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“Nós, homens públicos, temos
que saber escolher as obras para
serem edificadas a favor do povo.
Mas quem sabe fazê-las são vocês
engenheiros. Sem Engenharia não
fazemos nada!”
Juscelino Kubitschek de Oliveira
Presidente do Brasil entre 1956-1961

O Dia do Engenheiro é comemorado no Brasil em 11 de
dezembro.
A data homenageia os profissionais da Engenharia, uma área
das ciências exatas que abrange vários subtipos, de acordo com
as suas especialidades (engenharia civil, engenharia agrônoma –
ou agronomia, engenharia da computação, engenharia elétrica,
engenharia química, etc).
O Dia do Engenheiro surgiu a partir do Decreto nº 23.569, de 11
de dezembro de 1933, que regulamenta e oficializa as profissões
de Engenheiro, Arquiteto e Agrimensor no Brasil.
Além disso, o Decreto, editado no governo de Getúlio Vargas,
criou o sistema Confea/Crea para fiscalizar e orientar o
exercício da profissão. O Crea – Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia atua em cada estado, e a nível
nacional está o Confea – Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia.
Por isso, o dia 11 de dezembro comemora o Dia do Engenheiro
e aniversário do Confea. Há ainda o Dia da Engenharia, que é
celebrado em 10 de abril no Brasil.

A história da profissão
Quando paramos para pensar que a engenharia está relacionada a
aplicar o conhecimento para a melhoria da qualidade de vida,
desenvolvendo ferramentas, equipamentos e objetos úteis,
podemos voltar aos tempos antigos, na época da invenção da roda,
da polia e da alavanca. Mas, nesse mesmo contexto, estão as
ferramentas muito antigas usadas pelos pré-históricos, como facas
feitas de pedras, lanças e outros objetos. Ou seja, os “engenheiros” já
estavam lá...
Os engenheiros (ou seus
precursores...)
estavam
presentes nas populações
antigas quando pensamos
na
construção
das
pirâmides do Egito, nos
aquedutos
romanos,
na
monumental
cidade
de
Machu
Picchu,
no
mecanismo de Antikythera,
nas
invenções
de
Arquimedes,
nas catapultas,
catapultas,etc. Conceitos teóricos também estavam
Arquimedes, nas
etc.
Conceitos
teóricos
sendo
desenvolvidos,
como base matemática e física indispensável à
também estavam
sendo
Engenharia,
como o bom
e velho teorema de Pitágoras.
desenvolvidos, como base
Acredita-se
matemática quee o física
primeiro
engenheiro
indispensável
à Engenharia,
civil
como foi
o Imhotep,
bom e velho
funcionário
do faraó
teorema de Pitágoras.
egípcio Djoser, que
projetou e construiu a
pirâmide de Djoser
para sepultamento do
próprio
soberano.
próprio soberano. Isso aconteceu entre 2630 - 2611 a. C. Vale
Isso aconteceu entre
destacar que Imhotep também foi considerado o primeiro
2630 - 2611 a. C. Vale
arquiteto da história antiga.
destacar que Imhotep
também
foi
considerado
o
Machu Picchu, obra de engenharia da antiguidade - viagemeturismo

Imhotep e a Pirâmide de Djoser - historiazine

A palavra “engenheiro” só começou a ser usada no
século XI, derivada do latim “ingenium”, que significa
invenção. Da origem latina derivou-se diretamente o
termo português "engenho". Com a adição do sufixo
"eiro", que designa o indivíduo de uma profissão,
chegou-se à palavra "engenheiro". Em outras línguas a
palavra para designar o profissional de engenharia
tem a mesma origem: "ingénieur", em francês,
"engineer", em inglês, "ingenieur", em alemão,
"ingeniero", em espanhol, ingegnere, em italiano.
Ela era usada para definir alguém que criava artefatos
práticos, que pudessem melhorar a vida das pessoas.
Leonardo da Vinci, por exemplo, tinha o título de
Ingegnere Generale, devido a suas engenhosas ideias”.

Leonardo da Vinci, "engenheiro" florentino - cartacapital

Da antiguidade à modernidade
A engenharia moderna surgiu em meio à revolução científica, com a obra de
Galileu Galilei, que buscava explicações sistemáticas e adotava uma
abordagem científica para problemas práticos. Foi o início da análise
estruturada, da representação matemática e do projeto de estruturas de
construção.
A
primeira
fase
da
engenharia terminou com
a Primeira Revolução
Industrial,
quando
as
máquinas começaram a
substituir a mão de obra
humana e o motor a
vapor foi aperfeiçoado.
Os
então
chamados
“artesãos”
eram
os
responsáveis
pelo
responsáveis pelo desenvolvimento
dessas máquinas.
desenvolvimento dessas
máquinas.
Enquanto isso, os franceses aprimoraram a Engenharia Civil com foco na
matemática e impulsionaram o ensino da engenharia com grande apoio do
governo. Por outro lado, os britânicos estavam focados na Engenharia
Mecânica. Nesse contexto, o ensinamento técnico da engenharia passou a
ser educação universitária.
Galileu Galilei, astrônomo, matemático, físico, engenheiro e filósofo italiano do final do século XVI - cartacapital

Nos Estados Unidos, a
Engenharia começou a
ser ensinada em 1817 na
United States Military
Academy, e em 1825 no
Rensselaer
Polytechnic
Institute, localizado em
Troy, no estado de Nova
Iorque. O ensino tinha
por base uma sólida
formação matemática e
formação matemática e científica, mas envolvia também áreas sociais e
científica, mas envolvia
humanas, para que o aluno tivesse consciência de como a Engenharia
também áreas sociais e
afeta o mundo ao seu redor.
humanas, para que o
aluno tivesse consciência
A revolução industrial marca o desenvolvimento das engenharias - wikipedia creative commons

Consolidação da Engenharia e
surgimento de novas
especialidades
Os engenheiros militares construíam fortes, catapultas, canhões,
etc.; os civis construíam pontes, aquedutos, edifícios, portos; os
mecânicos estavam focados em construir máquinas e motores.
Com a Segunda Revolução Industrial, surgiram as engenharias
elétrica, química, de telecomunicações, de alimentos, aviação,
produção em massa, etc.
Com a era da informação, novas engenharias ganharam espaço,
como a eletrônica, aeroespacial, de computação, de software,
controle e automação, dentre outras. Diante da preocupação com
a preservação dos recursos naturais e com a “saúde” do próprio
planeta, as engenharias voltadas para a sustentabilidade, como
ambiental e florestal, também conquistaram seu espaço. A
necessidade de profissionais especializados também no controle e
administração dos processos de produção tem gerado ainda novas
segmentações - como as engenharias de produção, de qualidade e
de controle.

Henry Ford, um engenheiro mecânico que
revolucionou a produção automobilística
Henry Ford (Condado de Wayne, 30 de
julho de 1863 - Dearborn, 7 de abril de 1947)
foi um empreendedor e engenheiro
mecânico estadunidense, fundador da Ford
Motor Company, autor dos livros “Minha
filosofia de indústria” e “Minha vida e minha
obra”, e o primeiro empresário a aplicar a
montagem em série de forma a produzir
automóveis em massa em menos tempo e a
um menor custo. A introdução de seu
modelo Ford T revolucionou os transportes
e a indústria dos Estados Unidos. Ford foi
um inventor prolífico e registrou 161
patentes nos Estados Unidos. Como único
dono da Ford Company, ele se tornou um
dos homens mais ricos e conhecidos do
mundo. No dia 16 de junho de 1903, dia da
mundo. No dia 16 de junho de fundação
1903, diadadaFord
fundação
Ford Motor
MotordaCompany,
foi
Company, foi investido um capital de US$ 150.000 (em valores da época),
investido um capital de US$ 150.000 (em
de 12 sócios, sendo que US$ 28.000 foram investidos pelo próprio Ford,
valores da época), de 12 sócios, sendo que
então com 40 anos.
US$ 28.000 foram investidos pelo próprio
Ford, então com 40 anos.
A ele é atribuído o "fordismo", isto é, a produção em grande quantidade de
automóveis a baixo custo por meio da utilização do artifício conhecido
como "linha de montagem", que permitia fabricar um carro a cada 98
minutos.
A ele é atribuído o "fordismo", isto é, a
produção em grande quantidade de
automóveis a baixo custo por meio da
utilização do artifício conhecido como "linha
de montagem", que permitia fabricar um
carro a cada 98 minutos.

Henry Ford - Biblioteca do Congresso Americano - wikipedia creative commons

Primeira linha de produção automobilística nos Estados Unidos, 1903, por Henry Ford - wikipedia creative commons

A Engenharia no Brasil
A história da engenharia no Brasil (considerando-se sua especialidade
mais antiga, a civil) começa em 1549, com a fundação do Governo Geral e
da Cidade de Salvador por Tomé de Souza; as construções anteriores são
muito precárias e com pouca informação. O primeiro Governador Geral
trouxe consigo um grupo de profissionais construtores sob a ordem do
Rei D. João III para que fizessem uma “fortaleza de pedra e cal e uma
cidade grande e forte... como melhor puder ser”. Com Tomé de Souza
vieram Luiz Dias, “mestre das obras da fortaleza”, Diogo Peres, “mestre
pedreiro”, e Pedro Gois, “mestre pedreiro-arquiteto”, e mais pedreiros,
carpinteiros e artífices. Luiz Dias voltou para Portugal em 1551; seu
sucessor foi Pedro de Carvalhais, nomeado “mestre de obras de Salvador”,
em julho de 1552. Segundo o historiador e arquiteto Sylvio de
Vasconcellos, a Casa Forte e os muros de defesa construídos por
Caramuru, na Bahia, em taipa de pilão, tenham sido talvez as primeiras
construções duradouras feitas no Brasil.
A engenharia fixou-se no
Brasil
através
das
atividades
de
duas
categorias de profissionais:
os oficiais-engenheiros e os
então chamados “mestres
de risco”, construtores de
edificações
civis
e
religiosas, graças aos quais
os brasileiros de então
tiveram teto, repartições e
templos.
Quanto
aos
oficiais-engenheiros
oficiais-engenheiros do do
período colonial, o General Aurélio Lyra
período
o General
Tavares colonial,
indica que
a missão desses profissionais abrangia as seguintes
Aurélio
Lyra
Tavares
funções: obras de defesa, sobretudo no litoral, contra os ataques de
indica
a missão
dessese, ao longo das fronteiras, acompanhando e
outras que
nações
e de piratas
profissionais
consolidando aabrangia
expansão as
territorial nacional; demarcação de fronteiras,
seguintes
funções:
obras dee topográficos, mapeamento e levantamento
levantamentos
geográficos
defesa,
sobretudo
nocivis e religiosas, estradas e serviços públicos.
de itinerários;
construções
litoral, contra os ataques de
outras nações e de piratas
e, ao longo das fronteiras,
As construções do Brasil colonial seguiam os padrões da arquitetura barroca portuguesa - Bahia Turismo

Os Arcos da Lapa, de 1723, obra de engenharia e arquitetura, eram um aqueduto que abastecia parte da cidade do Rio de Janeiro - wikipedia creative commons

Os mestres de risco, que foram os responsáveis pela maioria das
construções até o Século XIX, eram os artífices legalmente licenciados
para projetar e construir, cujos conhecimentos haviam sido adquiridos
diretamente de outro “mestre”, como aprendizes, e cuja capacidade
profissional tinha de ser comprovada por exames minuciosamente
descritos no Regimento dos Oficiais Mecânicos – compilado pelo
“licenciado” Duarte Leão em 1572 – que regulamentou as Corporações
de Ofícios em Portugal e suas colônias. Essa legislação prevaleceu no
Brasil por mais de 250 anos, tendo sido revogada pela Constituição do
Império, de 1824, que extinguiu as antigas “Corporações de Ofícios”, de
origem medieval.
O que causa espanto e admiração,
é que o “mestre de risco” projetava
e construía obras verdadeiramente
grandiosas, com as mais ousadas
disposições
arquitetônicas,
e
dotadas de tal equilíbrio, solidez e
estabilidade, que ainda aí estão a
desafiar os séculos”. São desses
profissionais quase todos os nossos
magníficos templos barrocos,
como também a primeira obra
templos barrocos, como também a primeira obra urbanística feita no
urbanística feita no BrasilBrasil-português, o Passeio Público, no Rio de Janeiro, de autoria do
o Passeio Público,
no
Mestre Valentim. Religiosos de diversasportuguês,
ordens realizaram
também
Riodede
Janeiro,
de conventos,
autoria do
muitos projetos e obras, principalmente
igrejas
e de
Mestre
de
como foi o caso do beneditino Frei Macário
deValentim.
São João,Religiosos
construtor,
entre outros, do Mosteiro de São diversas
Bento, daordens
Santa realizaram
Casa de
também
muitos de
projetos
obras,
Misericórdia e do Convento de Santa Teresa
(Museu
Arte e
Sacra),
principalmente de igrejas e de
todos em Salvador.
conventos, como foi o caso do
beneditino Frei Macário de São
João, construtor, entre outros, do
Mosteiro de São Bento, da Santa
Casa de Misericórdia e do

O Mosteiro de São Bento, em Salvador, uma das primeiras obras construídas no Brasil de forma planejada - wikipedia creative commons

Por volta de 1630, Pedro Roiz, “homem do mar”, que “entendia do
rumo da agulha”, foi contratado pela Câmara Municipal de São
Paulo para corrigir alinhamentos de ruas; por esse motivo, foi
considerado como o “Patriarca da classe dos engenheiros em terra
paulistana”.
Ainda em São Paulo, em
1764, não havia “arquiteto
nem engenheiro” que
quisesse se responsabilizar
pela construção da torre
da Igreja Matriz da Sé,
tendo
sido
a
obra
entregue a um escravo
conhecido por Tebas. É
interessante notar que no
período
colonial
foi
grande a quantidade de
engenheiros
brasileiros,
enviados
estudar nanaEuropa. Desses, muitos se destacaram, como o
enviados aa estudar
Europa. Desses,
muitos
se
paulista
Francisco
de Lacerda
e Almeida, o baiano José Antônio Caldas e
destacaram,
como
o
o mineiro Antônio Pires da Silva Pontes. Alguns engenheiros que
paulista
Francisco
de tiveram o título de engenheiro-mor do Brasil
atuaram no
Brasil-Colônia
Lacerda
e Almeida,
o como foi o caso do conhecido Engenheiro
(ou do Estado
do Brasil),
baiano
Antônio
FranciscoJosé
de Frias
de Mesquita, nomeado em 1603. Durante algum
Caldas
e
o
mineiro
tempo, foi o único engenheiro existente no Brasil.
Antônio Pires da Silva
Pontes.
Alguns
Durante todo o período colonial,
engenheiros que atuaram
a maioria das casas particulares
no Brasil-Colônia tiveram
era feita artesanalmente, sem
o título de engenheironenhum plano formal, às vezes
mor do Brasil (ou do
pelo próprio morador ou seus
Estado do Brasil), como
vizinhos e amigos, situação,
foi o caso do conhecido
aliás, que ainda prevalece
Engenheiro Francisco de
atualmente, entre as populações
Frias
de
Mesquita,
de baixa renda, tanto nas cidades
nomeado
em
1603.
como nos campos.
Durante algum tempo, foi
Largo da Sé na década de 1880, Marc Ferrez - wikipedia creative commons

o
único
engenheiro
existente no Brasil.

O Forte dos Reis Magos, em Natal-RN, de 1628, projetado e construído pelo Engenheiro Francisco Frias de Mesquita - wikipedia creative commons

O primeiro curso de Engenharia no Brasil foi instituído por meio da
Academia Real Militar, criada por carta de lei de 4 de dezembro de
1810. Tinha por objetivo ministrar na colônia um “curso completo de
ciências matemáticas, de ciências de observações, quais a física,
química,
mineralogia,
metalurgia
e
história
natural
que
compreenderá o reino vegetal e animal, e das ciências militares em
toda a sua extensão, tanto de tática como de fortificação e artilharia”.
Na Academia Real Militar deveriam ser formados oficiais de artilharia
e engenharia, bem como oficiais engenheiros geógrafos e topógrafos,
que estivessem habilitados “aos estudos militares e práticos que
formam a ciência militar”, capazes de dirigir trabalhos “de minas, de
caminhos, portos, canais, pontes, fontes e calçadas”.
O primeiro passo para a
regulamentação
da
profissão de “engenheiro”
no Brasil foi dado por
determinação de D. Pedro
I, com a Lei de 28 de
agosto
de
1828,
que
estabeleceu
as
“regras
para a construcção das
obras
publicas,
que
tiverem por objecto a navegação de rios, abertura
de canaes,
edificação
tiverem
por objecto
a
de estradas, pontes, calçadas ou aqueductos”.navegação
de
rios,
abertura
de
canaes,
O engenheiro francês Claude-Henri Gorceix,
trazido de
ao Brasil
por
edificação
estradas,
Dom Pedro II em 1874, teve papel fundamental
no desenvolvimento
pontes,
calçadas
ou
da Engenharia Civil no país (veja detalhes mais adiante).
aqueductos”.

A Academia Real Militar, no Rio de Janeiro - clubedeengenharia

Para saber mais :
Conheça os 34 tipos de engenharia que existem
Os 8 mais influentes engenheiros civis de toda história
Quais são os maiores feitos da engenharia brasileira?
Mulheres conquistam cada vez mais seu espaço na Engenharia
Mulheres na Engenharia: uma história de luta, desafios e superação
7 Museus de Tecnologia para visitar virtualmente

Elmina Wilson, a primeira mulher
engenheira civil registrada pela História
Nascida em 29 de setembro de
1870, Elmina Wilson foi a
primeira mulher a graduar-se
em Engenharia Civil. Além de
primeira aluna também se
tornou a primeira professora de
engenharia da Universidade do
Estado do Iowa, nos EUA.

Elmina Wilson, primeira engenheira civil registrada pela História - wikipedia creative commons

Sua formação acadêmica inclui ainda
cursos de engenharia avançada na
Universidade de Cornell e também no
Massachusetts Institute of Technology
(MIT). Ao longo de sua carreira,
trabalhou
em
diversas
grandes
companhias e, entre suas históricas
marcas, está a participação na equipe
da construção do Flatiron Building,
icônico edifício de Manhattan/Nova
Iorque. Ao mesmo tempo, foi
responsável pelo design do Met Life
Tower, que já foi o prédio mais alto
do
mundo.
Elmina
também
empreendeu esforços na defesa dos
direitos
das
mulheres,
como
presidente da Woman Suffrage Club.

Edifício Flatiron Building, em Nova Iorque, cuja construção teve a participação de Elmina Wilson - wikipedia creative commons

Curiosidade...
A construção da famosa Ponte do Brooklyn, em Nova Iorque,
também contou a participação incrível de uma mulher - Emily
Warren Roebling, que liderou a equipe de projetistas e executores
após os dois engenheiros principais – seu sogro e seu marido –
ficarem impossibilitados de prosseguir com os trabalhos: o
primeiro falecera de tétano após ter o pé esfacelado na própria
obra, e o segundo ficara paralisado após uma série de mergulhos
para estudar a localização das caixas de sustentação da ponte
(padeceu de “síndrome da descompressão”, quando um
mergulhador retorna muito rapidamente à superfície).

Emily Roebling, engenheira-chefe na construção da Ponte do Brooklyn - Brooklyn Heights Association

De início, o marido
ensinou-lhe matemática,
cálculo e resistência de
materiais, mas Emily
sabia quais eram as suas
limitações
e
era
imprescindível estudar
muito mais. Assim, foi
aprovada nas provas de
ingresso
na
escola
A Ponte do Brooklyn, em NY - iloveny
superior
Georgetown
superior Georgetown Visitation Convent, onde seguiu um
Visitation Convent, onde
rigoroso programa de estudos, com disciplinas de álgebra,
seguiu
um
rigoroso
geometria, botânica, química e geologia. Depois da árdua etapa
programa de estudos,
de estudos, Emily Roebling pôde negociar acordos com as
com
disciplinas
de
diversas empresas, acompanhar e orientar a construção da
álgebra,
geometria,
ponte, sendo considerada sua “engenheira-chefe”.
botânica,
química
e
geologia.
Depois
da
árdua etapa de estudos,

No Brasil..
Nosso país registra muitos nomes notáveis na área da Engenharia Civil.
Conheça alguns deles:

Claude-Henri Gorceix
Apesar de ter nascido na França em
1842, Claude-Henri Gorceix teve
papel fundamental na história da
engenharia brasileira. Graduado pela
Escola Normal Superior de Paris, foi
um grande estudioso das áreas de
Geologia e Mineralogia. Em 1874,
Gorceix foi convidado por D. Pedro II
para vir ao Brasil e auxiliar na
formação de engenheiros do país.
Devido ao baixo nível dos estudos
científicos nacionais, Gorceix optou
O Engenheiro Claude-Henri Gorceix - wikipedia creative commons
por fundar uma escola para formar os
ao
engenheiros necessários ao engenheiros
desenvolvimentonecessários
de nossa recente
desenvolvimento de nossa recente
nação em um curto período de tempo. No ano de 1876, na cidade
nação em um curto período de
de Ouro Preto (MG), é fundada a Escola de Minas - que funciona
tempo. No ano de 1876, na cidade de
ainda hoje e é considerada Ouro
uma Preto
das faculdades
de engenharia
(MG), é fundada
a Escola
mais antigas do país.
de Minas - que funciona ainda hoje e
é considerada uma das faculdades de
engenharia mais antigas do país.

Francisco Prestes Maia

Formado em Engenharia Civil pela
Escola Politécnica da USP, Francisco
Prestes Maia foi um importante
prefeito e planejador da cidade de São
Paulo. Foi responsável pela consolidação
da profissão de urbanista no Brasil.
Na década de 1930, ele apresentou o
Plano de Avenidas de São Paulo, um
Francisco Prestes Maia - SP em foco
importante documento urbanístico que
definiu os padrões para a expansão da
definiu os padrões para a expansão da capital paulista. Durante sua gestão
capital paulista. Durante sua gestão
como prefeito, o engenheiro conseguiu aplicar parte desse plano, sendo
como prefeito, o engenheiro conseguiu
responsável pela construção das avenidas Vinte e Três de Maio, Nove de
aplicar parte desse plano, sendo
Julho e Radial Norte - mais tarde renomeada para Prestes Maia.
responsável
pela
construção
das
avenidas Vinte e Três de Maio, Nove de

Joaquim Maria Moreira Cardozo e José Carlos Sussekind
Estes dois engenheiros
foram, nada mais nada
menos, que responsáveis
pelos cálculos estruturais
de muitas das obras do
gênio Oscar Niemeyer.
Cardozo, especialista em
cálculo estrutural, antes
de ser desafiado pelo
Joaquim Cardozo - archdaily
projeto de Brasília, em
parceria com Niemeyer,
parceria com Niemeyer, foi autor dos cálculos para a construção de
foi autor dos cálculos
outro marco da arquitetura brasileira: o Conjunto Arquitetônico da
para a construção de
Pampulha, em Belo Horizonte.
outro
marco
da
arquitetura brasileira: o
Já a parceria de Sussekind com NiemayerConjunto
começou Arquitetônico
na década de
1970, após a morte de Joaquim Cardozo, eda
durou
até o falecimento
Pampulha,
em Belo
do importante arquiteto.
Horizonte.

José Carlos Sussekind trabalhou com Oscar Niemeyer até a morte do arquiteto - UFJF

Já
a
parceria
de
Graduado
pela
PUC-RJ em
Sussekind
com
Engenharia
Estrutural,
Sussekind
teve
papel
Niemayer começou
na
fundamental
no
ensino
década de 1970, apósdo
a
cálculo
estrutural
no
Brasil,
morte
de
Joaquim
sendo o autor de cinco
Cardozo, e durou até o
livros didáticos sobre o
falecimento
do
assunto.
Além
disso,
importante
lecionou
na arquiteto.
PUC-RJ e no
Instituto
Militar
de
Engenharia (IME).

Sussekind e Niemeyer supervisionam as obras do sambódromo do Rio, construído entre 1983 e 1987 - archdaily

Edmundo Régis Bittencourt
Edmundo Régis Bittencourt
foi um engenheiro civil de
importante
papel
no
desenvolvimento
das
rodovias brasileiras. Presidiu o
Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem (DNER)
- órgão que mais tarde
originou o Departamento
O Engenheiro Régis Bittencourt - Zenith - Arquivo de História da Ciência
Nacional de Infraestrutura de
Transportes
(DNIT)
e a
Transportes (DNIT) e a Agência Nacional
de Transportes
Terrestres
Agência
Nacional
de
(ANTT).
Transportes
Terrestres
(ANTT).
Devido a sua importância para o desenvolvimento
rodoviário
brasileiro, várias obras civis receberam o seu nome. A homenagem
a da
suaRodovia
importância
mais famosa é o trecho entre São PauloDevido
e Curitiba
BR116, denominada Rodovia Régis Bittencourt.
para
o
desenvolvimento
rodoviário brasileiro, várias
obras civis receberam o seu
nome. A homenagem mais
famosa é o trecho entre
São
?
Paulo e Curitiba da Rodovia
BR-116, denominada Rodovia
Em março de 1917 formava-se na Escola
Polythecnica
Régis
Bittencourt. do Rio de
Janeiro – hoje Escola Politécnica da UFRJ – a primeira mulher
engenheira civil do Brasil. Foi Edwiges Maria Becker Hom’meil.
Há pouca informação disponível sobre Edwiges, mas é
interessante notar que a formatura dela tenha acontecido mais de
100 anos depois do primeiro curso de engenharia criado no
Brasil, em 1810.

E a primeira Engenheira do Brasil

E a primeira Engenheira do Paraná?
Enedina Alves Marques (Curitiba,
13 de janeiro de 1913 - 20 de
agosto de 1981) formou-se em
Engenharia Civil em 1945 pela
Universidade Federal do Paraná,
entrando para a história como a
primeira mulher a se formar em
engenharia no estado e a
primeira engenheira negra do
Brasil!
Era filha de Paulo Marques e
Virgília Alves Marques, que
chegaram
a Curitiba
nos anos
chegaram a Curitiba nos anos 1910.
A família
teria se radicado
no
bairro Ahú ou no Portão, bairro1910.
ondeADona
Duca,
como
mãe de
família
teria
se aradicado
Enedina era chamada, ganhava ano
vidabairro
como lavadeira.
de
Ahú ou Na
nodécada
Portão,
1920, Dona Duca foi trabalhar para
a família
do delegado
bairro
onde Dona
Duca, e major
Domingos Nascimento Sobrinho. A casa da família, de madeira, com
varandas e lambrequins, foi desmontada e transferida para o Juvevê
e, hoje, abriga a sede regional do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional. Domingos, que tinha uma filha de mesma
idade, Isabel, mais conhecida como Bebeca, pagou a educação de
Enedina em colégios particulares, para que ela fizesse companhia a
sua filha.
Enedina Alves Marques, a primeira mulher graduada em engenharia no
Paraná e a primeira engenheira negra do Brasil - hypeness

A engenheira se formou ao lado de 32 colegas homens, muitos dos
quais passaram os anos de faculdade sem dirigir palavra a ela,
segundo depoimento deixado por um antigo colega.
Enedina se tornou auxiliar de engenharia na Secretaria de Estado de
Viação e Obras Públicas. Foi chefe de hidráulica, chefe da divisão de
estatísticas e do serviço de engenharia do Paraná na Secretaria de
Educação e Cultura do Estado. No ano seguinte, o governador
Moisés Lupion, concede transferência para o Departamento
Estadual de Águas e Energia Elétrica. Enedina trabalhou no Plano
Hidrelétrico do estado e atuou no aproveitamento das águas dos rios
Capivari, Cachoeira e Iguaçu. Para muitos, a Usina CapivariCachoeira (atualmente Usina Parigot de Souza) foi seu maior feito
como engenheira.

Apesar de vaidosa, Enedina usava macacão nas obras

“

da usina e levava uma arma na cintura, disparando
tiros para o alto para se fazer respeitar entre os homens
da construção!”
Dentre outras de suas obras, destacam-se o Colégio Estadual do
Paraná e a Casa do Estudante Universitário de Curitiba. Em 1962,
aposenta-se no governo do estado e recebeu o reconhecimento do
governador Ney Braga, que por decreto, admitiu os feitos da
engenheira e lhe garantiu proventos equivalentes ao salário de
um juiz.
Em 1988, uma rua da Vila
Oficinas,
no
bairro
Cajuru, foi batizada com o
seu nome e Enedina
recebeu uma inscrição no
Memorial
à
Mulher
Pioneira, local construído
pelas
‘Soroptimistas',
organização internacional
voltada
aos
direitos
Usina Capivari-Cachoeira, uma das obras de Enedina - Governo do Paraná
humanos,
da
qual
humanos, da qual participou. Em 2006, foi fundado o Instituto de
Em Em
2006,
foi
Mulheres Negras Enedina Alves Marques, participou.
em Maringá.
2018,
fundado
o Instituto de
placa em sua homenagem foi descerrada no
prédio administrativo
Mulheres Negras Enedina
do Setor de Tecnologia da UFPR.
Alves
Marques,
em
Maringá. Em 2018, placa
em sua homenagem foi
descerrada no prédio
administrativo do Setor
de Tecnologia da UFPR.

O descerramento da placa em homenagem a Enedina na UFPR - Marcos Solivan-Sucom-UFPR

Os Engenheiros da JFPR
A JFPR possui três servidores ocupantes de cargos especializados,
lotados no Núcleo de Apoio Operacional (NAO). São os Analistas
Judiciários Marcelo Guaringue, engenheiro civil e Supervisor da Seção
de Engenharia, Eduardo Tochetto, engenheiro civil e SupervisorAssistente do Setor de Projetos, e Werveson Jaques Rocha, engenheiro
elétrico e Supervisor-Assistente do Setor de Manutenção.
Vamos conhecer um pouco mais estes três colegas?

Marcelo Guaringue
Primeiro engenheiro civil do
quadro de servidores da Justiça
Federal, o curitibano Marcelo
Guaringue nasceu em 21/07/1966,
e é graduado pela Universidade
Estadual de Ponta Grossa.
O interesse pela engenharia civil
despertou logo cedo. “Desde 8 ou 9
anos de idade, vendo o meu primo
engenheiro, já tinha vontade de
cursar engenharia”, conta.
Marcelo ingressou na JFPR em 09/09/1999, e uma das obras mais
marcantes de sua carreira foi a reforma do Edifício Bagé (Fórum
Federal Ministro Milton Luiz Pereira, sede dos Juizados Especiais e
Turmas Recursais, no centro de Curitiba). “A obra foi um desafio, no
sentido de modernizar e proporcionar ambientes mais salutares para a
prática laboral, dentro das limitações impostas por um conceito antigo de
edificação”, explica.
Dentre as atribuições de Marcelo, que é Supervisor da Seção de
Engenharia da JFPR, estão a elaboração de projetos, laudos e
pareceres técnicos, apoio especializado em engenharia às Subseções e
demais setores da administração, e fiscalização de obras, dentre
outras.

Eduardo Tochetto
Graduado
em
Engenharia Civil pela
Universidade Federal
de
Santa
Catarina,
Eduardo
Tochetto
nasceu em 11/07/1986
em
Concórdia/SC.
Assumiu o cargo na
JFPR
no
dia
20/08/2010.
“Minha
colação
de
grau
aconteceu
numa foi
quartaaconteceu numa quarta-feira, e na segunda-feira
seguinte
meu
feira,
e
na
segunda-feira
primeiro dia na JFPR”, relembra. “Optei por cursar engenharia ao
meu primeiro
perceber que tinha maior afinidade com ciênciasseguinte
exatas”, foi
explica.
dia na JFPR”, relembra.
“Optei
por
cursar
Dentre suas atribuições na Instituição estão a adaptação dos
engenharia
ao
imóveis, sejam eles locados ou próprios, às necessidades da Justiça
perceber que tinha
Federal. “Sem dúvida, a reforma do novo edifício-sede da Subseção
maior afinidade com
Judiciária de Campo Mourão, a primeira que ficou sob minha
ciências
exatas”,
responsabilidade, foi meu projeto mais marcante”, avalia.
explica.
Eduardo explica que, apesar de ser uma atividade-meio, a Seção de
Engenharia, com o apoio da Direção do Núcleo de Apoio
Operacional e da Seção de Apoio e Logística, tenta sempre atuar de
forma a proporcionar as melhores condições de trabalho possíveis
aos magistrados e servidores da Justiça Federal do Paraná.
Afinal, todos precisam e desejam ambientes arejados, iluminados,
seguros e confortáveis para bem exercerem suas atribuições, não?
Uma curiosidade interessante é que Eduardo foi aprovado em
segundo lugar no concurso para engenheiro na Justiça Federal de
Santa Catarina, em 2014. Tendo sido convocado para assumir a
vaga na época, optou por permanecer em Curitiba.

Werveson Jaques Rocha
Nascido em 12/07/1972, em Belo
Horizonte/MG,
Werveson
graduou-se
em
2004
em
Engenharia Elétrica, com ênfase
em Eletrônica de Potência, pela
Universidade Federal de Minas
Gerais. Ingressou na JFPR em
12/04/2013.

HDD - Por que decidiu cursar
Engenharia?
Quando criança, eu tinha amigos
cujo pai era engenheiro em
eletrônica, professor da UFMG..
Eles com
moravam
numalegais
chácara
Eles moravam numa chácara grande,
muitas coisas
para
grande,
com
muitas
coisas
legais
crianças brincarem. O pai deles tinha uma torre de rádio amador e
para crianças brincarem.
falava com o mundo inteiro. Enquanto brincávamos ao redor, ouvia
aquelas vozes vindo daquela salinha em línguas estranhas. Achei
incrível que alguém pudesse conversar com o mundo daquela forma.
Isso nos longínquos anos 80, em que não havia nem telefone fixo
direito, imagina a sofisticação! Perguntei para esses meus amigos o
que o pai deles fazia e disseram que era engenheiro em eletrônica.
Falei: quando crescer, serei engenheiro em eletrônica! Quando decidi
cursar ensino médio no CEFET (Centro Federal de Educação
Tecnológica), quase me inscrevi em química mas acabei me lembrando
do ocorrido na infância e escolhi o técnico em eletrônica. Passados
alguns anos, e uma passagem pela Física, também na UFMG, decidi
prestar vestibular para engenharia elétrica e aqui estou! Antes,
trabalhei numa empresa que produz câmeras inteligentes,
desenvolvendo programas de visão computacional e placas eletrônicas
diversas.

Depois, trabalhei na indústria, numa fábrica de peças automotivas. Em 2008 fui
chamado pelo Comando da Aeronáutica para trabalhar no CINDACTA II como
engenheiro em eletrônica, após aprovação em concurso público. E, por fim, em 2013, fui
aprovado em concurso para a JFPR.
HDD - Como tem sido sua atuação na JF? Atribuições, trabalhos mais
marcantes, etc.
Minhas atribuições são relacionadas a projetos de reformas, aquisições, fiscalização de
contratos de no-break, manutenção e automação predial.
Marcou-me bastante a obra reforma do Edifício Bagé (Foro Federal Ministro Milton
Luiz Pereira, Sede dos JEFs e Turmas Recursais em Curitiba), minha primeira e mais
complexa fiscalização na Instituição. Mas fiquei feliz com os resultados. Também foram
importantes a entrada em operação da usina solar da Subseção Judiciária de Londrina
e a reforma da subestação de Curitiba, ambas realizadas em 2020.
HDD - Como você avalia a importância da sua especialidade para a
Instituição?
Sem a presença de um engenheiro eletricista, o risco de erro nas aquisições afins à área e
nas fiscalizações é muito grande. Gosto de lembrar de uma situação: em 1 hora de
trabalho na subestação, consegui, através de configurações, zerar as cobranças por
excesso de reativos em nossa fatura de energia. A multa mensal equivalia quase ao meu
salário à época! Costumo brincar que só essa configuração já cobre o meu “custo” na
Justiça!

Além dos três analistas, a JFPR possui mais 38 engenheiros em seu quadro,
exercendo, porém, outras atividades, sejam em Varas Federais, sejam em
Núcleos ou Seções da área administrativa. Veja as especialidades:
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Enquanto isso…...
na Sala da Memória
Os Engenheiros Rebouças

Os irmãos Rebouças, os primeiros engenheiros negros do Brasil - Revista Galileu

O acervo dos processos históricos da Sala da Memória da JFPR
conta com processos em que são citados os irmãos Engenheiros
Rebouças - André (1838-1898) e Antônio Rebouças (1839-1874),
considerados os primeiros engenheiros negros do Brasil! Foram
responsáveis por importantes obras da engenharia nacional,
como a construção da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, pelo
chafariz da Praça Zacarias, em Curitiba, e pelo Túnel Rebouças e
plano de abastecimento de água, ambos no Rio de Janeiro.
Os irmãos Rebouças eram netos de um alfaiate português e de
uma escrava alforriada. O pai era um advogado autodidata,
deputado e conselheiro de Dom Pedro II. Em 1854, os irmãos
ingressaram juntos no curso de engenharia da Escola Militar, no
Rio de Janeiro. Sete anos depois, embarcaram para a Europa,
onde se especializaram em construção de portos e ferrovias. Os
nomes do bairro Rebouças e da Rua Engenheiros Rebouças, em
Curitiba, são homenagens a eles.

Os
Engenheiros
Rebouças são citados
em
processos
históricos da Sala da
Memória relacionados
na Coleção Estradas
de Ferro. Esta coleção
reúne 77 processos
que
abordam
a
temática.
O trem percorre a ferrovia Curitiba-Paranaguá, obra projetada pelos irmãos Rebouças - RFFSA-Iphan

O Engenheiro Francisco Beltrão, que nomeia dois
Municípios paranaenses, é autor de Mapa Histórico
do Paraná
Francisco Gutierrez Beltrão era
paranaense
de
Paranaguá,
nascido em 6 de novembro de
1875 e falecido em Ponta Grossa,
em 29 de maio de 1939, com
apenas 63 anos. Era casado com
Lavínia Trevisani Beltrão, com
quem teve nove filhos.
Engenheiro
civil,
deputado
estadual, secretário de Estado dos
Negócios da Agricultura, Viação
e Obras Públicas, um dos
fundadores da UFPR. Elaborou
mapas do município de Curitiba
O Engenheiro Francisco Gutierrez Beltrão - Jornal de Beltrão
e do Estado do Paraná, atuou na
da divisão
do Paraná
demarcação da divisão do Paraná demarcação
com Santa Catarina,
e também
na
Santa Catarina,
e também
colonização das terras devolutascom
do Estado,
tempo em
que se
na
colonização
das
terras
estabeleceu em Clevelândia.
devolutas do Estado, tempo em
que
se
estabeleceu
em
Clevelândia.

Fundou a Sociedade Técnica e Colonizadora Engenheiro
Beltrão, onde atualmente se localiza o Município de
Engenheiro Beltrão. O nome da cidade foi adotado em 1949
para denominar o povoado, homenageando assim seu
colonizador.
Já o Município de Francisco Beltrão foi criado 12 anos após
sua morte, em 14 de novembro de 1951. Apesar dos nomes
similares, as duas cidades localizam-se a 390 km uma da outra
– enquanto Engenheiro Beltrão localiza-se mais ao norte
paranaense, Francisco Beltrão está no sudoeste do Estado.
No acervo da JFPR consta um Mapa Comemorativo ao
Centenário da Independência do Brasil, feito em 1922, por
ordem do então Governador Caetano Munhoz da Rocha
(administração 1920-1924), de autoria dos Engenheiros
Moreira Garcez e Francisco G. Beltrão.

Mapa do Paraná - edição de 1922 - comemorativa ao centenário da Independência do Brasil – Acervo JFPR

Indicações da edição
Livros
500

anos de engenharia no Brasil - José Carlos T.B. Moraes, organizador

Nos últimos quinhentos anos, a evolução da
engenharia no país foi notável, e um pouco
dessa história está contada neste livro.
Escritos por especialistas ligados à Escola
Politécnica da USP e à Escola de Engenharia
de São Carlos, os 23 capítulos permitem
acompanhar a evolução da matéria no país
de maneira rica em detalhes. Alguns textos
dão uma visão global da engenharia no país
desde o seu descobrimento, enquanto
outros trazem discussões atuais em áreas
específicas, como a construção civil, a
mineração, a siderurgia, a metalurgia, a
construção de estradas de rodagem, a
mecatrônica,
entre temas
outros
temas
estradas de rodagem, a mecatrônica,
entre outros
igualmente
igualmente importantes.
importantes.
Edusp, 384 páginas, disponível na Amazon
Edusp, 384 páginas, disponível na Amazon

História da Evolução da Engenharia - Geraldo Dirceu de Oliveira
Geraldo Dirceu de Oliveira é primo em
segundo grau de Juscelino Kubitschek. O
presidente JK, cujo lema era fazer “50 anos
em cinco”, falou certa vez ao jovem
estudante que a Engenharia era papel dos
homens
públicos.
E
reconheceu
a
importância do conhecimento técnico nas
obras que deixou. “Nós, homens públicos,
temos que saber escolher as obras para
serem edificadas a favor do povo. Mas quem
sabe fazê-las são vocês engenheiros. Sem
Engenharia não fazemos nada”, reconheceu
o criador de Brasília. (mais na próxima
página)

Com conhecimento e muita pesquisa, Dirceu Oliveira escreveu dois livros,
fundamentais à biblioteca de profissionais da área tecnológica. A História da
Evolução da Engenharia resgata grandes feitos como as pirâmides do Egito,
as galerias romanas e outras tantas realizações do Velho Mundo. Já o livro
História da Engenharia Pioneira da Construção de Belo Horizonte destaca os
conceitos da primeira cidade moderna planejada do país. Segundo o autor,
Aarão Reis se inspirou em cidades romanas para elaborar a planta da
construção da nova capital de Minas Gerais, inaugurada em 12 de dezembro
de 1897.
Editora FCA, 274 páginas, disponível na Estante Virtual

História da cidade - Leonardo Benevolo (autor) e Silvia Mazza (tradutora)
A cidade é uma construção histórica, como
Leonardo Benevolo já salientava na edição
original deste livro. Nem sempre existiu
nem existe por qualquer necessidade
natural. Tendo começado em certo
momento de nossa evolução social, pode
acabar ou ser transformada. Daí a
importância de explicar sua origem no
mundo antigo e seu destino no mundo
contemporâneo até a segunda metade do
século XX, o que inclui percorrer também
as
grandes
mudanças
nos
sistemas
produtivos que transformaram a vida
cotidiana das pessoas e causaram, em cada
etapa, um salto demográfico que teve
influência decisiva no desenvolvimento
urbano. Benevolo, que transita urbano.
com maestria
entre história,
sociologia
e
Benevolo,
que transita
com
maestria
entre
história,
sociologia
e
arquitetura, compôs uma verdadeira
História
da Cidade
por belas
imagens,
compôs
uma
verdadeira
recorrendo a mapas, fotos, arquitetura,
projetos urbanísticos
e
reconstituições
da Cidade
belas de
imagens,
arqueológicas, as quais esta novaHistória
edição revista
buscou por
apresentar
forma
recorrendo
a
mapas,
fotos,
projetos
aprimorada. Ele, porém, nunca perde a atenção ao detalhe, à informação
e reconstituições
precisa, ao particular, às históriasurbanísticos
de vida que
dão a esta obraarqueológicas,
magistral de
as
quais
esta
nova
edição
revista
buscou
referência sua dimensão propriamente humana.
apresentar de forma aprimorada. Ele,
nunca
a atenção ao detalhe, à
Editora Perspectiva, 864 páginas,porém,
disponível
na perde
Amazon
informação precisa, ao particular, às
histórias de vida que dão a esta obra
magistral de referência sua dimensão
propriamente humana.
Editora Perspectiva, 864 páginas, disponível

A Engenharia e os Engenheiros na Sociedade Brasileira - Pedro Carlos
Silva Telles
A Engenharia e os Engenheiros na
Sociedade Brasileira é um livro
indispensável a qualquer estudante,
docente ou profissional da área que
tenha interesse em conhecer a
história, a evolução e os grandes
nomes do setor, da época colonial
até a atualidade. Expoente no país,
o Professor Pedro Carlos da Silva
Telles é um dos mais renomados e
conhecidos
engenheiros
em
atividade, tanto no meio acadêmico
como no mercado em geral, além
de profundo conhecedor do cenário
da profissão.Sua própria história é
marcada
pela
tradição,
com
antepassados ilustres e uma carreira
antepassados ilustres e uma carreira sólida, construída ao longo de
sólida, construída ao longo de quase
quase 70 anos. Nesta obra, são contemplados tópicos que envolvem
70
anos.
Nesta
obra,
são
uma perspectiva histórica da Engenharia, bem como sua influência e
contemplados
tópicos
que
sua responsabilidade no contexto social. Segundo o autor, qualquer
envolvem uma perspectiva histórica
obra de engenharia deve sempre procurar atender a quatro objetivos:
da Engenharia, bem como sua
funcionalidade, segurança, economia e estética. Em A Engenharia e os
influência
e sua
responsabilidade
Engenheiros na Sociedade Brasileira,
Silva
Telles
descreve com
no
contexto
social.
Segundo
o
habilidade e desenvoltura tais aspectos, brindando o leitor
com um
autor,equalquer
obra demarcante
engenharia
texto rico em detalhes, curiosidades
com a história
da
deve
sempre
procurar
atender
a
Engenharia no país.
quatro
objetivos: funcionalidade,
Editora LTC, 156 páginas, disponível
na Amazon
segurança, economia e estética. Em
A Engenharia e os Engenheiros na
Sociedade Brasileira, Silva Telles
descreve
com
habilidade
e
desenvoltura
tais
aspectos,
brindando o leitor com um texto
rico em detalhes, curiosidades e
com
a
história
marcante
da
Engenharia no país.
Editora
LTC,
156
disponível na Amazon

páginas,

Documentários e palestras
archdaily

Projeto Memória - Instituto de
Engenharia de São Paulo
A engenharia mecânica no Brasil
e no mundo
Elevado
3.5,
documentário
brasileiro de 2010, faz um
questionamento sobre a falta de
planejamento,
o
papel
das
grandes construções e como elas
são capazes de afetar as cidades e
os
seus
moradores.
Vamos
conhecer a rotina de quem mora
perto do Minhocão (São Paulo),
um dos maiores elevados de
concreto armado já construídos
na América Latina. Íntegra no
Youtube pelo link.

Filmes
O Céu de Outubro, EUA, 1999

Filme baseado em uma história
verdadeira, retrata a vida de Homer
Hadley Hickman, um engenheiro
da NASA. A história retrata o
período em que Hickman era um
adolescente esforçado e muito
inteligente, que, junto a um grupo
de amigos, desenvolve um projeto
incrível que transformará a vida
deles. Disponível no Google Play e
Claro Now. O trailer pode ser visto
aqui.

filmow

Elefante Branco, Argentina, 2012
adorocinema

O filme mostra como um edifício
gigante, projetado e construído
para ser o maior hospital da
América Latina, transforma-se
em
uma
enorme
favela
e
ocupação habitacional. O padre
Julián (Ricardo Darín) e o padre
Nicolás
(Jérémie
Renier)
trabalham ajudando os menos
favorecidos na favela de Villa
Virgen, periferia de Buenos
Aires. O local é um antro de
violência e miséria. Os dois
sacerdotes terão de arriscar suas
próprias vidas para continuar do
lado dos mais pobres. Disponível
na Netflix. Veja o trailer aqui.

O Jogo da imitação, EUA, 2015
clubedeengenharia

Este filme pode proporcionar boas
lições a quem pretende se tornar um
engenheiro. Ele vai mostrar a
importância do trabalho em equipe e
como esse profissional deve buscar
sempre o pensamento lógico e
estratégico. Baseado em uma história
real, o filme se passa durante a
Segunda Guerra Mundial. Após
muitas tentativas de decodificar o
“Enigma”, modo de comunicação dos
alemães, em que mensagens eram
enviadas ao submarinos, o governo
britânico decidiu criar uma equipe
que ficaria responsável por decifrá-lo
o quanto antes.

Esse grupo de pessoas passou a ser liderado pelo matemático
Alan Turing, que apesar de ser muito inteligente, tinha
bastante dificuldade em lidar com as pessoas. Foi preciso,
portanto, que ele abrisse mão do seu jeito intolerante para
dar início ao projeto de construir uma máquina que,
finalmente, conseguiria solucionar o código alemão.
Disponível na Netflix. Confira o trailer aqui.

Ford versus Ferrari, EUA, 2019
Os vencedores do Oscar,
Matt Damon e Christian
Bale estrelam “Ford Vs
Ferrari”, a incrível história
real do visionário designer
automotivo
americano
Carroll Shelby (Damon) e do
destemido piloto britânico
Ken Miles (Bale). Juntos, eles
lutaram contra o domínio
corporativo, as leis da física
e seus próprios demônios
pessoais para construir um
carro
de
corrida
revolucionário para a Ford
Motor Company, assumir o
controle das pistas e derrotar
adorocinema
os carros dominantes de
Ferrari,
Horas
dominantes de Enzo Ferrari, nasEnzo
24 Horas
de nas
Le 24
Mans,
na
de Le O
Mans,
França
em
França em 1966. Disponível na Netflix.
trailernavocê
confere
1966. Disponível na Netflix.
aqui.
O trailer você confere aqui.
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