e no poder.
Só seria apeado pelo filho do velho Bush,
em nova guerra mais de 10 anos depois.
Outro fato histórico da maior relevância aconteceria em 1991: o fim do regime instalado na Rússia em 1917 por V.
I. Lenin e seus seguidores. Boris Ieltsin liderou a resistência ao golpe que os conservadores soviéticos tentaram aplicar
em Mikhail Gorbatchov. O objetivo era
reafirmar a supremacia do Partido Comunista e impedir a fragmentação da
União Soviética. Gorbatchov foi o último líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). No final da década de 1980, ele introduziu mudanças
para preparar o país para as reformas
democráticas e para diminuir a tensão
com o Ocidente, especialmente com os
Estados Unidos: a glasnost (transparência) e a perestroika (completa reestruturação). Em 1987, Gorbatchov e o presidente americano Ronald Reagan assinaram um acordo para destruir mísseis
terrestres de médio e curto alcances. O
verdadeiro poder, porém, passou para
as mãos de Yeltsin. Estimulado por ele,
Gorbatchov dissolveu o Partido Comunista e libertou as repúblicas. Em dezembro, como líder de um país que já
não existia mais, Gorbatchov renunciou.
Enquanto acontecia a queda do Muro de
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1989/1992
Maçahico
Tisaka

A simpatia da sociedade e de apreciável
parcela da classe política foi conquistada graças à sinceridade de Covas, refletida no seu temperamento explosivo, que
chegou até a render-lhe agressões físicas
em público. Covas estreou na política em
1961 pelas mãos do presidente Jânio Quadros e ele só não conseguiu realizar seu
sonho de ser eleito presidente da República. Com a morte de Mario Covas, assumiu o comando paulista o vice-governador Geraldo Alckmin.
Também a partir de março de 1998, o
Programa de Concessões Rodoviárias de
São Paulo transferiu à iniciativa privada
a responsabilidade de recuperar e modernizar cerca de 3 500 quilômetros de rodovias distribuídas entre 12 concessionárias,
por uma área de influência que alcança
198 municípios paulistas. Isso permitiu o
remanejamento de recursos públicos para
áreas com maior capacidade de gerar benefícios sociais, como saúde, saneamento,
segurança e educação. Desde de abril de
2002, quando foi criada pelo governo paulista, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado
de São Paulo, Artesp, vem alcançando pleno êxito no seu objetivo de promover e garantir a prestação de um serviço de transporte de excelência, seguro e sustentável,
compatível com as necessidades coletivas,
ao longo dos 3 500 quilômetros de estradas concedidas. As metas da agência vêm
sendo atingidas, as obrigações das 12 concessionárias de serviços rodoviários vêm
sendo cumpridas e seus direitos respeitados, os serviços estão sendo adequadamente prestados, tudo de acordo com os
editais de licitação, e, o que é melhor, o público está se declarando satisfeito: todas
as pesquisas têm demonstrado elevadíssimo índice de aprovação.
Entre as concessionárias, a AutoBAn é
responsável pelo Lote 1, da região de Campinas. A Autovias, por sua vez, é a concessionária do Lote 10, da região de Batatais.
A Centrovias é a dona do Lote 8, na região
de Jaú. A Colinas é a concessionária do Lote
13, da região de Itu. A Ecovias é responsável

pelo Lote 22, da região da Baixada Santista. A Intervias, por seu lado, é a responsável
pelo lote da região de Itapira. A Renovias
tem a concessão do lote da região de São
João de Boa Vista. A SPVias levou a concessão do Lote 20, da região de Itapetininga. A
Tebe tem a concessão do Lote 3, da região
de Bebedouro. A Triângulo do Sol é a concessionária do Lote 9, da região de Araraquara. A Vianorte, concessionária do Lote
5, atua na região de
Ribeirão Preto. E a
ViaOeste é a responsável pelo Lote 12, da
região de Sorocaba.
Além das rodovias
concedidas, a Artesp
regula e fiscaliza o
setor de transporte
coletivo intermunicipal, cujos ônibus
transportam
165
milhões de passageiros por ano ao
longo dos 645 municípios paulistas e
percorrem anualmente cerca de 455
milhões de quilômetros.
Na manhã de
11 de setembro de
2001, o mundo ficaria
assombrado com o impensável até então: atentados executados
com grande precisão por meio de aviões Boeings de linhas comerciais americanas seqüestrados
por pilotos suicidas, com dezenas de passageiros a bordo, fizeram desabar as duas torres do World Trade Center (Torres Gêmeas),
em Nova York, e parte do edifício do Pentágono, em Washington. O milionário saudita Osama bin Laden – considerado o autor intelectual da ação – começa a ser caçado e passa a personificar o terror islâmico.
Teorias conspirativas à parte, o presidente

norte-americano George W. Bush, que estava em baixa depois de ter sido eleito de
uma maneira ineditamente obscura e suspeita para os padrões dos Estados Unidos
da América, inicia uma cruzada anti-terror em que “quem não estiver do lado dele,
está contra ele”. Começa uma escalada belicista – cujos principais lances se desenrolam no Oriente Médio até hoje – que muitos consideram desastrosa para a imagem

dos Estados Unidos e cujas conseqüências
para o futuro do planeta ninguém ainda se
sente muito apto a prever.
No final de 2001, o IE realizou um concorrido debate sobre a destruição das Torres Gêmeas, do qual participou o engº Mário Franco (Eminente Engenheiro do Ano
2001) – considerado uma das maiores autoridades em engenharia estrutural do
país. Segundo disse Franco à REVISTA EN-

GENHARIA, na ocasião, a estrutura das Torres Gêmeas era muito rígida no seu conjunto, como é rígida a casca de um ovo. “Se
a gente aperta um ovo num ponto, ele quebra; mas se o ovo é comprimido por igual
ele resiste”, explicou Franco. “O impacto
dos aviões provocou a imediata destruição de uma parte dos pilares da fachada,
de suas vigas perimetrais e de vigas-treliça, causando um primeiro desmoronamento de parte dos
pisos atingidos. Com
isso, a explosão deve
ter atingido parte do
núcleo. Além disso,
a explosão dos tanques de combustível,
que ocorreu imediatamente após o impacto, agravou muito a destruição, que
afetou também as
fachadas não atingidas diretamente
pelo impacto. (...) No
caso da Torre Norte, a primeira atingida e a última a cair,
o impacto do avião
havia sido aproximadamente centrado,
o que explica o desmoronamento vertical dessa torre. Já a
Torre Sul foi atingida
em diagonal e a destruição foi, portanto,
assimétrica. O corpo
superior inclinou-se
15 graus ou mais na
direção do canto atingido e a queda não foi
perfeitamente vertical.”
Alguns meses mais adiante, já em
março de 2002, eram realizadas em São
Paulo a obras da segunda etapa do aprofundamento e ampliação da calha do
Rio Tietê, numa extensão de 24,5 quilômetros, do Cebolão até a Barragem da
Penha. O projeto, financiado pelo Japan
Bank International Cooperation, Jbic,
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governo e o presidencialismo obtém a
maioria, como sistema.
Um ano depois, 1994, em abril, o então ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso,
anuncia o Plano Real, para controlar a inflação, ampliar o poder de compra da população e incentivar a estabilização da
moeda. É criada a Unidade Real de Valor
(URV) um indexador de preços que antecedeu a implantação da nova moeda, o
real. Em 1.º de março a URV entra em vigor, valendo um dólar. Em 1.º de junho, entre em cena o real, valendo também um
dólar. Em 3 de outubro do mesmo ano, realizam-se no país eleições para presidente, governador, senadores e deputados federais e estaduais. O ex-ministro Cardoso,
da coligação PSDB/PFL/PTB, é eleito em
primeiro turno, com o apoio de 54,3 por
cento dos eleitores. Começa a era FHC. A
tônica do discurso do IE era pela “valorização dos investimentos empresariais com
qualidade, contrapondo-se com a já conhecida falta de planejamento público,
que prejudica o desenvolvimento de setores avançados e eficazes”.
Em 1996 FHC enviou ao Congresso
emenda constitucional para permitir a
reeleição presidencial. Foi bem sucedido,
em primeira votação, em janeiro de 1997,
quando os parlamentares aprovaram a
emenda que tornava a reeleição viável.
Em 1998, com o dólar artificialmente valorizado, ele venceu, pela segunda vez,
seu oponente Luiz Inácio Lula da Silva, do
Partido dos Trabalhadores (PT). Em julho
foi realizada no Brasil a segunda maior
privatização do setor de telecomunicações do mundo, a venda em bloco do Sistema Telebrás. O valor da venda só foi
menor que o da NTT, no Japão, arrematada por 70 bilhões de dólares. As “teles”
do Sistema Telebrás foram compradas
por 22 bilhões de reais, equivalentes a 19
bilhões de dólares em 1998.
Na madrugada do dia 6 de março de
2001 um câncer na bexiga matou o governador paulista Mario Covas. A doença
havia sido diagnosticada no final de 1998.
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1993/1997
Alfredo
Mário
Savelli

Ao mesmo tempo
em que as despesas
correntes cresceram,
os investimentos
produtivos diminuíram
significativamente
no governo petista
de Luiz Inácio Lula
da Silva, sobretudo
aqueles a cargo do setor
público (basicamente
em infra-estrutura,
saúde e educação). Os
investimentos públicos
nos 10 anos que vão
de 1995 a 2005 caíram
de 0,6 para 0,5% do
Produto Interno Bruto,
depois de ter alcançado,
0,9, 1,2 e 0,8% do PIB em
2000-2002

como 50% do volume total de cargas que
entram e saem dessa região metropolitana todos os dias. O Trecho Oeste atravessa
os municípios de São Paulo, Barueri, Osasco, Carapicuíba, Cotia e Embu. Mais de 200
000 veículos acessam o Trecho Oeste todos
os dias e mais de 43 000 destes são caminhões. Quando estiver pronto por inteiro, o
Rodoanel absorverá cerca de 50% do tráfego comercial com origem/destino fora da
Região Metropolitana de São Paulo. Calcula-se que a economia de custos em transportes será da ordem de uns 2 bilhões de
reais por ano. O Rodoanel deve ter um profundo efeito saneador sobre o tráfego na
cidade de São Paulo. Em 2020, por exemplo,
deverão estar sendo absorvidos, no total,
cerca de 123 000 caminhões e 18 000 ônibus rodoviários que sairão da Grande São
Paulo e recorrerão ao Rodoanel em viagens
locais, ou seja, de um só trecho, regionais
(mais de um trecho), e de transposição. E
mais 585 000 automóveis, 18% dos quais
com origem/destino fora da metrópole.
O Trecho Sul do Rodoanel, que finalmente foi iniciado depois de longas batalhas jurídicas envolvendo aspectos ambientais, integrará as rodovias Bandeirantes, Anhangüera, Castello Branco e Raposo
Tavares e interligará a Anchieta-Imigrantes até a Régis Bittencourt. Seu principal
benefício será a ligação do Brasil Central
ao Porto de Santos, no litoral paulista. Será
importante elo econômico para a incorporação do Porto de Santos ao sistema de logística de transportes de todo o Estado de
São Paulo e do Brasil. Com 57 quilômetros
de extensão, o Trecho Sul tem início no trevo da Rodovia Régis Bittencourt – no entroncamento com o trecho Oeste –, passando pela Rodovia dos Imigrantes e Via
Anchieta até chegar ao município paulista de Mauá. O traçado acompanha as várzeas do Rio Embu-Mirim. Para assegurar a
preservação dessas áreas, as pistas foram
separadas para permitir a criação de dois
parques. Cruza a Represa de Guarapiranga
no seu ponto mais estreito, com uma travessia de apenas 90 metros, sem aproximar-se do Parque do Embu-Guaçu, locali-
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e pelo governo do Estado de São Paulo,
teve sua primeira etapa iniciada em janeiro de 1998 e finalizada em dezembro
do ano 2000, com o rebaixamento da calha no trecho de 16,5 quilômetros que vai
da Barragem Móvel até a Barragem Edgard de Souza, numa média de 2,5 metros
de aprofundamento. Segundo o Departamento de Águas e Energia Elétrica, DAEE –
que supervisionou a execução das obras –,
o desafio foi grande porque rebaixar o rio
para duplicar sua vazão foi um trabalho
realizado no meio de uma área densamente urbanizada, onde existem duas vias
marginais. Além disso, foi preciso construir
duas barragens de cabeceira e dar condições de escoamento das ondas de cheia do
Rio Cabuçu de Cima. O projeto tem a difícil missão de conseguir uma solução duradoura para o problema das inundações na
capital paulista, para a qual é fundamental que cesse de aumentar o caudal lançado no Tietê e seus afluentes – que há décadas cresce em virtude da constante impermeabilização do solo. A questão das
enchentes é extremamente complexa e
foi se agravando ao longo dos anos, justamente por causa do adensamento urbano
que suprime os poros por onde a terra embebe a água. Esse processo faz aumentar
a quantidade de águas pluviais que, não
mais podendo se infiltrar no solo, passam
a ser carreadas para a rede de afluentes
dos rios maiores. A isso se somam a descarga dos esgotos in natura e a acumulação de lixo nos fundos de vale, represando
as águas que se dirigem ao Rio Tietê.
Na primeira quinzena de outubro de
2002, o governo estadual paulista entregou o Trecho Oeste do Rodoanel Mario Covas. A obra interliga cinco das 10 grandes
rodovias que chegam à cidade de São Paulo. Fazem parte do trecho as rodovias Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Castello
Branco, Anhangüera, Bandeirantes e a Estrada Velha de Campinas. O trecho tem 32
quilômetros de extensão e levou quatro
anos para ser concluído. Essas rodovias absorvem cerca de 60% do tráfego de veículos que cruzam a Grande São Paulo e algo
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***
No final de outubro de 2002 foi entregue a Linha 5-Lilás do Metrô de São
Paulo com seis estações entre Capão
Redondo e Largo Treze, ao longo de 9,4
quilômetros de extensão. No horário de
pico, a linha transporta de 22 000 passageiros/dia. Em etapa ainda em construção, a Linha 5-Lilás terá um trecho de
mais 11,5 quilômetros, com 10 estações
entre o Largo Treze e a Chácara Klabin,
passando pela Estação Santa Cruz (Linha 1-Azul). Serão 20,9 quilômetros no
total. Uma vez concluída, a previsão é
de que a Linha 5-Lilás terá capacidade
para transportar aproximadamente 1
milhão de usuários/dia. E o percurso
entre as regiões do Capão Redondo e da
Vila Mariana, que hoje leva 90 minutos,
será feito em meia hora.
Atualmente, o Metrô tem quatro linhas em operação comercial ao longo de
60,5 quilômetros de extensão: a Linha 1Azul, a Linha 2-Verde, a Linha 3-Vermelha e
a Linha 5-Lilás, que percorrem 54 estações
de norte a sul, leste a oeste, interligado
a 23 estações de ônibus, seis estações de
trem e três terminais rodoviários. O Metrô conta com 702 carros na frota (são 117
trens com seis carros cada) e transporta
diariamente cerca de 2,8 milhões de passageiros. A Linha 3-Vermelha foi inaugurada em 1988 e tem 18 estações, da Barra
Funda até Corinthians-Itaquera, e transporta cerca de 60 000 passageiros/hora/
pico. Já a Linha 1-Azul, como o próprio número classifica, foi a pioneira. Inaugurada
em 1974, tem 23 estações, do Jabaquara
ao Tucuruvi, e transporta mais de 30 000
passageiros/hora/pico.
A Linha 2-Verde ganhou mais duas
estações em 2006, Chácara Klabin e Imigrantes, e atualmente opera entre as estações Imigrantes e Vila Madalena, com

uma extensão de 12,5 quilômetros. Até o
final do ano, a Estação Alto do Ipiranga
será inaugurada, totalizando 13,4 quilômetros de Metrô somente nesta linha. A
implantação das três estações (Chácara
Klabin, Imigrantes e Alto do Ipiranga) faz
parte das obras de prolongamento da Linha 2-Verde, executadas em duas etapas. A segunda etapa, que está em fase
de estudo, abrange um trecho de 3,4 quilômetros e acrescentará à linha as estações Sacomã e Tamanduateí. Futuramente a Linha 2-Verde seguirá até a Vila
Prudente. Para a construção da primeira fase do novo trecho, o Estado investiu
739,3 milhões de reais.
A Linha 4-Amarela terá 12,8 quilômetros de extensão, totalmente em
subterrâneo, e 11 estações. Sua construção será dividida em duas etapas.
A primeira fase abrange a construção
dos 12,8 quilômetros de túneis e seis estações: Butantã, Pinheiros, Faria Lima,
Paulista, República e Luz, além do pátio
de manobras e manutenção dos trens
em Vila Sônia. Na segunda fase do projeto, com participação da iniciativa privada, serão concluídas e inauguradas
as estações intermediárias Fradique
Coutinho, Oscar Freire e Higienópolis,
cuja estrutura foi executada na etapa
anterior, e serão construídas e inauguradas duas novas estações: Morumbi e Vila Sônia. Esta linha ligará o bairro da Luz à Vila Sônia, na Zona Oeste,
passando pela Praça da República, região da Consolação, Avenida Rebouças,
e os bairros de Pinheiros, Butantã e Morumbi. A Linha 4-Amarela estará interligada a toda rede de transporte metroferroviário, com conexão com inúmeras linhas intermunicipais de ônibus
da região metropolitana. Orçadas em
2,7 bilhões de reais, as obras da Linha 4Amarela contam com recursos diretos
do governo do Estado de São Paulo e financiamento parcial do Banco Mundial
(Bird) e Japan Bank for International
Cooperation (Jbic). Quando estiver funcionando, essa linha deverá transportar

900 000 usuários/dia. A Linha 4-Amarela terá uma função altamente estratégica na integração e funcionamento
dos transportes públicos metropolitanos, uma vez que a própria concepção
de seu traçado tem como diretriz a busca da melhor articulação possível com
as redes metroviária e ferroviária existentes. E por meio da integração com
o sistema interligado de ônibus municipais e com o sistema intermunicipal,
seu espaço de influência passará a ter
uma abrangência metropolitana muito
maior do que qualquer outra linha anterior. Dentro de sua área de influência
residem 79% das pessoas pobres da região metropolitana.
No dia 27 de outubro de 2002, em segundo turno, foi reeleito para o governo
paulista, Geraldo Alckmin, do PSDB. Alck-

min nasceu em Pindamonhangaba em 7
de novembro de 1952 e foi prefeito da cidade aos 23 anos. Sua carreira política
teve início em 1972, com 19 anos, quando,
no primeiro ano da Faculdade de Medicina, filiou-se ao antigo MDB. Foi o vereador
mais votado da cidade, tendo chegado à
presidência da Câmara. Em 1976 foi eleito prefeito e exerceu o mandato de seis
anos. Em 1982, elegeu-se deputado estadual. Em 1998, com a licença do governador Mario Covas para disputar a reeleição,
assumiu interinamente o governo paulista. Em outubro do mesmo ano foi reeleito vice-governador, juntamente com o
governador Covas. Em 2002, reeleito governador, Alckmin não apresentou plano
de governo. Naquele ano o hoje candidato à presidência da República pelo PSDB
(segundo turno a ser realizado em 29 de

outubro de 2006) se comprometeu a dar
continuidade às propostas apresentadas
por Mario Covas, do qual era vice-governador. Ao final de seu governo sua avaliação alcançou índices muito bons, com
resultados bastante positivos no que diz
respeito a investimentos.
Ao mesmo tempo, também em 27 de
outubro de 2002 (em segundo turno) era
eleito presidente da República Luiz Inácio
Lula da Silva, do PT. O governo Lula iniciou
seu mandato prometendo grandes mudanças no cenário brasileiro – conforme
o discurso inaugural do presidente Lula,
em 1.º de janeiro de 2003. Às vésperas do
segundo turno das eleições 2006 (em
disputa com o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB), porém, vale um balanço
do governo Lula. Optamos por compulsar um recente estudo do doutor em Ci-
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zado mais ao sul e a 12 quilômetros da captação de água da Sabesp. Passa pelo
reservatório da Billings, através de
duas pontes: uma no braço do Bororé e outra no corpo principal.
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e 2005, desconsiderando-se o pagamento de juros, as despesas do governo cresceram a uma média de 18,3% ao ano, saltando de 15,85% do PIB para mais de 18%
em 2005. Nos 10 anos que vão de 1995
a 2005, as despesas do governo federal
cresceram 77% acima da inflação: em
média, houve uma expansão real anual
de 5,8%, bem maior do que o crescimento do PIB, que foi de 2,5%. Nos três anos
do governo Lula, a média de aumento de
gastos públicos correntes foi de 6,23%
acima da inflação. A despeito de tentativas generosas de aumento real do salário mínimo, não se pode esquecer que
esse tipo de medida, ademais de possuir
um viés regressivo – ao beneficiar antes
os mais velhos do que os jovens – também provoca novas despesas, gerando,
portanto, aumento do déficit público.
Ao mesmo tempo em que as despesas correntes cresceram, os investimentos produtivos diminuíram significativamente no governo Lula, sobretudo aqueles a cargo do setor público (basicamente
em infra-estrutura, saúde e educação).
Os investimentos públicos nos 10 anos
que vão de 1995 a 2005 caíram de 0,6%
para 0,5% do PIB, depois de ter alcançado,
0,9%, 1,2% e 0,8% do PIB em 2000-2002.
Existem indicadores de que eles podem
estar diminuindo ainda mais na presente
fase (de 2005 para a frente). Esse dado é
extremamente preocupante, na medida
em que a falta de investimentos públicos
nessas áreas impacta negativamente as
possibilidades de crescimento para já e
futuro próximo.
Neste pequeno balanço qualitativo do governo Lula, devem ser excluídos os inúmeros problemas surgidos
em 2005 e 2006 nas frentes parlamentar e partidária, em torno do chamado
problema do “mensalão” e do “dossiêgate”. Uma avaliação poderia apontar
um julgamento amplamente negativo,
mas qualquer análise nessa área pode
ser considerada como subjetiva ou precipitada, uma vez que ainda não foram
concluídos vários processos de investi-

gação e de responsabilização, em curso
nos planos do Judiciário e do Congresso, que podem resultar em penalização
criminal e política dos envolvidos. Cabe
destacar, no entanto, elementos amplamente reportados na imprensa, relativos ao loteamento de cargos públicos
segundo critérios mais políticos e partidários do que de mérito e de capacitação funcional, do que resultou a intrusão partidária na administração pública, à desestruturação do quadro partidário no Congresso – com intensa troca
de titulares de mandatos parlamentares entre algumas legendas, aparentemente por estímulo do partido dominante –, assim como a percepção de um
aumento em práticas corruptas registradas concretamente no Congresso e
em alguns setores da administração.
Pelos lados do IE, em 2005, durante
gestão do presidente Eduardo Ferreira
Lafraia, foi aprovada uma nova estrutura para as atividades técnicas. Um dos
principais objetivos da nova estrutura foi facilitar a criação de Divisões Técnicas, com mais objetividade e eficiência, abrindo oportunidades a qualquer
associado de participar das atividades
técnicas, desenvolvendo e aprimorando
sua capacidade empreendedora, a liderança e o trabalho cooperativo. A transformação consistiu, primeiramente, em
criar os Departamentos Técnicos, um
para cada formação profissional. Passaram a ser 10 Departamentos, sendo oito
de engenharia, um de arquitetura e um
de tecnologia e ciências exatas. Os oito
de engenharia são enumerados conforme o registro do Crea: engenheiro civil,
químico, mecânico, metalúrgico, de minas e geologia, agrimensor, agrônomos
etc. Na engenharia de produção ficaram um departamento de arquitetura e
um departamento de tecnologia e ciências exatas. É o Instituto mostrando que
mantém, aos 90 anos, a clara consciência de que é preciso mudar sempre para
acompanhar a evolução da engenharia e
da sociedade brasileira.
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ências Sociais e diplomata Paulo Roberto de Almeida, que atualmente é professor do Mestrado em Direito no Centro Universitário de Brasília (Uniceub)
e professor orientador do Mestrado em
Diplomacia do Instituto Rio Branco do
Ministério das Relações Exteriores.
Segundo trechos do levantamento
do professor Almeida (que passamos a
adaptar sem o uso de aspas), o que se
pode depreender do quadro de dados
oficiais (e algumas estimativas) são três
realidades nítidas: a economia brasileira vem conhecendo taxas de crescimento bastante modestas nos últimos anos,
inferiores às médias históricas conhecidas em fases precedentes; uma contínua (e preocupante) deterioração da situação fiscal, ainda que o superávit primário tenha podido conter os níveis dos
déficits nominais; a situação das contas externas, felizmente, conheceu uma
melhoria sensível ao longo dos últimos
três anos, a ponto de se poder dizer que
o Brasil rompeu, finalmente, com a sua
famosa “vulnerabilidade externa”.
No plano da política econômica, justamente, o governo Lula conseguiu manter um padrão de comportamento cauteloso, que seguiu, basicamente, o estilo
e o conteúdo herdados do governo anterior (de Fernando Henrique Cardoso)
feitos de busca de estabilidade no plano monetário – com concessão de autonomia de fato à autoridade monetária –,
manutenção da responsabilidade fiscal,
preservação das políticas de metas de
inflação e de superávit primário, adesão
plena ao regime de flutuação cambial e
um bom diálogo com entidades financeiras internacionais, multilaterais ou
privadas. Esse aspecto merece ser enfatizado, ainda que seja o que mais críticas despertou na base de apoio do partido no governo por, justamente, discrepar das propostas de política econômica
por ela preconizadas.
No plano mais geral das contas públicas, as despesas do governo Lula vêm
crescendo de modo contínuo: entre 1999
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