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Investir na cultura e na tecnologia brasileira é compromisso da Eletrobrás. Por isso,

sentimos orgulho em apoiar a edição do livro Engenharia da transparência – vida e

obra de Lobo Carneiro, que resgata a história profissional de Fernando Lobo

Carneiro, engenheiro que contribuiu, durante toda a sua vida, para o crescimento do

Brasil, desenvolvendo tecnologia para obras de concreto armado.

O grande exemplo de superação que foi a sua vida e o talento 

desse brasileiro poderão ser conhecidos por um grande público,

graças à pesquisa que resultou na publicação desta obra.

A Eletrobrás, uma das maiores incentivadoras do desenvolvimento tecnológico no país,

acredita que contribuir para valorização dos 

profissionais brasileiros é uma forma de enriquecer o povo e a Nação.
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A Coppe orgulha-se de fazer parte deste esforço de resgate da memória de

Fernando Lobo Carneiro, mestre de muitos mestres da engenharia brasileira,

cuja vida foi marcada pela contribuição à ciência e ao país. Sua trajetória con-

funde-se, em vários momentos, com períodos decisivos da história do Brasil.

Com a publicação, na década de 1940, do chamado Ensaio Brasileiro, Lobo

Carneiro ajudou a inserir a engenharia brasileira no cenário internacional.

Esse método, usado para determinar a resistência à tração dos concretos,

é considerado uma das grandes contribuições à ciência da engenharia no

século XX.

Influenciado por Galileo Galilei, o sábio cujas colaborações à engenharia

esmiuçou em sucessivos artigos, o pesquisador brasileiro esforçava-se por

combinar teoria e experimentação. Essa atitude, mais a incessante busca pela

superação dos desafios tecnológicos e o compromisso com o desenvolvimen-

to do país, marca a atuação de Lobo Carneiro no decorrer de sua trajetória

acadêmica. São princípios que traduzem a essência da Coppe, instituição que

ajudou a construir e na qual permaneceu ativo até o final de sua vida.

Fora do meio acadêmico, poucos conhecem a atuação de Lobo Carneiro

na área offshore. Ele e sua equipe na Coppe tiveram papel fundamental na em-

preitada vitoriosa que levou o Brasil a superar um de seus maiores desafios:

explorar suas reservas de petróleo no fundo do mar. Uma conquista que

tornou o Brasil líder mundial na área offshore. O país que, ainda na década de

1970, importava 80% do petróleo que utilizava, chegou ao século XXI pró-

ximo da auto-suficiência.

Sempre à frente do seu tempo, Lobo Carneiro manteve acesa a chama que

caracteriza os grandes mestres: a curiosidade pelo saber. Jamais deixou a aca-

demia. Mesmo após ter se aposentado, ia à Coppe, religiosamente, duas vezes

por semana, para ministrar seu concorrido curso de Análise Dimensional.

Lobo Carneiro: O Mestre da Engenharia
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Aos 88 anos de idade, não se esquivou de atender o convite de um jovem de

pouco mais de 20, que insistia em tê-lo como orientador de sua tese de

mestrado, defendida com sucesso em 2001.

A Coppe oferece essa obra a todos os brasileiros que, a exemplo de Lobo

Carneiro, acreditam no país que ajudam a construir diariamente.

A N G E L A  M A R I A  C O H E N  U L L E R

Diretora da Coppe/UFRJ 
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Fernando Luiz e eu éramos felizes – sabíamos. Circundados por quatro filhos

(três dele e um meu), tínhamos um mundo de recordações ligadas à família.

Dentre elas, as tertúlias entre ele e a prima Sophia Lins em sua casa da

Gávea discutindo fraternalmente o que seria o futuro dos dois. Os casamen-

tos de ambos não destruíram esses laços. Ela exposou o erudito positivista

Ivan Lins. Foi responsável pela instalação das cinzas de seu primo Fernando

Luiz no túmulo de seus pais.

Para o livro Meu pai, de Carlos Chagas Filho, traduzi pessoalmente do

francês texto atribuído a Poincaret: “à medida que se amplia o círculo da

ciência, amplia-se a circunferência do mistério”. Lembro-me da dedicatória

do autor para o sobrinho:“para Fernando Luiz com todo meu amor”.

As recordações familiares contam ainda com tia Iris Lobo Chagas. Dizia

ela que Fernando Luiz, quando levado a um recanto de armários onde guar-

dava os chocolates, “os comia para testar as insulinas”, como escreveria mais

tarde o futuro chocólatra.

Retomo outro fio: os Piquet Carneiro, na figura excepcional do médico

Piquet Carneiro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – Uerj. Re-

cusava-se ele a receber pagamentos das consultas de gente sua – e de pobres.

De Brasília chega pela imprensa notícia de outro Piquet Carneiro: José Ge-

raldo. Seu irmão Bernardo transmitia ao primo Fernando Luiz o histórico das

duas famílias.

Retornamos aos quatro filhos aos quais sempre se referia meu caro mari-

do, para destacar a posição de meu filho Claudio – ligou-se de tal modo ao

seu pai adotivo Fernando, que sua perda afetou-o a ponto de levá-lo a uma

UTI. É importante lembrar a dedicação de Ricardo Badke Menezes e da ne-

ta Monique Cerf durante os dias terríveis que precederam a perda de meu

querido marido.

Memórias
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Quando a ABNT,Associação Brasileira de Normas Técnicas, conferiu ao

engenheiro Lobo Carneiro o título de “Gênio da Engenharia”, recebi a co-

municação da sobrinha Marcia Moraes, impressionada com os aplausos na

sede da Firjan.

Conferiram a meu marido – sempre considerado genial por seus colegas

– título que também cabe à família Barbosa Carneiro, iluminada, vinda das

Gerais para ajudar na formação de nosso país.Aqui ponho fim a tantas outras

referências à memória de meu amado.

Z E N A I D E  D E  M O R A E S  C A R N E I R O
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C A P Í T U L O  1

Lobos e Carneiros se uniram em Juiz de Fora, MG, em 1912. Foi quando Au-

rora e Otavio se casaram. Ela, 23 anos, filha do casal Fernando Lobo e Maria

Barroso Lobo, a Mariquinhas. Ele, 37 anos, filho do casal Sebastião Muniz

Carneiro e Luiza Barboza Carneiro. A participação do casamento exibia as

convicções filosóficas e religiosas do noivo: a data vinha em dois calendários –

o gregoriano, 25 de março de 1912, e o positivista, 1º de Arquimedes de 124.

Originários de Campanha, também em Minas Gerais, os Lobos viviam en-

tre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro, a então Capital Federal, ao sabor das vi-

radas que aconteciam na carreira profissional e política de Fernando. Este era

um advogado que ocupara altos cargos nos primeiros governos republicanos.

Fora ministro da Justiça no governo de Floriano Peixoto, senador e diretor do

Banco do Brasil. Na época do casamento de Otavio e Aurora, estava de volta

a Juiz de Fora, de novo trabalhando como advogado.

Os pais do noivo também eram mineiros, embora vivessem no Rio. Se-

bastião era filho de um comerciante português, Bernardo Gonçalves Carneiro,

que se radicara em Juiz de Fora. Luiza vinha de uma tradicional e poderosa

família ouro-pretana, de fortes laços com a monarquia: seu pai, Luiz Antonio

Barboza da Silva, fora duas vezes presidente da província de Minas Gerais e

uma vez presidente da província do Rio de Janeiro. Ela orgulhava-se de con-

tar que nascera na famosa Casa dos Contos de Ouro Preto, numa época em

que o palácio do governo estava em obras. Seu tio, Paulo Barboza, um dos fun-

dadores da cidade de Petrópolis, tinha sido conselheiro do Imperador Pedro II.

Após o casamento, Otavio e Aurora foram para o Rio, onde Otavio já mora-

va. Instalaram-se no no 133 da Rua Benjamin Constant, na Glória.Ali nasceu o

primeiro membro da nova estirpe – Fernando Luiz Lobo Barboza Carneiro –,em

28 de janeiro de 1913, um quente e abafado dia de verão carioca. Fernando em

homenagem ao avô materno; Luiz em homenagem aos reis da França e à avó pa-

terna, Luiza.

Ao longo dos 88 anos seguintes, ele levaria consigo a marca dessa origem

Raízes
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familiar mineira, católica, algo aristocrática, e ao mesmo tempo positivista –

vale dizer, agnóstica, cientificista e republicana.

A casa em que o pequeno Fernando Luiz veio ao mundo ficava a poucos

passos da Igreja Positivista Brasileira, o majestoso templo inaugurado em 1897

pelos positivistas liderados por Raimundo Teixeira Mendes (1855-1927) e

Miguel Lemos (1854-1917).

Corrente filosófica formulada na França por Augusto Comte (1798-1857), o

positivismo surgiu como uma decorrência do avanço científico europeu que

levou à Primeira Revolução Industrial, no início do século XIX. Para Comte,

todo saber do mundo físico resulta de fenômenos positivos – isto é, reais – da

experiência e só esses fenômenos devem ser objeto de investigação do conhe-

cimento.1 Assim, para os positivistas, a ciência e o método empírico são os úni-

cos meios válidos para a investigação dos fenômenos naturais. Consideram a

metafísica e a teologia sistemas de conhecimento imperfeitos, pois o co-

nhecimento que formulam não pode ser comprovado pela experiência.

Os fundamentos da doutrina positivista estão expostos na obra Curso de

filosofia positiva, que Augusto Comte publicou em 1842.Ali, o filósofo divide o

desenvolvimento humano e o conhecimento em três estágios: teológico,

metafísico e positivo. No primeiro, o ser humano busca explicar os fenômenos

da natureza recorrendo a categorias de caráter místico-religioso. É o domínio

do divino. No estágio metafísico, o homem explica o mundo a partir de con-

ceitos abstratos, idéias e princípios. É o domínio das teorias filosóficas. No ter-

ceiro e último estágio, o positivo, o ser humano reconhece a impossibilidade

de apreender causas e essências dos fenômenos e limita-se a descrevê-los e ex-

por as relações entre eles. É o domínio da ciência.

Além de apregoar a superioridade da ciência sobre outras formas de

conhecimento, Comte hierarquizou as próprias ciências, dividindo-as em seis

e organizando-as por ordem de importância. Assim, na base de todas está a

Matemática, seguida da Astronomia, Física, Química, Biologia, Sociologia e

Psicologia.

Seis anos após o lançamento do Curso de filosofia positiva, Comte publicou

o Discurso sobre o conjunto do positivismo, no qual teoriza sobre a significação

E N G E N H A R I A

D A  T R A N S P A R Ê N C I A

1. Sêga, Rafael Augustus.

“Ordem & progresso.”

História Viva.Ano I, nº 5,

março de 2004.
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moral e social do positivismo e preconiza uma reforma da sociedade com base

na supremacia do amor e da sensibilidade sobre o racionalismo.2 Ele já sina-

lizava ali a segunda fase de sua obra, na qual iria fundar uma religião, a “Re-

ligião da Humanidade”, para perplexidade de boa parte de seus discípulos.

A reviravolta nas idéias e na vida de Augusto Comte começou em 1844,

quando ele conheceu e se apaixonou por Clotilde de Vaux, uma jovem de 30

anos que tinha sido abandonada pelo marido. Impossibilitada de casar, Clotilde

só admitia manter com ele um relacionamento platônico, alimentado de tro-

cas intelectuais e espirituais. Comte viu na decisão uma prova de sua firmeza

e elevação moral. E passou a associar o sexo feminino, representado por Clo-

tilde, à obra de renovação social e moral que vinha preconizando. Buscava en-

tão formular um sistema completo, capaz de abarcar o problema humano em

seu tríplice aspecto: intelectual, material e moral.

A morte de Clotilde em 1846, após uma enfermidade atribuída à melanco-

lia, empurrou de vez o filósofo na direção da religião. Em 1851, ele publicou

seu Sistema de política positiva, obra na qual institui a doutrina e a liturgia da Re-

ligião da Humanidade.Trata-se de uma religião cujo deus – ou deusa, no caso

– é a própria humanidade. Enquanto nas religiões teológicas, que os positivistas

chamam de sobrenaturais, o culto e o dogma são endereçados ao céu, no posi-

tivismo o culto e o dogma dirigem-se à humanidade. Esta, porém, não deve ser

confundida com a espécie humana, pois dela não fazem parte “os malfeitores

nem os parasitas”.3 Para os positivistas, o papel da religião é ligar todas as partes

componentes de cada indivíduo e religá-lo aos demais indivíduos.

Na religião positivista, a humanidade é representada por um rosto femini-

no, uma mulher com uma criança nos braços, e a liturgia é parecida com a do

catolicismo romano.Tem prédicas dominicais e ritos – apresentação, iniciação

e outros – equivalentes aos do batismo, da primeira comunhão e do casamen-

to católicos.

O conjunto da ambiciosa obra comtiana buscou, assim, abarcar todos os

domínios da experiência humana. O pensador francês teorizou sobre o papel

da mulher na educação dos filhos; preconizou o Estado laico, com a inteira se-

paração entre Estado e religião; defendeu a valorização do ensino e sua disse-

minação entre os mais pobres; e até instituiu um novo calendário, formado por

um ano de 13 meses e 28 dias, no qual cada mês era batizado com o nome de

C A P Í T U L O  1  

2. Idem.

3. Oliveira, Henrique

Batista da Silva. Nota sobre o

positivismo. Rio de Janeiro:

1979, 4ª edição, sem 

referência de editora.
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personalidades bíblicas, como Moisés; da história, como César e Carlos Mag-

no; da filosofia, como Aristóteles e Descartes; da literatura, como Dante e

Shakespeare; e da ciência e da técnica, como Arquimedes e Gutemberg.

A virada de Comte em direção à religião dividiu seus seguidores em dois

grupos: os ortodoxos, que continuaram seguindo o mestre; e os heterodoxos, que

se mantiveram fiéis às idéias do período científico e filosófico do positivismo.

Essa divisão ocorreu também no Brasil, o país em que, com a possível ex-

ceção da França, o positivismo deitou raízes mais profundas. O pensamento

positivista, em sua versão filosófica e científica, chegou aqui por volta de

1850, trazido pelos jovens filhos de famílias abastadas que habitualmente iam

estudar na França. Eram os mesmos que depois iam lecionar na Escola Mi-

litar, no Colégio Pedro II, na Escola de Medicina, na Escola Politécnica do

Rio de Janeiro e na Faculdade de Direito do Recife.

A partir daí, os positivistas brasileiros passariam a influenciar a política, a

moral e os costumes, desde as últimas décadas do século XIX até pelo menos

o final da República Velha, em 1930. A começar pela própria instituição da

República no país. Era positivista um dos principais líderes do movimento re-

publicano, Benjamin Constant Botelho de Magalhães (1833-1891). Professor

da Escola Militar, ele deu início a uma atividade doutrinária que levaria o posi-

tivismo para o interior das Forças Armadas brasileiras e moldaria a cabeça de

sucessivas gerações de militares brasileiros.Também por força da influência dos

positivistas, a primeira Constituição republicana no Brasil já nasceu com a se-

paração entre Estado e Igreja, mantida em todas as constituições que se

seguiram.

A vertente religiosa do positivismo consolidou-se no país a partir de 11 de

maio de 1881,4 quando Miguel Lemos e Raimundo Teixeira Mendes fundaram

o Apostolado Positivista. Proclamada a República em 1889, foi Teixeira Mendes

quem idealizou a bandeira da nascente nação republicana. Mantendo o verde-

amarelo da bandeira do Império, substituiu o brasão dos Orleans e Bragança pela

esfera azul com o dístico “Ordem e progresso” – palavras de ordem positivistas,

extraídas do lema comtiano “O amor por princípio e a ordem por base, o pro-

gresso por fim”.

Quando Benjamin Constant morreu, em 1891, a Rua de Santa Isabel, no

bairro da Glória – a meio caminho entre o Centro e a Zona Sul do Rio de

E N G E N H A R I A

D A  T R A N S P A R Ê N C I A

4. Ou 19 de César de 93,

como informa o site oficial

da Igreja Positivista do Brasil

(http://www.arras.com.br/

igrposit/), acessado em

22/6/2004.
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Janeiro –, teve o nome mudado em sua homenagem.5 E foi ali, no número 74,

do lado direito de quem sobe em direção a Santa Teresa, que Teixeira Mendes

e Miguel Lemos erigiram em 1897 o Templo da Humanidade, sede da Igreja

Positivista Brasileira. Construído com recursos arrecadados entre os adeptos da

doutrina no país, uma legião crescente de seguidores entusiasmados com a re-

cente conquista do poder político, o templo foi o primeiro edifício erguido no

mundo para difundir a Religião da Humanidade. Reproduz em sua fachada o

Pantheon de Paris. No pórtico, junto aos mastros onde ainda hoje se hasteiam

as bandeiras brasileira e francesa, está gravado:“Os vivos são sempre e cada vez

mais governados necessariamente pelos mortos”, uma das máximas de Comte.

Na soleira, sob as imponentes colunas neoclássicas, lê-se: “Viver às claras” e

“Viver para outrem” – dois importantes preceitos morais do positivismo.

Nos anos seguintes à inauguração, muitas famílias positivistas fixaram

residência nas imediações do templo.

A casa número 133, em que Aurora Lobo Barboza Carneiro deu à luz Fer-

nando Luiz, há muito foi demolida para dar lugar a um edifício.

Otavio Barboza Carneiro era positivista desde os 17 anos. Nascido em Juiz de

Fora em 17 de maio de 1875, teve uma infância difícil, de menino pobre. Seu

pai, Sebastião, apesar de ser filho do abastado comerciante português Bernardo

Gonçalves Carneiro e de ter se casado na igualmente abastada família Barboza,

vivia de um emprego modesto. Ele e a mulher Luiza lutavam com dificuldades

crescentes para sustentar a prole numerosa. Por isso, os filhos mais velhos, Mario

e Otavio, tiveram que procurar trabalho desde cedo para ajudar o pai nas despe-

sas domésticas.Aos 17 anos, Otavio dava aulas particulares em residências e na

própria escola onde cursava o secundário, o Colégio Alfredo Gomes, na Rua

das Laranjeiras.

Foi provavelmente ali que descobriu uma vocação didática e de educador

que mais tarde exerceria com os próprios filhos, aos quais ensinaria a ler, escre-

ver e contar. Com o mais velho, Fernando, iria além, ensinando-o até a usar as

grandes tábuas de logaritmos, as calculadoras da época.

Em meados de 1893, aos 18 anos, Otavio tentara alistar-se num dos bata-

lhões de estudantes formados em defesa das instituições republicanas. Era a

C A P Í T U L O  1  

5. Fridman, Henrique e

Sergio A. História do Bairro

da Glória. Rio de Janeiro:

Barroso Produções 

Editoriais, 2002.

23

Raízes

103
104
105

2,0128
1,0170
2,0211



época da Revolta da Armada, contra o governo do Marechal Floriano Peixo-

to. Mario, seu irmão mais velho, já se alistara. Mas Otavio foi recusado no

exame médico – estava enfraquecido por uma grave inflamação intestinal. In-

terrompeu os estudos e foi para Lambari, no sul de Minas, tratar-se com as

águas minerais da região.

A doença e as dificuldades financeiras impediram-no de executar o que

planejara: preparar-se para o ingresso na Escola Politécnica, no Rio de Janeiro,

para cursar engenharia. Numa carta ao irmão Horacio, lamentou-se: “Posso

pois dizer adeus à Engenharia, o meu sonho dourado de há tanto tempo!”

Ele acabaria por realizar o sonho sem jamais ter aprendido engenharia na

escola.

No final de 1894, já curado da infecção, conseguiu um emprego de auxi-

liar de escritório na empresa encarregada de construir a nova capital de Minas

Gerais, Belo Horizonte.A construtora era comandada por Aarão Reis e Fran-

cisco Bicalho, grandes nomes da engenharia. Os esforços e o interesse do

jovem Otavio logo chamaram a atenção dos chefes e ele foi sucessivamente

promovido, até que, quatro anos depois, já trabalhava efetivamente como auxi-

liar de engenheiro.“Foi nesse período que realizou de fato seu aprendizado de

engenharia, como autodidata e com a ajuda de competentes engenheiros, sob

cuja direção teve a oportunidade de servir e cuja estima e consideração foi,

pouco a pouco, conquistando” – escreveu seu filho Fernando num texto pro-

duzido em 1975 para celebrar o centenário de nascimento do pai.6

Otavio desempenhou diversas funções na construção de Belo Horizonte: aju-

dou o astrônomo Nuno Duarte a determinar as coordenadas geográficas da no-

va capital; em seguida tornou-se auxiliar do chefe da Divisão de Águas e Esgo-

tos, engenheiro Ludgero Dolabella; depois se transferiu para a Divisão de Cons-

trução de Ramais Ferroviários. Acumulava, assim, um variado conhecimento de

técnicas de engenharia.

No fim de 1898, voltou ao Rio de Janeiro e passou alguns meses trabalhan-

do com o engenheiro Paulo Sabóia, da empresa construtora Trajano de

Medeiros & Cia., no levantamento de potenciais hidrelétricos na Serra do Mar.

Estava com 23 anos. Desde os 17 estudava a literatura positivista. Seu irmão

Mario fora o primeiro a se interessar pelas idéias de Comte e tratava de con-

vencer o resto da família. No período em que Otavio ficou em Lambari e, mais
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tarde, trabalhando em Belo Horizonte, os dois irmãos trocavam cartas quase

diárias, nas quais discutiam as idéias positivistas, recomendavam-se mutuamente

livros sobre o tema e planejavam escrever e publicar artigos.

Mario ingressou formalmente na Igreja Positivista de Miguel Lemos e Tei-

xeira Mendes no dia 5 de abril de 1897. Em 8 de janeiro de 1899 foi a vez de

a mãe, Luiza, aderir. Sua admissão significava a incorporação automática das fi-

lhas e dos filhos menores: Silvia,Heloiza,Alfredo e Julio.7 Era necessário, porém,

um consentimento por escrito de Sebastião, formalmente o chefe da família. Se-

bastião era 24 anos mais velho que Luiza, estava desempregado, pobre e alque-

brado nessa época de adesões.Assinou a autorização, mas manteve-se à parte: ja-

mais abandonou a fé teológica em que fora criado e criara os filhos.

Pouco depois de sua volta ao Rio, Otavio também ingressou na Igreja

Positivista do Brasil. À cerimônia de admissão, em 12 de fevereiro de 1899,

compareceram quase cem pessoas. Em seguida, seu irmão Horacio fez o

mesmo e assim completou-se a adesão de toda a família, à exceção do pai.

A geração seguinte haveria de ampliar ainda mais o círculo dos Barboza

Carneiro positivistas, inclusive com casamentos com outras famílias segui-

doras da doutrina de Augusto Comte.8

É possível que tenha contribuído para a adesão de Otavio o fato de que os

positivistas defendiam a tese da liberdade profissional, combatendo o que

chamavam de “privilégio acadêmico”. Consideravam que o mérito e a com-

petência tinham que valer mais do que um diploma oficial – o que devia soar

como música aos ouvidos daquele engenheiro que não pudera se formar.

Com ou sem diploma, não faltava trabalho para Otavio. Era um tempo em

que os canteiros de obras multiplicavam-se pelo país. Havia carência de enge-

nheiros e a atividade profissional não era regulamentada. Na verdade, a maior

parte dos prédios, que raramente ultrapassavam dois ou três pavimentos, era

projetada por simples mestres-de-obras.

Os contatos que Otavio fizera em Belo Horizonte mostraram-se preciosos.

Assim, em 1899, ele foi trabalhar como ajudante e substituto eventual de

Miguel Presgrave, chefe da Comissão de Saneamento de Santos. Um ano de-

pois, por indicação de Hollanda Lima – outro engenheiro que conhecera em

Belo Horizonte –, foi nomeado segundo ajudante da Comissão de Saneamen-

to de Belém do Pará.Trabalhou ali até ser extinta a Comissão, em abril de 1901.
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7. Julio só ingressou no

positivismo porque, criança

ainda, teve que seguir a

vontade da mãe.Adulto,

voltou a ser católico.

8. O site oficial da Igreja

Positivista Brasileira

(http://www.arras.com.br/

igrposit/), acessado em

25/6/2004, relaciona 

41 personalidades do

positivismo no Brasil, entre

as quais Getúlio Vargas,

Marechal Candido Rondon

e Euclides da Cunha.

Dos 41 nomes da lista, pelo

menos oito são das famílias 

Horta Barboza e Barboza

Carneiro. Nem todos,

porém, eram membros 

da Igreja.
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Em maio do mesmo ano, voltou – dessa vez, contratado como engenheiro,

não mais como ajudante – à firma de Trajano de Medeiros. Ali, iria trabalhar

durante 26 anos e desenvolver uma carreira em que chegou a acumular uma

pequena fortuna.Trabalhando com o mesmo Paulo Sabóia com quem estudara

os potenciais hidrelétricos da Serra do Mar, organizou um novo setor dentro

da empresa – a Fábrica de Material Rodante do Engenho de Dentro, da qual

tornou-se diretor-gerente. A fábrica, pioneira, dedicava-se a produzir material

rodante para ferrovias. Fornecia vagões para a Estrada de Ferro Central do

Brasil e a Estrada de Ferro Sorocabana, entre outras. A firma construtora de

Trajano de Medeiros atuava também como empreiteira de obras de estradas de

ferro, instalações hidráulicas, perfuração de túneis e pontes metálicas.

Mantinha-se firme nas convicções positivistas. Na noite de 10 de outubro

de 1910, liderou, em frente ao Palácio do Catete, residência do presidente da

República, uma manifestação popular de apoio à então recém-criada Repúbli-

ca de Portugal. Como orador oficial do evento promovido pelos positivistas,

pediu que o governo brasileiro fosse o primeiro a reconhecer o novo regime

político português.

Operando intensamente nos mais diversos tipos de obras, a empresa de

Trajano de Medeiros decidiu partir para vôos mais altos: criar a primeira 

usina siderúrgica do país. O projeto não foi adiante por causa da eclosão da

Primeira Guerra Mundial, em 1914. Mas, até que isso acontecesse, Otavio,

com a colaboração de um engenheiro metalurgista europeu,Axel Sahlin, co-

mandou a iniciativa.

Foi assim que voltou a Juiz de Fora, a cidade onde nascera, mas da qual saíra

ainda criança.A Trajano de Medeiros & Cia. decidiu comprar terras em torno

das cachoeiras de Sobragi, no Rio Paraibuna, próximo ao município de Ma-

tias Barbosa.Ali, na Fazenda Sobragi, a empresa planejava construir a hidrelétri-

ca que abasteceria a futura siderúrgica. Conduzindo as negociações para a

compra das terras, Otavio precisou de serviços jurídicos. Indicaram-lhe em Juiz

de Fora o advogado Fernando Lobo, que por sinal era seu parente, primo de

Luiza. Foi assim que ele conheceu e se apaixonou por Aurora. O ano era 1911.

Lobo e a mulher, Mariquinhas, tinham oito filhos, quase todos batizados

com nomes relacionados a fenômenos celestes: Íris, Aurora, Helio, Astério e

Órion – além dos gêmeos Fernando e Decanto e de Ruth, que escaparam das
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denominações celestiais.As moças da família Lobo eram altas, de pele clara, ca-

belos e olhos escuros como os do pai. Diferentes de Mariquinhas, que, na des-

crição de um de seus netos, tinha os olhos verde-claros, o cabelo quase louro

e “era atarracada, parecendo uma campônia portuguesa”.9

Quando conheceu Otavio, Aurora era a única das irmãs ainda solteira. Íris

havia se casado em 1904 com um jovem e promissor médico que iria proje-

tar-se internacionalmente como o descobridor da doença de Chagas: Carlos

Chagas. Ruth também estava casada com um cientista, Astrogildo Machado,

colega de Chagas no Instituto de Manguinhos.10

Mulher de temperamento forte, Maria Lobo educava as filhas da maneira

como foi criada. Falavam francês, tocavam instrumentos musicais, cozinhavam

e costuravam. As prendas domésticas eram importantes para que aprendessem

a viver com parcimônia.A própria Mariquinhas era excelente costureira, fazia

ela mesma as camisas e os ternos de linho que os filhos usavam. E não admitia

desperdícios: as linhas usadas para alinhavar eram reutilizadas várias vezes.11

Nos fins de semana, Mariquinhas promovia saraus musicais em casa. Ela e

Aurora revezavam-se ao piano, enquanto Helio tocava flauta, Ruth tocava vio-

lino e uma prima, Graziela, exibia-se na harpa.

Otavio começou a freqüentar os saraus. Mandava cartas para a mãe, no Rio,

dando conta de que encontrara em Minas uma “menina” muito interessante.

Aurora já tinha 22 anos, mas para ele, que beirava os 36, era uma garota.

O quase quarentão custou um pouco a reunir coragem para se declarar.

Um dia apareceu com um presente para Astério, o irmão da amada. Era um

livro em francês, Les aventures de le dernier Abencérage, de François René de

Chateaubriand.A obra, de 1826, narra as aventuras de um mouro do reino

de Granada que se apaixona por uma cristã. Maneira indireta de dizer que

ele, o positivista Otavio, estava apaixonado pela católica Aurora.Até o ado-

lescente Astério entendeu a indireta – “Isso não é para mim, não. É para

você!” – e entregou o livro à irmã.

O casamento aconteceu no ano seguinte.Ao contrário do que ocorrera com

Íris e Carlos Chagas, Fernando e Mariquinhas não puseram empecilhos ao matri-

mônio. Chagas tivera dificuldade em obter a aprovação dos futuros sogros porque

Mariquinhas, estranhamente, cismara que no rapaz de cabelo alourado e olhos

azuis corria sangue negro. Além do mais, ele ainda era estudante e o pai de Íris
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9. A descrição é de Carlos

Chagas Filho no livro que

escreveu sobre seu pai,

Carlos Chagas (Meu pai,

1993).

10. Muitos anos depois,

Fernando Lobo Carneiro,

nas conversas em família,

fazia graça com os nomes

das irmãs de sua mãe. Dizia

que a tia Ruth, a única que

não fora batizada com nome

de fenômeno celeste,

compensara o fato casando-

se com um Astrogildo.

11. A descrição é de Carlos

Chagas Filho no livro que

escreveu sobre seu pai,

Carlos Chagas (Meu Pai,

ed. Casa de Oswaldo

Cruz/Fiocruz, 1993).

27

Raízes

103
104
105

2,0128
1,0170
2,0211



temia que ele não pudesse sustentá-la. Íris teve que fazer greve de fome para con-

vencer os pais.12

Nem mesmo a diferença de opção religiosa foi considerada pelo casal. Dr.

Fernando não era um homem muito religioso, e a indomável Mariquinhas,

embora católica fervorosa, praticava a religião à sua maneira. Anos depois, já

idosa, ela contaria aos netos que nunca havia se confessado. Dizia: “Não me

confesso de jeito nenhum! Você acha que vou contar as minhas coisas para um

homem? Porque padre é homem, afinal de contas!”13

Otavio e Aurora tiveram oito filhos. Ao primogênito Fernando Luiz

seguiram-se Tereza Silvia (1914), Paulo Trajano (1915), Beatriz Aurora (1917-

1978), Clotilde Maria (1918-1967), Marina Elizabeth (1920), Otavio Augusto

(1922) e Francisco Bolívar (1931). Nos nomes que escolhia para os filhos,

Otavio ia prestando homenagens – Tereza Silvia: Santa Tereza d’Ávila e Silvia,

irmã de Otavio; Paulo Trajano: São Paulo e o imperador romano Trajano; Bea-

triz Aurora: Beatriz, amada e personagem de Dante, autor de A divina comédia,

e Aurora, a amada do próprio Otavio; Clotilde Maria: Clotilde de Vaux, a ama-

da de Comte, e Maria, a avó Mariquinhas; Marina Elizabeth: Marina, índia

mexicana, a amada do conquistador Cortez, que por causa dela teria parado de

matar os nativos, e Elizabeth, rainha da Bélgica, que estivera no Brasil naquele

ano de 1920; Otavio Augusto: finalmente Otavio homenageava-se a si mesmo

e Augusto Comte; Francisco Bolívar: São Francisco de Assis, santo católico

considerado pelos positivistas grande figura da humanidade, e Simón Bolívar,

o herói das guerras de libertação da Venezuela, Bolívia, Colômbia, Equador,

Peru e Panamá.

Romântico, Otavio continuava a escrever à mulher cartas de namorado, en-

dereçadas a “Minha Aurora do Coração”. Em 1924, arranjou tempo entre os

múltiplos afazeres de engenheiro e homem de negócios para escrever para ela

um novo final para o romance Les Roquevillard, de Henri Bordeaux.Aurora ti-

nha ficado decepcionada com o desfecho triste do livro original. E antes de

morrer, esboçou uma história de São Francisco de Assis, dedicada à mulher e

aos filhos, mas não conseguiu completá-la.

Atendendo aos desejos de Aurora, todos os filhos do casal foram batizados

na igreja católica de Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado, a pou-

cas quadras do templo positivista da Rua Benjamin Constant.A dedicação de
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Tereza Silvia, por volta de

1995, gravada pela sobrinha
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de Tereza.
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Otavio à mulher era tanta que, nas suas constantes viagens, comparecia à mis-

sa católica na mesma hora em que Aurora devia estar assistindo a outra, no Rio,

para assim se sentir mais próximo da esposa.

As crianças da família Lobo Barboza Carneiro cresciam freqüentando tanto

a igreja da mãe quanto a do pai. No templo da Rua Benjamin Constant 

viam a avó Luiza sentar-se na primeira fila e receber do pregador a rosa que era

hábito ofertar à senhora mais idosa presente. Na capela do Sion, colégio de

freiras freqüentado pelas moças da elite carioca, viam a mesma Luiza levantar-

se respeitosamente durante a celebração da Eucaristia.As meninas, mais influen-

ciadas por Aurora, quiseram fazer a primeira comunhão. Os meninos, não.

Otavio contava-lhes de seus feitos em prol do positivismo. Em 1903, aju-

dara Teixeira Mendes – que as crianças chamavam de “Tio Mundico” – a

adquirir em Paris a casa onde Clotilde de Vaux supostamente morrera. O imó-

vel, situado na Rue Payenne, 5, seria transformado em museu e funcionaria co-

mo um contraponto à Casa de Augusto Comte, mantida pelos positivistas

franceses – com quem Mendes havia rompido. Por motivos legais, a compra

não podia ser feita em nome da Igreja Positivista Brasileira e, durante algum

tempo, Otavio figurou como seu proprietário.14

Mas não forçou a conversão dos filhos. Sua maneira de transmitir os valores

morais, éticos e sociais do positivismo era pelo exemplo. Já adulto, Fernando, o

mais velho, contava cheio de orgulho:“É muito importante destacar os aspectos

sociais da atuação de Otavio Carneiro à frente da firma Trajano de Medeiros.

Sempre preocupado com aquilo a que os positivistas designavam como ‘incor-

poração do proletariado à sociedade moderna’, lá instituiu o regime de ‘apren-

dizado’, no qual os filhos dos operários cursavam gratuitamente uma escola man-

tida pela própria firma, e trabalhavam, como aprendizes, durante parte da jorna-

da de trabalho.” Quando foi deflagrada uma greve dos operários da empresa, por

causa de atrasos no pagamento de salários, considerou justo o movimento e re-

cusou-se a pedir intervenção policial. Confiou a guarda das instalações aos

próprios operários. Nada foi depredado.15

Na década de 1920, a Fazenda Sobragi passara a ser de sua inteira pro-

priedade, depois que a Trajano de Medeiros & Cia., em dificuldades financeiras,

desistiu de construir a usina e transferiu sua parte nas terras para ele, em paga-

mento de uma dívida. Os positivistas pregavam o respeito à natureza. Otavio le-
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14. A participação de

Otavio na compra da casa

de Clotilde de Vaux, que

ainda hoje pertence à Igreja

Positivista Brasileira, foi

contada por Fernando Lobo

Carneiro na conversa com a

irmã Tereza gravada por

Gabriela Carvalho. Nos anos

1950, um primo de

Fernando, o embaixador

Paulo Carneiro, prefaciando

uma nova edição da obra de

Comte, afirmou que o

imóvel da Rue Payenne não

era a casa em que Clotilde

morrera, pois não corres-

pondia à descrição dada

pelo próprio Comte.A

Igreja Positivista Brasileira

não aceitou suas conclusões.

15. Carneiro, Fernando

Lobo.“Engenheiro Otavio

Barboza Carneiro por

Fernando Luiz Lobo B.

Carneiro”. Manuscrito.

Acervo de Zenaide Moraes

Carneiro.
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vava isso ao pé da letra. Na fazenda eram proibidos o uso de esporas e a derruba-

da indiscriminada de árvores.

Mas Otávio não acompanhava os positivistas ortodoxos em tudo.Teixeira

Mendes e seus seguidores mostravam-se cada vez mais exigentes na formu-

lação de normas de conduta para os positivistas. Não deviam comer carne,

eram obrigados a tomar banhos frios, os viúvos deviam guardar luto eterno...

Na casa de Otavio essas regras eram ignoradas. Pouco antes de morrer, ele se

afastou da Igreja Positivista. Mas não do positivismo. Passou a freqüentar as

conferências organizadas em casa do cunhado SilvioVieira Souto, marido de

sua irmã Silvia.

Nas atitudes de Otavio Carneiro estavam as raízes da liberdade intelectual 

que, muitas décadas depois, marcaria a trajetória profissional e pessoal de seu

filho mais velho – caracterizada pela rejeição aos sectarismos e pela disposição

para formular idéias e lutar por elas. E também pela preocupação social e am-

biental, sintetizada na definição que Fernando Lobo Carneiro dava para a

profissão que escolheu:

“A engenharia é a nobre profissão que tem como objetivo aplicar os

conhecimentos científicos para melhorar as condições materiais de existência

da humanidade, preservando e aperfeiçoando o meio ambiente.”16

Sem nunca ter aderido formalmente à doutrina comtiana, muito menos na

sua vertente religiosa, Fernando repetia, nos discursos em que agradecia as

honrarias acadêmicas que recebeu ao longo da vida, o velho lema positivista:

“Viver para outrem e viver às claras”.17
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Rio de Janeiro, 1987.

17. Idem, ibidem.
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Fernando tinha seis anos quando Otavio comprou a casa da Gávea, hoje área

nobre do Rio de Janeiro.Naquele ano de 1919, o bairro era ainda um apêndice

rural da cidade. A família estava morando na Rua Pereira da Silva, em Laran-

jeiras, e Otavio, saudoso do passado rural em Juiz de Fora, encantou-se com a

grande chácara voltada para a Rua Marquês de São Vicente, de fundos para a

Rua Frederico Eyer. A casa, uma bonita construção de dois andares, com um

porão espaçoso, poderia ser ampliada para acomodar a família que crescia. No

ano anterior Aurora tivera o quinto filho, Clotilde.

Para as crianças, era o paraíso. Fernando e os irmãos dispunham de um vas-

to espaço para as brincadeiras.Tinham horta, pomar, moenda, plantação de mi-

lho e cana e uma vaca leiteira. Montados num pônei, Fernando e Tereza, um

ano mais nova, subiam pela Estrada da Gávea – ainda de terra e sem a favela da

Rocinha – para apreciar a beleza da mata e a praia de São Conrado lá embaixo.

Os muitos primos iam e vinham.Um belo balanço de madeira, construído pelas

mãos habilidosas de Otavio com molas de vagão de estrada de ferro, era disputa-

do pela criançada.

Não foi difícil para Otavio adquirir a propriedade. Exatamente em 1918 ele

iniciara uma nova etapa de sua bem-sucedida carreira profissional. É verdade

que nos anos anteriores, a Primeira Guerra Mundial havia praticamente para-

lisado as oficinas do Engenho de Dentro.A Trajano de Medeiros & Cia. tivera

dificuldade em importar matérias-primas da Europa, e o governo federal, prin-

cipal contratante de seus materiais ferroviários, atrasava os pagamentos. Mas,

finda a guerra, Otavio fora incumbido pelo presidente Wenceslau Braz de

planejar e organizar uma linha regular de navegação no Rio São Francisco, li-

gando Pirapora, em Minas Gerais, a Juazeiro, na Bahia.Ali, com a Companhia

Indústria e Viação de Pirapora, constituída em 1919 e concessionária dos

serviços, ele iria montar também os serviços de eletricidade e de fornecimen-

to de água para a cidade mineira e construir uma fábrica para beneficiamento

de algodão e cereais.
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A ligação de Otavio com os empreendimentos no Rio São Francisco iria

prolongar-se até o fim da sua vida, em 1932. Mas, apesar das constantes viagens

para a região, sobre a qual chegou a escrever duas monografias, ele não descui-

dava da família no Rio de Janeiro.

Mandou construir no jardim uma casinhola de madeira. Era a “escola” onde

ensinava as primeiras letras aos filhos e onde, mais tarde, professoras contratadas

se encarregavam de completar os ensinamentos do curso primário.A pequena

construção, que a família chamava de “quarto de estudos”, ficava sob a janela

do quarto de Fernando, no segundo andar da casa, de onde ele avistava o Mor-

ro do Corcovado, ainda sem a imagem do Cristo Redentor.

No “quarto de estudos” Fernando estudava aritmética e álgebra com o pai

e francês com a tia Silvia Vieira Souto, irmã de Otavio. Não se tem registro de

nenhuma professora contratada para ele, mas seus irmãos mais novos – Paulo

Trajano, nascido em 1918, e Otavio Augusto, nascido em 1922 – lembram-se

de ter aprendido as primeiras letras com uma francesa, Madame Henriette, e

uma brasileira, Dona Oracel.

Educador habilidoso, Otavio reunia filhos e sobrinhos para contar-lhes

histórias medievais e lendas do folclore brasileiro. Falava-lhes de heróis sem

mácula, modelos de abnegação e coragem, cujos exemplos deveriam seguir.

Excitava-lhes a imaginação e em seguida abastecia-os com livros. Paulo Car-

neiro, filho de Mario, o irmão mais velho de Otavio, ainda guardava, já adul-

to e ocupando o posto de conselheiro da Unesco, as edições de O guarani,

de José de Alencar, e de Dom Quixote, de Cervantes, que o tio lhe dera 60

anos antes.

Foi assim que Fernando leu os clássicos: Homero, Aristóteles, Sófocles,

Aristófanes, Ésquilo, quase sempre em edições francesas. Boa parte das obras

integrava a Biblioteca Positivista, compilação de 150 volumes recomendados

por Augusto Comte, que incluía poesia, ciência, romance e filosofia.

Aos 11 anos, Fernando fez uma surpresa para os pais: presenteou-os com

uma tradução, de sua própria lavra, do Dernier Abencérage. O gosto pelo apren-

dizado de línguas haveria de facilitar bastante sua futura vida profissional.Adul-

to, além de falar, ler e escrever muito bem o francês, expressava-se bem em ita-

liano e espanhol e lia razoavelmente o inglês e o alemão.

Otavio também levava o filho à Livraria Garnier, na Rua do Ouvidor, para

32

Vida e Obra de Lobo Carneiro



C A P Í T U L O  2  

que escolhesse livros. Lá foi apresentado à obra de Julio Verne (1828-1905).Au-

tor de quase uma centena de romances,Verne seduziu gerações fazendo a ficção

científica do século XIX. Sua literatura antecipou muitos desenvolvimentos

científicos do século XX. Fernando aprendeu a medir a longitude lendo Vinte

mil léguas submarinas, de 1870. Mas seu preferido era o livro que Verne publicou

quatro anos depois, também estrelado pelo capitão Nemo e seu submarino

Nautilus: a ilha misteriosa. Conta a aventura de um grupo de crianças que naufra-

ga numa ilha, entra numa espécie de poço e é socorrido por Nemo.

Anos depois, passeando em Paris, Fernando encantou-se ao encontrar num

sebo a mesma edição grande, de capa dourada, que lera em criança.

Em sua vida adulta, porém, a literatura ocuparia menos espaço que a

música. Aurora fez os filhos estudarem piano, Fernando inclusive, e aos

domingos repetia na casa da Gávea os encontros musicais que a mãe pro-

movia em Juiz de Fora. Ele não evoluiu como pianista, mas jamais abando-

nou o gosto pela música clássica.Ao longo da vida, refez três vezes a coleção

de discos, à medida que mudava a tecnologia. Começou com os pesados dis-

cos de acetato em 78 rotações; nos anos 1960 passou para os elepês, discos de

vinil em 33 rotações; aderiu aos elepês estereofônicos; e, finalmente, já nos

anos 1990, aos CDs. Nas numerosas viagens que fez à Europa, fazia questão

de assistir concertos de verão em cidades como Viena e Genebra.Amava, so-

bretudo, as sinfonias de Haydn, Mozart e Beethoven. Deste último, fascina-

va-o especialmente a Ode à alegria, o quarto movimento da Nona, que é con-

siderado um hino de amor à humanidade. Inspirado nos versos que o alemão

Friedrich von Schiller escreveu em 1785, celebra os valores do Iluminismo,

a superação das desavenças entre nações e a tolerância entre os homens.

Quando terminou os estudos primários na escolinha caseira de Otavio, Fer-

nando foi matriculado no Colégio Rezende, na Rua Bambina, em Botafogo.

Ali estudavam também seus primos Evandro e Carlos, filhos da tia Íris e de Car-

los Chagas, e Paulo, filho de Mario Carneiro.A instituição era dirigida pelas ir-

mãs Marieta, Ercília e Carmita Rezende, vagamente aparentadas com os Lobos

e os Barboza Carneiro. As crianças das duas famílias costumavam ser encami-

nhadas para lá.

O trajeto da Gávea a Botafogo era feito de bonde. Uma vez por semana, o

então adolescente Fernando saía da aula e ia lanchar na casa de Nica, sua anti-
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ga babá. Nica cuidara dos filhos de Otavio e Aurora até se casar, já bem madu-

ra. Ficava com as crianças no portão da chácara, vendo passar o bonde que

subia a Rua Marquês de São Vicente.Acabou pedida em casamento pelo mo-

torneiro, um português viúvo, pai de dois filhos pequenos. Foi morar com o

marido numa casinha de vila na Rua Dezenove de Fevereiro, perto do Colé-

gio Rezende. Apesar de já não ser jovem, teve muitos filhos. A cada um que

nascia, ia pondo os mesmos nomes das crianças dos ex-patrões: Fernando,

Clotilde, Marina...

Nica aprendeu a ler com Fernando. Fiel ao propósito positivista de “inte-

grar o proletariado à sociedade moderna”, Otavio exigia que as empregadas da

casa soubessem ler. Sempre que chegava uma criada nova, ele designava um dos

filhos para a tarefa de alfabetizá-la.1

Nas férias, Otavio e Aurora levavam a família para Petrópolis, onde man-

tinham uma residência de verão na Rua Chile; ou para a Fazenda Sobragi, ago-

ra de propriedade de Otavio, onde se reuniam também as famílias dos irmãos

e irmãs de Otavio e Aurora.

Ali, junto com os irmãos e os primos, Fernando tomava banhos de rio, fazia

cavalgadas, aprendia a lidar com as coisas da terra. Em meio a colonos e peões, as

crianças ajudavam a colher milho, encher o silo, recolher os animais no campo,

lavá-los, cuidar dos reprodutores, distribuir rações. Otavio distribuía as tarefas: ar-

rear os cavalos para os passeios das senhoras, mexer o tacho de goiabada, fazer pe-

quenos consertos. Fernando aprendeu com o pai a lidar com ferramentas e a fa-

zer reparos em fechaduras de portas e janelas, consertar fogões e bicos de gás, tro-

car fusíveis e fios elétricos.2

Fernando foi um dos primeiros jovens de seu círculo de relações a ter um

aparelho de rádio. Era constituído de uma bobina, com um ponteiro em cima,

um par de fones de carvão moído e uma pedra de cristal de galena, que servia

de semicondutor. Para conseguir sintonizar a emissora, era preciso descobrir o

ponto da galena. Bastava uma sacudidela e o ponteiro saía do lugar.3

Em 1929, aos 16 anos, ele concluiu o curso secundário no Colégio Rezende.

Foi quando recebeu o primeiro dos prêmios acadêmicos que iria colecionar: a

Medalha Silva Ramos, conferida anualmente ao melhor aluno do curso.

Já estava, então, decidido a prestar os exames para a Escola Politécnica,

aquela mesma onde Otavio não pudera estudar. A influência do pai era mes-

1. As informações sobre a babá

Nica são de Fernando Lobo

Carneiro, em conversa com a irmã

Tereza, gravada por Gabriela

Carvalho, filha de Tereza.

2. As lembranças das férias em

Sobragi são de Paulo Carneiro, o

primo de Fernando Lobo Carneiro,

num texto anexo ao manuscrito

“Engenheiro Otavio Barboza

Carneiro por Fernando Luiz Lobo

B. Carneiro”, comemorativo do

centenário de nascimento de

Otavio.A referência ao tacho de

goiabada é do próprio Fernando

Lobo Carneiro, na conversa gravada

com Tereza.

3. Depoimento de Fernando Lobo

Carneiro a Luiz Bevilacqua, Ildeu

de Castro Moreira e Alicia Ivani-

ssevich, publicado em setembro de

1991 na revista Ciência Hoje e

incluído na coletânea Cientistas 

do Brasil: Depoimentos, apresentação

de Ennio Candotti. São Paulo:

SBPC, 1998.
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mo grande e, além disso, era quase uma tradição na época os filhos seguirem a

profissão paterna. Fernando sempre soube que seria engenheiro.4

Em 1928, apesar de ainda envolvido com a companhia de navegação no

Rio São Francisco, Otavio iniciou uma atividade um pouco diferente das an-

teriores: fiscalizar a construção do Edifício A Noite, na Praça Mauá, Centro do

Rio de Janeiro.Com 102,8 m de altura e 24 andares, era o que então se chama-

va de arranha-céu. E seria o mais alto do mundo com estrutura de concreto

armado. Os edifícios de muitos andares construídos até então – e havia muitos,

sobretudo nos Estados Unidos – tinham estrutura metálica.

O projetista da obra era Emilio Baumgart, gênio brasileiro da engenharia,

autor de obras pioneiras no Brasil e no mundo – pontes e edifícios construí-

dos com arrojadas soluções de engenharia que ajudaram a viabilizar a então

novíssima tecnologia do concreto armado. O edifício da Praça Mauá era 

uma encomenda de Geraldo Rocha, proprietário do jornal A Noite.A redação

do jornal ocuparia uma parte do espaço e o restante seria alugado a outras 

empresas.

A obra havia começado em 1926 e enfrentava desconfianças quanto à sua

segurança. Na mesma época, o comendador Giuseppe Martinelli, ricaço de São

Paulo, também construía um arranha-céu na capital paulista. Os dois em-

presários, Rocha e Martinelli, parecem ter entrado numa competição pelo

recorde de altura, pois ambos mandaram aumentar o número de andares em

relação ao projeto inicial.5 Durante a construção, o jornal A Noite publicava re-

portagens enfatizando o pioneirismo e o arrojo de seu empreendimento.

A fiscalização da execução da obra, portanto, era tarefa de peso, nada trivial.

Otavio Carneiro montou um escritório para realizá-la.

Em seu papel de fiscal, Otavio desconfiou que um prédio daquela altura

poderia ser abalado pelo efeito do vento. Pediu a Baumgart que escrevesse

para empresas construtoras de Chicago, a cidade então detentora dos mais al-

tos arranha-céus, para saber como elas procediam.A resposta dos engenheiros

norte-americanos foi de que não consideravam o efeito do vento em seus

projetos porque os pilares, ligados por grossas paredes de alvenaria, eram

flexíveis o bastante para transferir a solicitação extra para a alvenaria, a qual su-

portaria a carga com relativa folga.

Otavio não se deu por satisfeito. Argumentava que os prédios americanos 

4. Dos quatro filhos homens

de Otavio, dois – Fernando e

o caçula Francisco Bolívar –

tornaram-se engenheiros.

Os outros dois fixaram-se na

segunda paixão do pai, a

agricultura (Otavio foi

membro da diretoria da

Sociedade Nacional de

Agricultura e chegou a

organizar duas exposições

oficiais de gado de raça).

Otavio Augusto formou-se

em agronomia e Paulo

Trajano tornou-se

fazendeiro, primeiro na

fazenda de Sobragi e depois

em Mato Grosso.

5. Cf. Maria Cecília

Naclério Homem, O prédio

Martinelli: a ascensão do

imigrante e a verticalização de

São Paulo, citada em Rocha,

2003. O edifício Martinelli

terminou com 105,6 m, por-

que o comendador mandou

construir na cobertura sua

residência, cheia de torres e

terraços. O prédio do jornal

A Noite acabou ficando com

o título de “mais alto do

mundo”, conferido em 1929

pela revista Viação, que não 

contabilizou a casa do

comendador.
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eram de estrutura metálica. Neles, a deformação horizontal dos pilares metáli-

cos permitia a transferência de carga para a alvenaria, mas na estrutura de con-

creto os pilares já estariam fissurados antes que se desse a transferência.

Segundo um estudioso da história do concreto no Brasil, o engenheiro Au-

gusto Carlos de Vasconcelos, não é comum esse tipo de atuação da fiscalização.

Em geral, o fiscal mantém-se passivo, apenas verificando se o projeto está sendo

obedecido e se a construção está sendo bem executada.6

Baumgart cedeu à insistência de Otavio e reforçou a estrutura dos 14 pri-

meiros pavimentos. Para isso, criou um sistema inteiramente original para a

época: duas paredes verticais, indo do térreo ao 14º pavimento, para as quais as

lajes, funcionando como diafragmas horizontais, transferem a ação do vento.

Augusto Carlos Vasconcelos, num livro de 1992 sobre a história do concre-

to no Brasil, explicou tecnicamente a solução encontrada por Baumgart:

“Não sendo possível aumentar todos os pilares do edifício, Baumgart con-

centrou os reforços em apenas dois pórticos transversais. O edifício possui 65m

de largura. Baumgart escolheu dois pórticos distantes 25 m de cada extre-

midade.A distância entre eles ficou, portanto, igual a 15 m. Esses dois pórticos

ficaram próximos aos poços dos elevadores e caixas de escada. Eram os únicos

lugares onde era possível ligar transversalmente todos os pilares, deixando livres

apenas duas passagens, respectivamente com 1,60 m e 2,00 m.

Baumgart raciocinou do seguinte modo: cada laje funciona no plano ho-

rizontal com uma imensa viga de 18,2 m de altura e 7 cm de largura, com o

comprimento total de 65 m. Essa viga se apóia nos dois pórticos, com 25 m de

balanço de cada lado. Os pórticos enrijecidos são na verdade imensas vigas em

balanço, engastadas nas fundações, possuindo em todos os pavimentos aberturas

de 1,6 x 2,7 m e 2 x 2,7 m. [...]

A fundação do edifício foi feita sobre rocha. Nesta condição, a consideração

de dois gigantescos pilares transferindo a carga de vento no edifício inteiro para

o solo encontra respaldo teórico justificável.”7 Fernando, a essa altura com 16

anos, acompanhou todos os lances desse episódio. Entre 1928 e 1929, o pai le-

vou-o mais de uma vez ao canteiro de obras do Edifício A Noite. No ano

seguinte, ele iniciou o Curso de Engenharia na Escola Politécnica.

6.Vasconcelos,Augusto Carlos.

“Fernando Lobo Carneiro: homem

de múltiplas qualidades.”

Manuscrito pertencente ao acervo

de Zenaide Moraes Carneiro, s/d.

7. Transcrito em Carvalho,

Gabriela e Rocha, Claudia

Lacombe. A aventura do

concreto no Rio de Janeiro. Rio

de Janeiro: SNIC, 2003.
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Cinco décadas mais tarde, ele próprio já reconhecido internacionalmente como

especialista em estruturas de concreto armado, orgulhava-se da atuação do pai:

“Foi essa fiscalização que estimulou Emilio Baumgart a dar solução origi-

nal e engenhosa ao difícil problema da resistência da estrutura à ação do ven-

to. E foi ela que implantou, talvez pela primeira vez no Brasil, o controle tec-

nológico da qualidade do concreto” – escreveu em 1975, no texto em que

celebrou o centenário de nascimento de Otavio. Lembrava-se de, nas visitas ao

canteiro do Edifício A Noite, o pai mostrar-lhe, como grande novidade, a apli-

cação de um procedimento chamado slump test para o controle da consistên-

cia do concreto e explicar-lhe a importância do fator água/cimento.

Já na virada para o século XXI, um discípulo de Fernando, Ronaldo Bat-

tista, também daria engenhosa solução ao problema da ação do vento sobre um

outro tipo de estrutura de concreto armado: a ponte Rio–Niterói. Quanto ao

controle tecnológico da qualidade do concreto, essa viria a ser uma das maiores

contribuições do próprio Fernando.
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Fernando estava no terceiro ano da Escola Politécnica quando o pai morreu.

Em janeiro de 1932, durante um temporal, naufragou perto de Xique-

Xique, na Bahia, o navio Santa Clara. Era uma das embarcações de passageiros

e carga que integravam a linha regular de navegação do rio São Francisco cria-

da por Otavio.

Ao receber a notícia, Otavio embarcou imediatamente para Pirapora, dis-

posto a recuperar o navio que mandara construir na França. Reuniu equipe e

material e desceu o rio até o local do naufrágio. Iniciou os trabalhos no dia 2

de abril. As dificuldades técnicas eram imensas e ele já havia, então, contraído

a infecção amebiana que o mataria. No dia 8 de maio, desistiu da empreitada.

Expediu uma “ordem do dia” para os colaboradores, na qual assumia a respon-

sabilidade pelo fracasso:“Se tivéssemos conseguido levantar o Santa Clara, ca-

da um poderia tomar para si a porção que quisesse no sucesso da operação; eu

me julgaria largamente recompensado vendo todos satisfeitos com o prêmio

dos grandes esforços que cada um fez. Como não conseguimos cousa alguma,

a responsabilidade do insucesso é toda minha, e ninguém mais pode ser recri-

minado pelo que não conseguiu fazer.” Dito isto, embarcou no São Francisco, o

outro navio da empresa, e rumou de volta a Pirapora. A doença evoluíra para

uma gravíssima peritonite.A família foi chamada por telegrama.A mulher Au-

rora, o irmão Horacio, o cunhado Astrogildo Machado e o filho Fernando

foram encontrá-lo a bordo do São Francisco, já fundeado no porto de Pirapo-

ra. Estava à beira da morte, mas lúcido. Fernando ouviu o pai pedir a Astrogildo

que olhasse por sua família e despedir-se afirmando: “Não tenho medo da

morte, mas sinto saudade da vida.” Otavio morreu em 17 de maio de 1932. Era

o dia do seu 57º aniversário.

Aurora ficou viúva aos 43 anos. O filho mais velho tinha 19 anos. O mais

novo, Francisco, completara um ano e quatro meses.Voltou para a chácara da

Gávea e decretou luto. Interromperam-se os saraus dominicais. O piano ficou

calado por quase uma década.
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Na juventude, Fernando exibia um temperamento fechado, silencioso e re-

traído. Os irmãos não se lembram de como ele reagiu à morte do pai. O que

se sabe é que ele retomou as aulas no curso de engenharia com o mesmo afin-

co de antes. E passou a freqüentar mais a casa da tia-avó Conceição Abranches,

irmã da avó Mariquinhas. Como Fernando, Conceição também amava a músi-

ca.Viúva, afeiçoou-se ao jovem que a visitava para, juntos, ouvirem os discos

de música clássica que ela mandava trazer da Europa.

Em 1933, Fernando concluiu as disciplinas de engenharia na Escola Poli-

técnica. Recebeu grau 10 nas cadeiras de Mecânica Racional, Mecânica Apli-

cada, Estabilidade e Hidráulica. No ano seguinte, os alunos deveriam cursar

disciplinas de caráter geral – Economia, Administração de Empresas – e esta-

giar em firmas de engenharia. O estágio era então uma prática recém-intro-

duzida. Cabia ao diretório acadêmico da Politécnica ajudar a encaminhar os

alunos para as empresas. Emilio Baumgart ofereceu duas vagas em seu es-

critório, que a essa altura funcionava no Edifício A Noite. O diretório indicou

Fernando e seu colega Flavio Botelho Reis. Os dois sabiam que estavam sendo

mandados para um dos “papas” da engenharia no Brasil.

Baumgart submeteu-os a uma prova. Mandou que calculassem o diagrama

de momentos fletores e esforços cortantes para uma ponte de dois vãos com

carga móvel. Completaram a tarefa em cinco dias e surpreenderam o chefe:

“Vocês fizeram isso muito bem!” No sábado seguinte, dia em que Baumgart

pagava à equipe, foi a vez de os dois estudantes se surpreenderem: havia paga-

mento para eles também.

– Mas, doutor Baumgart, nós não trabalhamos, só fizemos uma prova...

– Não senhor, vocês já estão trabalhando comigo.1

A situação financeira do escritório nem era das melhores.A quebra da Bolsa

de Nova York em 1929 ainda se refletia sobre a economia brasileira.As empre-

sas encomendavam os projetos e não pagavam.Toda as quintas e sexta-feiras, o

próprio Baumgart saía visitando os clientes, tentando receber o que lhe deviam.

No sábado, somava tudo e fazia um rateio. Pagava a cada um, inclusive a si mes-

mo, proporcionalmente ao que havia recebido e creditava o resto para pagar

quando pudesse.

Fernando passou um ano aprendendo a calcular concreto armado. O

chefe era muito minucioso. A primeira lição foi aprender a organizar a

1. Entrevista de Fernando

Lobo Carneiro a Gabriela

Carvalho, em 5/5/2001.
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prancheta de desenho. As pranchetas eram montadas com uma régua que

corria com rolimãs. O papel era colado nas beiradas da prancheta e molha-

do, para que, quando secasse, ficasse bem esticado. Aí, recebiam as primeiras

plantas para fazer: desenho de armação de lajes, ou seja, a planta usada para

a colocação dos ferros das lajes.Tinham que treinar caligrafia, porque Baum-

gart fazia questão de letra bonita nas plantas.

Ao longo do ano de 1934, Fernando não freqüentou as aulas na Politécni-

ca. Pegava as anotações dos colegas para estudar.Trabalhava oito horas por dia

com Baumgart. E estudava alemão. Embora o concreto armado tenha surgido

na Inglaterra e na França, foi na Alemanha que a tecnologia mais se desen-

volveu. Os livros eram em alemão e traziam as tabelas necessárias ao trabalho

dos calculistas – nome que então se dava aos engenheiros que dimensionavam

as estruturas e que agora são chamados engenheiros estruturais.Quase todos que

trabalhavam com Baumgart aprendiam um pouco de alemão por causa disso.

Emilio H. Baumgart, descendente de alemães, nasceu em 25 de junho de

1880, em Blumenau, Santa Catarina. Sua mãe, Mathilde, era filha de Emilio

Odebrecht, da mesma família que mais tarde se fixaria na Bahia com negócios

no ramo da construção.A colonização alemã do Sul do Brasil ainda era muito

recente e na região ainda se falava mais o alemão que o português. Embora

nascido e criado no Brasil, Baumgart falava um “português engraçadíssimo,

misturado com o alemão”, como o descreveu Fernando Lobo Carneiro.2 Es-

crevia suas anotações e fazia as operações aritméticas em alemão, como apren-

dera na infância.3

Em 1911, aos 21 anos, Baumgart mudou-se para o Rio de Janeiro, para cur-

sar engenharia na Escola Politécnica. Já no primeiro ano do curso começou a

trabalhar na construtora do alemão Lambert Riedlinger. Na época, as firmas de

origem européia dominavam o mercado de construções do então Distrito

Federal. A construtora de Riedlinger, fundada em 1912, era a primeira espe-

cializada em concreto armado, tecnologia que ele trouxera de seu país natal.

Concreto armado é uma mistura de cimento, areia, pedra britada e água, re-

forçada por barras de aço. Foi inventado no começo do século XX na Inglater-

ra e na França, mas foram os alemães que compraram a patente francesa e se

2. Idem, ibidem.

3. Rocha, Claudia

Lacombe.“Uma trajetória

sociotécnica do concreto 

no Brasil.” Dissertação 

de mestrado. Núcleo 

de Computação

Eletrônica/Instituto 

de Matemática,

Rio de Janeiro, 2003.
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encarregaram de aperfeiçoar e difundir a novidade. Perceberam que o novo

material oferecia a vantagem da dureza, semelhante à das pedras utilizadas nas

construções da Antiguidade e da Idade Média – como as pirâmides egípcias e

as catedrais européias – e sem a dificuldade de transporte dessas.

Baumgart encantou-se com as possibilidades do concreto armado. Nas

construções que se faziam então, predominava o uso de estruturas metálicas

com alvenaria de tijolos, que não oferecem a mesma plasticidade do concreto.

Em 1915, enfrentando dificuldades financeiras – recém-casado, Baumgart

interrompeu por dois anos o curso na Politécnica para dedicar mais tempo

às obras de Riedlinger. Foi ali, e não na Escola, que aprendeu de fato a tra-

balhar com concreto armado. Quando voltou ao curso (formou-se em

1918), já havia projetado a Ponte Maurício de Nassau, no Recife, e a ponte

de Areal, no Estado do Rio. Na Escola Politécnica predominava uma abor-

dagem teórica da engenharia, conseqüência da influência francesa sobre o

ensino superior no país.A formação alemã fazia de Baumgart um engenheiro

essencialmente voltado para a prática.

Em 1923, ele abriu sua própria empresa.A princípio, tentou ele mesmo er-

guer as estruturas de concreto que projetava. A construtora durou dois anos

antes de falir. No Brasil, como no mundo, os materiais mais usados nas grandes

obras eram tijolos e estruturas metálicas, estas importadas da Europa e mon-

tadas aqui. Eram feitas desses materiais as construções mais novas e importantes

do Rio de Janeiro na primeira década do século XX: os prédios da Avenida

Central (atual Rio Branco), entre eles o Teatro Municipal e a Escola de Belas-

Artes. É verdade que datam dessa época algumas obras pioneiras em concreto

armado, entre elas os muros de arrimo do Canal do Mangue, executados no

programa de modernização do porto do Rio de Janeiro empreendido pelo

governo Rodrigues Alves, e o reservatório de água do Engenho de Dentro, que

recebia as águas captadas dos rios Xerém e Mantiqueira, na Baixada Flumi-

nense, para abastecer a cidade. Havia também algumas pontes ferroviárias e

aquedutos.4 Mas as grandes construções continuavam a ter estrutura metálica.

Claudia Lacombe Rocha, em sua dissertação de mestrado sobre a trajetória 

sociotécnica do concreto armado no Brasil, explica que Baumgart enfrentou 

forte oposição dos clientes e dos engenheiros que iriam executar seus projetos.

“O concreto armado ainda não estava estabelecido como tecnologia apro-

4. Carvalho, Gabriela e

Rocha, Claudia Lacombe.

A aventura do concreto no 

Rio de Janeiro. Rio de

Janeiro: SNIC, 1983.

41

103
104
105

2,0128
1,0170
2,0211Emilio Baumgart



E N G E N H A R I A

D A  T R A N S P A R Ê N C I A

priada para a construção de grandes estruturas, mas Baumgart estava certo de

que funcionava. Precisava convencê-los, conseguir aliados; sem estes não iria

adiante. Neste sentido o engenheiro-cientista precisava desenhar estratégias de

tradução de interesses, de forma a alinhar suas propostas com as daqueles que

iriam financiar as obras. Foi assim que executou obras pioneiras, que mostra-

ram e ajudaram a construir a ‘eficiência’ do concreto armado.”5

Sua obra de maior impacto, ainda antes da quebra da construtora, foi o edi-

fício do cinema Capitólio, na Cinelândia, Centro do Rio de Janeiro. Com oito

andares, foi considerado por alguns autores o primeiro arranha-céu da cidade.

Inaugurado em 25 de abril de 1925, o cinema Capitólio foi o primeiro da cadeia

que o empresário Francisco Serrador ergueu no local entre 1925 e 1926 e que

incluiria o Glória, o Império e o Odeon, todos em prédios de oito andares.6

Fechada a construtora, Baumgart decidiu dedicar-se apenas aos projetos.

Outros se encarregariam da execução das obras. Abriu o Escritório Técnico

Emilio H. Baumgart, primeiro escritório de cálculo de estruturas de concreto

armado no país. Fazia o que hoje se chama “prestação de serviços de consul-

toria em projetos de engenharia”.

Começou com um funcionário.“Aos poucos, o sucesso de seus projetos foi

convencendo os engenheiros a respeito da eficácia das estruturas de concreto”,

diz Claudia Lacombe Rocha. Não foi tarefa simples.Trabalhar com um mate-

rial novo significa inventar soluções para problemas novos.

“Cada obra era mais um desafio travado [...]. Naquele escritório foram pro-

jetados pontes, viadutos, muros de arrimo e edifícios, que quebraram todos os

padrões até o momento conhecidos. O estabelecimento do concreto armado

como tecnologia preferencial no Brasil para estruturas na construção civil foi

sendo tecido em cada uma dessas batalhas. O que hoje nos parece ‘natural’ não

o era naqueles tempos, era antes um desafio.”7 

Várias das soluções criadas por Baumgart representaram inovações em ní-

vel internacional. Não raro contrariavam normas de construção, que mais tarde

tiveram que ser adaptadas para incorporar as novidades, fazendo das normas

brasileiras as mais avançadas do mundo.

O próprio projeto do Edifício A Noite é um desses casos. As lajes, por

exemplo, não se enquadravam nas normas de construção da época. Com di-

mensões de 5 x 6,7 m e 5 x 9,5 m, tinham apenas 7 cm de espessura, enquan-

5. Rocha, Claudia

Lacombe.“Uma trajetória

sociotécnica do concreto 

no Brasil.” Dissertação 

de mestrado. Núcleo 

de Computação

Eletrônica/Instituto 

de Matemática, Rio 

de Janeiro, 2003.

6. Carvalho, Gabriela e

Rocha, Claudia Lacombe.

A aventura do concreto no Rio

de Janeiro. Rio de Janeiro:

SNIC, 1983.

7. Rocha, Claudia

Lacombe.“Uma trajetória

sociotécnica do concreto 

no Brasil.” Dissertação 

de mestrado. Núcleo 

de Computação

Eletrônica/Instituto 

de Matemática, Rio de

Janeiro, 2003.
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to a norma previa uma espessura mínima de 12 cm para lajes daquelas dimen-

sões. Para garantir a redução da espessura sem comprometer a estabilidade da

estrutura, Baumgart inventou a colocação de mísulas – pequenas estruturas de

sustentação – junto às vigas de apoio.A própria solução dada para o problema

da força do vento, levantado por Otavio Carneiro, foi uma novidade em pro-

jetos de engenharia.

A ponte sobre o Rio do Peixe, entre as cidades de Herval d’Oeste e Joaça-

ba, em Santa Catarina, foi um recorde mundial: com 68 m de vão livre, era a

maior ponte de concreto em viga reta. Para viabilizá-la, Baumgart propôs uma

técnica de construção em balanços sucessivos, que consiste em usar um trecho

já construído para escorar o trecho seguinte e é adotada em situações em que

a construção de andaimes e escoramentos para a obra sairia muito cara ou

tomaria muito tempo. No caso do Rio do Peixe, sujeito a chuvas torrenciais,

havia ainda o risco de enchentes levarem os andaimes e escoramentos.

A técnica dos balanços sucessivos era comum na construção de pontes

metálicas, mas nunca havia sido tentada para concreto. Nas estruturas metáli-

cas, as novas partes acrescentadas aos trechos já construídos podiam ser imedia-

tamente utilizadas. No concreto, o peso teria que ser aplicado antes de o ma-

terial adquirir a resistência adequada.8

Baumgart inventou um método engenhoso, no qual utilizou tábuas e ferros

para evitar a aplicação de carga sobre os trechos recém-concretados. Dividiu a

obra em setores de concretagem, cada um com um terço do comprimento das

tábuas. Estas eram colocadas de tal forma que avançavam de um setor para outro.

Cada setor a concretar ficava escorado por um conjunto de dois terços das tábuas,

formando viga em balanço, ancorada e engastada na massa de concreto dos dois

setores precedentes. Uma armação de ferros assegurava a ligação entre os setores

de concretagem.9

A ponte do Rio do Peixe foi inaugurada em outubro de 1930.Ao longo da

década, foi descrita por colaboradores de Baumgart em diversas revistas inter-

nacionais de engenharia. Em 1937, o método foi utilizado na ponte de Alve-

ley, na Inglaterra, na primeira das muitas aplicações que viria a ter.A divulgação

ajudou a ampliar a aceitação do concreto armado no mundo.10

Nos anos 1950, em Paris, Fernando Lobo Carneiro, já então um profissio-

nal reconhecido no Brasil, teve oportunidade de constatar ele mesmo a repu-

8. Vasconcelos,Augusto

Carlos de. O concreto

armado no Brasil, citado em

Rocha, Claudia Lacombe.

“Uma trajetória sociotécnica

do concreto no Brasil.”

9. A explicação, dada por

Artur Eugênio Jermann 

em artigo publicado em

1945, está transcrita 

em Rocha, 2003.

10. A ponte do Rio do Peixe

foi destruída por uma

enchente em 1983, depois 

de 53 anos resistindo às

cheias. Segundo a explicação

de Augusto Carlos de

Vasconcelos, citado por

Claudia Lacombe Rocha,

o desmoronamento foi

causado pela construção de

um prédio de quatro andares

na margem do rio, que

produziu um solapamento

das fundações da ponte.
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tação de Baumgart. Foi recebido por um engenheiro da construtora Stup, es-

pecializada em pontes de concreto protendido:

– Ah, vous êtes du pays du fameux pont! (O senhor é do país da famosa ponte!)

– Como???

– A ponte sobre o Rio do Peixe, de Emilio Baumgart.

– Vocês conhecem essa ponte aqui?!

– Sim, foi um recorde mundial. A firma alemã Dickerhoff und Widmann

quis tirar patente desse sistema de construção, mas nós, que também estávamos

utilizando o sistema, conseguimos impedir, mostrando uma página do Beton

Kalendar com uma fotografia da ponte do Rio do Peixe.

O Beton Kalendar era uma publicação alemã especializada em concreto ar-

mado. O texto sobre o Rio do Peixe dizia, erradamente, que Emilio Baumgart

era alemão, mas informava corretamente que a ponte havia sido projetada no

Brasil.A técnica de construção de pontes de concreto por balanços sucessivos

acabou caindo em domínio público.

A obra de Baumgart inclui ainda outros marcos. São dele os cálculos estru-

turais do Hotel Glória (1922), erguido para as comemorações do Centenário

da Independência, do Teatro João Caetano (1929), do hangar do Campo dos

Afonsos (1930) e do prédio do Ministério da Educação (1936), todos no Rio

de Janeiro.

Baumgart nunca lecionou em cursos de engenharia.Mas seu escritório é con-

siderado a verdadeira escola de concreto armado do Brasil. As novas exigências

criadas por seus projetos estruturais de edifícios e pontes impulsionaram o desen-

volvimento da tecnologia do concreto no Brasil. Muitos profissionais famosos se

iniciaram com ele e se espalharam pelo país, levando seus ensinamentos. Passaram

por seu escritório nomes como Antonio Alves de Noronha (calculista do Hotel

Quitandinha, em Petrópolis, do Ministério da Fazenda, no Rio de Janeiro, e do

Edifício Sulacap, em Belo Horizonte), Paulo Fragoso (estações do caminho aéreo

do Pão de Açúcar e sedes dos clubes cariocas de futebol Botafogo e Flamengo);

Sergio Marques de Souza (estádio do Maracanã, junto com Noronha, Fragoso e

Alberto Costa) e Arthur Eugenio Jermann (Museu de Arte Moderna do Rio de

Janeiro, edifício-sede da Petrobras, estádios Rei Pelé, em Maceió, e Mineirão, em

Belo Horizonte).11

Em 1937, quando começou a ser construído o prédio do Ministério da 

11. Rocha, Claudia

Lacombe.“Uma trajetória

sociotécnica do concreto 

no Brasil.”
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Educação, no Rio de Janeiro, foi dada a partida para o fantástico casamento en-

tre a engenharia do concreto e a arquitetura moderna no Brasil.O arrojado edi-

fício projetado sob a orientação do arquiteto franco-suíço Le Corbusier (1897-

1965) lançou para o estrelato jovens arquitetos brasileiros, entre eles Lucio Cos-

ta e Oscar Niemeyer. O cálculo estrutural era de Emilio Baumgart.Ali, as pos-

sibilidades plásticas do concreto foram exploradas como nunca antes, abrindo

caminho para as muitas e belas obras de concreto armado que vieram depois.

Já em 1937, um engenheiro alemão, A. Kleinlogel, considerado um dos

grandes nomes do concreto armado, veio ao Brasil ver de perto os feitos dos

engenheiros brasileiros. Saiu impressionado com a esbelteza das colunas de

concreto armado. Para ele, as obras brasileiras eram “arrojadas em proporções,

ao mesmo tempo que se apresentavam bastante elegantes”.12

Outro que se impressionou com a combinação de arrojo e elegância foi o

engenheiro norte-americano Arthur Boase, que esteve no Brasil em 1944. Fo-

ra enviado por uma revista nova-iorquina, que queria entender por que as

construções na América do Sul – a viagem incluía Argentina e Uruguai – 

eram tão mais leves que as dos Estados Unidos. Concluiu que os códigos de

obras dos três países favoreciam o uso do concreto armado, permitindo coisas

que nos Estados Unidos eram proibidas. Mas expressava sua admiração pela

criatividade dos engenheiros, citando explicitamente Baumgart. E admitiu que

ficou surpreso ao verificar que certos dispositivos incorporados ao código de

obras do American Concrete Institute em 1941 já eram de uso corrente no

Brasil havia mais de dez anos.

Comparando os gastos de construção de um edifício carioca de 16 andares em

relação ao que seria gasto se tivesse sido usado o código americano, Boase con-

cluiu que a estrutura projetada pelas normas dos Estados Unidos consumiria um

terço a mais de concreto e um quarto a mais de aço; e o custo dos pilares seria

60% mais alto. Convenceu-se então de que as novidades eram seguras, viáveis e

mais econômicas.13

Nas duas ou três primeiras décadas do século XX, a tecnologia mundial do

concreto para a construção de grandes estruturas estava na infância. O relativo

avanço da Alemanha não era suficiente para inibir desenvolvimentos

autônomos em outras nações. Pode-se mesmo considerar que, nessa área es-

pecífica, todos os países estavam aproximadamente no mesmo patamar. De mo-
12. Idem, ibidem.

13. Idem, ibidem.
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do que as experimentações que resultavam em inovações não eram inibidas

por considerações de ordem econômica. Era o que hoje se chamaria de “uma

janela de oportunidade” que a engenharia civil brasileira, tendo Baumgart à

frente, tratou de aproveitar.

Naquele começo de 1934, quando o jovem estudante de engenharia Fernan-

do Lobo Carneiro entrou no escritório de Baumgart para iniciar seu estágio,

estava, pois, entrando no lugar certo, na hora certa. Era a sua “janela de opor-

tunidade” pessoal. Que, como se verá, ele também não deixou passar.

Encerrado o estágio, voltou à Escola para buscar o diploma. Recebeu então

seu segundo prêmio acadêmico: a Medalha Gomes Jardim, conferida ao melhor

aluno do ciclo básico do curso. Na carteira profissional, outra honraria. Com da-

ta de 31 de dezembro de 1934, Baumgart anotou:“Em 24 anos de minha car-

reira, o engenheiro Fernando Lobo Barboza Carneiro constitui um caso singu-

lar, pelo senso de realidade e segurança de seu juízo – antes parece um profis-

sional já com longo traquejo. É dono do mais sólido preparo, capaz de desen-

volver e manter notável intensidade de trabalho. É homem para os mais altos

postos de direção.” Baumgart acertou em quase tudo. Ao longo de 66 anos de

atividade profissional ininterrupta, seu ex-pupilo só não ocuparia cargos de di-

reção. No mais, haveria de desenvolver duas longas carreiras como pesquisador e

como formador de engenheiros e pesquisadores de engenharia.Além disso, nos

embates que a vida iria lhe apresentar, teria muitas ocasiões de exibir seu senso

de realidade e a segurança de seu juízo.
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A educação familiar impregnada de influência francesa há de ter pesado na

decisão que Fernando tomou naquele começo de 1935. Baumgart convidara-o

a voltar ao escritório, já agora como engenheiro formado. Ele agradeceu, mas

recusou.A prática da engenharia, tal como era concebida por Baumgart, pro-

duto da pragmática escola alemã, não o seduzia. Não queria passar oito horas

por dia calculando estruturas. Fernando queria, de fato, juntar o melhor de dois

mundos: a prática alemã com a teoria francesa.

Tinha recebido mais duas ofertas de emprego, além da de Baumgart.

A primeira veio por intermédio de Lélio Gama, adjunto de Sodré da Gama, o

professor titular de Mecânica Racional da Escola Politécnica. Motivado por sua

nota 10 na cadeira, Sodré da Gama, que só o conhecia superficialmente, que-

ria-o como assistente. Considerou a proposta: a carreira no magistério impli-

caria, mais cedo ou mais tarde, o concurso de livre-docência e a disputa por

uma vaga de catedrático. Havia muita politicagem entre os diversos grupos da

velha escola do Largo de São Francisco.Não combinava com seu temperamen-

to a perspectiva de conviver com futricas e disputas de poder.

Examinou o segundo convite.Tinha vindo de outro professor da Politéc-

nica, Paulo Sá, da cadeira de Hidráulica, na qual ele também obtivera nota 10.

Sá, que tinha sido o paraninfo de sua turma, estava montando a Divisão de In-

dústria de Construção do Instituto Nacional de Tecnologia (INT), um órgão

de pesquisas tecnológicas do governo federal, situado próximo à Praça Mauá.

Era para lá que queria levar o jovem.

Desde criança, Fernando admirava os tios cientistas, Carlos Chagas e As-

trogildo Machado, ambos pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz. O quími-

co e bacteriologista Astrogildo, marido da tia Ruth, irmã de Aurora, era o mais

próximo de sua família.Tinha sido encarregado por Otavio Carneiro, no leito

de morte, de cuidar de Aurora e de seus filhos menores. Como um zeloso pai

substituto, acompanhava-lhes o crescimento, levava-os pessoalmente ao médi-

co e ao dentista.1

1. Faz parte do anedotário

da família o episódio em

que Astrogildo levou

Clotilde Maria, a irmã

adolescente de Fernando,

ao dentista, para extrair 

um dente. E desmaiou 

ao ver o sangue.
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Fernando via, sobretudo, a repercussão do trabalho do tio Carlos, o marido

da tia Íris. Menino ainda, tinha plena consciência do prestígio internacional de

Carlos Chagas, principalmente por causa das viagens que ele fazia ao exterior

– na volta das quais a família toda ia recebê-lo no Cais do Porto e a tia Íris

sempre chegava cheia de presentes, em geral brinquedos europeus, para os so-

brinhos.Vira o tio receber, em seu gabinete de diretor do Instituto Oswaldo

Cruz, celebridades como o físico Albert Einstein e o rei Alberto I, da Bélgica.2

Adulto, conhecia as idéias de Chagas sobre o valor da pesquisa como condição

para o progresso social.3 Trabalhar com pesquisa seria, assim, uma oportunidade

de emular os parentes famosos.

E havia ainda um terceiro motivo para a opção pelo INT – de ordem bas-

tante prática: o horário de trabalho era das 11h às 17h, uma carga horária mais

leve que a oferecida por Baumgart.

Este, zangado com a decisão de Fernando, deixou de falar com ele. Quan-

do se encontravam nas proximidades da Praça Mauá – o Instituto ficava a

poucos passos do Edifício A Noite –, Baumgart virava-lhe o rosto.Até que um

dia, sem mais nem menos, fez as pazes. E passou a visitá-lo no INT.

O Instituto Nacional de Tecnologia (INT) tinha sido inaugurado dois anos

antes, em 1933. Era criação de um grupo de engenheiros liderados por

Ernesto Lopes da Fonseca Costa (1891-1952). No começo da década de

1920, Costa e seus amigos, todos formados na Escola Politécnica, costu-

mavam se reunir na Praia Vermelha, no gabinete de seu ex-professor Luiz Fe-

lipe Gonzaga de Campos, diretor do Serviço Geológico e Mineralógico do

Brasil. Era uma repartição subordinada ao Ministério da Agricultura, Indús-

tria e Comércio. Às vezes, o próprio ministro Simões Lopes vinha participar

dos bate-papos. Falavam da necessidade de o Brasil – então um país agrícola,

com economia apoiada basicamente nas exportações de açúcar e café – ex-

plorar seus recursos minerais.

Um dia, Fonseca Costa sugeriu a criação de um laboratório para ensaio de

combustíveis e minérios. Simões Lopes liberou uma pequena verba e o labo-

ratório, inaugurado em 1922 com o pomposo nome de Estação Experimental

de Combustíveis e Minérios, foi instalado em precários barracões improvisados

2. Os reis da Bélgica,

Alberto e Elizabeth,

estiveram no Brasil 

em setembro de 1920.

Albert Einstein, em 

janeiro de 1925.

3. “Para Chagas, assistência,

pesquisa e ensino formam

um trinômio indissociável,

sem o qual não haverá

progresso social e não

existirão as condições

necessárias a uma

qualificação melhor da vida

humana. Meu pai via no

ensino e na pesquisa,

indissociáveis, os

condicionadores da larga

estrada que leva ao

progresso social. Chagas

introduziu na Faculdade de

Medicina a noção de que 

o ensino só é apropriado 

ao progresso de uma nação

quando fundamentado em

bases científicas e na

experimentação clínica, sem

as quais o tratamento

médico pode tornar-se

apenas em grande ilusão”.

Chagas Filho, Meu pai,

Ed. Casa de Oswaldo

Cruz/Fiocruz, 1993, p. 242.
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na Praia Vermelha, junto ao prédio do Serviço Geológico. Sob a direção de Fon-

seca Costa, ali se fizeram os primeiros estudos de lavabilidade do carvão do Rio

Grande do Sul e Santa Catarina, e de aproveitamento de resíduos de pirita.4

A Primeira Guerra Mundial tinha chamado atenção para a importância do

petróleo na política internacional. Fonseca Costa, como um profeta, já busca-

va então fontes de energia alternativas ao combustível importado. Além do

carvão, voltou-se para o álcool. Em 1927, publicou um trabalho descrevendo

testes de uso do álcool como combustível automotivo. Um automóvel Ford,

com a câmara de compressão reduzida, fez os trajetos Rio–São Paulo,

Rio–Barra do Piraí e Rio–Petrópolis abastecido com álcool comum. Um

pouco antes, uma “baratinha” – como se chamavam os automóveis de corrida

da época – fez o Circuito da Gávea abastecida com aguardente a 70º, registran-

do um consumo de 5 km por litro.5

No final da década de 1920, disposto a ampliar as linhas de pesquisa, Fon-

seca Costa convenceu o presidente da República,Washington Luiz, a transfor-

mar a primitiva Estação Experimental de Combustíveis e Minérios no Institu-

to Nacional de Tecnologia. Queria investigar o uso de óleos vegetais como

combustível e fazer ensaios de materiais, dando assim suporte tecnológico à

nascente indústria brasileira.Washington Luiz cedeu-lhe um terreno na Aveni-

da Venezuela, na região do Cais do Porto. Não havia verba para a construção

do prédio, que começou a ser erguido com material doado e com a exploração

da pedreira que ficava nos fundos do terreno. Após a Revolução de 1930 e a

criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, o INT foi transferi-

do para o novo ministério e ganhou força. O prédio foi finalmente inaugura-

do em 1933. Quando Fonseca Costa morreu, em 1952, ainda diretor, o INT

era formado por dez divisões e conduzia pesquisas e ensaios para empresas de

praticamente todos os ramos industriais: química, metalurgia, construção, fer-

mentação, têxtil, combustíveis, eletricidade, borracha e plásticos.

Em janeiro de 1935, quando o jovem engenheiro Fernando Lobo Carneiro

chegou para seu primeiro dia de trabalho, o INT estava, pois, florescente. O la-

boratório da Divisão de Materiais de Construção estava sendo montado no

térreo do edifício. Enquanto a pesada prensa para ensaios de compressão de

materiais – tarefa que Paulo Sá lhe designara – não ficava pronta, Fernando foi

ajudar a equipe que fazia ensaios com álcool.

C A P Í T U L O  4  

4. Leonardos, Othon H.

Revista de Engenharia,

Mineração e Metalurgia,

dez/1952, reproduzido no site

www.farolbrasil.com.br/

arquivos/fi_fonseca_costa.htm

(acessado em 2/7/2004)

5. Utzeri, Fritz.“Um

engenheiro prevê a crise, em

1925.” Jornal do Brasil,

24/8/1980, reproduzido no site

www.farolbrasil.com.br/

arquivos/fi_fonseca_costa.

htm (acessado em 2/7/2004)
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Desde 1931, um decreto presidencial obrigava a adição de 5% de álcool à

gasolina. As experiências anteriores de Fonseca Costa com o álcool comum,

hidratado, tinham mostrado que, com a redução da câmara de compressão do

automóvel, o combustível alternativo funcionava bem, mas corroía rapidamente

as peças e componentes do veículo. Foi então que surgiu a idéia de usar álcool

anidro, que não tem água em sua composição, e misturá-lo à gasolina.

Quando Fernando chegou ao INT, a equipe estava testando diversas mis-

turas de álcool anidro com gasolina para determinar o índice de octano.

Naquele tempo, misturava-se chumbo tetraetila à gasolina para aumentar a

octanagem. Os ensaios destinavam-se a verificar o que acontecia com a octa-

nagem quando se adicionava o álcool anidro. Para surpresa de todos, o índice

de octano aumentava com a adição de álcool, dispensando o chumbo. Fernan-

do participou dos testes sucessivos: começaram com 8%, até chegar a 20%; com

mais de 20% de álcool anidro, o índice de octano voltava a diminuir.6

O INT era uma das três instituições de pesquisas tecnológicas existentes no

Brasil da época.A primeira a ser criada foi o Instituto Oswaldo Cruz, em 1900,

com o nome de Instituto Soroterápico de Manguinhos. Fazia pesquisas de

medicina e ciência aplicada. O segundo foi o INT. E o terceiro foi o Instituto

de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, o IPT.Este, fundado em 1934, teve suas

origens no antigo Gabinete de Resistência de Materiais, criado em 1899 na

Escola Politécnica de São Paulo.

Quando Paulo Sá montava a Divisão de Materiais de Construção do INT,

Ary Torres já fazia estudos pioneiros de dosagem e controle de concreto no

IPT. O processo de dosagem conhecido como processo de “módulo de finu-

ra” tinha sido desenvolvido por Torres, que o descreveu em 1927, no Boletim

nº 1 do IPT. Graças aos seus trabalhos, tornaram-se correntes na engenharia

brasileira os princípios básicos da dosagem de concretos e o conhecimento da

relação entre a resistência à compressão e o fator água/cimento7 – de que Fer-

nando Lobo Carneiro primeiro ouviu falar aos 15 anos, nas explicações dadas

pelo pai no canteiro de obras do Edifício A Noite.

Paulo Sá mandou Fernando estagiar no IPT. Orientado pelo engenheiro

Gilberto Molinari, que na época também iniciava uma carreira de pesquisador,

ele aprendeu as técnicas do ensaio de resistência do concreto à compressão.

Havia, então, um método recém-introduzido no Brasil que empregava corpos

6. Carneiro, Fernando Lobo.

“O Instituto Nacional de

Tecnologia: indústria e

descobertas tecnológicas.”

Palestra proferida no Museu

de Astronomia e Ciências

Afins – Mast, no Rio de

Janeiro, em 6 de julho de

2000.Acervo Mast.Texto

cedido por Heloisa Bertol.

7. Carneiro, Fernando Lobo.

“O desenvolvimento 

da tecnologia do concreto

no Brasil.”Aula inaugural 

do Curso Intensivo de

Tecnologia do Concreto,

promovido pelo Instituto

Nacional de Tecnologia 

e a Associação Brasileira de

Cimento Portland (1982).

Acervo Zenaide M.

Moraes Carneiro.
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de prova cilíndricos – os cilindros de concreto são colocados sob uma prensa

e comprimidos até que se rompam. Dividindo-se a carga pela área ocupada pe-

lo concreto, obtém-se a resistência à compressão.

Pouco depois, de volta ao Rio,Fernando começou a pesquisar a correlação en-

tre as resistências do concreto à tração na flexão e na compressão.Trabalhava com

outro pesquisador do INT, Domingos Pontes Vieira. Em 1937, apresentou, na

Reunião dos Laboratórios Nacionais de Ensaios, uma comunicação intitulada

“Resistência à tração na flexão dos concretos”, co-assinada com Pontes Vieira. In-

cluída nos anais da Reunião, editados em 1938, foi um dos primeiros trabalhos

científicos que ele publicou. No mesmo evento, Mario Brandi Pereira, do IPT,

apresentou comunicação sobre o mesmo tema.Os resultados obtidos foram muito

semelhantes.

Quanto à dosagem de concretos, ao tentar aplicar o método do IPT – o do

“módulo de finura”– os pesquisadores cariocas observaram que esse não funciona-

va bem para os agregados e a areia do Rio de Janeiro. Em São Paulo, a brita uti-

lizada na mistura era um pedregulho do Rio Tietê. No Rio, era preciso usar dife-

rentes tipos de brita provenientes de várias fontes. Quanto à areia, a do Rio de

Janeiro era muito mais fina que a de São Paulo. O processo do IPT não determi-

nava as percentagens das diversas britas que compunham o agregado grosso e não

indicava como corrigir na mistura final as deficiências granulométricas da areia.

Fernando partiu de um livro alemão, Der Aufbau des Mörtels und des Betons

[A fabricação dos rebocos e dos concretos], de Otto Graf, que propunha faixas

granulométricas para os materiais utilizados na mistura do concreto. As curvas

de Graf eram, porém, construídas para um único diâmetro máximo – 30 mm –

e pressupunham o uso de peneiras de furos circulares, adotadas na Alemanha.

Como seu problema era dosar concreto com britas de vários diâmetros e, além

disso, as peneiras usadas no Brasil tinham furos quadrados de 21 mm, Fernando

recorreu a uma variável adimensional, para fazer coincidirem as curvas de gra-

nulometria correspondentes a vários diâmetros máximos.8 Isso lhe permitiu es-

tabelecer um processo em que a determinação da relação agregado/cimento –

(o que os engenheiros chamam de traço do concreto) – é baseada numa regra

simples:“fixada a consistência (compatível com o equipamento disponível para

adensamento) e a granulometria da mistura cimento + agregado, a percentagem

em peso de água total é praticamente constante”.9

C A P Í T U L O  4  

8. Idem, ibidem.

9. Rocha, Claudia

Lacombe.“Uma trajetória

sociotécnica do concreto 

no Brasil.” Dissertação 

de mestrado. Núcleo 

de Computação

Eletrônica/Instituto 

de Matemática,

Rio de Janeiro, 2003.
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Esse é, pois, o processo de dosagem que ficou conhecido como “método

do INT”. Fernando o descreveu inicialmente numa publicação de 1937, do

próprio Instituto, intitulada Dosagem de concretos plásticos. A descrição foi am-

pliada em 1943, no livro Dosagem de concretos, também editado pelo INT e que

teve uma segunda edição em 1953. Esse método passou a ser utilizado não só

no Rio de Janeiro, mas em outros estados. Em 1954 fazia parte das apostilas da

Escola de Engenharia da Universidade do Brasil, então o novo nome da velha

Escola Politécnica do Largo de São Francisco.

Nos últimos anos da década de 1930, a atividade na Divisão de Materiais

de Construção do INT seguia a todo o vapor. Fernando fazia numerosos en-

saios de concreto por encomenda de construtoras e escritórios de cálculo.

O próprio Emilio Baumgart, agora em paz com seu ex-estagiário, volta e meia

encomendava-lhe serviços.

Fernando ia firmando seu nome como engenheiro civil. Em outubro de

1937 foi lançada a revista Concreto, periódico destinado a, como dizia o edito-

rial do primeiro número,“desenvolver, propagar e elevar a técnica das constru-

ções, especialmente na parte referente ao concreto armado”. Do conselho téc-

nico da revista faziam parte Emilio Baumgart e alguns de seus discípulos. Eis a

lista de colaboradores do primeiro número:Antonio Alves de Noronha, Edson

Junqueira Passos, Felipe dos Santos Reis, Maurício da Justa, Raymond Louis

Ebert e Fernando Luiz Lobo Carneiro10, que tinha três anos de formado.

Mas logo ele iria fazer um intervalo em sua carreira de engenheiro de es-

truturas. Foi quando teve o seu primeiro envolvimento com petróleo.

10. Idem, ibidem.

56

Vida e Obra de Lobo Carneiro



C A P Í T U L O  5

A princípio, Fernando não gostou da idéia.Trabalhar em refinaria de petróleo

era algo totalmente estranho ao treinamento de um engenheiro civil. Ainda

por cima, teria que ir fazer um estágio no Uruguai. Ia se casar e nem pensava

em sair do Rio de Janeiro.

O convite para deixar o INT e juntar-se ao então recém-criado CNP –

Conselho Nacional do Petróleo vinha do General Julio Caetano Horta Bar-

bosa. Figura de proa do Exército, o general era seu primo em segundo grau.

Descendia de Antonia Luiza Horta Barboza, a bisavó materna de Fernando

(em algum momento da história familiar, os Horta Barboza passaram a ter o

nome grafado com s, enquanto os Barboza Carneiro mantiveram o z original).

Julio Caetano Horta Barbosa nasceu em Pinheiral (RJ), em 8 de maio de

1881. Filho do engenheiro José Caetano Horta Barbosa e de Bárbara Bueno

Horta Barbosa, assentou praça no Exército em 1897. Já naquele ano par-

ticipou da campanha militar contra o movimento liderado por Antonio Con-

selheiro em Canudos, BA, onde foi ferido. De volta ao Rio, ingressou na Es-

cola Militar. Lá, onde imperava a influência de Benjamin Constant, tornou-se

positivista, como grande parte dos militares de sua geração. Formado em

Ciências Físicas e Matemáticas pela Escola de Artilharia e Engenharia de

Realengo, em 1907, ligou-se ao então Major Candido Rondon, engenheiro

militar e igualmente positivista. Integrando a Comissão de Linhas Telegráficas

e Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas, que ficou conhecida como

Comissão Rondon, trabalhou na instalação de linhas telegráficas, contatou

grupos indígenas e ajudou a demarcar coordenadas geográficas e a fazer levan-

tamentos de rios da bacia amazônica. Entre 1913 e 1914, já promovido a

capitão e sempre acompanhando Rondon, participou da célebre expedição de

cientistas brasileiros e norte-americanos que percorreu os vales dos rios

Paraguai e Amazonas, da qual fazia parte o ex-presidente dos Estados Unidos,

Theodore Roosevelt.1

Em 1932, combateu o movimento constitucionalista que eclodira em São

1. Site oficial do 

Clube Militar:

http://www.clubemilitar.com.

br/hp/org/cnp/horta.htm

(acessado em 7/7/2004) 

e site do CPDOC/FGV –

Página Biografias:

http://www.cpdoc.fgv.br/nav

_historia/htm/biografias/ev_

bio_hortabarbosa.htm

(acessado em 7/7/2004).
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Paulo contra o governo de Getulio Vargas e em 1933 foi promovido a gene-

ral. Nos anos seguintes, envolveu-se nos debates sobre a existência ou não de

petróleo no subsolo brasileiro.Tanto o óleo bruto quanto os principais deriva-

dos consumidos no Brasil eram inteiramente importados. Habituado a pensar

estrategicamente, preocupava-se com a vulnerabilidade do país diante de uma

eventual interrupção do fornecimento de petróleo do exterior. No início de

1938, enviou a seu superior imediato, o General Góis Monteiro, um comuni-

cado alertando-o para esse risco, diante da iminência de uma nova guerra

mundial. Era, então, subchefe do Estado-Maior do Exército.

Despertado para o problema, o alto comando do Exército decidiu intervir

na política petrolífera, o que resultou na criação do Conselho Nacional do

Petróleo (CNP), em 29 de abril de 1938. O Decreto-Lei nº 395, que criou o

novo órgão, declarava de utilidade pública o abastecimento nacional de

petróleo e dava ao CNP amplos poderes para controlar as atividades de pro-

dução, refinação e comercialização de óleo bruto e derivados. Para a presidên-

cia foi indicado o General Horta Barbosa.

Petróleo no Brasil sempre foi matéria explosiva. Já em 1858, quando o go-

verno do Imperador Pedro II concedeu ao inglês Samuel Allport e ao

brasileiro José de Barros Pimentel o direito de “extrair minerais para o fabri-

co em gás de iluminação” nas margens dos rios Maraú e Acari, na Bahia, os

proprietários das terras insurgiram-se, alegando que eles haviam descoberto

aqueles minerais. Em 1864, outro inglês, Thomas Denny Sargent, obteve li-

cença para extrair petróleo e outros minerais em Camamu e Ilhéus, também

na Bahia. Dessa vez o ato imperial exigia que o concessionário indenizasse

previamente os proprietários do solo “dos prejuízos, perdas e danos que lhes

pudessem resultar”.2

Muitas outras contendas entre concessionários de direitos de exploração de

minerais, a maioria estrangeiros, e os proprietários das terras se seguiriam ao

longo de toda a segunda metade do século XIX. Em fevereiro de 1871, o go-

verno emitiu um aviso imperial estabelecendo que “‘as descobertas de minerais

não conferiam, ipso facto, aos descobridores o direito de os extrair, ainda que

proprietários da superfície’, sem autorização do governo do Império”.3
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2. Victor, Mario. A batalha

do petróleo brasileiro.

Rio de Janeiro: Civilização

Brasileira, 1970.

3. Idem, ibidem.
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Com o advento da República, a nova Constituição, de 1891, mudou o en-

tendimento sobre a propriedade das riquezas do subsolo. Seu artigo 72 esta-

beleceu que as minas pertenciam aos proprietários do solo,“salva a desapropria-

ção por necessidade ou utilidade, mediante indenização prévia”. Nem por isso

resolveu-se o problema. Em 1901, já no terceiro governo republicano (Campos

Salles, 1898-1902), o artigo 72 ainda nem havia sido regulamentado. Um estu-

do encomendado pelo governo, que queria entender as razões do baixo desen-

volvimento da mineração no país, concluiu que a dificuldade “devia-se à inér-

cia ou caprichos do proprietário e às inúmeras complicações oriundas de

questões sobre posse, domínio e definição da área territorial”.4

Disposto a incentivar a mineração no país, o sucessor de Campos Salles,

Rodrigues Alves (1902-1906), contratou dois técnicos norte-americanos para

estudar a bacia carbonífera da Região Sul. Vieram o paleontólogo David

White e o geólogo especialista em carvão e petróleo Israel Charles White,

considerado uma sumidade em seu país: fora o descobridor da relação entre a

estrutura das camadas geológicas e a existência de petróleo em quantidades

comerciais.

Depois de avaliar a região de Bofete, em São Paulo, onde dez anos antes um

empresário brasileiro encontrara vestígios de petróleo,White fez um relatório

desanimador: “As possibilidades são todas contra a descoberta de petróleo em

quantidade comercial em qualquer parte do sul do Brasil”. Dois geólogos

brasileiros, Euzébio de Oliveira e Arrojado Lisboa, insurgiram-se contra essa

conclusão, afirmando que “é justamente na região perturbada das rochas erup-

tivas do Sul, onde elas cortam o terreno devoniano rico em fósseis animais e

também o carbonífero, que devemos pesquisar o petróleo”.5

Começava assim uma discussão que iria se repetir muitas vezes nas décadas

seguintes, num tom cada vez mais alto, em geral opondo geólogos estrangeiros

e brasileiros. Quanto a estes últimos, mesmo quando concordavam sobre a

possibilidade de haver petróleo em uma determinada região do país, raramente

concordavam sobre a melhor maneira de procurá-lo.

Um dos que rejeitaram a opinião do técnico norte-americano foi o escritor

Monteiro Lobato (1882-1948), que em 1918 fundou a Empresa Paulista de

Petróleo, para fazer prospecções em São Paulo. Do lado do governo, o Serviço

Geológico e Mineralógico começou a furar um poço em Marechal Mallet
4. Idem, ibidem.

5. Idem, ibidem.
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(PR). Em 1921, o ministro da Agricultura, Ildefonso Simões Lopes, mandou o

órgão intensificar as pesquisas, estendendo os estudos e perfurações até Alagoas,

Bahia, São Paulo, Santa Catarina e Amazonas.

A falta de sucesso nas pesquisas e as dificuldades financeiras desestimularam

os governos seguintes.Ao longo da década de 1920, os investimentos públicos

na busca de petróleo ficaram em banho-maria. Quanto aos particulares, diziam

os empresários que as normas do Serviço Geológico e Mineralógico desesti-

mulavam a iniciativa privada.

Em 20 de junho de 1927,Simões Lopes, agora deputado, fazia um pronuncia-

mento na Câmara dos Deputados alertando para o risco de o petróleo brasileiro

– que, na verdade, ninguém sabia se existia – ir parar em mãos estrangeiras:

“As nossas minas de ouro, ferro, diamante, manganês, todo esse vasto patri-

mônio foi de há muito alienado ao estrangeiro por pouco mais de nada. [...]

Se não olharmos com clareza o dia de amanhã, passará igualmente para eles o

domínio do petróleo, em torno do qual se operam, neste momento, as mais in-

tensas campanhas econômicas, intensificadas desde o dia em que os grandes es-

tadistas e os maiores cabos-de-guerra do mundo demonstraram que ele é a

chave da hegemonia industrial e política dos povos.”

E, para não deixar dúvidas, exibia o deputado um trecho de um relatório

da Comissão Federal dos Estados Unidos sobre as jazidas de petróleo latino-

americanas: “Existem no México e na América do Sul imensos campos pe-

trolíferos ainda não explorados. Nossas companhias deveriam efetuar ali, sem

demora, explorações, pois é absolutamente essencial que essas jazidas sejam fu-

turamente controladas por cidadãos norte-americanos”, dizia o documento.6

Desde o final da Primeira Guerra Mundial, o mundo já se dera conta da

importância geopolítica do petróleo. Desde 1920, a Grã-Bretanha e a França

mantinham um acordo de cooperação para dar apoio a seus cidadãos nas dispu-

tas por concessões de exploração no exterior. Em 1930, a Standard Oil, norte-

americana, e a Shell, anglo-holandesa, já controlavam os recursos petrolíferos

do México, Colômbia, Peru e Venezuela.

Em novembro de 1930, quando Getulio Vargas derrubou o presidente Wa-

shington Luiz e assumiu o poder, o Brasil continuava sem ter uma gota de

petróleo para chamar de seu. O Serviço Geológico e Mineralógico tinha per-

furado pouco mais de 3.000 m, sem sucesso. Dois anos depois, o total de per-
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furações tinha crescido pouco: 4.363 m. Essa, aliás, foi a informação dada pelo

ministro da Agricultura, Mario Barboza Carneiro, ao passar o cargo para seu

sucessor, o Major Juarez Távora.7

Távora reformulou o Serviço Geológico e Mineralógico e criou uma Di-

retoria Geral da Produção Mineral, mais tarde rebatizada de Departamento

Nacional da Produção Mineral (DNPM). Chamou para dirigir o novo órgão

um professor da Escola de Minas de Ouro Preto, Domingos Fleury da Rocha.

Este contratou um jovem geólogo europeu,Victor Oppenheim, para reavaliar

as regiões de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Em 1934, baseado nas

conclusões de Oppenheim, Rocha avisou o ministro Távora de que as perspec-

tivas de se achar petróleo ali eram negativas e, portanto, estava suspendendo as

prospecções.

Oppenheim considerava que, se havia possibilidade de se encontrar petróleo

no subsolo brasileiro, seria na parte ocidental do país. A adoção dessa tese por

Fleury da Rocha iria gerar novos embates com os empreendedores que haviam

empatado dinheiro em sondagens no Sul – entre eles Monteiro Lobato e sua

Companhia Petróleos do Brasil, sucessora da empresa que criara em 1918.

Ao mesmo tempo que o Ministério da Agricultura mudava o rumo de suas

perfuratrizes, o governo revolucionário de Vargas fazia aprovar, naquele mesmo

ano de 1934, uma nova Constituição. Esta mudava radicalmente os dispositivos

da Constituição de 1891 relativos à propriedade das riquezas minerais. Deter-

minava que “as minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas-

d’água, constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração

ou aproveitamento industrial”. Estabelecia que esse aproveitamento industrial

só poderia ser feito mediante autorização ou concessão do governo federal. E

ia além: as autorizações ou concessões seriam conferidas exclusivamente a

brasileiros ou a empresas organizadas no Brasil.

No mesmo ano, era aprovado o Código de Minas, que, além de reafirmar

os princípios estatistas e nacionalistas da nova Constituição, estabelecia ainda

mais controles sobre a pesquisa mineral. Os detentores das concessões teriam

que seguir um plano de pesquisa preestabelecido, submetido à aprovação do

Departamento Nacional da Produção Mineral.Também tinham que demons-

trar ter recursos financeiros suficientes, entre outros requisitos.

A essa altura, era evidente o conflito entre Monteiro Lobato e o DNPM.

7. Mario Barboza Carneiro

era o irmão mais velho de

Otavio Carneiro.

Funcionário de carreira do

Ministério da Agricultura,

foi ministro interino da

Agricultura, substituindo 

Assis Brasil, o primeiro

ocupante do posto no

governo revolucionário 

de 1930.
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A empresa insistia nas perfurações em São Paulo. Em setembro de 1934, pre-

cisando de dinheiro para prosseguir os trabalhos, Lobato publicou nos jornais

paulistas uma chamada de aumento de capital. Dias depois, Fleury da Rocha,

sempre apoiado nas conclusões de Victor Oppenheim, divulgou uma nota

avisando que o DNPM não compartilhava do otimismo da empresa em relação

à existência de petróleo no estado.A chamada de capital foi um fracasso.

Em 1936, Lobato deu o troco. Numa carta aberta ao ministro da Agricul-

tura, Odilon Braga, acusou Oppenheim e seu colaborador Mark Malamphy de

venderem segredos do subsolo brasileiro a empresas estrangeiras. Diante do es-

cândalo, o presidente Vargas mandou abrir uma comissão de inquérito.

Lobato queria, na verdade, a revogação do Código de Minas. O escritor-

empresário era contra a concessão de autorizações de lavra a grupos es-

trangeiros, e nisso a legislação o satisfazia. Ele dizia desconfiar “sistematica-

mente de todas as entidades estrangeiras que se metem em petróleo no Brasil,

já que a intenção confessada não é tirá-lo e sim, impedir que o tiremos”. Mas

achava que o novo Código, ao criar “embaraços para impedir que os trustes es-

trangeiros se apossassem das riquezas do nosso subsolo”, acabara por “também

embaraçar os nacionais”, daí resultando “o trancamento da exploração do sub-

solo tanto para os nacionais como para os estrangeiros”.8

Em 1937, já na ditadura do Estado Novo, a nova Constituição foi além no

nacionalismo: a autorização para o aproveitamento das minas e jazidas mine-

rais só seria concedida a brasileiros, ou a empresas constituídas por acionistas

brasileiros. Isso deixava de fora as empresas estrangeiras organizadas no Brasil.

O resultado do inquérito que Vargas mandara abrir foi desfavorável ao 

criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo: a comissão isentava os técnicos do DNPM

da acusação de espionagem. Mas a suspeita, uma vez lançada, permaneceu.

Ainda em 1936, Monteiro Lobato estrelaria outra contenda com os técni-

cos do DNPM, dessa vez com relação à região de Riacho Doce, em Alagoas.

Outra empresa criada pelo escritor fazia prospecções na área e convencera-se

da existência de petróleo a profundidades mínimas. Fleury da Rocha, mais uma

vez apoiado nos pareceres de Oppenheim e Malamphy, refugou um pedido do

governo alagoano para ampliar suas investigações na região – o que, de novo,

desmotivava os eventuais investidores que o escritor tentava arregimentar.

Monteiro Lobato não era o único empreendedor a trombar com os técni-
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cos do DNPM. Na Bahia, numa localidade do Recôncavo coincidentemente

chamada Lobato (nenhuma relação com o nome do escritor), Oscar Cordeiro

batalhava para convencer os geólogos do governo de que havia petróleo 

na região.

Cordeiro tinha aparecido em Lobato em 1931, empenhado em organizar

associações de produtores rurais. Um dia, por curiosidade, foi visitar um sítio

onde, dizia-se, havia um poço que, em vez de jorrar água, jorrava um miste-

rioso óleo negro. Na época, o Serviço Geológico e Mineralógico, antecessor

do DNPM, apostava suas fichas no Sul do país. Cordeiro penou para convencer

o órgão a mandar um técnico a Lobato. O enviado, Luciano Jacques de Morais,

fez uma avaliação pessimista. Não podia haver petróleo ali em quantidades ex-

ploráveis porque as rochas da região eram metamórficas – e o petróleo, como

se sabe, resulta de alterações em rochas sedimentares.

Cordeiro não desistia. Convidava velhos geólogos aposentados para vis-

itarem seu poço, mandava cartas ao DNPM e amostras do óleo para ninguém

menos que o presidente da República. Muitos já se referiam a ele como “o

louco do Cordeiro”. Chamado a se pronunciar,Victor Oppenheim sustentou

a opinião do primeiro técnico: a geologia de Lobato não era favorável à exis-

tência de petróleo.9

As opiniões se cristalizavam. De um lado, Cordeiro era acusado de comprar

petróleo bruto e colocá-lo dentro do poço para chamar atenção. De outro,

aqueles que eram favoráveis aos brasileiros empreendedores mantinham em

circulação a suspeita de que os geólogos oficiais foram vendidos à Standard Oil

e à Shell – os trustes (nome que então se dava às multinacionais) que domi-

navam o setor de petróleo na América Latina.

Todas essas discussões eram fartamente cobertas pela imprensa. No Rio, o

jovem engenheiro Fernando Lobo Carneiro acompanhava o imbroglio. Não

que tivesse especial interesse no assunto. Pelo contrário. Era um técnico de es-

truturas, não estava muito ligado nos aspectos econômicos e políticos da

questão do petróleo. Mas era impossível ignorar as notícias nos jornais. E as

conversas em família. No começo daquele mesmo ano de 1936, seu primo

general enviara uma carta sobre o assunto ao ministro da Guerra, general Eu-

rico Gaspar Dutra. Horta Barbosa era então diretor de Engenharia do Exérci-

to. Na carta ao ministro, lamentava a timidez da política petrolífera no país: 9. Idem, ibidem.
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“Nada de positivo se tem feito em nosso país consoante a obtenção desse

precioso combustível. A repartição especializada no assunto, Departamento

Nacional da Produção Mineral, e alguns engenheiros apressam-se em procla-

mar a não-existência do petróleo em nosso território. O governo, a seu turno,

e apesar das declarações de tais técnicos, tem autorizado o funcionamento de

companhias que buscam o petróleo. Surge, então, a dúvida.” Incomodava ao

militar de formação positivista o que lhe parecia um comportamento errático

do governo. E prosseguia:

“Sem petróleo, nosso potencial militar é baixo: sem petróleo, assistimos,

tristemente, à penetração constante, ininterrupta da Standard Oil, Royal

Dutch-Shell, Mexican Eagle, pelos menores recantos de nossa pátria. Urge,

pois, substituir todos esses nomes por nomes brasileiros. Nutrimos fundas es-

peranças de que tal substituição ocorrerá tanto mais cedo quanto maior for a

eficácia da cooperação do Exército nas pesquisas para localização das fontes

daquele combustível.”10 Assim, depois de expressar sua posição nacionalista,

Horta Barbosa exibia a veia estatista. Pedia a Dutra que colocasse um técnico

à disposição da Divisão de Engenharia do Exército. Com o auxílio do 4º Bata-

lhão de Sapadores, baseado no Pantanal de Mato Grosso, iria ele mesmo tratar

de procurar petróleo naquela região.

Não há notícia de que Dutra tenha concordado em pôr soldados para

prospectar petróleo, em Mato Grosso ou em qualquer outro lugar. Mas Horta

Barbosa acabou conseguindo o que queria por outras vias. No começo de

1938, promovido a subchefe do Estado-Maior do Exército, convenceu seu su-

perior imediato, o General Góis Monteiro, de que era necessária uma legis-

lação mais estrita que o Código de Minas, para tornar o Estado ainda mais

poderoso no setor de petróleo. Góis Monteiro incumbiu-o de estudar o assun-

to e propor essa legislação. Em fevereiro, o Estado-Maior do Exército sugeriu

ao Conselho Federal de Comércio Exterior que tornasse os negócios do

petróleo monopólio do Estado. Era, possivelmente, a primeira vez que se fala-

va claramente em monopólio estatal para o petróleo.

O Conselho Federal de Comércio Exterior aceitou estudar o assunto do

ponto de vista jurídico e econômico. Seu presidente era Julio Barboza Car-

neiro – primo distante do General Horta Barbosa. Julio era tio de Fernando,

irmão mais novo de Otavio e Mario.
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O trabalho em conjunto dos primos Barboza funcionou. Em 29 de abril de

1938, o presidente da República, Getulio Vargas, ouvidos o Conselho de Se-

gurança Nacional e o Conselho Federal de Comércio Exterior, assinava o De-

creto-Lei nº 395, que nacionalizava a indústria de refinação de petróleo no país

e criava o Conselho Nacional do Petróleo (CNP).

Logo que assumiu a presidência do CNP, regulamentado e instalado formal-

mente por outro decreto em julho de 1938, o General Horta Barbosa viajou

à Argentina e ao Uruguai para conhecer a política petrolífera daqueles países.

Os dois vizinhos do Brasil já tinham, então, refinarias operadas por empresas

estatais: a Ancap – Administración Nacional de Combustibles, Alcool y Port-

land, no Uruguai, e a YPF – Yacimientos Petroliferos Fiscales, na Argentina.

A visita reforçou sua convicção de que o Estado brasileiro também deveria in-

vestir na refinação de petróleo. Na sua concepção, o CNP construiria refina-

rias para, de início, refinar o óleo bruto importado. Em seguida, com os lucros

provenientes da venda dos derivados no mercado interno, investiria na

prospecção de petróleo.

Foi com essa idéia na cabeça que, em 1939, o general de 58 anos chamou

o primo de 26 para conversar. Explicou-lhe que queria mandar jovens técni-

cos para se especializarem no exterior. Na volta, eles trabalhariam na mon-

tagem e operação da refinaria que o CNP se propunha a construir. Fernando

Lobo Carneiro objetou: tinha se formado em engenharia; refinação de pe-

tróleo era assunto de químicos. O general explicou: “Não se trata de ficar em

laboratório fazendo análises.Você vai trabalhar numa refinaria. É o que hoje se

chama de engenharia química. Preciso de engenheiros que entendam da ma-

nutenção, das maquinarias e dos projetos das refinarias.” “Mas eu não entendo

nada disso”, devolveu Fernando.“No Brasil não tem ninguém que entenda. Pre-

cisamos começar”, respondeu o general. E ajuntou:“Há duas pessoas aqui, pelas

quais tenho o maior respeito, que se desentenderam na minha frente, o

Domingos Fleury da Rocha e o Avelino Inácio de Oliveira: um achava que de-

víamos furar um poço, o outro achava que não. Fico sem saber quem tem

razão. Se mando furar o poço e não dá petróleo, vão dizer que o general esta-

va sabendo que não tinha petróleo. Não tenho motivos para desconfiar de ne-
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nhum dos dois, mas preciso de alguém em quem eu possa confiar. Conheço

você desde menino e sei que não mente.”11

Fernando sucumbiu ao argumento. Em fevereiro de 1939 deixou o INT,

requisitado para o CNP.Apressou os preparativos do casamento, que aconteceu

em 10 de abril.A noiva,Victoria Maria de Lamare Oliveira, de 20 anos, era fi-

lha do jurista Benjamin de Oliveira Filho e de Evangelina de Lamare Oliveira.

Logo após a cerimônia, o casal embarcou para Montevidéu. Lá, Fernando

apresentou-se na refinaria da Ancap. Seu objetivo era aprender o processo

teórico e prático da destilação fracionada do petróleo bruto.

Como era de seu feitio, Fernando mergulhou nos estudos. Devorava a li-

teratura – quase 50 anos depois ainda se lembraria de ter lido Petroleum Refi-

nery Engineering, de Nelson – para aprender os fundamentos teóricos da refi-

nação. Estudou temas típicos da engenharia química: escoamento de líquidos

viscosos, bombeamento, torres de fracionamento, balanço térmico. E passava

oito horas diárias aprendendo a mexer nos equipamentos da refinaria. Procu-

rava percorrer todos os setores. Chegou a comandar sozinho, por toda uma

tarde, o funcionamento da torre de fracionamento. 12, 13

A idéia original era passarem um ano inteiro no Uruguai. Mas Vitória en-

gravidou e quis ter o bebê no Brasil. Embarcaram de volta em janeiro de 1940.

Elizabeth nasceu no Rio, no mês seguinte.

A essa altura, o General Horta Barboza enfrentava problemas no CNP. Em

setembro do ano anterior, a Alemanha invadira a Polônia, dando início à Se-

gunda Guerra Mundial. O conflito na Europa dificultava seus planos de mon-

tar uma refinaria estatal no Brasil. Sua idéia era construí-la em Duque de Ca-

xias, às margens da Baía de Guanabara.Teria capacidade para refinar 10 mil bar-

ris por dia (o consumo nacional na época era de cerca de 40 mil barris diários).

O general já tinha até o projeto, feito pela Foster,Wheeler e McKellog, em-

presa de engenharia norte-americana.14 Mas estava difícil mobilizar politica-

mente o governo, levantar capitais e importar os equipamentos.Vargas, que no

ano anterior dava-lhe apoio total, agora estava reticente.

O general quis tentar uma cartada: levar Fernando e o químico Fabio

Nunes Leal, outro que havia estagiado no Uruguai, para conversar com o pre-

sidente da República. Tinha esperança de que o entusiasmo dos dois jovens

ajudasse a convencer o velho gaúcho.
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Assim, Fernando e Fabio foram levados ao Palácio do Catete.Vargas fazia-

lhes perguntas sobre o que tinham visto em Montevidéu.As perguntas visavam

claramente pôr em dúvida a viabilidade dos planos do general.Ao final, o pre-

sidente pôs a mão no ombro de Horta Barbosa e disse:

– Meu general, o Uruguai é um país pequenino, unitário; o Brasil é um

continente. Não é tão fácil aplicar no Brasil essa solução do Uruguai.

O general ainda tentou argumentar:

– E a YPF da Argentina?

– Estou seguramente informado, meu general, de que o governo argentino

tem tido tais prejuízos com essa YPF e que está estudando a possibilidade de

contratar a Standard Oil para dirigi-la.15

Era o sinal de que havia dentro do governo uma oposição forte ao projeto

do general. Sem refinaria, não havia por que Fernando continuar no CNP. Em

1941, ele foi pedir a Horta Barbosa que o liberasse:

“General, minha especialidade não é petróleo.Vim aqui para atender a um

apelo seu.Agora está se vendo que essa refinaria não vai ser construída! Estou

aqui apenas informando processos burocraticamente. Então, queria pedir para

voltar para o Instituto de Tecnologia, porque sou por vocação pesquisador. Se

algum dia o senhor conseguir realizar o plano, eu o atenderei, à sua disposição.

Mas não queria continuar aqui sem fazer nada.”16

O general liberou-o para voltar ao INT. Não sem antes encarregá-lo de

uma última missão.

Em 1938, às vésperas da assinatura do decreto que criara o CNP e na-

cionalizara a indústria de refinação, a Standard Oil apressou-se a iniciar a cons-

trução de uma refinaria em Pinheiros, São Paulo.Tinha conseguido uma au-

torização da prefeitura paulistana. O general desconfiou de que, uma vez assi-

nado o decreto de nacionalização, a empresa trataria de argüir o direito

adquirido. De fato, após a publicação do decreto, a Standard propôs a compra

da refinaria em construção pelo CNP. Fixou o preço em Cr$ 5 milhões

pagáveis em dólares.

Horta Barbosa mandou Fernando e o engenheiro Irnack do Amaral a São

Paulo para inspecionar as instalações. O relatório dos dois demoliu as preten-

sões da Standard:

“Nesse material podem-se destacar os aparelhos indicadores de temperatu-

15. Carneiro, Fernando Luiz

Lobo Barboza. Depoimento

ao CPDOC/FGV –

Sercom/Petrobras, 1988.

Projeto Memória da

Petrobras.

16. Idem, ibidem.
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ra e pressões e alguma aparelhagem nova de laboratório, sendo o restante cons-

tituído de encanamentos, válvulas, ferramentas etc., material esse na quase to-

talidade de segunda mão, podendo mesmo grande parte ser avaliada como 

ferro-velho.

Nem nos escritórios do Rio nem nos de São Paulo a Standard Oil Com-

pany of Brazil possui plantas completas, dados sobre as condições de operação

e outras informações indispensáveis relativas a essa refinaria. As plantas apre-

sentadas são incompletas, feitas em São Paulo para efeito de licença na

Prefeitura e de pequena utilidade, além de, em muitos pontos, divergirem das

instalações existentes.

Quanto à rede de encanamento, está bastante deteriorada. A caldeira 

existente é uma caldeira velha, não apropriada à queima do fuel-oil e que já

esteve em serviço, durante muitos anos, nos depósitos da Standard, na Ilha do

Governador.”17

Um relato posterior, do próprio Fernando, é mais saboroso:

“Não existia refinaria nenhuma! Era uma verdadeira farsa! Havia um

alambique que se usa em campos de petróleo para destilar um pouco de

querosene, uma coisa assim; não era uma refinaria. A capacidade não era de

2.000 mil barris por dia, como eles diziam; se não me engano, era de 200 bar-

ris por dia, não estou seguro desse número. Ao lado da refinaria havia uma

porção de tanques, que eles diziam que era o parque de tanques de ar-

mazenamento. Nós mandamos encher os tanques com água e o primeiro que

foi enchido tombou, virou de lado, porque os tanques não tinham fundação,

tinham sido colocados sobre o terreno apenas para dar a impressão de que ali

havia uma refinaria com um parque de tanques. Então nós demos a opinião,

no relatório ao general, de que não existia nenhuma refinaria, que aquilo era

uma farsa! Isso foi muito importante, porque se a Standard Oil tivesse ficado

com o direito adquirido, ela ia poder aumentar essa refinaria – não havia

nenhuma restrição quanto a aumentos de capacidade – e dominaria o mer-

cado de refinação no Brasil.”18

Pouco depois, Fernando recebeu em sua sala no CNP a visita de um diretor

da Standard Oil no Brasil que lhe pediu uma cópia do relatório que ele fizera.

Fernando negou-se a dá-la sem autorização do general. O visitante tentou outra

tática:“O senhor é um homem de grande valor, nós temos informações sobre o
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senhor. Mas vai se fossilizar na burocracia! O senhor devia vir trabalhar conosco,

nós lhe levaremos aos Estados Unidos”.19

Só então Fernando começou a se dar conta do peso dos interesses 

envolvidos.20

Voltou para o INT. Lá, mergulhou no concreto e retomou a engenharia es-

trutural – que nunca mais haveria de deixar. Nem mesmo quando, mais tarde,

o petróleo invadiu sua biografia outra vez.

19. Idem, depoimento 

ao CPDOC/FGV –

Sercom/Petrobras.

20. Idem, ibidem “Ele me

abriu uma perspectiva de ter

um bom emprego na

Standard Oil, e foi uma das

coisas que me fez depois

entrar na Campanha do

Petróleo. Porque eu não 

tinha a menor idéia do que

fosse truste de petróleo,

ou do que fosse monopólio

estatal, nada disso; era

puramente um técnico 

de estruturas. Então houve

esse episódio.”
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Naquele ano de 1941, Paulo Sá, ainda na chefia da Divisão de Materiais de

Construção, esperava Lobo Carneiro no INT com muito trabalho. O Institu-

to estava recebendo muitos pedidos de ensaios para estradas de rodagem. Usa-

va-se o concreto para pavimentar rodovias e as construtoras precisavam dos

serviços do Instituto para fazer ensaios para determinar a resistência do mate-

rial à tração.

A guerra na Europa intensificava-se, ficava claro que iria durar muito tem-

po. No final de 1941, os Estados Unidos entraram no conflito, ao lado da Grã-

Bretanha e da União Soviética, contra a Alemanha, a Itália e o Japão. Com a

decisão do governo brasileiro de permitir a instalação de bases militares norte-

americanas para uso das tropas aliadas no território nacional, surgiu outra de-

manda: ensaiar o concreto a ser usado na pavimentação das pistas dos aeropor-

tos militares, para obter sua resistência à tração.

Lobo Carneiro e um colega, Paulo Maurício Pereira, foram incorporados à

Comissão Militar Mista Brasil-Estados Unidos, para participar da construção

das bases do Recife e de Natal, e de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Foi nessa

época que ele aprendeu o pouco inglês que sabia – as obras eram comandadas

por engenheiros norte-americanos que não falavam português.

O método utilizado na época em que Lobo Carneiro foi fazer os ensaios

de resistência à tração para as pistas de aeroporto consistia em ensaiar uma vi-

ga até sua ruptura por flexão. É chamado, por isso, de ensaio de resistência à

tração na flexão. O ensaio de tração direta, de execução difícil, ficava restrito a

poucos trabalhos de pesquisa.

O ensaio de tração na flexão também tinha limitações: dava grande disper-

são de resultados e baseava-se em uma hipótese teórica de distribuição de ten-

sões que não traduzia a realidade da situação de ruptura. Era um problema téc-

nico-científico que estimulava Lobo Carneiro.

Além dos rudimentos de inglês e de um problema técnico-científico sobre

o qual se debruçar, ao fim do trabalho nas bases militares ele ganhou também
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um agradecimento por escrito do chefe da Comissão Militar Mista Brasil-Es-

tados Unidos, general Cristóvão Barcelos, por sua colaboração no esforço de

guerra.1

Foi também no ano da volta ao INT que Lobo Carneiro abriu um es-

critório de projetos de engenharia. Seus sócios eram dois colegas de turma da

Politécnica, Marcelo Porto e Paulo Oliveira Castro.Voltou, assim, à atividade

que aprendera com Baumgart.Trabalhava das 8h às 11h no escritório, instala-

do numa sala do Edifício Rex, na Rua Álvaro Alvim, no Centro do Rio. De-

pois, seguia para o INT, na Avenida Venezuela, onde ficava até as 17h.

De um lado, a atividade de projetista permitia-lhe pôr a mão na massa e

manter os pés na realidade do mercado de construção civil, sem se prender aos

limites do laboratório. De outro, ajudava-o a sustentar a família, que crescia.

O salário de engenheiro tecnologista do INT não era suficiente. Depois de

Elizabeth, nascida em 1940, vieram Fernando Luiz, em 1942, e Carlos Fernan-

do, em 1945. Moravam num apartamento num pequeno prédio de dois an-

dares no final da Rua Rainha Guilhermina, no Leblon. O bairro ainda era for-

mado quase exclusivamente por casas; muitas quadras não passavam de um

imenso areal.

Como projetista, Fernando ganhou encomendas de uma grande variedade

de edificações. Entre os projetos que fez estão o Hotel Ambassador, na Cinelân-

dia; o Cinema Pax, na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, demolido nos

anos 1970; uma fábrica de papel em Barra do Piraí (RJ); uma ponte rodoviária

de acesso à refinaria de álcool do Instituto de Açúcar e do Álcool, sobre o Rio

Doce, em Ponte Nova (MG); uma ponte ferroviária da Estrada de Ferro Cen-

tral do Brasil na variante Pindamonhangaba–Taubaté (SP); o interceptor oceâ-

nico Glória-Botafogo, na época uma das principais instalações do sistema de

saneamento da cidade do Rio de Janeiro; e o edifício da Faculdade Nacional de

Arquitetura da UFRJ, na Ilha do Fundão.

O escritório foi fechado em 1955, porque um dos sócios, o matemático

Paulo Oliveira Castro, mudou-se para os Estados Unidos, onde se tornou pro-

fessor; e o outro, Marcelo Porto, que também trabalhava na Petrobras, quis se

aposentar. Lobo Carneiro continuou a aceitar encomendas eventuais para pro-

jetos de estruturas até 1967.Trabalhava em casa, varando madrugadas.

1. Ele guardaria o ofício 

do general por quase seis

décadas. Mostrou-o ao

pesquisador Eduardo

Nazareth Paiva, da

Coppe/UFRJ, durante

entrevista gravada em vídeo,

em 1º/6/1999.
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Em 1943, o prefeito do Distrito Federal,Henrique Dodsworth, estava às voltas

com a abertura da Avenida Presidente Vargas. Obra monumental, menina-dos-

olhos do ditador Getulio Vargas, a avenida era a maior intervenção urbana que

se fazia na então Capital Federal, desde as reformas empreendidas no começo

do século pelo prefeito Pereira Passos para a abertura da Avenida Central.

O traçado da nova via urbana rasgava o Centro da cidade, partindo do ve-

lho Cais dos Mineiros – atual Praça Barão de Ladário, onde fica o Arsenal de

Marinha – até as proximidades do Largo do Matadouro da Cidade Nova, atual

Praça da Bandeira. Para construí-la, seria preciso demolir nada menos que a

própria sede da Prefeitura, um palácio situado próximo à Praça da República;

três igrejas coloniais; uma escola de cegos; um asilo para velhos; um hospital; e

958 prédios residenciais e comerciais que ficavam no meio do caminho.2

No processo, algumas ruas iriam desaparecer. Uma delas era a Rua de São

Pedro, uma das três paralelas à Rua da Alfândega que seria engolida pela nova

avenida. Na esquina da Rua de São Pedro com a Rua dos Ourives, atual Rua

Miguel Couto, erguia-se a Igreja de São Pedro dos Clérigos, datada de 1773.

O projeto de derrubar a bela construção colonial despertou protestos do pre-

sidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan,

Rodrigo Melo Franco de Andrade. O país, então, mal começava a se dar con-

ta da importância de preservar seu patrimônio histórico e cultural.A noção do

valor arquitetônico do barroco brasileiro era incipiente. O próprio Iphan havia

sido criado apenas em 1937.

Para o francês German Bazin, estudioso da riqueza e originalidade da ar-

quitetura religiosa colonial brasileira, São Pedro dos Clérigos era uma das pou-

cas igrejas tipicamente barrocas edificadas no Brasil. Era também uma das raras

e possivelmente a primeira do continente americano a ter uma planta

curvilínea, tanto na fachada quanto no corpo do prédio e nas torres. Obra

atribuída ao Coronel José Ramalho, era formada por uma rotunda com qua-

tro arcos constituindo a capela-mor, o coro e os altares laterais. No teto, exibia

belíssimas talhas atribuídas ao Mestre Valentim. No piso, ficava o túmulo do

padre José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), considerado o primeiro

grande compositor da história da música no Brasil, mestre-de-capela na corte

de D. João VI, professor de música de D. Pedro I.

Os argumentos de Melo Franco de Andrade não foram suficientes para desviar

E N G E N H A R I A

D A  T R A N S P A R Ê N C I A

2. Lima, Evelyn Furkim

Werneck. Avenida Presidente

Vargas: Uma drástica cirurgia.

Rio de Janeiro: Secretaria

Municipal de Cultura,

Turismo e Esportes.

Departamento Geral 

de Documentação e
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Divisão de Editoração, 1990.
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o traçado da avenida. Ela teria que ser larga e reta. Mas o prefeito autorizou o

engenheiro Edson Passos, seu secretário de Viação e Obras Públicas, a tentar uma

alternativa incomum: deslocar a igreja, arrastando-a por cerca de 100 m. Para is-

so, seria preciso levantar a estrutura com macacos hidráulicos e fazê-la deslizar so-

bre rolos de aço.

Os engenheiros da Prefeitura tinham ouvido falar que o recurso fora utiliza-

do com sucesso nos Estados Unidos. Em Detroit, uma igreja episcopal pesando

25 mil toneladas e uma igreja metodista de 20 mil toneladas tinham sido salvas

da demolição dessa maneira.3 A empresa Estacas Franki propôs-se a fazer o mes-

mo no Rio. Mas havia um problema: utilizar rolos de aço seria por demais dis-

pendioso. O Brasil não produzia aço e a maior parte da produção dos Estados

Unidos e da Europa estava sendo empregada no esforço de guerra.

Alguém sugeriu usar rolos de concreto.

A Igreja de São Pedro pesava 6.900 toneladas. Suas paredes tinham uma es-

pessura variável entre 1,5 e 2 m. Eram feitas dos materiais de construção usuais

no século XVIII: pedras, azeite de baleia e uma variedade de cacos de louças.

O plano era ir demolindo a parte inferior das paredes e substitui-la por con-

creto.Ao final, toda a base estaria assentada sobre vigas de concreto. Sob o con-

junto seriam colocados 100 rolos de concreto com 120 cm de comprimento

e 30 cm de diâmetro revestidos com uma chapa de aço com 9 mm de espes-

sura4 (bem menos do que seria necessário para fazer todo o rolo em aço).

Macacos hidráulicos moveriam a estrutura sobre os cilindros, rolando-a até um

ponto fora do traçado da avenida. A força horizontal necessária para fazer o

deslocamento foi calculada em 380 toneladas-força.5

E foi assim que o assunto bateu na Divisão de Materiais de Construção do

INT. Lobo Carneiro deveria verificar se os rolos de concreto seriam capazes

de resistir ao peso da igreja.

Não seria, pensava ele, muito diferente de um ensaio rotineiro de resistên-

cia à compressão. Iria usar os mesmos corpos de prova cilíndricos que o INT

adotara desde 1935.Tinha que colocá-los na prensa, aplicar a carga e observar

o resultado. A diferença estava em que, nos ensaios usuais, os corpos de prova

eram colocados na vertical, simulando as colunas que sustentam as edificações.

Dessa vez, teriam que ser colocados deitados – na mesma posição em que fi-

cariam sob a igreja.

3. Idem, ibidem.

4. Vasconcelos,Augusto

Carlos.“Fernando Lobo

Carneiro: homem de

múltiplas qualidades.”

Manuscrito pertencente 

ao acervo de Zenaide

Moraes Carneiro, s/d.

5. Idem, ibidem.
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Ao fazê-lo, a surpresa. O cilindro rompeu-se de maneira diferente da que ele

esperava. Abriu-se verticalmente em duas partes, em vez de sofrer um esmaga-

mento superficial localizado. Isso indicava uma ruptura por tração e não por

compressão.

Ele repetiu os ensaios algumas vezes, sempre com o mesmo resultado. Foi,

então, à biblioteca e recolheu tudo o que havia sobre teoria da elasticidade. Leu

que um cilindro de aço, quando carregado por forças distribuídas segundo duas

geratrizes opostas, numa faixa com largura equivalente a 5% a 10% do seu

diâmetro, tem tensões de tração na direção horizontal.

A partir do estudo do estado de tensões no cilindro e de um critério de

ruptura para o concreto, concluiu estar diante da chave para um novo método

de determinação da resistência do concreto à tração. Um método indireto:

usaria a compressão diametral para determinar a resistência à tração.

Tratava-se, então, de usar como corpos de prova os mesmos cilindros

padronizados já adotados pelo INT para os testes de compressão simples, com

15 cm de diâmetro e 30 cm de comprimento. Os cilindros seriam colocados

deitados na prensa. Para garantir uniformidade na distribuição da carga, Lobo

Carneiro inseriu duas estreitas réguas de madeira (com largura equivalente a 5%

a 10% do diâmetro do cilindro, ou seja, entre 0,75 e 1,5 cm) entre o corpo de

prova e a prensa.

Usando cálculos simples baseados na teoria da elasticidade, ele propôs a fór-

mula para a obtenção da resistência do concreto à tração a partir de um ensaio

mais simples e com menor dispersão de resultados que os existentes até então.

A Igreja de São Pedro dos Clérigos terminou demolida. A idéia de trans-

portá-la inteira parecia ousada demais.Temendo as críticas que viriam caso a

custosa operação falhasse, o prefeito Henrique Dodsworth exigiu da Estacas

Franki garantias de que o templo não iria desmoronar antes de chegar ao ou-

tro lado. A empresa ponderou que havia riscos – a alvenaria era muito hete-

rogênea, até pedaços de estátuas e restos de madeira tinham entrado na com-

posição. Isso selou o destino da bela obra oitocentista.

Lobo Carneiro descreveu seu método pela primeira vez em 16 de setem-

bro de 1943, numa comunicação apresentada na 5ª Reunião da Associação
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Brasileira de Normas Técnicas. O texto, intitulado “Um novo método para a

determinação da resistência à tração dos concretos”, foi publicado nos Anais da

Reunião, nas páginas 127-129.

Tinha tudo para ficar no anonimato um trabalho publicado em português, nas

atas de reunião de uma recém-fundada e obscura entidade brasileira, e em meio

a uma guerra mundial. De fato, foi o que aconteceu. Mas só por quatro anos.

Findo o conflito na Europa, o engenheiro francês Robert L’Hermite mo-

bilizou-se para fundar em Paris uma organização que reuniria os laboratórios

de ensaios de materiais de todo o mundo, de modo a retomar os contatos in-

terrompidos pela guerra. Era a Rilem – Réunion Internationale des Labora-

toires d’Éssais et des Recherches sur les Matériaux et les Constructions (Reu-

nião Internacional dos Laboratórios de Ensaios de Materiais). Ernesto Lopes

da Fonseca Costa, o diretor do INT, foi um dos 16 chefes de laboratório con-

vidados para participar do encontro de fundação, em junho de 1947. Os de-

mais pesquisadores eram da Holanda, Dinamarca, Checoslováquia, Bélgica,

Itália, Polônia, França, Portugal, Argentina, Suécia, Suíça, Espanha, Reino

Unido e Alemanha.

Em busca de algo original para exibir aos outros 15 participantes da reu-

nião, Fonseca Costa lembrou-se da comunicação que Lobo Carneiro apresen-

tara no Rio quatro anos antes. Pediu-lhe que vertesse o trabalho para o francês.

“Une nouvelle méthode pour la détermination de la résistence à la traction des

bétons” começou assim sua caminhada rumo ao sucesso internacional. Em

março de 1953, o texto, ampliado, foi publicado na edição no 13 do Boletim da

Rilem (p. 103-127). Era complementado por um artigo de outro engenheiro

do INT,Aguinaldo Barcellos, que desenvolvia considerações sobre a correlação

entre as resistências à tração e à compressão do concreto.6 Assim, enquanto o

texto de Lobo Carneiro descrevia o método, o de Barcellos explicava a apli-

cação do mesmo.7

Não é raro que idéias originais ocorram quase simultaneamente a pessoas

diferentes, sem que uma tenha tido contato com a outra. Aconteceu, por

exemplo, com Charles Darwin e o australiano Alfred Russell Wallace, que for-

mularam quase ao mesmo tempo uma teoria da evolução com base na seleção

natural. E aconteceu com Lobo Carneiro e o japonês Tsuneo Akasawa.

Quando o trabalho do brasileiro foi publicado no Boletim da Rilem em

6. Aguinaldo Barcellos

morreu poucos anos depois,

de infarto, segundo

informação do próprio

Lobo Carneiro em

entrevista gravada em vídeo

por Eduardo Nazareth Paiva

em 1º/6/1999.

7. Entrevista de Lobo

Carneiro a Eduardo

Nazareth Paiva gravada em

vídeo em 1º/6/1999.
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março de 1953, um leitor inglês escreveu para a entidade dando conta de que

a mesma idéia havia sido descrita por Akasawa.Tinha sido sua tese de doutora-

do na Universidade de Tóquio, publicada na revista do Instituto de Engenharia

Civil do Japão em novembro de 1943 – dois meses após a reunião da ABNT

no Rio de Janeiro em que Lobo Carneiro apresentara o seu trabalho. Àquela

altura, o Brasil já havia entrado na guerra e teria sido impossível ter havido

qualquer contato entre dois estudiosos em lados opostos do conflito.

Como o trabalho brasileiro só foi apresentado internacionalmente em

1947, durante a reunião de fundação da Rilem, chegou a haver uma pequena

controvérsia sobre a primazia do feito. Um texto de um autor inglês, Nilsson,

publicado em 1961 diz que o método “foi proposto em 1943 pelo japonês

Akasawa e, mais tarde, pelo brasileiro Carneiro, em 1949”.8

Lobo Carneiro tentou localizar o japonês, sem sucesso. É possível que

tenha morrido durante a guerra. Ou mudado radicalmente de atividade

profissional. O fato é que nunca houve nenhuma outra referência a ele nos

círculos acadêmicos – mesmo depois que, em novembro de 1953, a revista da

Rilem republicou a sua tese.

Hoje não há nenhuma dúvida sobre a precedência do trabalho de Lobo

Carneiro. Seu método correu mundo. Em 1964, foi recomendado oficialmente

pelo Comitê Europeu do Concreto. No ano seguinte, conquistou os enge-

nheiros norte-americanos: foi adotado pela American Society for Testing Ma-

terials, dos Estados Unidos. Em 1966, passou a ser recomendado também ofi-

cialmente pela Rilem. E em 1980 tornou-se exigência da International Stan-

dard Organization, passando a integrar a norma ISO 4108. A cada citação,

ganhava uma nova denominação. Lobo Carneiro batizara-o de “ensaio de re-

sistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos”.

Depois, alguns engenheiros passaram a referir-se a ele como “ensaio de tração

indireta” e “ensaio de tração por fendilhamento” – esta última denominação

dada por engenheiros civis franceses (traction par fendage), ingleses e americanos

(splitting tensile strength). Mas Lobo Carneiro teve a exata noção da repercussão

internacional de seu trabalho quando começou a vê-lo referido entre parên-

teses, em textos e na fala de engenheiros franceses, como o essai brésilien, e, nos

de língua inglesa, como o Brazilian test. Seu método agora tinha o nome de-

finitivo: era o “Ensaio brasileiro”.
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Se ainda restava alguma dúvida na alma de Lobo Carneiro quanto à con-

sagração internacional de seu trabalho, a comprovação adicional veio no final

dos anos 1960. Jacques Medina, um engenheiro de estradas de rodagem que

fizera uma especialização na França, levou-lhe de presente uma cópia de um

manual de engenharia de Raymond Peltier, diretor do Laboratoire Central des

Ponts et Chaussées, no qual o francês propunha a aplicação do ensaio brasileiro

a outros materiais além do concreto: solo-cimento e solo-cal, utilizados em

pavimentações rodoviárias. Logo depois, uma construtora norte-americana de

rodovias, a Chevron, aplicava-o a misturas asfálticas.9

Para o autor, foi uma dupla surpresa. Primeiro, por ver o trabalho popula-

rizando-se a ponto de ser incluído em um manual. E também porque, como

as rodovias não faziam parte de sua área de interesse, ele não sabia que o “En-

saio brasileiro” havia extrapolado os limites para o qual fora criado. Continua,

aliás, extrapolando: já nos anos 2000, pesquisadores do Laboratoire de Fiabilité

Mechanique, da França, puseram na Internet a descrição de uma aplicação do

método ao estudo da ruptura estática e dinâmica do vidro.10

9. Depoimento de Jacques

Medina em 10/5/2004.

10. Trata-se do trabalho de

A. Myoungue,“Chronologie

de la Rupture Statique et

Dynamique d'un Anneau en

Verre Float“, disponível em

http://www.idverre.net/rec

herche/revelor/laboratoires/

lfm.html (acessado em

10/7/2004).
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Os anos de 1946 e 1947 foram de dor e de glória para Lobo Carneiro.

O casamento acabou em 1946, por iniciativa de Vitória.Tinha durado sete

anos. Elizabeth estava com seis anos, Fernando Luiz com quatro. Carlos Fer-

nando era bebê.

Lobo Carneiro voltou a morar com a mãe, Aurora, na chácara da Gávea.

Via as crianças aos domingos, ali mesmo na chácara, onde Aurora manteve, até

morrer, o hábito de reunir filhos e netos para lanches dominicais em torno de

uma grande mesa redonda coberta de doces.

O sofrimento pelo fim do casamento e a falta do convívio diário com os

filhos não afetaram  seu desempenho profissional e intelectual. Ao contrário,

parecem tê-lo movido a produzir mais. De fato, 1947 foi seu grande ano – o

ensaio brasileiro foi levado à Rilem, deslanchando o processo que o faria en-

trar para a história da ciência no Brasil e no mundo. E um artigo que ele pu-

blicara em 1946 no Jornal de Debates deu partida à campanha que ficou co-

nhecida pelo slogan “O petróleo é nosso”, fazendo aquele técnico discreto e

reservado iniciar um novo capítulo em sua vida e entrar para a história

econômica e política do Brasil.

Em 1943, enquanto Lobo Carneiro envolvia-se no INT com os testes que re-

sultaram no ensaio brasileiro, o General Horta Barbosa jogava a toalha no CNP.

Nos dois anos anteriores, conseguira pequenas vitórias em relação à

prospecção de petróleo. Em janeiro de 1939, finalmente, jorrara petróleo do

poço de Lobato, restaurando a reputação do pioneiro Oscar Cordeiro, que

chegara a ser acusado de colocar óleo no local para chamar atenção.A descober-

ta não era comercial, mas reacendeu esperanças na opinião pública. Isso facilitou

ao general a obtenção de recursos para novas prospecções no Recôncavo Baiano.

Ele contratou as empresas norte-americanas Drilling and Exploration
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Company Inc. e United Geophysical Company para fazer trabalhos de geofísi-

ca e perfuração na região. Assim, em 1941, foi descoberto em Candeias o

primeiro campo em condições de exploração comercial. Logo em seguida fes-

tejou-se a descoberta de gás em Aratu e, em 1942, de petróleo em Itaparica.

As descobertas de óleo na Bahia fizeram a Standard Oil se movimentar. Em

setembro de 1942, a empresa apresentou ao governo uma proposta para a explo-

ração, industrialização e refinação do petróleo brasileiro. Para isso, seria preciso

mudar a orientação nacionalista do Código de Minas de 1934 e da Constituição

de 1937.

A Standard tinha no governo um aliado poderoso, o ministro da Fazenda,

Arthur de Souza Costa. Era um dos que achavam que os brasileiros não tinham

condições de mobilizar sozinhos os capitais e os recursos humanos necessários

para uma atividade econômica tão dispendiosa – e de resultados tão incertos –

quanto a pesquisa e exploração de petróleo.

Chamado pelo Presidente Vargas ao Palácio Guanabara para discutir a pro-

posta da Standard, o General Horta Barbosa retrucou que, antes da legislação de

1934 e 1937, a empresa tivera todas as oportunidades para explorar o petróleo

brasileiro, não manifestando, porém, o menor interesse em fazê-lo. E, portanto,

não era justo que, após o governo ter descoberto o petróleo brasileiro, o entre-

gasse aos estrangeiros. O ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, apoiou a

posição de Horta Barbosa e a proposta da Standard foi recusada.1

Mas os planos de construir a refinaria estatal não avançavam. E, na con-

cepção do general, sem os lucros da refinação seria mesmo impossível ao CNP

continuar investindo na prospecção. O general enfrentava adversários em várias

frentes.Apesar de a estatização não estar prevista na legislação, ele usava de to-

do o seu poder para dificultar qualquer tentativa das empresas privadas de en-

trarem no negócio.Além disso, dentro do governo, havia os que consideravam

contraproducente uma postura fortemente nacionalista, agora que o Brasil en-

trara na guerra ao lado dos Estados Unidos. Em 30 de julho de 1943, cansado

de enfrentar pressões internas e externas, Horta Barbosa pediu demissão do

CNP e voltou ao quartel. Foi comandar a Região Militar de São Paulo.

Sua retirada deixou desarticulados os grupos nacionalistas e aqueles que de-

fendiam o monopólio estatal. Para seu lugar no CNP foi nomeado o General

João Carlos Barreto, favorável à participação de capitais privados, estrangeiros

1. Victor, Mario. A batalha

do petróleo brasileiro. Rio de

Janeiro: Civilização

Brasileira, 1970.
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inclusive, na indústria do petróleo. Uma das primeiras providências do novo

presidente do CNP foi abrir uma concorrência para a instalação de refinarias

por empresas privadas – nacionais, no caso, já que a legislação continuava

proibindo o capital estrangeiro no setor.

O governo Vargas terminou sem que se tivesse dado uma definição para a

política do petróleo. No dia 29 de outubro de 1945, o ditador foi deposto e a

questão ficou como herança para seu sucessor.

O resultado da concorrência aberta pelo CNP para a construção de refi-

narias privadas premiou dois grupos, encabeçados pelos industriais Alberto

Soares Sampaio e Drault Ernanny. O primeiro iria construir uma refinaria em

Capuava, São Paulo, e o segundo, em Manguinhos, no Rio.Ao mesmo tempo,

o antigo sonho de Horta Barbosa de montar uma refinaria estatal começava a

se realizar: eleito o novo presidente, General Eurico Gaspar Dutra, este autor-

izou, em 16 de setembro de 1946, a criação e constituição da Refinaria Na-

cional de Petróleo S.A. a ser instalada em Mataripe, na Bahia.

Dois dias depois, foi promulgada a nova Constituição.Trazia uma clara der-

rota para a corrente nacionalista: a Carta de 1946 aboliu as restrições da Consti-

tuição de 1937 ao capital estrangeiro na exploração das riquezas minerais.

Foi aí que Lobo Carneiro mergulhou no petróleo pela segunda vez em sua vi-

da. Em 11 de outubro de 1946, menos de um mês após a promulgação da

Constituição, ele publicou um artigo no Jornal de Debates, um semanário funda-

do pelos jornalistas Mattos Pimenta e Mario de Brito e pelo engenheiro Plínio

Cantanhede. Era um grito de alerta à nação, que evidentemente não foi uma

iniciativa isolada. Por intermédio de Lobo Carneiro, manifestavam-se o velho

Horta Barbosa e seus aliados. Mas a clareza e a objetividade do texto denun-

ciam o estilo inconfundível:

“O problema do petróleo brasileiro voltou recentemente à ordem do dia,

em conseqüência dos seguintes fatos: a) abertura de concorrência pública, por

iniciativa do Conselho Nacional do Petróleo, para a instalação de refinarias par-

ticulares no Distrito Federal e em São Paulo, e criação de uma empresa de re-

finação na Bahia, tendo o governo como maior acionista; b) a nova Consti-

tuição de 1946, que, contrariamente à política anterior, abre as portas ao capi-
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tal estrangeiro para exploração do nosso petróleo; c) as notícias da perfuração de

novos poços na Bahia, com produção inicial elevada: d) o acordo brasileiro-

britânico em Londres, conduzido pelo ministro João Neves da Fontoura, no

qual há uma referência clara à possibilidade de participação de capitais ingleses

na exploração do petróleo nacional.”

O texto prosseguia propondo ao Jornal de Debates realizar uma enquete entre

personalidades ligadas ao tema do petróleo, apresentando-lhes as seguintes

questões:

“1 – Convém aos interesses do Brasil a supressão, autorizada em princípio

pela Constituição de 1946, da exigência de que a exploração do petróleo na-

cional possa ser feita por empresas constituídas exclusivamente de cidadãos

brasileiros?

2 – Poderá o Brasil resolver o problema da produção e refinação do

petróleo nacional sem a participação de capitais estrangeiros?

3 – Deve a indústria brasileira do petróleo ser organizada sob a forma de

um monopólio estatal único, abrangendo a produção, o transporte, a refinação

e a venda?

4 – Devem, ao contrário, ser mantidos os princípios da livre iniciativa par-

ticular e da livre concorrência, ou é preferível uma solução intermediária?”2 

O Jornal de Debates acrescentou ao artigo um convite para que figuras de

destaque respondessem às questões levantadas por Lobo Carneiro. Entre os

convidados estavam os generais Julio Caetano Horta Barbosa e João Carlos

Barreto, os geólogos Sylvio Fróes Abreu, Domingos Fleury da Rocha, Glycon

de Paiva Teixeira, o engenheiro Irnack do Amaral e o líder comunista Luiz Car-

los Prestes. O Partido Comunista desfrutava, então, de um período de legali-

dade e tinha até conseguido eleger deputados e vereadores no ano anterior.

Dias depois da publicação do artigo de Lobo Carneiro, um novo fato veio jo-

gar lenha na fogueira que começava a esquentar: a Standard Oil Company of

New Jersey anunciou a incorporação, no Brasil, da Companhia Nacional de Gás

Esso. Do capital total da nova empresa, 75% caberia à Standard Oil Company e

o restante seria dividido entre empresários e advogados brasileiros. Entre esses

nomes figuravam pesos pesados do mundo industrial como Manuel Guilherme

da Silveira Filho, José Ermírio de Morais, Olavo Egídio de Souza Aranha e Ho-

racio Klabin.3

2. Idem, ibidem.

3. Idem, ibidem.
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Quatro meses depois, em fevereiro de 1947, o Conselho Nacional do

Petróleo, ainda com o General João Carlos Barreto à frente, formou uma

comissão para estudar e propor um anteprojeto de legislação para o petróleo.

Todas as leis relativas à pesquisa, exploração e industrialização de petróleo, ga-

ses naturais, rochas betuminosas e pirobetuminosas teriam que ser revistas para

se adequarem à nova Constituição. O documento resultante seria o novo Es-

tatuto do Petróleo, a ser enviado à aprovação do Congresso Nacional.A com-

posição da comissão acendeu a luz vermelha nas hostes nacionalistas e estatís-

tas: dela faziam parte, entre outros, o geólogo Glycon de Paiva e o ex-ministro

da Agricultura Odilon Braga, notórios defensores da participação de capitais

privados nacionais e estrangeiros, e até dois consultores norte-americanos,

Herbert Hoover Jr. e Arthur Curtice.

Enquanto a Comissão do Anteprojeto trabalhava, as forças nacionalistas iam

se organizando. O artigo de Lobo Carneiro no Jornal de Debates ganhava se-

qüência. Em maio, o General Salvador César Obino, militar identificado com

as forças nacionalistas e com a esquerda, que acabara de ser eleito presidente do

Clube Militar, levou a discussão para dentro da instituição. Promoveu no dia

21 uma conferência do General Juarez Távora, membro da Comissão do An-

teprojeto. A palavra do ex-ministro da Viação era aguardada com ansiedade,

pois era considerada indicativa do pensamento do governo. Para um auditório

lotado,Távora alertou para “as desgraças que nos poderão advir”, se a nova le-

gislação “permitir que os interesses do capital, sobretudo do capital estrangeiro,

se transformem em fim e o desenvolvimento da capacidade econômica na-

cional fique relegado a um simples meio ou pretexto para consecução de tal

fim”. Mas, ao mesmo tempo, defendeu a participação do capital estrangeiro na

indústria do petróleo. Ele achava que os trustes deviam ser vigiados, mas não

impedidos de entrar no negócio.

Os nacionalistas/estatistas contra-atacaram em 30 de julho e em 6 de agos-

to, com duas conferências de Horta Barbosa no mesmo Clube Militar. O ge-

neral começou batendo na sua tecla preferida, a refinação:“Enquanto é livre o

mercado de óleo cru, é essencialmente monopolista a indústria da refinação,

exercida pelos trustes ou pelo Estado. O Uruguai, que não possui uma gota de

petróleo, controla os preços dos refinados porque a indústria do fracionamen-

to do óleo cru é monopólio do Estado. A Venezuela, o maior exportador de
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petróleo do mundo, paga os refinados que consome ao preço que lhe ditam os

trustes, donos das refinarias. [...] em mãos de particulares, a indústria da refi-

nação do petróleo não pode oferecer nenhuma das vantagens que assinalei. Se

nacionais os seus possuidores, serão eles os únicos favorecidos [...]. Se es-

trangeiros, estabelecer-se-á, na depauperada economia nacional, uma sangria

permanente. Brasileiro o capital, ainda poderá o Estado exercer uma relativa

ação controladora. Seria veleidade supor pudesse fazer o mesmo sobre o capi-

tal estrangeiro, que tem garantida a proteção das potências a que pertençam os

seus possuidores.”

Explicadas as razões para a postura nacionalista, partiu para a defesa do

monopólio estatal:“Pesquisa, lavra e refinação constituem as partes de um to-

do cuja posse assegura poder econômico e poder político. Petróleo é bem de

uso coletivo, criador de riqueza. Não é admissível conferir a terceiros o exer-

cício de atividade que se confunde com a própria soberania nacional. Só o Es-

tado tem qualidade para explorá-lo, em nome e no interesse dos mais altos

ideais de um povo.”4

Na ala militar das forças nacionalistas juntavam-se oficiais de variada extração:

positivistas como Horta Barbosa, marxistas e democratas afinados com o pensa-

mento de esquerda. Estes últimos tinham se tornado influentes no Clube Mili-

tar com a eleição de Salvador Obino. Entre os mais atuantes estavam o

Brigadeiro Francisco Teixeira, os generais Estevão Leitão de Carvalho, Raimun-

do Sampaio e Humberto Freire de Andrade e os coronéis Arthur Carnaúba e Fe-

licíssimo Cardoso.5

Se, do lado militar, o movimento em defesa de uma indústria do petróleo

nacional e estatal ia ganhando feição de frente ampla, o mesmo acontecia na

ala civil.

Em maio de 1947, o Partido Comunista havia sido posto novamente na ile-

galidade, o que abriu caminho para a posterior cassação dos mandatos de seus

parlamentares. A esquerda precisava de novos canais de expressão. Em agosto,

um grupo de cidadãos moradores da Tijuca fundou a Liga Antifascista da Ti-

juca, liderados por Henrique Miranda, um professor de orientação marxista

que também sofrera influências do positivismo. A Liga era uma organização

típica daqueles anos pós-Segunda Guerra Mundial: os ecos do fascismo recém-

derrotado ainda pareciam ameaçadores e a eles juntava-se agora o temor de um

4. Idem, ibidem.

5. Depoimento de

Henrique Miranda ao

Centro de Pesquisa e

Documentação de História

Contemporânea do Brasil

(CPDOC) da Fundação

Getulio Vargas, em entrevista

concedida em 1987 na

vigência do convênio entre

o CPDOC/FGV e o 

Sercom/Petrobras.
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conflito nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, as duas potências

mundiais que haviam emergido dos escombros da guerra na Europa.Assim era

que bandeiras e reivindicações diversas se unificavam em apelos contra o fas-

cismo e pela paz – muitos deles estimulados pela União Soviética, que ainda

não conseguira empatar com os EUA na corrida atômica.

A Liga funcionava numa casa no Largo da Segunda-feira. De suas reuniões

participavam também opositores do getulismo e do governo Dutra, visto co-

mo continuísta e fascistizante. Entre eles estava o General Euclides Figueiredo,

feroz adversário de Vargas. Era então deputado federal pela UDN, partido li-

beral de centro, e acabou assumindo a presidência da nova entidade. Outro par-

ticipante era o advogado Heitor Beltrão, vinculado à Associação Comercial,

mas que dizia ter “o coração do lado esquerdo do peito”.Também freqüenta-

va as reuniões o então Coronel Felicíssimo Cardoso, que fazia o elo entre a

Liga e o Clube Militar.

Realizadas as conferências Juarez-Horta, a Liga Antifascista da Tijuca for-

mou uma comissão para analisá-las. A comissão recomendou a adoção da tese

Horta Barbosa,6 como passou a ser conhecida a defesa do nacionalismo e do es-

tatismo para a indústria do petróleo.

Um mês depois da criação da liga tijucana, Henrique Miranda participava,

como representante da nova entidade, de uma reunião na sede do Clube Posi-

tivista para a fundação do Centro Democrático Catete-Laranjeiras.7 Outras as-

sociações cívicas do mesmo tipo seriam criadas em seguida, como a Frente

Democrática de Copacabana e a Associação Democrática de Cascadura.

Ainda em setembro, no dia 5, o Clube Positivista distribuiu nota à imprensa

firmando seu ponto de vista em relação ao petróleo. A nota, co-assinada pelo

presidente do Clube Positivista, Alfredo de Morais Filho, e por dirigentes da

Comissão Unificadora dos Trabalhadores da Light, propunha a organização de

uma campanha nacional do petróleo,“com o objetivo de ser fundada nossa in-

dústria petrolífera”.8

Tendo a tese Horta Barbosa como catalisador, a mistura de comunistas,

positivistas, antifascistas, socialistas, liberais, engenheiros, militares, intelectuais,

jornalistas, estudantes, sindicalistas e donas de casa começava a fermentar. A

partir daí, o movimento iniciado em 1946 com o artigo de Lobo Carneiro no

Jornal de Debates não parou mais de crescer.
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6. Idem, ibidem.

7. Miranda, Maria Augusta

Tibiriçá. O petróleo é nosso –

A luta contra o “entreguismo”,

pelo monopólio estatal.

Petrópolis:Vozes, 1983.

8. Victor, Mario. Op. cit.
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O ano de 1948 começou com um grande impacto. Em 30 de janeiro, às

vésperas do envio do Anteprojeto do Estatuto do Petróleo ao Congresso Na-

cional pelo presidente Dutra, o Jornal de Debates publicou entrevista com o ex-

presidente da República Arthur Bernardes (1875-1955), então deputado fe-

deral pelo Partido Republicano.“Consentir que o nosso petróleo caia em mãos

estrangeiras ou de estrangeiros ‘camuflados’ em nacionais é o mesmo que en-

tregar a inimigos potenciais a melhor arma da nossa defesa militar e econômi-

ca. Não façamos com o nosso petróleo o que, desgraçadamente, a ditadura

acabou fazendo com o minério de ferro brasileiro, cujo controle perdemos”,

exortava o velho político. Era um apoio de peso, sobretudo porque, àquela al-

tura, os adversários dos nacionalistas começavam a acusá-los de serem instru-

mento do comunismo internacional. Bernardes, por sua biografia, jamais pode-

ria ser acusado de comunista.

Lobo Carneiro participara das gestões que trouxeram o velho líder para a

campanha do petróleo. Com os textos das conferências de Horta Barbosa nas

mãos, foi com Henrique Miranda,Arthur Carnaúba, Bayard Boiteux e Felicís-

simo Cardoso à casa de Bernardes, na Rua Valparaíso, na Tijuca, convidá-lo para

a campanha.9 Depois disso, mais de uma vez foi chamado pelo ex-presidente

da República para conversar sobre petróleo.

No começo de abril de 1948, a polícia reprimiu a tiros uma manifestação no

Largo do Machado, convocada pelo Centro Democrático Catete-Laranjeiras e

pela Comissão Estudantil de Defesa do Petróleo. No dia 21, feriado de Tira-

dentes, em uma solenidade na sede da Associação Brasileira de Imprensa, foi

fundado o Centro de Estudos e Defesa do Petróleo. Ficaria sediado na redação

do Jornal de Debates, na Rua Sete de Setembro. Daí por diante, já com o nome

ampliado para Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia Na-

cional (Cedpen), essa seria a entidade máxima da campanha. Sua primeira dire-

toria tinha como presidentes de honra o General Horta Barbosa, o ex-presi-

dente da República Arthur Bernardes, o General Raimundo Sampaio e o jor-

nalista Mattos Pimenta. O presidente executivo era o engenheiro Luiz Hilde-

brando Horta Barbosa. Lobo Carneiro fazia parte do Conselho Consultivo.

O Cedpen estruturou-se rapidamente. Para isso há de terrem contribuído a

capacidade de organização e a disciplina típicas dos militares e dos comunistas.

Foram formadas Comissões de Estudos, de Organização, de Propaganda, de In-

9. Depoimento de 

Henrique Miranda ao 

CPDOC/FGV.
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tercâmbio e de Finanças. Lobo Carneiro assumiu a presidência da primeira.

Cabia-lhe fornecer o embasamento técnico para as posições políticas a serem

adotadas pelo Centro.

Ainda antes da fundação do Cedpen, Lobo Carneiro incumbira-se de ana-

lisar o Anteprojeto do Estatuto do Petróleo, enviado por Dutra à Câmara dos

Deputados em fevereiro. Não era tarefa simples. O assunto era novo para to-

dos os que o discutiam. Entre os parlamentares, as posições eram as mais varia-

das e, por vezes, contraditórias. Havia os que se declaravam partidários do

monopólio estatal e, ao mesmo tempo, aceitavam a participação do capital pri-

vado nacional. Deputados do mesmo partido defendiam posições antagônicas

quanto à participação do capital estrangeiro.Além disso, a novidade dos termos

técnicos associados à indústria do petróleo – refinação, levantamento geofísico,

hidrocarbonetos, unidade de topping, unidade de cracking10 – dificultava o en-

tendimento da questão pelos leigos.

O Anteprojeto do Estatuto do Petróleo tinha 105 artigos, divididos em sete

capítulos. Já ciente de sua rejeição pela opinião pública, Dutra evitara compro-

meter-se, enviando-o como se fosse um estudo e não um projeto de lei.

A mensagem que o acompanhava dizia exatamente isto: que a matéria era con-

troversa e deveria ser amplamente debatida. O Anteprojeto acabou arquivado

após passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputa-

dos. Mas o debate continuou.

Nos textos que produzia com análises das posições pró e contra o

monopólio estatal, pró e contra a participação do capital estrangeiro, Lobo

Carneiro exercitava toda a sua habilidade didática. Um exemplo é o artigo que

publicou em junho de 1948, na revista paulista Fundamentos. Intitulado A luta

pelo petróleo brasileiro, começa explicando a importância do petróleo no mundo

moderno e por que, de todos os recursos naturais,“é o mais cobiçado”. Lem-

bra que a invenção da máquina a vapor, ao permitir transformar em energia

mecânica a energia térmica resultante da combustão do carvão, foi responsável

pela Revolução Industrial do século XIV. Mas “só o petróleo tornou possível

o motor autônomo de pequeno peso, base do moderno sistema de transportes;

só o petróleo tornou possível a aviação”. Explica para que serve cada um dos

derivados – querosene, gasolina, óleo diesel, óleo combustível; fala do uso de

subprodutos como matéria-prima para a indústria química. E alerta:“O mun-
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refinação por destilação
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obter derivados básicos
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dos produtos leves,
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de aviação, GLP e outros

subprodutos.

86

Vida e Obra de Lobo Carneiro



C A P Í T U L O  7  

do moderno escravizou-se ao petróleo. Se este faltasse subitamente, o mundo

pararia. Só são verdadeiramente independentes as nações que controlam a in-

dústria do petróleo. O petróleo tornou-se um dos principais fatores de domi-

nação imperialista. Não é mais indispensável ocupar militarmente os países

semicoloniais.A necessidade vital de consumir combustíveis líquidos torna-os

submissos às nações que dominam o petróleo. E o petróleo é pago a preços de

monopólio, drenando para as grandes oligarquias financeiras o fruto do traba-

lho dos povos, cada vez mais explorados.”

Em seguida, explica detalhadamente a legislação em vigor, descreve o mer-

cado internacional de petróleo e, só então, inicia a análise do Anteprojeto do

Estatuto. Sua mente cartesiana rejeita a confusa redação do documento do go-

verno: “Freqüentemente, para compreender um dado aspecto desse projeto, é

preciso reunir três ou quatro artigos, espalhados em diferentes títulos. O leitor

desprevenido não percebe assim, em um primeiro exame, o caráter eminente-

mente antipatriótico desse Estatuto”, escreve.

Nos desvãos do texto oficial, ele foi buscar os significados ocultos ao leitor

desprevenido: “O projeto tem como linha mestra a entrega de nossas jazidas

petrolíferas aos trustes estrangeiros, proporcionando-lhes por um lado todas as fa-

cilidades para exportar petróleo bruto em larga escala e, por outro lado, a possi-

bilidade de manter essas jazidas improdutivas durante muitos anos, como reserva

para o futuro.”

Mostrou que, embora o artigo primeiro enfatizasse que as jazidas de

petróleo seriam “mantidas no domínio privado da União”, os artigos 4, 5 e 18

combinados permitiam a concessão da exploração a empresas “organizadas no

país”, mesmo que com capital 100% estrangeiro. Os prazos de concessão po-

diam se prolongar por mais de 30 anos.“E se quiséssemos, antes de terminada

a concessão, desapropriá-la, como fez o México, teríamos que pagar, além de

todo o capital empregado e ainda não amortizado, mais o valor de todo o

petróleo ainda por extrair, medido nas jazidas”, percebeu ele na leitura dos ar-

tigos 13, 15 e 17.“Esse dispositivo, habilmente disfarçado em três artigos, é um

dos mais escandalosos do anteprojeto”, acusava.

E exibindo exata noção do momento histórico, advertia: “O Brasil está na

iminência de tomar uma das mais graves decisões de sua história. É preciso im-

pedir que seja tomada a decisão errada.”11

11. Carneiro, Fernando Luiz

Lobo. A luta pelo petróleo

brasileiro, Fundamentos 1,

São Paulo, junho de 1948.
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Sob a orientação de Maria Augusta Tibiriçá de Miranda, a Comissão de

Propaganda organizava a divulgação, por todos os meios possíveis e em todo o

Brasil, das finalidades e atividades da causa. Distribuía artigos para publicação

em jornais da Capital Federal e dos mais longínquos recantos do interior; es-

crevia cartas para câmaras municipais, prefeitos e bispos; e enviava conferencis-

tas a clubes, escolas, sindicatos e associações de bairros. À medida que se difun-

dia a tese Horta Barbosa, formavam-se centros regionais espalhados por todo

o Brasil e os pedidos para o envio de material e de conferencistas não paravam

de chegar.

A campanha tinha o que modernamente se chamaria de estrutura em rede.

O nó central era o Cedpen, de onde partiam incontáveis sub-redes, as quais, por

sua vez, davam origem a novas sub-redes. Em pouco tempo, não havia recanto

do país em que não se tivesse ouvido falar da campanha do petróleo. Num tem-

po sem televisão e quase sem telefones, o slogan “O petróleo é nosso” estava na

boca do povo.

Além de ocupar-se das análises técnicas para oferecer subsídios aos compa-

nheiros, Lobo Carneiro participava pessoalmente das atividades de divulgação,

integrando as caravanas de conferencistas do Cedpen. O ritmo era frenético.

Menos de uma semana após a criação do Centro, em 27 de abril, ele fazia uma

conferência no Clube de Engenharia, no Rio, em sessão presidida por Edson

Passos (o engenheiro que, quando secretário de Obras do Distrito Federal, en-

comendara os estudos sobre o traslado da Igreja de São Pedro). Em seguida, em

4 de maio, integrava a mesa do grande ato público na ABI em que foram em-

possados vários diretores de comissões locais e regionais. Em julho, comandou

um ato público no bairro de Santo Cristo, no Rio; viajou a Pernambuco para

conferências na Assembléia Legislativa e no Clube de Engenharia local; fez

uma conferência no subúrbio de Olaria, também no Rio. Participava até de

solenidades de instalação de comissões de defesa do petróleo em escolas 

secundárias.

Não era o único com agenda cheia. O Coronel Arthur Carnaúba fez mais

de 60 viagens pelo país nos primeiros meses da campanha.

Em setembro, Lobo Carneiro estava na manifestação em que a Polícia Es-

pecial da Prefeitura do Distrito Federal feriu mais de duas dezenas de manifes-

tantes, entre os quais deputados, vereadores e jornalistas, na Praça Marechal
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Floriano, na Cinelândia. A pancadaria, aliás, por pouco não atingiu o próprio

General Horta Barbosa e outros altos oficiais, como os generais Raimundo

Sampaio e Estêvão Leitão de Carvalho. Só foi contida porque um capitão do

Exército, filho de Horta Barbosa, pediu ajuda à Polícia do Exército.

Lobo Carneiro identificava-se cada vez mais com a esquerda. Num dado

momento, o próprio Presidente Eurico Gaspar Dutra quis demiti-lo. Logo no

início da campanha, ele tinha ido ao Nordeste fazer uma série de palestras.Um

dos governadores telegrafou a Dutra, dizendo que havia estado lá um fun-

cionário público fazendo pregação subversiva. Dutra telefonou a Marcial Dias

Pequeno, ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, ao qual se subordinava

o Instituto Nacional de Tecnologia, e pediu-lhe a cabeça do engenheiro Lobo

Carneiro. Salvou-o a associação da campanha do petróleo com Arthur

Bernardes. Paulo Sá, seu chefe no INT, articulou-se com Marcial para fazer

chegar ao presidente da República a informação de que a tese que ele defendia

“era a mesma defendida pelo presidente Arthur Bernardes”.12

O episódio é, por sinal, revelador do respeito de que gozava no INT. Ideo-

logicamente, Paulo Sá não se afinava com Lobo Carneiro: era católico e con-

servador.13

Não foi o único caso de boa convivência com opostos. Um dos melhores

amigos de Lobo Carneiro foi o engenheiro Leopoldo de Castro Moreira.

Leopoldão, como o chamava, era ligado à direita católica. Conviveram durante

décadas, sempre bons amigos.14

Tendo que dar conta do expediente no INT e envolvido no turbilhão da

campanha do petróleo, Lobo Carneiro via pouco os filhos.As crianças viviam

com os avós maternos, na Praia de Botafogo. Elizabeth, a filha mais velha, es-

tava com dez anos de idade e tem poucas lembranças do pai nessa época.

Mas foi em meio ao turbilhão da campanha do petróleo – e até por causa

dela – que ele teve a oportunidade de refazer sua vida amorosa e familiar. Co-

nheceu Zenaide, a mulher que o acompanharia por mais de meio século e com

a qual estabeleceu uma sólida e comovente parceria afetiva e intelectual.

12. Carneiro, Fernando

Lobo. Entrevista a Luiz

Bevilacqua, Ildeu de Castro

Moreira e Alicia

Ivanissevich, in Cientistas do

Brasil – Depoimentos

(apresentacão de. Ennio

Candotti). São Paulo: SBPC,

1998; e depoimento ao

CPDOC/FGV –

Sercom/Petrobras, 1988.

Na entrevista a Bevilacqua,

Lobo Carneiro diz que 

Dutra telefonou ao ministro

Marcial Dias Pequeno.

No depoimento ao

CPDOC, diz que o

telefonema do presidente da

República foi para Paulo Sá.

A primeira versão parece a

mais provável.

13. Depoimento de

Abrahão Iachan em

5/5/2004.

14. Depoimento de Zenaide

M. Moraes Carneiro em

13/7/2004.

Segundo Intervalo para o Petróleo
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A moça alta, de cabelos claros e bonitos olhos verdes, veio de Alagoas para o

Rio de Janeiro atrás de emprego. Nascida em Maceió, em 7 de agosto de 1919,

Zenaide Monteiro Moraes tinha ficado órfã de pai aos 18 anos.Aristeu da Sil-

va Moraes era um homem de saúde precária, que sempre lutara com dificul-

dade para sustentar a mulher, Maria Madalena, e os quatro filhos – a pri-

mogênita Zenaide, Mario,Alberto e Renato.A situação só não era pior porque

o pai de Aristeu, um pequeno comerciante português, ajudava o filho e a no-

ra, comprando roupas e material escolar para as crianças.

A menina tinha 14 anos quando a mãe a matriculou numa escola pro-

fissionalizante, para aprender taquigrafia e datilografia.Ao mesmo tempo, fazia

o curso secundário no Liceu Alagoano. Madalena recomendava à filha que ja-

mais parasse de estudar, que não fizesse como ela, Madalena, que deixara a Es-

cola Normal para se casar e agora, diante das dificuldades financeiras, arrepen-

dia-se. Em 1937, Zenaide fez um concurso para um emprego público federal,

na função de escriturária na então nascente Previdência Social.Tinha pouco

mais de 17 anos. Foi aprovada, mas não a chamaram para ocupar a vaga. Logo

depois,Aristeu morreu e em seguida também se foi o avô Moraes.

Foi assim que, pouco antes de completar 19 anos, Zenaide mudou-se para

o Rio.Tinha que saber o que acontecera com o tal concurso da Previdência

ou fazer outros concursos – o importante era conseguir emprego. Amigos da

família cotizaram-se para pagar-lhe a passagem e um primo que morava na

cidade ajudou-a a instalar-se numa pequena pensão em Laranjeiras.

Naquele final da década de 1930, o serviço público federal estava sendo

reorganizado, os concursos públicos se sucediam. Zenaide fez vários e, no ter-

ceiro, acabou nomeada para trabalhar no Ministério Público do Trabalho. Pas-

sava os dias datilografando processos.

Em 1941, ela se casou.Tinha 22 anos. Deixou a pensãozinha de Laranjeiras

e foi morar com o marido e a sogra numa casa na Lagoa. No ano seguinte,

nasceu seu único filho, Claudio. Mas o casamento só durou quatro anos.
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O marido de Zenaide envolvera-se com outra mulher. Num comportamento

pouco usual para a época, ela decidiu se separar. As mulheres geralmente

aceitavam infidelidades e até maus-tratos, para não se exporem aos precon-

ceitos que perseguiam então as mulheres desquitadas.

Zenaide tinha seguido o conselho da mãe e continuara a trabalhar após o

casamento. O salário era pouco, mas a sogra a apoiou. Propôs-se a cuidar do pe-

queno Claudio até que Zenaide se estabilizasse novamente.Alugou uma água-

furtada – um antigo quarto de empregados – num edifício em Botafogo e mu-

dou-se para lá.

Trabalhando na Justiça do Trabalho, Zenaide envolvera-se em política.

O Partido Comunista do Brasil,1 clandestino desde que a Aliança Nacional

Libertadora tentara derrubar Getulio Vargas em 1935, tinha uma célula no pré-

dio do Ministério do Trabalho. Zenaide, como outros jovens funcionários,

acabou recrutada para o Partido, e até assinou uma ficha de filiação.

Entre 1945 e 1947, com a queda da ditadura do Estado Novo e a redemo-

cratização do país, os comunistas tinham voltado à legalidade e aproveitaram

para ampliar a conquista de espaço na vida política brasileira. Em maio de 1947,

às vésperas da cassação de seu registro no Superior Tribunal Eleitoral, o Partido

Comunista tinha 200 mil filiados e uma bancada parlamentar que somava nove

deputados federais: Carlos Marighela, Maurício Grabois, Diógenes Arruda, João

Amazonas, Henrique Oeste, Gregório Bezerra, Gervásio Azevedo, Abílio Fer-

nandes e o escritor Jorge Amado. Além de ter cativado boa parte da intelec-

tualidade, os comunistas tinham deitado raízes no movimento sindical e criado

uma sólida estrutura de comunicação, que incluía jornais, editoras de livros e

agência de notícias. Mesmo posto na ilegalidade e perseguido a partir de 1947,

o Partido manteve essa estrutura funcionando e ela foi muito útil quando os co-

munistas aderiram à campanha do Centro de Estudos e Defesa do Petróleo.

Por conta de sua ligação com os comunistas, Zenaide foi trabalhar como

redatora na Interpress, agência de notícias que distribuía matérias sobre assun-

tos de interesse do Partido.A agência funcionava inicialmente num antigo pré-

dio da Rua Alcindo Guanabara, próximo à Cinelândia. Depois foi transferida

para um edifício na esquina da Rua Santa Luzia com a Avenida Rio Branco,

onde também funcionavam outros órgãos de imprensa vinculados aos comu-

nistas: A Voz Operária, órgão oficial do Partido, e o jornal A Manha, periódico

1. O Partido Comunista do

Brasil foi fundado em 1922.

Em 1960, teve a 

designação trocada para 

Partido Comunista

Brasileiro (PCB). Em 1962,

um grupo de militantes

insatisfeitos deixou o partido

e criou uma outra

organização, para a qual foi

restaurado o antigo nome

Partido Comunista do

Brasil, com a sigla PC do B.

Zenaide
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humorístico-político de propriedade de Aparício Torelly, o Barão de Itararé.2

Durante o dia, Zenaide cumpria o expediente de funcionária pública na

Justiça do Trabalho e no fim da tarde ia para a agência. Ali redigia artigos e

preparava textos para serem distribuídos.

A Interpress era comandada por Victor Konder. Ele e seu irmão Valério 

eram de uma família de grande influência política em Santa Catarina. O pai,

Marcos Konder, tinha sido prefeito de Itajaí e o tio Adolfo governava o estado

quando eclodiu a Revolução de 1930. Apeados do poder, os Konder vieram

para o Rio de Janeiro, onde o jornalista Victor e o médico Valério ingressaram

no Partido Comunista, em 1936.3

Os irmãos Konder eram ativos militantes da campanha do petróleo.Valério

era um dos que mais viajavam pelo país nas excursões promovidas pelo Cen-

tro de Estudos e Defesa do Petróleo para a realização de palestras.

Lobo Carneiro havia se ligado aos Konder através de um amigo comum, o

advogado Evandro Lins e Silva, e deles se aproximou ainda mais, sobretudo de

Victor, em 1949, quando Mattos Pimenta, o diretor do Jornal de Debates,

rompeu com o Centro de Estudos e Defesa do Petróleo.Até então, o Jornal de

Debates era o órgão extra-oficial da campanha e ali Lobo Carneiro publicava

seus artigos. No começo de 1949, Mattos Pimenta, que era também presidente

de honra do Centro, passou a pregar uma mudança no rumo da campanha:

achava que devia ter um conteúdo de propaganda, e não de agitação popular.

Vale dizer, defendia a realização exclusiva de conferências com técnicos e es-

pecialistas em petróleo, e o abandono dos comícios e passeatas que, volta e

meia, terminavam em pancadaria. Henrique Miranda, secretário-geral do Ced-

pen, discordava: sem a agitação popular, a campanha não atingiria a massa e,

portanto, não mobilizaria os parlamentares que iriam decidir o destino do Es-

tatuto do Petróleo.

Lobo Carneiro, apesar de ser ele mesmo um técnico, também achava que a

mobilização das massas era importante. O assunto foi levado a Horta Barbosa

e aos demais generais da campanha. Mattos Pimenta foi derrotado. Inconfor-

mado, o jornalista publicou artigo de primeira página no Jornal de Debates ata-

cando Henrique Miranda e denunciando o controle da campanha pelos co-

munistas. O resultado foi a expulsão de Mattos Pimenta do Cedpen.4

Anos depois, Lobo Carneiro atribuía o episódio ao sectarismo dos dois la-

2. Depoimentos de Zenaide

M. Moraes Carneiro em

16/3 e 13/7/2004.

3. Lins e Silva, Evandro.

O salão dos passos perdidos:

Depoimento ao CPDOC.

Rio de Janeiro: Nova

Fronteira, 1997.

4. Depoimento de

Henrique Miranda ao

CPDOC/FGV–Sercom/

Petrobras, em 1987.

92

Vida e Obra de Lobo Carneiro



dos. O socialista Mattos Pimenta era um homem temperamental, exaltado, ca-

paz de falar uma hora seguida sem dar chance ao interlocutor de se manifes-

tar. Ao mesmo tempo, o lema de seu jornal era a máxima voltairiana: “Não

concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até com o risco de

minha própria vida o direito que tendes de dizê-la”. Lobo Carneiro estava tão

convencido de que houvera erro de ambas as partes que, no início da década

de 1980, quando Maria Augusta Tibiriçá preparava o livro O petróleo é nosso –

A luta contra o “entreguismo”, pelo monopólio estatal, no qual contou os principais

lances da campanha, aconselhou-a: “Não mexe muito nesse assunto, porque

houve culpa dos dois lados.”5 Ela seguiu o conselho.

Perdido o Jornal de Debates como principal veículo da campanha, foi

necessário criar outro jornal. O semanário Emancipação foi lançado em 2 de

fevereiro de 1949. Era dirigido pelos coronéis Artur Carnaúba, Hildebrando

Pelágio Rodrigues Pereira e Felicíssimo Cardoso. O redator-chefe era o en-

genheiro Fernando Luiz Lobo Carneiro.

O jornal era remetido para todas as capitais e dali para os municípios

menores.Alcançava cidades aonde não chegava a grande imprensa, porque era

enviado por mala direta para as lideranças municipais. Os presidentes das câ-

maras municipais, por exemplo, eram distribuidores importantes do periódico.

Nem sempre a distribuição era tranqüila. Em Natal (RN), o Comando

Aéreo apreendia os exemplares no aeroporto. Um colaborador da campanha,

Djalma Maranhão, ia com o jipe, encostava na escada do avião, recolhia os pa-

cotes com o jornal e fugia do aeroporto. Já em Pernambuco não havia pro-

blemas: o governador Barbosa Lima Sobrinho garantia a circulação.6

A princípio, Lobo Carneiro não prestara muita atenção na moça alta, de 

olhos verdes, que ia à redação de Emancipação, na Rua São José, buscar os arti-

gos sobre petróleo para a Interpress. Depois começou a vê-la nos pequenos

grupos de amigos comuns, que, cansados e esfomeados após o expediente no-

turno nas redações, saíam de madrugada para jantar.Victor Konder e a mulher

costumavam liderar as animadas mesas, quase sempre no Zeppelin, um bar da

Praça General Osório, em Ipanema, freqüentado pela intelectualidade de es-

querda. Foi Victor quem serviu de cupido. Dizia a Zenaide:
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5. Depoimento de Lobo

Carneiro ao

CPDOC/FGV–Sercom/

Petrobras, em 1988.

6. Idem, ibidem.
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– O Lobo Carneiro é uma ótima pessoa. Ele gosta de você e está sozinho,

é desquitado como você. Provavelmente fazia o mesmo com Lobo Carneiro.

Num domingo, 9 de abril de 1950, em que os dois estavam a sós numa das

mesas do Zeppelin, Lobo Carneiro se declarou. Ela ia fazer 31 anos, ele tinha

feito 37. Discutiram como seria a vida deles dali por diante. Sabiam que en-

frentariam preconceitos, pois a conservadora sociedade brasileira de meados do

século XX rejeitava os casais não casados legalmente. Ele insistiu: “Vamos es-

quecer o passado.Vamos começar de novo.”

Três meses depois, ele e Zenaide se mudaram para o apartamento do Le-

blon, levando o filho dela, Claudio. Os filhos dele continuariam vivendo com

a família materna em Botafogo.

Antes, tiveram uma breve lua-de-mel – um fim de semana na Pensão dos

Pinheiros, um hotelzinho em Teresópolis. Estavam lá no dia em que a Seleção

Brasileira de Futebol, jogando no Maracanã, perdia a Copa do Mundo para o

Uruguai: 16 de julho de 1950. Foi a data que puseram nas alianças.

Zenaide Monteiro Moraes só se tornou oficialmente Zenaide Monteiro

Moraes Carneiro em 1978, meses após a aprovação da emenda constitucional

que instituiu o divórcio no Brasil.A discreta cerimônia do casamento civil foi

no apartamento de Beatriz e Trajano Carneiro, na Gávea, com a presença de

alguns amigos íntimos e de familiares. Lobo Carneiro e Zenaide estavam jun-

tos havia 28 anos.
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Agora, Lobo Carneiro tinha que arranjar tempo para as crianças, o trabalho

no INT e a campanha do petróleo. Aos sábados, ele e Zenaide levavam os

meninos para passear – Fernando Luiz e Carlos Fernando, os dele; e Claudio,

o dela. Um programa típico nessa época era levá-los para sessões vespertinas de

cinema no auditório da Associação Brasileira de Imprensa, o mesmo onde du-

rante a semana ocorriam as assembléias do Centro de Estudos e Defesa do

Petróleo e da Economia Nacional, o Cedpen. A filha Elizabeth, ele só via aos

domingos, nos almoços em casa de Aurora, na Gávea.A avó materna não acha-

va apropriado que ela freqüentasse a casa do pai, por ele não ser legalmente

casado.

Eternamente engenheiro, Lobo Carneiro presenteava os meninos com

peças de um jogo de armar chamado Mecanô. Os blocos coloridos para mon-

tar casas e pontes tinham encantado sua infância.

E cuidava da campanha.

Em meados de 1950, os nacionalistas partidários do monopólio estatal con-

tabilizavam três vitórias: o Conselho Nacional do Petróleo prosseguia em rit-

mo acelerado a construção da refinaria de Mataripe, na Bahia, com inaugu-

ração prevista para outubro; tinha sido autorizado a construir uma segunda re-

finaria estatal, em Cubatão (SP),1 com capacidade para refinar 45 mil

barris/dia; e preparava-se para comprar uma frota de 15 navios petroleiros.

Os dois últimos itens eram parte do Plano Salte, um plano de investimen-

tos elaborado entre 1947 e 1948 para os cinco anos seguintes e que definia

projetos de investimento estatal nas áreas de saúde, alimentação, transporte e

energia. Elaborado pelo chefe do então poderoso Departamento de Adminis-

tração do Serviço Público, Mario Bittencourt Sampaio, o plano estimava que

as necessidades de refinação do país eram de 80 mil barris diários e estipulava

que o Estado entraria com 50 mil (a capacidade de Cubatão somada à dupli-

1. A intenção original do

governo era instalar a

refinaria em Belém do Pará,

para aproveitar o petróleo

venezuelano. Mas diante das

muitas críticas, optou por

Cubatão, mais próxima dos

centros consumidores.

Deputado
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cação de Mataripe, inicialmente prevista para 2.500 barris/dia). Os 30 mil bar-

ris restantes seriam supridos pela iniciativa privada: União, em São Paulo, e

Manguinhos, no Rio de Janeiro, cujas concessões tinham sido dadas aos gru-

pos Soares Sampaio e Drault Ernnany em 1946 e que ainda não haviam sido

construídas; e três pequenas refinarias particulares, de tecnologia obsoleta, exis-

tentes desde os anos 30 – duas no Rio Grande do Sul, de propriedade da Des-

tilaria Rio-Grandense de Petróleo e da Companhia Brasileira de Petróleo Ypi-

ranga; e uma em São Paulo, pertencente ao grupo Matarazzo.

A decisão de ampliar a capacidade estatal de refinação e de comprar uma

frota de petroleiros mudava a escala da indústria de petróleo no Brasil. E tor-

nava imperativo redefinir a estrutura do CNP, que, como autarquia, não tinha

a flexibilidade necessária para atuar empresarialmente. O arquivamento do An-

teprojeto de Estatuto do Petróleo que Dutra enviara à Câmara dos Deputados

em 1947 tinha apenas adiado a decisão. O Congresso Nacional teria, mais ce-

do ou mais tarde, que definir uma nova legislação para o petróleo no país.

O ano de 1950 era eleitoral. O governo Dutra chegava ao fim e seu ante-

cessor, Getulio Vargas, era candidato à Presidência da República. O adversário

de Vargas era o Brigadeiro Eduardo Gomes, candidato pela UDN. O tema do

petróleo era um dos mais importantes da campanha eleitoral. O brigadeiro de-

clarava-se favorável à participação de capitais estrangeiros na exploração de

petróleo no Brasil.Vargas não se definia com tanta clareza, mas parecia estar

mais próximo das teses defendidas pelos nacionalistas liderados por Horta Bar-

bosa e Arthur Bernardes.

Além da Presidência da República, seriam renovados a Câmara dos De-

putados, um terço do Senado Federal e as Câmaras de Vereadores. As eleições

foram em 3 de outubro.Vargas venceu. E entre os novos deputados federais

eleitos estava o comunista Roberto Morena. Seu suplente era Fernando Lobo

Carneiro.

Eles se elegeram pelo minúsculo Partido Republicano Trabalhista, já que o

Partido Comunista continuava com o registro cassado.Nem de esquerda nem de

direita, o PRT era uma legenda de aluguel, comandada por um pastor protes-

tante. De sua chapa faziam parte os tipos mais variados. Havia até um delegado

de polícia. Foi também pelo PRT que Henrique Miranda se elegeu vereador no

Distrito Federal.
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Pelo sistema eleitoral da época, o total de votos de cada partido era dividi-

do por uma cota, ficando os mais votados como deputados e os outros como

suplentes. Obtendo o total de 73.501 votos (0,96% do total de votos válidos),

o PRT conquistou uma vaga na Câmara. Roberto Morena foi o mais votado

da chapa. Lobo Carneiro, o segundo colocado, ficou com a suplência.2

Lobo Carneiro tornou-se deputado sem ter saído às ruas para pedir votos.

Fez a campanha eleitoral basicamente pelas páginas de Emancipação. E sua tare-

fa havia sido determinada por seus pares no Cedpen: substituir Morena na Câ-

mara sempre que estivesse em votação matéria relacionada ao petróleo. Com

seu conhecimento técnico e com a experiência política acumulada na campa-

nha do petróleo, ele se encarregaria de defender no Congresso a bandeira do

monopólio estatal.

Lobo Carneiro nunca se filiou ao Partido Comunista, apesar da afinidade

ideológica com a esquerda e das relações de amizade com militantes e simpa-

tizantes do comunismo. Essas relações, aliás, perdurariam por muitos anos. Nas

décadas de 1960 e 1970, quando a esquerda era perseguida pelo regime mi-

litar implantado em 1964, mais de uma vez ele e Zenaide acolheram comu-

nistas em casa. Costumavam receber Carlos Marighela, o legendário líder que

deixara o Partido na década de 1960 para organizar a luta armada contra o

regime militar. Sabiam-no clandestino, mas só foram descobrir no que ele an-

dava metido quando a foto de seu cadáver apareceu nos jornais, em 1969.

Tinha sido morto pela polícia paulista.3

Lobo Carneiro manteve uma ideologia de esquerda sem se filiar a partidos,

do mesmo modo que cultivou o ideário positivista sem se filiar às entidades

representantes do positivismo. Mas, enquanto esteve na Câmara dos Deputa-

dos, em períodos intermitentes entre 1951 e 1953, era identificado pelos 

adversários como o “deputado comunista Lobo Carneiro”. Nunca contestou

o rótulo.

Ele assumiu pela primeira vez o posto na Câmara (Morena licenciou-se

temporariamente) em 7 de novembro de 1951. Cerca de um mês depois, em

6 de dezembro,Vargas enviou ao Congresso Nacional a Mensagem nº 469,

acompanhada dos Projetos de Lei 1.516 e 1.517. O primeiro tratava da criação

de uma sociedade por ações, a Petróleo Brasileiro S.A. que logo todos

começaram a chamar pelo acrônimo Petrobras. O segundo propunha a criação

2. Cf. Centro de Estudos da

Reforma do Estado –

Fundação Getulio Vargas,

disponível em

http://www.georgetown.edu

/pdba/Elecdata/Brazil/legis/

1950.html (acessado em

27/7/2004).

3. Depoimento de Zenaide

Moraes Carneiro em

13/7/2004.
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de um Fundo Rodoviário Nacional, para financiar o programa nacional de

petróleo. Os textos tinham sido preparados pela assessoria econômica de Var-

gas, comandada por Rômulo de Almeida e Jesus Soares Pereira, dois economis-

tas respeitados.

O projeto da Petrobras foi bem recebido pela grande imprensa, que o

considerava uma solução aceitável.Tinha 31 artigos. Os dois primeiros diziam:

“Artigo 1º – Fica a União autorizada a incorporar, na forma desta Lei, uma

sociedade por ações denominada Petróleo Brasileiro S.A.

Artigo 2º – A Petróleo Brasileiro S.A. terá por objeto a pesquisa, a lavra, a

refinação, o comércio e o transporte de petróleo e seus derivados, inclusive de

xisto betuminoso, bem como quaisquer atividades correlatas ou afins.”

Era o que pregava a tese Horta Barbosa. Ou assim parecia.

A exemplo do que fizera quatro anos antes com o Anteprojeto de Estatu-

to de Dutra, Lobo Carneiro foi incumbido de analisá-lo para o Cedpen. Estu-

dou-o com cuidado, conversou com Rômulo de Almeida e Jesus Soares Pereira

e tirou suas conclusões: o projeto de Vargas era “uma mistificação da primeira

à última linha”. Detectara contradições entre o texto da mensagem que en-

caminhava o projeto ao Congresso e o conteúdo dos artigos.4

Na mensagem, o presidente da República dizia que “em matéria de pe-

tróleo, o controle nacional é indispensável” e sustentava:“O governo e o povo

brasileiros desejam a cooperação da iniciativa estrangeira no desenvolvimento

econômico do país, mas preferem reservar à iniciativa nacional o campo de

petróleo, sabido que a tendência monopolística internacional dessa indústria é

de molde a criar focos de atrito entre povos e entre governos. Fiel, pois, ao es-

pírito nacionalista da vigente legislação do petróleo, será essa empresa genuina-

mente brasileira, com capital e administração nacionais.”

Mas o conteúdo do Projeto 1.516 ia em outra direção, abrindo brechas para

a participação estrangeira. O artigo 4º dispunha que a União subscreveria a to-

talidade das ações do capital inicial, mas o artigo 3º, parágrafo 2º, já previa que

os aumentos de capital poderiam dividir-se no todo ou em parte em ações

preferenciais,“que serão oferecidas à subscrição pública”. Mais adiante, o arti-

go 12 rezava que “a sociedade poderá emitir, até o limite do dobro do seu ca-

pital social integralizado, obrigações ao portador. [...] Os estatutos determi-

narão as condições em que as obrigações poderão ser convertidas em ações.
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[...] As obrigações serão abertas à tomada voluntária pelas entidades públicas e

particulares”.

Já o artigo 13 determinava quem poderia ser acionista com direito a voto:

“I – as pessoas jurídicas de direito público interno;

II – as pessoas físicas brasileiras, limitada a aquisição de ações ordinárias a

20.000;

III – as pessoas jurídicas de direito privado [...], limitada a aquisição de

ações ordinárias a 100.000;

IV – as demais pessoas jurídicas de direito privado, brasileiras, até o limite

de 20.000 ações ordinárias.”

Em síntese, o projeto propunha a criação de uma empresa de economia

mista, da qual seriam sócios o governo e particulares. Lobo Carneiro apontou

vários defeitos nesses dispositivos:

“O projeto do Sr. Getulio Vargas admite acionistas estrangeiros acobertados

sob a denominação enganosa de ‘pessoas jurídicas de direito privado brasi-

leiras’. Qualquer sociedade anônima com sede no Brasil é ‘pessoa jurídica de

direito privado brasileira’, mesmo que seus acionistas sejam todos estrangeiros.

O truste poderá registrar no país quantas subsidiárias julgue necessárias no

gênero da Companhia Nacional de Gás Esso, da Shell-Mex do Brasil Limita-

da ou da Companhia Brasileira de Petróleo Gulf.”5

Advertia também que o artigo 12, ao permitir a emissão de obrigações ao

portador que depois poderiam ser convertidas em ações preferenciais com di-

reito a voto, era outra porta de entrada para o capital estrangeiro. Criticava

igualmente o artigo 17, que permitia à “sociedade operar diretamente ou

através de empresas que organizar ou a que se associar”, isto é, permitia à

Petrobras formar subsidiárias, o que, na sua opinião, significava, na prática,“uma

Petrobras fundida com as filiais da Standard”.6

O projeto de Vargas foi para as comissões da Câmara sob fogo cerrado dos

nacionalistas. Os acontecimentos seguiam num ritmo vertiginoso. Em janeiro de

1952, o Cedpen divulgou a análise feita por sua Comissão de Estudos, presidida

por Lobo Carneiro. No mesmo mês, o paulista Euzébio Rocha, deputado do

PTB, pelo qual Vargas se elegera, apresentou à Câmara um substitutivo, o Proje-

to nº 1.595. Seu artigo 2º apertava o parafuso do estatismo, ao estabelecer no

parágrafo 2º:

5. Citado em Victor, Mario.

A batalha do petróleo brasileiro.

Rio de Janeiro: Nova

Fronteira, 1970.

6. Idem, ibidem.

Deputado

99



“A distribuição e o comércio dos derivados de petróleo produzidos, ou

apenas industrializados no país, ou importados pela sociedade, poderão tam-

bém ser feitos através de empresas subsidiárias, expressamente organizadas para

esse fim.”

E no parágrafo 3º:

“Não serão instituídas quaisquer outras organizações nem feitas novas auto-

rizações ou concessões com objetivos idênticos, correlatos ou afins aos da So-

ciedade e suas subsidiárias.”

Essa era uma preocupação constante de Lobo Carneiro e seus compa-

nheiros do Cedpen: reduzir o espaço que as empresas estrangeiras já ocupavam

na distribuição dos derivados de petróleo no país.

Os artigos 4º e 5º do substitutivo de Euzébio Rocha buscavam assegurar-

se de que não haveria brechas para as multinacionais se associarem à Petrobras.

Dizia o artigo 4º:

“O capital da sociedade será sempre constituído: 51% (cinqüenta e um por

cento), no mínimo, de ações de propriedade dos Estados, Distrito Federal,Ter-

ritórios e Municípios.

Parágrafo único – As ações dos Estados, Distrito Federal,Territórios e Mu-

nicípios, só poderão ser alienadas à Nação.”

E o Artigo 5º:

“O capital das empresas subsidiárias a que se refere o parágrafo 2º do Arti-

go 2º será 51% (cinqüenta e um por cento), no mínimo, subscrito pela so-

ciedade e 49% (quarenta e nove por cento), no máximo, por brasileiros natos

e pessoas físicas de direito privado [...].”

Co-assinavam o substitutivo de Euzébio Rocha os deputados Lobo Car-

neiro, Arthur Bernardes, Joel Presídio, Lopo Coelho, Breno da Silveira, Lucio

Bittencourt, Campos Vergal, Celso Peçanha e Danton Coelho, entre outros.

Lobo Carneiro recomendara ao Cedpen apoiar o substitutivo e tratava de

defendê-lo no plenário da Câmara. Mas queria mais: queria cancelar as auto-

rizações dadas aos empresários Drault Ernanny e Soares Sampaio para cons-

truírem refinarias em São Paulo e no Distrito Federal.Dizia ele no plenário:

“Sr. presidente, a minha posição no problema do petróleo é a do Centro de

Estudos e Defesa do Petróleo, organização patriótica, sem caráter partidário,

presidida pelo General Felicíssimo Cardoso. O projeto do deputado Euzébio
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Rocha é a mesma coisa que o do Centro do Petróleo. Elimina, proíbe novas

concessões, seja para a lavra, para refinação, ou para a pesquisa, a partir da data

da lei. Mas existem duas concessões anteriores ao projeto. Trata-se das con-

cessões do grupo Drault Ernanny, Refinaria do Distrito Federal, e do Grupo

Soares Sampaio. Julgo indispensável apresentar emendas nesse sentido ao proje-

to do deputado Euzébio Rocha. Não é possível que haja uma refinaria, em São

Paulo, servindo de tampão à refinaria estatal, de Cubatão, de 45.000 barris

diários. A indústria do petróleo é essencialmente monopolista. Assim agem os

trustes, assim eles organizam suas empresas gigantescas, porque essa é a solução.

Quando é o Estado que vai explorar petróleo, deverá imitar, nesse particular, os

trustes e instituir uma indústria integrada na qual não haja uma brecha, como

essa das refinarias de concessões particulares.”7

A transcrição dos debates na Câmara na sessão de 30 de janeiro de 1952,

dois dias após a entrada do Projeto 1.595, mostra nos discursos e apartes 

de Lobo Carneiro a mesma clareza e didatismo dos artigos publicados em

Emancipação:

“Debate-se, nesta casa, no momento, o problema do petróleo, que empolga

a opinião pública desde o fim de 1947. Em todo país onde os trustes se insta-

lam, fazem as suas inversões, crescem e aumentam a produção, graças à reinver-

são dos próprios lucros dos negócios. O negócio do petróleo funciona, portan-

to, desta maneira: pelo auto- financiamento. Particularizando, já temos, no caso

brasileiro, à vista, os lucros da Refinaria de Mataripe, da Frota de Petroleiros e

da Refinaria de Cubatão, e a economia em divisas que essas diferentes atividades

vão proporcionar.”

Um dos parlamentares, Oscar Carneiro, aparteou:

“A meu ver, o negócio do petróleo é bom para os países que consomem o

produto.A produção de petróleo não beneficia muitos países apenas produtores.

V. Exa. abrindo um mapa universal, verá que os países somente produtores de

petróleo continuam em situação de atraso.”

V. Exa. está enganado num ponto.Temos o exemplo do Irã, onde se acha

localizada a maior refinaria do mundo e onde, há 50 anos, o petróleo é ex-

plorado por um truste, a Anglo-Iranian Company. Portanto, lá se encontra a

maior refinaria do mundo, vendendo os produtos já refinados e não apenas a

matéria-prima.”8

7. Idem, ibidem.

8. Idem, ibidem.
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Num debate posterior, mostrava-se ainda mais bem informado do que

ocorria no exterior:

“Em 1921, o México produzia mais petróleo do que hoje. Mas a queda da

produção se deu dez anos antes da expropriação. Depois da expropriação tem

subido continuamente. Os propagandistas da Standard Oil usam, na grande im-

prensa, deste truque: comparam a produção de petróleo, em 1921, com a do

ano seguinte ao da expropriação, quando a queda se deu anos antes, pelo es-

gotamento das grandes jazidas exploradas de modo absolutamente irracional

pelos trustes. É a chamada exploração gananciosa, que dilapida as jazidas.”

E do que ocorria no Brasil também:

“No Diário Oficial de 12 de março de 1951 consta o relatório da companhia

Ultragás, subsidiária da Socony-Vacuum, uma das cabeças do truste Rockefeller.

Diz o relatório que,“para o cargo de presidente da Companhia, foi eleito o se-

nhor João Neves da Fontoura.Tendo sido S.Exa.nomeado ministro das Relações

Exteriores, solicitou e obteve licença, que vigorará pelo prazo que ocupar a pas-

ta das Relações Exteriores”. Aqui está, portanto, a prova de que o senhor João

Neves da Fontoura foi reeleito para exercer, por mais um ano, o cargo de dire-

tor-presidente da Companhia Ultragás, e isso depois de ter voltado da Confe-

rência de Chanceleres.9

A clareza das explicações combinava-se com a dureza das acusações:

“Há dias, nesta Casa, o engenheiro Glycon de Paiva, um entreguista, fa-

vorável à entrega do nosso petróleo à Standard Oil, usou de vários argumen-

tos capciosos. Um deles dizia que o petróleo mexicano tem à frente a Pemex,

uma sociedade anônima mista, com numerosas subsidiárias. Não é verdade.

A Pemex é uma autarquia, não é sociedade mista, economizando cerca de 300

milhões de pesos para o povo mexicano.”

Por muito tempo, bateu nos empresários e políticos nacionais envolvidos

com a Socony-Vacuum Oil Co. Inc. O grupo Max Leitão, brasileiro, dera en-

trada no Conselho Nacional do Petróleo a um pedido de autorização para ins-

talar uma refinaria no Estado do Rio, com capacidade para 30 mil barris

diários. Da tribuna, Lobo Carneiro denunciava que os brasileiros entrariam no

negócio, de fato, com capital simbólico. O controle verdadeiro estaria nas mãos

da Socony, o que contrariava a legislação em vigor. E revelava:

“O grupo Max Leitão é chefiado por um comerciante que tem uma grande
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empresa comercial no Rio e dessa empresa fazem parte, como sócios, o grupo

Soares Sampaio, concessionário de outra refinaria em Niterói, e o governador

do Estado do Rio, presidente do PSD, Sr. Ernani do Amaral Peixoto. Esse

grupo Max Leitão, que pretendia fazer a refinaria com o papel de testa-de-fer-

ro da Socony-Vacuum, é protegido do governador do Estado do Rio, protegi-

do da “copa-e-cozinha” do Palácio do Catete.”10

Ernani do Amaral Peixoto era o genro do presidente da República.

Lobo Carneiro também não temia cutucar jornalistas poderosos:

“Há poucos meses, o senhor Assis Chateaubriand lançou uma série de ar-

tigos em estilo completamente diferente, analisando o caso do Canadá. Cheios

de estatísticas, em linguagem serena e técnica. Foram preparados na Standard

Oil. e transcritos na imprensa de todos os países latino-americanos como obra

do ‘grande advogado brasileiro Assis Chateaubriand!’. É um exemplo dos

processos de que se utiliza a Standard Oil.”11

O paraibano Assis Chateaubriand (1892 1968) era o dono do maior im-

pério de comunicação da América Latina, os Diários Associados. Intimidava

políticos e empresários pelo poder de seu grupo empresarial, formado por

dezenas de jornais, revistas, estações de rádio e de TV.

Não era a primeira vez que Lobo Carneiro trombava com a grande impren-

sa. Em 1949, antes de se tornar deputado, teve um entrevero com um jorna-

lista menos poderoso, mas possivelmente mais agressivo ainda que

Chateaubriand.

Carlos Lacerda (1914-1977) era um ex-militante comunista que se tornara

ferozmente anticomunista. Também combatia o governo Vargas. Ele e Lobo

Carneiro tiveram vários embates pelos jornais, um escrevendo nos jornais

diários Correio da Manhã e O Jornal, e o outro nos semanários Jornal de Debates

e Emancipação.

Em outubro de 1949, participando de um ato da campanha do petróleo no

Teatro Municipal de Niterói, Lobo Carneiro narrou uma conversa telefônica

com o jornalista, o qual estava prestes a lançar seu próprio jornal, a Tribuna da

Imprensa.

“A história passou-se da seguinte maneira: fui surpreendido, num dia, pela
10. Idem, ibidem.

11. Idem, ibidem.

Deputado

103



manhã, com um telefonema do jornalista Carlos Lacerda, do qual, até então, só

havia eu merecido em seus artigos epítetos ‘amáveis’ tais como ‘pseudotécnico’,

‘burocrata à cata de notoriedade em curto prazo’,‘borboletário’ etc. E para meu

maior espanto, comunicou-me ele que o motivo do telefonema era convidar-

me para ir aos Estados Unidos como representante do seu jornal, a Tribuna da

Imprensa, numa excursão proporcionada pela Standard Oil a jornalistas.”

Depois de informar ter recusado o convite em termos peremptórios, Lobo

Carneiro concluiu:

“O posto de combate dos verdadeiros patriotas, neste momento tão grave

para o país, não é nos Estados Unidos, passeando a soldo de exploradores de

nosso povo, é, sim, no Brasil, lutando sem tréguas contra o Estatuto do Pe-

tróleo, contra a entrega de nossas riquezas minerais, pela emancipação 

nacional.”

Na saída da cerimônia em Niterói, repetiu a história para o repórter do jor-

nal Imprensa Popular, ligado ao Partido Comunista, que a publicou em 8 de

outubro de 1949.

A resposta de Lacerda não demorou. No dia 11, ele publicou no Diário de

Notícias um artigo cujo título já lhe indicava o tom: “Nem Lobo nem Carneiro:

apenas mentiroso – Resposta a uma calúnia do Partido Comunista”.

O jornalista apontava nas declarações de Lobo Carneiro uma intenção de

prejudicar seu jornal prestes a nascer:

“De volta de São Paulo, [...] encontro no jornal comunista do Rio a mar-

ca do zorro, no caso, um zorro carneiro, que a serviço do Partido Comunista

inicia uma campanha de calúnias contra a Tribuna da Imprensa e o seu diretor.

[...] Desta vez o Partido Comunista serve-se de um seu já conhecido instru-

mento, agora desmascarado definitivamente, o engenheiro Fernando Luiz

Lobo Carneiro, prócer do ‘petróleo é nosso’ [...]. Segundo leio no jornal co-

munista desta capital, o Sr. Lobo Carneiro afirmou [...] ter sido distinguido

com uma ‘tentativa de suborno feita pela Standard Oil Company of Brazil’. Es-

sa tentativa consistiria em comprá-lo pelo preço módico de uma viagem de 12

dias aos Estados Unidos, o que bem mostra quanto o Sr. Lobo Carneiro co-

nhece a sua tabela. Se o Sr. Lobo Carneiro acha que podem comprá-lo tão

barato, é com ele. [...]

Eis o fato: o Sr. Lobo Carneiro afirma que, a serviço da Standard Oil, eu
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procurei suborná-lo com uma viagem aos Estados Unidos. E depois de formu-

lar essa infâmia pueril, o Sr. Lobo Carneiro faz o seu cartaz: ‘Como patriota 

eu repeli, pois reconheço que meu lugar é entre o nosso povo pela inde-

pendência nacional’. Assim procura o Partido Comunista intrigar-nos com a

população [...]

Eis como se conta a história: No dia 30 de agosto último recebi [...] a visi-

ta dos Srs. L. G. Chaves e H. Barbieri, funcionários do Departamento de Re-

lações Públicas da Standard Oil Co. of Brazil, que me entregaram uma carta

assinada pelo presidente dessa companhia, na qual o signatário me convidava

para participar duma viagem de jornalistas brasileiros aos Estados Unidos a fim

de ‘percorrer refinarias e campos petrolíferos’. No mesmo momento recusei o

convite, embora nele não visse tentativa de coisa alguma, não ser um natural

objetivo de programada dos seus interesses, feita pela Standard Oil.

Recusei o convite por não poder sair do Brasil no momento em que esta-

mos preparando nosso jornal. Perguntei então se poderia mandar outra pessoa

em meu lugar. Informaram que sim.Telefonei no dia imediato, 31 de agosto,

ao general Juarez Távora, que se encontra na Bahia.[...] e lhe disse, em substân-

cia, o seguinte:

– A Tribuna da Imprensa não tem interesse em mandar um repórter percorrer

instalações industriais, cujos detalhes só um conhecedor especializado poderia es-

tudar com proveito. Caso o general conheça algum moço que esteja estudando

a indústria do petróleo e possa tirar dessa viagem reais proveitos para o nosso país,

indique o nome e a Tribuna da Imprensa o enviará como seu representante nessa

viagem.

[...] o general [...] sugeriu-me falar ao Coronel Artur Levi, que talvez

pudesse ir ou indicar alguém. [...] ouvi do coronel, que é o representante do

Ministério da Guerra no Conselho Nacional do Petróleo [...], que ele não

poderia se ausentar do Brasil no momento.Aconselhou-me, então, que falasse

em seu nome ao coronel Ibá Meireles, no Rio de Janeiro.

O Coronel Ibá Meireles, antigo assistente do General Horta Barbosa no

Conselho Nacional do Petróleo e antigo chefe do engenheiro Lobo Carneiro

nesse Conselho, [...] indicou-me, então, [...] o engenheiro Lobo Carneiro – seu

amigo e antigo subordinado.

Ponderei ao Coronel Ibá Meireles:
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1º – o Sr. Lobo Carneiro fora por mim várias vezes criticado pelo tom

demagógico com que discutira, em favor do ‘petróleo é nosso’, um assunto que

merecia maior serenidade.

2º – o Sr. Lobo Carneiro, sendo violento partidário do monopólio de Es-

tado, talvez não fosse a pessoa indicada para essa viagem.

O Coronel Ibá Meireles observou, então, que, precisamente por isso, deve-

ria eu convidar o Sr. Lobo Carneiro. Não somente poria em choque a tese da

‘livre concorrência’ e a do monopólio de Estado, como daria pública demons-

tração da isenção e objetividade com que nós da Tribuna da Imprensa encaráva-

mos o assunto.

[...] telefonei então ao Sr. Lobo Carneiro – que não conheço pessoalmente

e a quem agora não desejo conhecer, pois detesto gente mentirosa. [...]

Depois de dizer que não poderia ausentar-se do Rio, devido aos seus traba-

lhos no Instituto de Tecnologia, o Sr. Lobo Carneiro afirmou textualmente

temer que essa viagem pudesse ser tida, por seus amigos, como um suborno.

Observei-lhe, então, que seria pensar muito pouco de si mesmo temer que al-

guém considerasse suborno uma simples viagem de alguns dias. É realmente

fazer pouco da própria virtude recear que ela seja assim tão frágil. O Sr. Lobo

Carneiro, porém, aduziu que, além do seu temor, havia mais o seguinte: ele já

conhecia todas essas refinarias. Já percorrera todos esses campos petrolíferos.

Em suma, já viu tudo.

Diante disso, e mal impressionado com a suficiência desse ‘técnico’, disse-

lhe que não havendo encontrado, entre os partidários das várias teses sobre a

formação da indústria do petróleo entre nós, um homem suficientemente co-

nhecedor dos aspectos industriais da questão, para fazer essa viagem, não man-

daria ninguém e recusaria o convite feito pela Standard Oil. [...]

Fica assim desmascarada a calúnia de que se fez autor prestativo e submisso

o Sr. Lobo Carneiro, que, instalado na gorda máquina do Estado, faz o jogo do

Partido Comunista enquanto o operário comunista, seduzido pela cantiga de

homens de tão baixa qualidade, paga nas cadeias o crime de não ser garantido

pelos óleos balsâmicos da alta burocracia.

É natural que o Partido Comunista procure destruir-nos. O que não é na-

tural, porém, é que o faça servindo-se de um exibicionista tão facilmente

desmontável. É natural que o Partido Comunista procure comprometer, pela
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desmoralização, a obra de esclarecimento que ele bem sabe será a da Tribuna

da Imprensa. O que não é, porém, natural é que para isso disponha de homens

tão dóceis quanto tranqüilos na sua inconsciência, como esse que nem o

nome tem verdadeiro pois, sendo o próprio nome uma contradição, afinal,

não é lobo nem carneiro, pois como lobo é inofensivo e como carneiro não

convence. [...]”12

Lobo Carneiro foi com o General Leônidas Cardoso, da diretoria do Ced-

pen, a Orlando Dantas, o dono do Diário de Notícias, pedir igual espaço para se

defender.

No texto que publicou no jornal dias depois respondeu aos ataques igno-

rando os xingamentos e chamando o adversário para o seu campo: a argumen-

tação lógica e racional:

“[...] Nada tenho a alterar em minhas declarações, que mantenho in totum,

e que a meu ver foram por ele confirmadas. Passo a expor as razões pelas quais

estou convencido de que o Sr. Carlos Lacerda, ao convidar-me para a ex-

cursão da Standard, agiu com segundas intenções, visando desmoralizar-me.

[...] o jornalista Carlos Lacerda tem sido, como é público, um constante e ati-

vo defensor das pretensões dos trustes estrangeiros em relação ao petróleo na-

cional. Foi ele quem iniciou, na imprensa, em 1947, a fracassada tentativa de

preparação psicológica do povo brasileiro para aceitar, sem protestos, a mo-

dificação, que já se tramava, da legislação nacionalista ainda em vigor. Em 

inúmeros artigos no Correio da Manhã, entre os quais a famosa série com o tí-

tulo pretensioso de ‘Guia do petróleo para leitores assíduos’, desenvolveu o Sr.

Lacerda a tese ‘entreguista’, a tese da participação de ‘capitais estrangeiros’, is-

to é, de capitais das grandes corporações monopolistas lideradas pela Standard

Oil, na exploração do petróleo brasileiro. [...] em um artigo publicado na

época, no Jornal de Debates, com o subtítulo ‘Retificando alguns enganos do

jornalista Carlos Lacerda’, procurei refutar a argumentação do ‘Guia do

petróleo...’ e, em mais três que se seguiram, defendi a tese do monopólio es-

tatal. Abstendo-me, ao contrário do Sr. Carlos Lacerda, de qualquer ofensa

pessoal, demonstrei, nesses artigos, objetivamente, com dados colhidos em

fontes insuspeitas e ao alcance de qualquer um, que a série ‘Guia do

petróleo...’ estava repleta de dados estatísticos falsos e até de erros de aritméti-

ca, dados falsos e erros esses que, por singular coincidência, vinham sempre

12. A íntegra do artigo de

Carlos Lacerda está em

Miranda, Maria Augusta

Tibiriçá. O petróleo é nosso:

A luta contra o “entreguismo”,

pelo monopólio estatal.
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favorecer a tese da ‘participação estrangeira’ na exploração do nosso petróleo.

O Sr. Lacerda, a quem dei oportunidade de, retificando seus enganos, rever

honestamente a posição por ele assumida, nunca me respondeu. Nunca

procurou destruir meus argumentos. Passou, no entanto, a injuriar-me. [...]

nunca tentou, em polêmica honesta combater-me com argumentos. E é a is-

so que o Sr. Lacerda chama agora criticar-me ‘pelo tom demagógico’ com

que eu discuto ‘em favor do petróleo é nosso – um assunto que merecia mais

serenidade’. Às pessoas decentes que queiram comparar imparcialmente os

meus artigos aos do Sr. Lacerda, deixo o julgamento. Será facílimo verificarem

com quem está a serenidade.

Mas, nesse ínterim, desenvolveu-se a grande campanha patriótica em defe-

sa do petróleo. Campanha que empolgou todo o povo brasileiro, unindo pa-

triotas de todas as tendências, de todos os partidos políticos, de todas as ideolo-

gias. [...] campanha que levou o governo a descobrir recursos para adquirir re-

finarias, que paralisou as concessões das refinarias feitas a particulares. [...] o Sr.

Carlos Lacerda voltou-se, então, contra o General Horta Barbosa [...]. ‘Idiota

útil’ foi a classificação encontrada pelo Sr. Lacerda para o general, na falta de

melhores argumentos. [...] 

Pois bem, foi esse ‘técnico’ entre aspas, esse ‘burocrata à cata de noto-

riedade’, esse adepto de um ‘General idiota’, esse ‘prócer de uma abominável

campanha demagógica’, que o Sr. Carlos Lacerda resolveu convidar para ir aos

Estados Unidos representando o seu jornal [...]. E não se diga que o Sr. Lacer-

da havia mudado ultimamente de opinião a meu respeito, pois inicia o seu ar-

tigo chamando-me um ‘já conhecido instrumento, agora desmascarado defi-

nitivamente’ [...].

É certo que, antes de convidar-me, o Sr. Carlos Lacerda teve a ousadia de

convidar o Coronel Ibá Meireles, o qual, declarando-lhe que não podia nem

entrar no simples mérito da questão, por ser oficial da ativa do Exército

Brasileiro, indicou-lhe o meu nome. Quando o Coronel Ibá me comunicou

isso, declarei-lhe que eu também não poderia considerar o convite, em

primeiro lugar por ser a Standard Oil o promotor e financiador da excursão, e

em segundo lugar por partir o convite do Sr. Carlos Lacerda. E afirmei-lhe,

mesmo, que eu estava convencido de que o Sr. Carlos Lacerda não levaria em

conta a sua sugestão. Foi, portanto, com surpresa, repito, que atendi, no dia
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seguinte, ao telefonema do jornalista. Parece-me perfeitamente claro, em face

dos antecedentes já relatados, e da atitude sistematicamente hostil e injuriosa

desse senhor em relação a minha pessoa, que a intenção do Sr. Lacerda foi

desmoralizar-me perante a opinião pública e tirar-me, assim, qualquer força

moral no debate da questão do petróleo. [...]

E não é verdade que eu tenha dito que um dos motivos da recusa era ‘o

temor de que essa viagem pudesse ser tida por meus amigos como um subor-

no’. O que eu disse é que considerava o convite da Standard como tentativa

de suborno de jornalistas, e que sua aceitação golpearia fundamente qualquer

autoridade moral para tratar do assunto [...].”13

A lógica implacável era um traço de Lobo Carneiro. Orgulhava-se de ter

redigido praticamente todo o material publicado pelo Cedpen sem recorrer a

palpites. Criticava o escritor Monteiro Lobato por defender as teses naciona-

listas alegando que “o Brasil está cercado por países que têm petróleo; não é

possível que, justamente no Brasil, Deus não tenha colocado petróleo”. “De-

vemos lembrar”, contrapunha Lobo Carneiro, “que nesses países ocorrem

grandes terremotos e no Brasil, não. Por força do mesmo raciocínio, Deus de-

veria também ter brindado o Brasil com terremotos...”14

Nos primeiros tempos da campanha, a questão do petróleo estava mesmo

cercada de mitos. Lobo Carneiro esforçava-se por derrubá-los, freqüentemente

tendo que convencer seus próprios aliados a não usarem argumentos falsos.

Um dos mitos recorrentes era de que, no esforço para negar a existência de

petróleo no Brasil, os “entreguistas” cimentavam os poços onde o óleo apare-

cia. Lobo Carneiro explicava que a cimentação era uma operação normal e

necessária:

“O cimento não é colocado dentro do poço. É injetado entre a parede de

um tubo metálico que é colocado no poço e a terra. Serve para proteger o

tubo e para impedir que o óleo exsude sem ser pelo poço, ensinava ele.

Muitos confundiam turfa com petróleo, achavam que a ocorrência da

primeira era sinal de existência de grandes jazidas do segundo. Se um geólogo

negava que houvesse óleo no local, era considerado “comprado pelos trustes”.

Lobo Carneiro explicava:

13. A íntegra do artigo de

Carlos Lacerda está em

Miranda, Maria Augusta

Tibiriçá. O petróleo é nosso:

A luta contra o “entreguismo”,

pelo monopólio estatal.

Petrópolis:Vozes, 1983.
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“Turfa é um material combustível, parecido com carvão, mas meio oleoso,

que freqüentemente aflora no solo. Mas isso não significa que exista petróleo lá

embaixo.

O deputado Gustavo Capanema, do PSD de Minas Gerais e líder da base

de sustentação de Getulio Vargas na Câmara, foi um dos que sentiram o peso

de sua racionalidade. Em 10 de novembro de 1951, apenas três dias após as-

sumir a vaga de Morena na Câmara pela primeira vez, deixou sem ação o ve-

lho e experimentado político mineiro, obrigando-o a pedir socorro ao presi-

dente da sessão. Estavam discutindo no plenário da Câmara um veto a um pro-

jeto de modificação do imposto único sobre o petróleo. O matreiro Capane-

ma evitava pronunciar sobre o que realmente interessava:

“Lobo Carneiro – Permita V. Exa. um aparte.V. Exa. fala em alta política na-

cional. Desejo fazer uma pergunta:V. Exa. é favorável à exploração do petróleo

nacional pelo Estado, ou nele admite a participação de capitais de empresas es-

trangeiras? Peço esclarecer este ponto.

Gustavo Capanema – O ideal seria que o Estado pudesse monopolizar tu-

do o que diz respeito ao petróleo: a pesquisa e exploração...

Lobo Carneiro – Já está demonstrada a possibilidade da concretização desse

ideal. Isso, em três anos de campanha.

Gustavo Capanema – ...a refinação, e o transporte. Praticamente está com-

provado que não conseguiremos resolver o problema do petróleo sem auxílio

do capital estrangeiro, ainda que...

Lobo Carneiro – V. Exa. é, então, favorável ao capital estrangeiro?

Gustavo Capanema – ...em quantidade mínima.

Lobo Carneiro – Se é mínima, dela não há necessidade.

Gustavo Capanema – De modo que, mesmo em face da segurança nacional,

se permitirá economicamente a solução do problema com a participação desses

capitais.

Lobo Carneiro – Esta é uma definição importantíssima de V. Exa.

Gustavo Capanema – Sr. presidente, dada a natureza do debate e, principal-

mente, devido ao fato de estar sendo vivamente aparteado, peço a V.Exa. que, por

um lado, me permita falar daqui por diante sem apartes, e, por outro, consinta

que termine a série de considerações que estou fazendo, prometendo a V. Exa.

ser breve.”15
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Logo que o projeto de Vargas chegara à Câmara, ficou claro que as diferentes

bancadas estavam divididas. O próprio Euzébio Rocha, autor do substitutivo

ao projeto do governo, era do mesmo partido do presidente da República.

Este, por sua vez, mantinha uma atitude ambígua, já expressa na diferença de

tom entre o texto do seu projeto e o texto da mensagem que o encaminhara

à Câmara. Em 1952, divisão semelhante era visível no principal partido de

oposição, a UDN. Esta caracterizava-se pela extrema simpatia para com o em-

presariado industrial e, coerentemente, mostrava-se partidária de capitais priva-

dos na indústria petrolífera. Mas algumas manifestações de políticos impor-

tantes do partido prenunciavam uma mudança de atitude. Já em 17 de junho

de 1949, um senador udenista, Matias Olímpio, assumira a presidência do Ced-

pen. Foi, por sinal, na sua gestão que o Centro de Estudos e Defesa do Petróleo

ganhou, em agosto de 1949, a sigla Cedpen, ao ter sua denominação ampliada

para Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional (e foi

também nessa ocasião que Lobo Carneiro tornou-se vice-presidente do Cen-

tro, função que exerceu até o ano seguinte).

Em 9 de maio de 1952, Gustavo Capanema, na condição de líder da maio-

ria governista, requereu ao presidente da Câmara regime de urgência para a

votação do projeto do governo.Vargas percebera que a corrente nacionalista-

estatista ganhava músculos e tentava apressar a decisão. Uma das primeiras

vozes que se levantou contra o requerimento de urgência foi a de Arthur

Bernardes. Outra foi a de Aliomar Baleeiro, o líder da UDN:

“A Câmara está dividida: parte dela tende para a concessão a empresas parti-

culares; outra, para a exploração estatal; ainda uma outra, como o governo, ado-

ta a pior das soluções, a que tem os inconvenientes de ambas: a fórmula mista.

É um perigo, uma imprudência e ao mesmo tempo uma injúria aos deputados

da Oposição, a atitude do líder da maioria, pretendendo que se vote, pela

pressão do número, esta urgência. Na sua atitude e na atitude dos nossos emi-

nentes colegas da maioria há, sobretudo, afrontosa falta de confiança nos de-

putados da oposição.”16

Ainda assim, o pedido de urgência foi aprovado.

Apesar das diferenças ideológicas, Baleeiro tinha bom relacionamento com

Lobo Carneiro. Defendeu-o na Câmara, numa ocasião em que o deputado Au-

ro de Moura Andrade requereu ao presidente da sessão que lhe cassasse a 16. Victor, Mario, op. cit.
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palavra, porque Lobo Carneiro teria acusado várias pessoas, entre as quais ele,

Moura Andrade, de traidores da pátria. O presidente da mesa, Nereu Ramos,

suspendeu a sessão e mandou que se verificassem as notas taquigráficas. Con-

cluiu que a acusação não procedia e permitiu que Lobo Carneiro prosseguisse.

Mas quem o defendeu com um discurso exaltado, enquanto se viam as notas,

foi Baleeiro:

“Protesto contra a insinuação do deputado Moura Andrade. Eu venho

acompanhando o discurso do deputado Lobo Carneiro, toda a atuação anterior

dele, sou seu admirador. Acho que está raciocinando de uma maneira muito

clara e estou inteiramente de acordo com os argumentos dele!”17

Mais tarde, quando o delegado Francisco Rosas, diretor do Departamento

de Ordem Política e Social (Dops), mandou um telegrama ao Cedpen exigin-

do que suspendesse a realização da III Convenção Nacional do Petróleo,

porque iria coincidir com a visita do secretário de Estado norte-americano,

Dean Acheson, ao Rio de Janeiro, Baleeiro foi um dos que protestaram contra

a arbitrariedade.18

Contudo, foi uma surpresa quando, no dia 4 de junho de 1952, a UDN 

apresentou um substitutivo ao projeto do governo. O documento, com 63 ar-

tigos, elaborado pelo deputado Bilac Pinto, criava uma empresa que tinha o

monopólio estatal do petróleo, mas não era uma sociedade de economia mista.

Seguia o modelo do Eximbank, dos Estados Unidos, uma agência do governo

organizada como se fosse empresa privada, mas com um único acionista – o

governo. Seria a Enape – Empresa Nacional de Petróleo, a qual teria o mo-

nopólio de todas as etapas dos negócios petrolíferos no país: pesquisa, lavra, re-

finação, transporte e distribuição.

Além de fechar a porta aos capitais privados, fossem estrangeiros ou na-

cionais, o projeto da UDN ia mais longe: seu artigo 39 dava 12 meses para a

Enape encampar as refinarias de petróleo instaladas ou por instalar no país, de

propriedade de empresas particulares.Atingia, assim, tanto as pequenas e obso-

letas refinarias existentes quanto as concessões dadas aos grupos Drault Ernan-

ny e Soares Sampaio (esta última transferida, a essa altura, para o grupo Peixo-

to de Castro).

Era quase o projeto dos sonhos do Cedpen. Conferia à empresa estatal

poderes muito acima dos concedidos à Petrobras pelo projeto do governo e
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ainda previa a encampação das refinarias particulares, medida que nem o subs-

titutivo Euzébio Rocha, apoiado pelo Cedpen, ousara propor. Do ponto de

vista do Cedpen, só faltava incluir no texto uma proibição expressa de que fos-

sem criadas, por leis especiais, subsidiárias da Enape (como sempre, o Cedpen

temia que as subsidiárias fossem uma via de entrada para o capital estrangeiro).

O primeiro efeito político do projeto da UDN foi tirar dos adversários da

corrente nacionalista o argumento de que as posições em favor do monopólio

estatal eram coisa de comunista.

Participaram da redação do substitutivo udenista, além de Bilac Pinto e

Aliomar Baleeiro, os deputados Afonso Arinos e Maurício Joppert da Silva e o

senador Matias Olímpio. O engenheiro Joppert (1890-1985) tinha sido mi-

nistro da Viação e Obras Públicas nos anos 40, participou da construção do

Aeroporto Santos Dumont, no Rio, e criou o Fundo Rodoviário Nacional,

que permitiu estender a malha rodoviária do país. Era colega de Lobo Carneiro

no Clube de Engenharia, onde os dois costumavam discutir muito, antes de

Joppert decidir-se a apoiar a tese do monopólio estatal. Por causa disso, há

quem atribua a Lobo Carneiro a conversão do ex-ministro udenista à causa do

monopólio.19

A adesão da UDN foi recebida nas hostes nacionalistas com um misto de

júbilo e suspeita. Havia quem achasse que os udenistas só queriam pressionar

Vargas e acreditavam que, no final das contas, ele não permitiria que a tese mo-

nopolista saísse vencedora. Henrique Miranda, o secretário-geral do Cedpen

durante toda a campanha, prefere outra explicação:“Foi também a compreen-

são do que era o vulto e do que era o nível da campanha do petróleo. Até a

UDN, até a reacionária UDN, pôde compreender isso”, dizia ele num depoi-

mento anos depois.“Era uma obsessão nacional. De manhã à noite, eu ouvia a

seguinte pergunta: E o petróleo, Miranda? E o petróleo, Miranda?.Acho que a

posição da UDN derivou de duas coisas: da sensibilidade política, compreen-

dendo que a campanha se impunha, e realmente da intenção de atingir

Getulio, o que era fácil.”20

Seja como for, a conversão dos udenistas desequilibrava o jogo, obrigando

o governo a fazer concessões. Em julho, Gustavo Capanema convocou uma

reunião com os parlamentares mais ligados à campanha do petróleo. O encon-

tro foi no gabinete de Arthur Bernardes e dele participaram Euzébio Rocha,

19. O jornalista Luiz Nassif

atribui aos argumentos

técnicos de Lobo Carneiro

o convencimento de Mario

Bittencourt Sampaio, o
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Lucio Bittencourt, Bilac Pinto, Campos Vergal, Orlando Dantas (representante

do Partido Socialista)21 e Lobo Carneiro. Capanema anunciou que Vargas

aceitara o princípio do monopólio estatal. Isto significava explicitar que só a

Petrobras exerceria o monopólio estatal, não poderiam ser criadas outras em-

presas para esse fim; excluir da permissão para serem acionistas da Petrobras as

empresas organizadas no Brasil; e garantir que em qualquer situação de aumen-

to de capital o governo sempre teria mais de 51% dos votos. Em troca,Vargas

impunha as seguintes condições: manter-se-ia o nome Petrobras e a permissão

para a empresa criar subsidiárias; e seriam excluídas do monopólio as refinarias

privadas cujas concessões já tinham sido outorgadas e a distribuição dos deriva-

dos de petróleo.

Os parlamentares presentes, Lobo Carneiro incluído, concordaram com os

termos propostos por Capanema.22 Mas a tramitação não seria tão simples as-

sim, em razão do volume de emendas em discussão e das muitas e conflitantes

posições nas bancadas e fora delas. No Cedpen, por exemplo. De modo que,

por duas vezes, Lobo Carneiro votaria a favor do projeto do governo fazendo

declarações de voto que soavam contrárias.

Em 2 de setembro, o projeto foi submetido a votação e aprovado em

primeira discussão.Tinha 150 emendas do plenário e das comissões da Câmara,

o que o tornava um cartapácio tão confuso que, ao final da votação, produziu-

se o seguinte diálogo entre o deputado de extrema direita Raimundo Padilha,

que votara contra, e Lobo Carneiro:

“Raimundo Padilha – Sr. Presidente, devo transmitir ao Sr. Lobo Carneiro,

deputado comunista, as minhas congratulações pela vitória parlamentar al-

cançada nesta Casa, ao conseguir que várias das reivindicações do Partido Co-

munista se impusessem à consciência conservadora dos Srs. Deputados, desfi-

gurando o projeto governamental.

Lobo Carneiro – Srs. Deputados, o que foi votado, no sentido do acordo

do Sr. Líder da Maioria, não foi o monopólio estatal, e sim o monopólio das

empresas mistas, com uma multidão de subsidiárias.A tese defendida pelo po-

vo brasileiro e por que me bato nesta Casa é a do monopólio estatal. E espero

vê-la vitoriosa ainda em segunda discussão.”23

Nos dias seguintes foram discutidas e votadas várias emendas, com perdas e

ganhos de lado a lado. Discutiam-se detalhes tais como a conveniência de per-
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21. Orlando Dantas,

homônimo do proprietário

do jornal Diário de Notícias,

era um dos dois

parlamentares do Partido

Socialista no Congresso

Nacional. O outro era

Domingos Velasco, no

Senado. Eram ambos bons

amigos de Lobo Carneiro.

Dantas ajudou Lobo

Carneiro com sua

experiência do Parlamento.

Ajudava-o a entender e 

fazer manobras regimentais,

mostrando-lhe como

levantar questões de ordem.

22. Depoimento de Lobo

Carneiro ao CPDOC/FGV

– Sercom/Petrobras, 1988.

23. Victor, Mario. Op. cit.
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mitir ou não que um brasileiro casado com estrangeira comprasse ações da

Petrobras.

No dia 18, o projeto do governo foi aprovado em segunda discussão.

O número de emendas do plenário estava agora reduzido a 27. Lobo Carneiro

foi à tribuna fazer declaração de voto:

“Sr. Presidente, o projeto aprovado nesta Casa, em segunda discussão, não

foi o projeto do monopólio estatal, como insinua a propaganda oficial, e sim o

falso monopólio de uma sociedade mista, que operará através de subsidiárias,

todas elas com a participação de capitais privados, ficando fora desse falso

monopólio o comércio distribuidor atacadista. Este projeto consagra ainda as

concessões de refinarias aos dois grupos particulares do Distrito Federal e de

São Paulo.”

E concluía:

“Sr. Presidente, os resultados da primeira votação da Petrobras, nesta Casa,

foram examinados nos três Congressos Regionais de Defesa do Petróleo. Essas

resoluções dos Congressos Regionais, reunidos depois da primeira votação

nesta Casa, constituem a minha declaração de voto contra a Petrobras.”24

Lobo Carneiro vocalizava, assim, a contragosto, o pensamento de seus cor-

religionários mais radicais no Centro do Petróleo. Os congressos regionais a

que se referia foram realizados naquele mês de setembro em São Luís, Recife,

São Paulo e Porto Alegre. As resoluções finais consideravam a aprovação do

projeto da Petrobras na Câmara “uma afronta ao povo brasileiro” e instituíam

um “Dia Nacional de Repulsa à Petrobras, em data a ser oportunamente mar-

cada”. Numa carta que escreveu em janeiro de 1996 a um antigo companheiro

da campanha do petróleo, contou que, no dia seguinte ao da votação na Câ-

mara, foi censurado – por alguém que ele não nomeou – por ter votado a fa-

vor de uma medida do governo. Respondeu que não poderia votar contra um

texto que ele mesmo havia aprovado na reunião com Capanema e que não via

por que não apoiar uma medida que fosse justa e favorável aos interesses do

povo brasileiro.

No depoimento que deu em 1988 ao Centro de Pesquisa e Documentação

da História Contemporânea (CPDOC), da Fundação Getulio Vargas, Lobo

Carneiro explicou que foi contra as resoluções dos Congressos Regionais

porque considerava a criação da Petrobras nos termos do acordo parlamentar 24. Idem, ibidem.
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“uma vitória enorme”, a despeito das concessões feitas. Mais tarde, por ocasião

da convenção nacional do Cedpen, uma declaração da diretoria corrigiu a

posição do Centro, reconhecendo que a Petrobras representava uma grande

vitória, ainda que parcial, da campanha nacionalista.25

Em todos os episódios da campanha do petróleo, Lobo Carneiro destacou-

se pela capacidade de dialogar com opostos e pelo incômodo diante de

posições sectárias. Incomodava-o, por exemplo, o que classificava de “xenofo-

bia” nas posições do ex-presidente Arthur Bernardes. Falou disso no depoi-

mento ao CPDOC:

“[...] ele era um obstinado, ele era xenófobo, tinha horror a estrangeiro! Uma

vez eu disse a ele: ‘Uma das qualidades do monopólio estatal é que não tem

xenofobia, porque é do Estado, pronto! A gente fazer uma sociedade anônima

dizendo que os acionistas têm que ser brasileiros natos é uma coisa odiosa! Por

que um estrangeiro radicado no Brasil, que vive aqui há 30 anos, não pode ser

acionista? Por que um brasileiro casado com estrangeira não pode ser acionista?

O problema não é de ser estrangeiro ou brasileiro nato, o problema é de ser do

truste do petróleo ou do governo brasileiro. Então o monopólio estatal elimina

essa história: não estamos mais fazendo uma coisa contra os estrangeiros, [...], e

sim contra grandes potências financeiras, que são os trustes.”

Lobo Carneiro percebera que havia um grupo de extrema direita em torno

de Bernardes, que começara a desviá-lo do tema do petróleo para questões co-

mo a ocupação da Floresta Amazônica. Nas conversas com o ex-presidente,

chocava-se com o que considerava revelador de uma mentalidade estreita e

reacionária. Certa vez tiveram o seguinte diálogo:

“Bernardes – Há dois graves perigos no Brasil, que vocês não estão levan-

do em conta na campanha do petróleo.

Lobo Carneiro – Quais são, presidente?

Bernardes – Um é a Hiléia Amazônica e o outro é o canal do Cassiaquiri.

Lobo Carneiro – O que é isso?

Bernardes – Imagine que pretendem abrir um canal ligando o Rio

Orinoco ao Rio Amazonas!

Lobo Carneiro – Mas não é bom o comércio entre os dois países? O se-

nhor tem medo que haja alguma invasão ao Brasil através desse canal? Hoje em

dia a guerra é pelo ar, não precisa de canal para haver uma invasão.
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25. Depoimento de Lobo

Carneiro ao CPDOC/FGV

– Sercom/Petrobras, 1987.
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Bernardes – Você está muito enganado! Nossos antepassados afastaram nos-

sas fronteiras para oeste, e as nossas fronteiras ficaram em lugares inacessíveis e

insalubres. E assim devem ser mantidas. O Brasil deve ter suas fronteiras

fechadas em lugares inacessíveis e insalubres.

A xenofobia não combinava com os ideais de fraternidade universal do 

positivista Lobo Carneiro.

Foi também o sectarismo que o fez afastar-se do comunismo, embora man-

tendo a convivência com os amigos comunistas. Foi um afastamento gradati-

vo, discreto, elegante. Lobo Carneiro não era homem de rompantes. Até

porque tinha grande facilidade para entender e desculpar as atitudes alheias.

Essa característica parece ter se acentuado à medida que ele envelhecia. No

mesmo depoimento de 1988, ele elegantemente apontava qualidades de um

adversário do monopólio estatal, Juarez Távora, e desculpava a atitude de um

governante que reprimira os militantes da campanha do petróleo – Juscelino

Kubitscheck.

De Juarez, dizia ele:

“Tive várias entrevistas com ele no Estado-Maior do Exército [...] E o

Juarez me deu a impressão de uma pessoa honesta. [...] ele estava convencido

de que ia haver uma guerra mundial, e que o Brasil, naturalmente, tinha que

estar do lado de cá, onde estavam os Estados Unidos. Em face disso o petróleo

do Oriente ia ser barrado [...] Então, como não tínhamos possibilidade de pro-

duzir petróleo em tempo útil, tínhamos que aceitar a colaboração estrangeira.

Ele chegou a me dizer: ‘Nós temos que fazer isso, engenheiro Carneiro’ – ele

me chamava de engenheiro Carneiro. ‘O senhor compreende, se vier uma

guerra e nós não fizermos essas concessões, eles terão que vir buscá-las a bico

de espada, o que é uma contingência da guerra.’ Essa era a idéia dele, ele era

inteiramente transtornado por isso [...] Então eu discutia com ele muito tem-

po todos os argumentos e ele me dizia: ‘ – Os seus argumentos, em grande

parte, são justos, mas você não está levando em conta a situação internacional!’.

Quanto a Kubitscheck, trata-se de um episódio posterior à campanha do

petróleo,mas envolvendo seus personagens.Em abril de 1954,uma parte dos mi-

litantes do Cedpen criou a Liga pela Emancipação Nacional, que pretendia repe-

tir o sucesso da campanha do petróleo em outros aspectos da economia

brasileira.A Liga promoveu o I Congresso Nacional de Defesa dos Minérios, do
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qual resultou a criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Mas, em

1956, JK, então presidente da República, dissolveu a Liga, sob acusação de infil-

tração comunista, e mandou processar seus diretores. Lobo Carneiro achava que

não se devia lembrar esse episódio – “uma fraqueza de Juscelino” – nos textos

que recontavam a história da campanha:“Não havia necessidade de dizer isso, o

presidente Juscelino tinha muitas coisas boas, então, por que dizer? Foi uma

fraqueza dele, ele atendeu a uma exigência não sei de quem,do Conselho de Se-

gurança Nacional [...] ”.26

Após a votação do projeto da Petrobras em segunda discussão na Câmara, foi

necessário votar sua redação final, antes do envio ao Senado. O engenheiro

dublê de deputado teve oportunidade de exibir mais uma vez sua preocupação

com a clareza e a precisão. Quando ia começar a votação do texto, surpreendeu

todo mundo apresentando uma emenda. Gustavo Capanema aborreceu-se:

– Lobo Carneiro, estava tudo combinado, tudo tão certo, e você agora, à úl-

tima hora, me entra com uma emenda?! Vai entornar o caldo!

– Calma, você leu a minha emenda? 

– Não.

O olho treinado do funcionário do Instituto Nacional de Tecnologia, anti-

go membro da Comissão Nacional de Metrologia (encarregada de zelar pela

aplicação da Lei de Pesos e Medidas), detectara uma impropriedade no texto.

Um dispositivo dizia que as refinarias particulares não poderiam ser ampliadas

além do limite de sua capacidade atual “em barris por dia”.

– Barril não é unidade de medida do sistema legal brasileiro. Em nenhuma

lei brasileira, em nenhum contrato oficial com o governo, podem-se usar

unidades de medida estrangeiras – explicou a Capanema. – Minha emenda

suprime a expressão “em barris por dia”. Basta dizer “no limite de sua capaci-

dade atual”.

– Ah, é isso? – disse Capanema, aliviado. – Então vou pedir a palavra e di-

zer que faço minha a sua emenda.

Foi assim que a última emenda da Câmara ao projeto de lei que criou a

Petrobras foi uma emenda de redação feita por Lobo Carneiro.27
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26. Depoimento de Lobo

Carneiro ao CPDOC/FGV

– Sercom/Petrobras, 1988.

Lobo Carneiro foi membro

da Liga de Emancipação

Nacional, mas nela sua

atuação foi menos intensa

que no Cedpen. Quando

houve o fechamento da

entidade, ele estava no

exterior.

27. Depoimento de Lobo

Carneiro ao CPDOC/FGV

– Sercom/Petrobras, 1988.
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Aprovado o projeto, foi ele enviado ao Senado Federal, ainda no final de

setembro de 1952. Fiel ao compromisso de só ficar na Câmara enquanto es-

tivesse em discussão matéria relacionada ao petróleo, Lobo Carneiro devolveu

o posto a Roberto Morena.

De fora, acompanhou os acontecimentos no Senado.Ali, os grupos conser-

vadores eram mais fortes. Foram introduzidas emendas que desfiguravam com-

pletamente o texto aprovado pelos deputados.A principal era a emenda nº 32,

do senador Ismar de Góes, que acabava com o monopólio a duras penas con-

quistado.

O projeto só foi devolvido à Câmara em 9 de julho de 1953. Uma semana

depois foi criada uma comissão especial de 15 deputados para examinar as

emendas dos senadores, que seriam avaliadas em bloco. No final de agosto, a

comissão deu um parecer derrubando todas elas. O projeto entrou em discussão

final em 10 de setembro de 1953 e sua redação final foi aprovada no dia 21.

Em 6 de outubro de 1953, o presidente da República, Getulio Vargas, san-

cionou a Lei 2.004. Estava criada a Petrobras.
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Quando a Lei 2.004 foi sancionada, Lobo Carneiro já estava fora da Câmara

dos Deputados.1 Depois de mais de seis anos de intensa exposição no cenário

político nacional, ele voltava a concentrar sua atenção na atividade de pesquisa

e no escritório de projetos de engenharia. Foi aí que o engenheiro Hugo

Régis dos Reis, militante da campanha que agora participava ativamente das

discussões para a constituição da primeira diretoria da nova empresa, procurou-

o: queria saber se Lobo Carneiro aceitaria ser indicado para uma das vagas.

Resposta negativa.2

Na nova fase, que iria durar até o final da década de 1960, Lobo Carneiro fir-

mou-se como figura de projeção internacional na área da Engenharia Civil.

Primeiro, com a difusão do ensaio brasileiro na Europa; em seguida, com a dedi-

cação à normatização técnica, atividade que crescia no mundo e nascia no Brasil.

O ensaio brasileiro não foi sua única contribuição significativa à ciência da

Engenharia e à tecnologia do concreto naqueles anos de trabalho no INT. Ele

foi um dos primeiros a abordar no Brasil o problema da fadiga em obras de

concreto.Até então os engenheiros brasileiros ocupavam-se de erguer as edifi-

cações, mas sabiam pouco sobre o que lhes acontecia com o decorrer do tem-

po e do uso. O engenheiro Augusto Carlos de Vasconcelos aponta como mar-

co inaugural da nova tendência o artigo que Lobo Carneiro publicou em

1966, no nº 59 da revista Estrutura, intitulado a fadiga da armadura das pontes

rodoviárias.3

Ao longo dos anos 60, ele publicou alguns trabalhos em francês. Foi o ca-

so de “Norme pour le calcul des structures hyperstatiques en béton armé”

(Norma para o cálculo de estruturas hiperestáticas em concreto armado), pu-

blicado em 1961 na revista Tecnologia, do então Conselho Nacional de

Pesquisas; “Compte rendu des éssais de flexion des trois séries des poutres en

béton armé” (Resultados dos ensaios de flexão de três séries de vigas de con-

creto armado), publicado no boletim do INT em 1962; e “Note sur les rota-

tions non-élastiques ultimes des poutres en béton armé” (Nota sobre as ro-

1. Lobo Carneiro exerceu o

cargo de deputado federal

de novembro de 1951 a

março de 1952, de junho a

outubro de 1952 e de

novembro de 1953 a janeiro

de 1954. No último período

ele cobriu apenas uma breve

licença de Roberto Morena

e já não havia votação de

matéria sobre petróleo.

2. Uma lição de vida. Zenaide

M. Moraes Carneiro.

Manuscrito.

3.Vasconcelos,Augusto

Carlos de. Fernando Lobo

Carneiro: Homem de

múltiplas qualidades.

Manuscrito s/d. percentence

ao acervo de Zenaide

Moraes Carneiro.
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tações não-elásticas de vigas em concreto armado), publicado em 1965 no bo-

letim do Comitê Europeu do Concreto (Comité Européen du Béton, o CEB).

A publicação em francês facilitava a divulgação de seu trabalho na Europa.

A experiência adquirida na dupla atividade de tecnologista do concreto e

de calculista de estruturas foi colocada a serviço da formulação de normas téc-

nicas para a construção de estruturas de concreto.A partir de 1960, ele foi um

ativo formulador de normas para o uso de concreto no Brasil e no exterior.

Segundo o próprio Lobo Carneiro ensinava a seus alunos, as primeiras tenta-

tivas de estabelecer normas técnicas para os projetos de concreto no Brasil

foram feitas em 1905 pelo engenheiro Francisco Saturnino Rodrigues de Brito.

Quando comandava obras de saneamento na cidade de Santos, ele escreveu um

conjunto de instruções e especificações, batizadas de “Cadernetas para a cons-

trução de esgotos”. Uma das cadernetas, a de número 6, tinha o título “Con-

creto armado e cimento armado”.4 Mas não eram oficiais e visavam exclusiva-

mente às obras na cidade paulista. Ou seja, as instituições e especificações de Sa-

turnino de Brito ainda não constituíam realmente uma norma, já que esta é en-

tendida como “a formalização de procedimentos testados, discutidos e acerta-

dos por uma comunidade”.5

Na época, os principais campos de atuação dos engenheiros civis eram as

ferrovias e instalações portuárias, além de estações e redes de esgotos.A partir

da década de 1920, o crescente interesse pelo uso do concreto armado para a

construção de pontes e edifícios evidenciou a necessidade de normatização

técnica apropriada para esse tipo de estrutura. Em 1925, Emilio Baumgart in-

troduziu no Brasil a norma alemã DIN-1045, com modificações e inovações

estabelecidas por ele. Deu início, assim, a uma tradição de influência de nor-

mas européias no país, ao contrário de outros países latino-americanos, como

o México, onde a influência maior foi de normas norte-americanas. (No

Brasil, a influência norte-americana foi sobre os métodos de ensaio. Os corpos

de prova que Lobo Carneiro usava no Instituto Nacional de Tecnologia eram

cilíndricos como os usados nos Estados Unidos. Na Europa, o usual eram cor-

pos de prova cúbicos. Só muito mais tarde o Comitê Europeu do Concreto

adotou os cilindros.)

4. Carneiro, Fernando

Lobo.”As normas brasileiras

de projeto de estruturas de

concreto: história e

evolução.” Manuscrito s/d.

Acervo Lidia Shehata.

5. Rocha, Claudia Lacombe.

“Uma trajetória sociotécnica

do concreto no Brasil.”

Dissertação de mestrado.

Núcleo de Computação

Eletrônica/Instituto de

Matemática, Rio de 

Janeiro, 2003.
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Em 1929, a Prefeitura de São Paulo adotou oficialmente o chamado Códi-

go de Obras Arthur Saboya. Foi a primeira vez que uma instância governamen-

tal tornou oficial uma norma técnica. Mas ela ficou restrita a São Paulo.

Três anos depois, a Associação Brasileira de Concreto (ABC), entidade fun-

dada em 1930 por engenheiros especialistas em concreto armado, aprovou uma

norma que ficou conhecida como Regulamento ABC. Elaborada por três

profissionais cariocas – José Furtado Simas, Mario Cabral e Felipe dos Santos

Reis –, a norma da ABC foi a primeira a ganhar uma aplicação mais ampla.

A adoção oficial pela Prefeitura do Distrito Federal, que a incorporou ao seu

Código de Obras em julho de 1932, contribuiu para sua difusão e ela foi em

seguida adotada pelo Governo do Estado do Paraná e pela Prefeitura de Belo

Horizonte. Em 1935 e 1937, o Regulamento ABC foi revisto pelos enge-

nheiros da Prefeitura do Distrito Federal, para receber inovações que tinham

surgido em decorrência de sua própria aplicação.

Continuava inexistindo, porém, uma norma nacional.

O impulso tomado pela tecnologia do concreto na década anterior esti-

mulara a fabricação de cimento no país.Até 1926, o Brasil importava 97% das

13 mil toneladas de cimento que consumia. No começo dos anos 40, consu-

mia o dobro e produzia quase tudo internamente. De modo que, em 1937, os

fabricantes de cimento estavam fortes o bastante para se organizarem numa en-

tidade de classe, a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP). E de-

cidiram propor uma norma única, a ser adotada em todo o país. Assim, em

1938, a ABCP publicou sua Norma para Execução e Cálculo de Concreto Ar-

mado, elaborada sob a orientação do professor paulista Telêmaco van Langen-

donck. E provocou um “racha” entre os engenheiros de estruturas.

José Furtado Simas, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Engenheiros

e um dos formuladores do Regulamento ABC, rejeitava a norma da ABCP

porque a considerava desenhada “para atender aos interesses dos produtores de

cimento”. Não admitia que uma norma destinada à execução de projetos fosse

patrocinada pelas fábricas de cimento. De outro lado, os engenheiros do Depar-

tamento de Estradas de Rodagem e da Diretoria de Obras da Secretaria da Via-

ção de São Paulo apressaram-se a adotá-la, porque consideravam que resolvia di-

ficuldades e distorções existentes no Regulamento ABC.6 Com a controvérsia

entre as duas principais unidades da Federação, ficava difícil chegar a uma nor-6. Idem, ibidem.
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ma nacional. Para complicar ainda mais, havia engenheiros que preferiam man-

ter a norma alemã DIN-1045.

Foi aí que Paulo Sá, o chefe de Lobo Carneiro no INT, entrou em ação.

Desde o início dos anos 30, tanto o INT quanto o IPT, em São Paulo, vinham

fazendo pesquisas sobre a tecnologia do material concreto. Não eram só os

projetos de estruturas que careciam de normatização técnica.Também a fabri-

cação de cimento e os próprios métodos de ensaio de cimento e concreto es-

tavam a exigir normas.Assim, em 1937, Paulo Sá organizou a 1ª Reunião dos

Laboratórios Nacionais de Ensaios de Materiais, na qual foram aprovadas as

primeiras normas brasileiras relativas a materiais: a EB-1 (Especificação Bra-

sileira 1) para cimento Portland e os métodos de ensaio de cimento e concre-

to MB-1 e MB-2.Tinham sido propostas pelo IPT e aceitas pelo INT, de mo-

do que não houve dificuldades em aprová-las em caráter nacional.

Quando a ABCP divulgou sua norma para projeto e execução de estruturas

e a controvérsia se instalou, Paulo Sá colocou o tema na agenda da 2ª Reunião

dos Laboratórios Nacionais de Ensaios de Materiais. Ali foram discutidos o

projeto da ABCP, o Regulamento ABC e um terceiro texto, escrito por um

engenheiro do INT, João Baptista Bidart, que buscava incorporar idéias dos

dois anteriores e mais a norma alemã para concreto armado. Nenhum dos três

foi aceito. A solução foi nomear uma comissão para estudar uma norma defi-

nitiva, a ser discutida e aprovada na terceira reunião, daí a um ano.

A comissão era integrada por representantes dos diversos setores que lidavam

com concreto armado. Presidida e relatada por Humberto da Fonseca, dela 

faziam parte, entre outros, os líderes dos dois principais blocos antagônicos, José

Furtado Simas e Telêmaco van Langendonck. O primeiro representava o Sindi-

cato Nacional dos Engenheiros, e o segundo, a Associação Brasileira de Cimen-

to Portland.

Lobo Carneiro estava, então, trabalhando com o general Horta Barbosa no

Conselho Nacional do Petróleo e não participava diretamente das discussões.

Um dia, Paulo Sá o procurou: queria que ele o ajudasse a convencer o enge-

nheiro José Furtado Simas, que permanecia intransigente em sua recusa a dia-

logar com o representante da ABCP.

Lobo Carneiro foi procurar Simas em seu escritório e ouviu dele a 

declaração:
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– Não posso concordar que uma norma brasileira sobre concreto seja ela-

borada pelo truste do cimento.

Do alto de sua nova posição como soldado de Horta Barbosa na batalha

contra o “truste” do petróleo, Lobo Carneiro garantiu-lhe que também des-

confiava “de trustes em geral”, mas achava que a desconfiança não se aplicava

ao caso da norma sobre concreto.Acreditava que o interesse dos fabricantes era

mesmo promover uma utilização tecnicamente correta e segura do cimento,

para evitar que uma eventual má utilização desmoralizasse o produto.

É difícil afirmar que a diplomacia do jovem engenheiro tenha sido a única

razão para a mudança de atitude de Furtado Simas. Mas o fato é que ele acabou

por concordar com a unificação das normas.

Não foi a única vez em que foi chamado a serenar os ânimos em disputas

relacionadas a normatização técnica. Muitos anos depois, em 1968, ele parti-

cipava de uma reunião do Comitê Europeu do Concreto (CEB), em Lausanne.

Fazia um frio intenso, caía uma tempestade de neve, e a reunião parecia inter-

minável. Dois engenheiros, Leonhardt e Robinson, discutiam havia horas a fór-

mula mais adequada para representar o diagrama de tensão-deformação para o

concreto. Leonhardt queria usar uma fórmula linear, Robinson defendia uma

fórmula parabólica. Era uma disputa entre a escola francesa de engenharia e a

escola alemã. Depois de quatro horas de impasse, o exausto presidente da sessão

aproximou-se de Lobo Carneiro e soprou-lhe ao ouvido: “Você, que vem lá

do Hemisfério Sul, não poderia sugerir algo que acabe com essa polêmica?”

A fórmula conciliatória proposta pelo brasileiro foi aceita pelos dois con-

tendores e passou a constar das Recomendações Práticas do CEB publicadas

em 1970.7

A Norma Brasileira nº 1 (NB-1), primeira Norma de Cálculo e Execução de

Obras de Concreto Armado – resultado do trabalho da comissão presidida por

Humberto da Fonseca – foi aprovada na 3ª Reunião dos Laboratórios Nacionais

de Ensaios de Materiais, em 1940. Uma vitória que Lobo Carneiro sempre

atribuía a Paulo Sá. “Deve-se indiscutivelmente ao espírito criador e à visão de

Paulo Sá a instituição da normatização técnica no Brasil, que teve papel decisivo

no desenvolvimento da tecnologia do concreto entre nós” – dizia ele nas confe-

rências sobre o assunto.8

De fato, naquela 3ª Reunião foi também fundada a Associação Brasileira de

7. Carneiro, Lobo, op. cit.

8. Carneiro, Lobo.

“O desenvolvimento 

da tecnologia do concreto

no Brasil.”

Aula inaugural do 

100º Curso Intensivo 

de Tecnologia do 

Concreto, promovido 

pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas 

e Instituto Nacional 

de Tecnologia, 1982.
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Normas Técnicas (ABNT), a entidade hoje responsável por toda a normatiza-

ção técnica no país, membro fundador da ISO (International Organization for

Standardization).

Deve-se igualmente a Paulo Sá a criação, também nos anos 40, da Comis-

são Nacional de Metrologia do INT, embrião do atual Instituto Nacional de

Metrologia (Inmetro). Lobo Carneiro participou por algum tempo daquela

Comissão, substituindo o físico Bernhard Gross. Brasileiro naturalizado, Gross

era alemão de nascimento e foi obrigado a se licenciar do posto quando o

Brasil entrou na guerra contra a Alemanha. O governo determinara uma série

de medidas de restrição aos cidadãos de origem alemã.

De sua breve passagem pela Comissão de Metrologia, Lobo Carneiro não

guardou muitas lembranças. Exceto a injustiça contra Gross e um fato pi-

toresco envolvendo o metro-padrão. Quando o Brasil aderiu à Convenção

Internacional de Pesos e Medidas, recebeu de Paris o metro e o quilograma-

padrão. Um dia, percebeu-se que o metro-padrão desaparecera. Procura da-

qui, procura dali, e nada. Foi encontrado muito tempo depois: estava dentro

de uma caixa de madeira fechada a chave, que servia de calço para uma mesa

na Casa da Moeda.

Se a atividade de Lobo Carneiro na metrologia foi episódica, na normatiza-

ção foi muito mais duradoura. Em 1943, ele participou da primeira revisão da

NB-1, durante a 5ª Reunião dos Laboratórios Nacionais de Ensaios de Mate-

riais, já agora rebatizada de 5ª Reunião da Associação Brasileira de Normas Téc-

nicas. Participou igualmente da segunda revisão, em 1950, sempre como auxiliar

de Paulo Sá.

Em 1960, foi nomeado relator da comissão que reviu a NB-1. Credencia-

ra-se para o posto com um artigo publicado em 1958, no nº 7 da revista 

Estrutura, no qual defendia a necessidade de atualização da norma.A comissão

revisora era dividida em duas subcomissões: uma no Rio, outra em São Paulo.

Ele era o elemento de ligação entre as duas, participando de reuniões nas duas

cidades.

Em 1963, integrou a comissão de estudos para elaboração da primeira nor-

ma brasileira de concreto protendido. Então uma novidade, o concreto proten-

dido é uma variação do concreto armado, no qual são introduzidos cabos de

aço pré-tracionados para torná-lo mais resistente.
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No ano seguinte, a ABNT encarregou-se de publicar um estudo sobre a re-

sistência ao esforço cortante, como contribuição para uma futura revisão da NB-

1/60.Em 1967,Lobo Carneiro produziu para a ABNT um anexo para as especi-

ficações dos aços usados nas armaduras de concreto, que modificava provisoria-

mente a NB-1/60.Tinham surgido aços especiais de alta resistência torcidos a

frio e era necessário atualizar a especificação sem esperar pela revisão completa

da NB-1/60.

Foi Lobo Carneiro quem promoveu o primeiro contato da ABNT com o

CEB. Em 1956, atuou em Viena como delegado do Instituto Nacional de Tec-

nologia na reunião em que a International Organization for Standardization

(ISO) formulou suas primeiras normas internacionais para ensaios de concre-

to. Foi também sua primeira viagem à Europa. Apesar de ter recebido da

família uma formação calcada na cultura européia, sobretudo a francesa, ele só

teve oportunidade de conhecer in loco o universo cultural europeu quando já

estava com 45 anos. A partir daí, muitas seriam as viagens à Europa, até o fim

de sua vida.

Foi na estada em Viena que ele conheceu o secretário-geral do CEB,Yves

Saillard. Cinco anos depois, por intermédio de seu relacionamento com Sail-

lard, a ABNT foi incluída no CEB. Em 1964, o Brasil passou a manter uma

delegação oficial permanente na instituição. Os dois primeiros delegados foram

o próprio Lobo Carneiro, incluído na Comissão de Estruturas Hiperestáticas e

de Esforço Cortante, e Telêmaco van Langendonck, a quem coube organizar

um projeto de notações internacionais para o cálculo de estruturas de concre-

to. Desde então, o Brasil manteve delegados no CEB, que depois ligou-se à

Federation International de la Précontrainte (Federação Internacional de Pro-

tensão) e passou a ser geralmente referido como CEB/FIP. Dentre os

brasileiros que por lá passaram posteriormente estavam engenheiros ligados a

Lobo Carneiro, como Augusto Carlos de Vasconcelos e Lidia Shehata.

Quando o CEB publicou a sua norma de 1970 – aquelas Recomendações

Práticas que tinham motivado a interminável discussão em Viena em 1968 –, a

NB-1/60 ainda não tinha sido revista. O texto internacional passou a ser ado-

tado extra-oficialmente pelos calculistas de estruturas mais atualizados. Só em

1975 a ABNT instalou em São Paulo uma comissão para a nova revisão da 

NB-1, já agora seguindo de perto a norma do CEB de 1970.9 A nova norma

9. Carneiro, Fernando Lobo.

“As normas brasileiras de

projeto de estruturas de

concreto: história e

evolução.” Manuscrito s/d.

Acervo Zenaide M. Moraes

Carneiro.
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NB-1 foi publicada em 1978. Lobo Carneiro não participou desse trabalho. Já

estava, então, envolvido com outro tipo de estrutura: as plataformas para pro-

dução de petróleo no mar.

É de Vasconcelos o comentário que sintetiza a ação normativa de Lobo

Carneiro ao longo de todos aqueles anos: “Numa comissão de estudos para a

preparação de normas técnicas, alguns poucos contribuem efetivamente com

textos, redações, exemplos elucidativos, comparações com outras normas inter-

nacionais.A maioria se limita a comparecer às reuniões e contribuir com suas

sugestões, experiência profissional e vivência das aplicações.”10 Lobo Carneiro

era do primeiro grupo.

10. Vasconcelos,Augusto

Carlos de.“Fernando Lobo

Carneiro: homem de

múltiplas qualidades.”

Manuscrito s/d.Acervo

Zenaide M. Moraes

Carneiro.
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Em abril de 1964, quando eclodiu o golpe militar que derrubou João Goulart

da Presidência da República, Lobo Carneiro estava em Paris. Muitas pessoas

pensaram que, em razão do seu passado de simpatizante do comunismo, ele

tivesse se exilado para fugir à repressão que se abateu sobre a esquerda. Na ver-

dade, ele fora à França para acompanhar a mulher.

Funcionária pública, lotada na Procuradoria Regional da Justiça do Traba-

lho, Zenaide tinha feito na Maison de France, no Rio, um curso superior de

língua e literatura francesas promovido pela Universidade de Nancy. Graças a

seu desempenho, conseguira do governo brasileiro uma bolsa de estudos para

a École Nationale d’Administration, a instituição formadora da elite financeira

e administrativa da França.Teria que morar em Paris durante um ano.

Lobo Carneiro decidiu ir junto. Faltavam poucos anos para ele se aposen-

tar, sua reputação como engenheiro estava firmada, podia se dar ao luxo de in-

terromper as atividades no Brasil. E Zenaide merecia isso. Desde que foram

viver juntos, em 1950, ela pusera suas próprias atividades em segundo plano.

Tendo-se afastado do Partido Comunista, já não tinha mais tarefas políticas a

executar, já não recebia incumbências como a que, no início dos anos 50, a

levara a integrar uma delegação de mulheres de esquerda numa conferência in-

ternacional na Dinamarca. Companheira de todas as horas, fora ela o apoio de

Lobo Carneiro nos momentos mais duros das lutas do petróleo.Vibrava com

cada uma de suas conquistas profissionais, com o sucesso do ensaio brasileiro e

as indicações para representar o INT em fóruns nacionais e internacionais.

E não se queixava da simplicidade do estilo de vida que levavam.

Lobo Carneiro herdara do pai,Otavio, o gosto pela engenharia, a admiração

por Augusto Comte e a calvície precoce. Mas não herdou a capacidade de ga-

nhar dinheiro.Aos 51 anos de idade, depois de quase 30 de trabalho, ele mora-

va com Zenaide num simpático, porém modesto, apartamento alugado. Ficava

nos altos de Santa Tereza, no Bairro Eqüitativa, um conjunto habitacional er-

guido nos anos 40 por uma companhia de seguros que faliu logo depois. Fun-
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cionários públicos, artistas, intelectuais de esquerda ocupavam os apartamentos

de dois e três quartos, atraídos pela beleza da vista para o verde e pelos baixos

preços dos aluguéis.

Era justo, portanto, que agora Zenaide investisse na própria carreira. Lobo

Carneiro pediu uma licença no Instituto Nacional de Tecnologia. Para justi-

ficá-la, conseguiu, com a ajuda do amigo Robert L’Hermite, fundador e então

secretário-geral da Rilem – a associação internacional de laboratórios de en-

saios de materiais –, uma bolsa do governo francês para fazer um curso sobre

concreto protendido e um estágio técnico no Centre Experimental d’Étude et

de Recherche du Bâtiment et des Travauxs Publics (CEBTP – Centro Expe-

rimental de Estudo e Pesquisa de Pavimentação e Obras Públicas), dirigido pe-

lo próprio L’Hermite.

Ele e Zenaide embarcaram em fevereiro de 1964. Foram recebidos em Paris

pelo primo Paulo Carneiro, embaixador do Brasil na Unesco, a agência da

ONU para a educação, a ciência e a cultura. Paulo E. de Berredo Carneiro

(1901-1982) era filho de Mario, irmão mais velho de Otavio. Apesar da dife-

rença de idade – Paulo era 12 anos mais velho que o primo –, ele e Lobo

Carneiro eram bons amigos.Tinham sido colegas no INT, onde Paulo chefia-

ra a Divisão de Química.

Ao contrário de Lobo Carneiro, Paulo freqüentava a Europa desde cedo.

Doutorara-se no Instituto Pasteur no final da década de 1920. Depois de uma

breve experiência trabalhando para o Governo de Pernambuco, voltou ao Ins-

tituto Pasteur, onde se dedicou a estudar os princípios ativos do curare, o ve-

neno utilizado pelos índios brasileiros. Em 1940, com a eclosão da Segunda

Guerra Mundial, voltou ao Brasil e foi trabalhar no INT. Em 1946, integrou a

delegação brasileira enviada a Londres para a conferência em que a ONU

criou a Unesco. No mesmo ano, foi indicado representante permanente do

Brasil na agência, primeiro como ministro e depois como embaixador.A par-

tir daí, dedicou sua vida à Unesco, que chegou a presidir uma vez e da qual

tornou-se conselheiro, quando deixou de ser embaixador do Brasil.1

Quando Zenaide e Lobo Carneiro chegaram a Paris, Paulo hospedou-os na

bela residência oficial da embaixada e pôs automóvel e motorista à disposição do

casal. À noite, encontravam-se no jantar. Durante o dia, cada um ia para seus afa-

zeres. Zenaide seguia para as aulas na École Nationale d’Administration e para

1. Lopes, Rodolfo P.“Paulo

E. de Berredo Carneiro.”

Manuscrito.Acervo Zenaide

Moraes Carneiro. Segundo

depoimento de Zenaide,

Paulo Carneiro foi demitido

em 1965 do posto de

representante do Brasil na 

Unesco pelo primeiro

presidente do regime

militar, o Marechal Castelo

Branco. Substituiu-o o

primo Carlos Chagas Filho.
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um curso de História da Arte. Paulo dividia-se entre o trabalho na Unesco e a

organização e publicação dos textos de Augusto Comte. Positivista como o pai

e os tios maternos, envolvera-se com a preservação da memória de Comte já nos

anos 20, quando de sua primeira estada em Paris. Foi ele quem conseguiu, em

1929, que o governo francês classificasse como monumento histórico a casa da

Rue Monsieur Le Prince, nº 10, onde Augusto Comte morrera e que fora trans-

formada em museu. Nos anos em que viveu na França, cuidou do imóvel,

revezando-se com o irmão Trajano Carneiro.2 No último andar da residência,

um apartamento ficava disponível para abrigar positivistas em visita a Paris.3

Quanto a Lobo Carneiro, seguia para o estágio, realizado em dois labo-

ratórios do CEBTP: o do Centro de Ensaios de Estruturas, em Saint Remy les

Chevreuses, a 30 km de Paris, e o da Rue Brancion nº 12, onde também fun-

cionava o secretariado geral da Rilem. Neste último, seu vizinho de sala era

Maurice Fickelson, que anos depois também seria secretário-geral da Rilem.

Fickelson, então um jovem engenheiro e pesquisador, a princípio sentiu-se in-

timidado ao ser apresentado ao brasileiro de meia-idade, inventor do “essai

brésilien”. À medida que os dias passavam, eles foram se aproximando. O jovem

Maurice encantava-se com o eterno ar de disponibilidade intelectual do

brasileiro. “Fernando Carneiro exibia a notável capacidade de se entregar to-

talmente a uma tarefa, mantendo ao mesmo tempo uma liberdade de espírito

que dava a impressão de que ele estava sempre disponível”, relembrou ele num

texto de 1990, em que descreveu Lobo Carneiro como “um humanista do

nosso tempo”.4

A disponibilidade e a curiosidade intelectuais que chamaram a atenção de

Fickelson logo seriam despertadas mais uma vez. A Unesco estava abrindo

naquele ano de 1964 uma grande exposição comemorativa dos 400 anos de

nascimento de Galileu Galilei (1564-1642). Paulo convidou o primo para co-

nhecer o material preparado para a exibição.Vários originais e instrumentos

utilizados pelo sábio da Renascença italiana, um dos fundadores da ciência

moderna, tinham sido trazidos do Museu de História da Ciência de Florença.

Textos muito bem cuidados descreviam as atividades de Galileu como as-

trônomo e como físico. Mas não havia uma palavra sobre o Galileu engenheiro

e suas atividades relacionadas à resistência dos materiais.

– Como? Galileu engenheiro? – espantaram-se os organizadores.

2.Trajano Bruno de

Berredo Carneiro, além de

primo, era também cunhado

de Lobo Carneiro. Casara-se

com sua irmã Beatriz 

Aurora.

3. Nos anos 70 e 80, Lobo

Carneiro e Zenaide

costumavam hospedar-se ali.

4. Fickelson, Maurice.

“Fernando Luiz Lobo B.

Carneiro: Un humaniste de

notre temps”.Acervo

Zenaide Moraes Carneiro.
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Lobo Carneiro contou-lhes que o primeiro capítulo do livro História da re-

sistência dos materiais, de Stephen Prokofievich Timoshenko,5 apontava Galileu

como fundador da teoria da resistência dos materiais, que o italiano chamava

de “resistência dos corpos sólidos à ruptura”. Galileu utilizara-se de recursos

próprios da engenharia para desenvolver a teoria e era uma lacuna grave não

falar disso na exposição da Unesco.

Paulo Carneiro estimulou o primo a escrever um artigo para corrigir a falha.

Lobo Carneiro percorreu livrarias e bibliotecas de Paris e nada encontrou.Perce-

beu que estava diante de um tema novo, inexplorado, e decidiu ir a Florença.

Tinha descoberto um novo interesse – a História da Ciência.

No Museu de História da Ciência de Florença, Lobo Carneiro debruçou-se

sobre os trabalhos de Galileu. Sua principal fonte foi uma edição da obra fun-

damental do italiano, Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scien-

ze (Discursos e demonstrações matemáticas acerca de duas novas ciências), or-

ganizada em 1958 por Adriano Carugo e Ludovico Geymonat.Ao texto com-

pleto em italiano e em latim, os organizadores juntaram apêndices com escritos

complementares de Galileu. Mais conhecido como os Discorsi ou como Due

nuove scienze (Duas novas ciências), a obra foi a última publicada por Galileu.

Foi redigida quando ele tinha 74 anos, estava quase cego e era prisioneiro da

Inquisição.A primeira edição saiu na Holanda, em 1638.

Uma das duas novas ciências a que se refere o título é justamente a resistên-

cia dos corpos sólidos à ruptura (a outra é o estudo do movimento acelerado

e do movimento dos projéteis, ou seja, a dinâmica).A resistência dos materiais,

nome que ganhou posteriormente, é a área da mecânica aplicada que estuda o

comportamento dos materiais usados na engenharia.

A princípio, Lobo Carneiro só pretendia desenvolver a afirmação de Ti-

moshenko de que Galileu fora o fundador da teoria da resistência dos mate-

riais. Mas, à medida que sua leitura avançava, surpreendia-se ao descobrir que

Galileu fora também pioneiro na formulação da teoria da semelhança física e

dos modelos. Como engenheiro e tecnologista dedicado aos ensaios de mate-

riais, Lobo Carneiro interessava-se pelas questões da semelhança física.Trata-se

de um conhecimento essencial para a construção de modelos reduzidos, que

5. S. P.Timoshenko (1878-

1972), cientista ucraniano

que viveu nos Estados

Unidos e na Alemanha, é

considerado o pai da mo-

derna Mecânica dos Corpos

Sólidos..
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permitem fazer experimentos e ensaios quando não é viável, por motivos físi-

cos e/ou econômicos, fazê-los diretamente nos protótipos ou nas estruturas

definitivas. Os modelos reduzidos reproduzem em laboratório, em escala, a for-

ma da estrutura e as ações que incidem sobre ela. São feitos, por exemplo, en-

saios com modelos reduzidos de pontes ferroviárias e rodoviárias.

Como uma criança brincando com jogos de armar, Lobo Carneiro tinha

especial prazer em construir os modelos que utilizava. Agora, lendo os textos

de Galileu, ele deparava com idéias que em tudo e por tudo lhe pareciam pre-

cursoras da moderna teoria da semelhança física e dos modelos. Teve o

primeiro indício do que seria o pioneirismo de Galileu na formulação de uma

teoria dos modelos ao ler o diálogo entre Salviati (heterônimo de Galileu) e

seu discípulo Sagredo, na primeira jornada dos Discorsi:6

Salviati – [...] Quanto à proporção entre os tempos de oscilação de móveis

suspensos por fios de diferentes comprimentos, esses tempos estão entre si na

mesma proporção que as raízes quadradas dos comprimentos desses fios, o que

quer dizer que os comprimentos estão entre si como os quadrados dos tempos

[...]; do que se segue que os comprimentos dos fios estão entre si na proporção

inversa dos quadrados dos números de oscilações realizadas no mesmo tempo.

Sagredo – Se entendi bem, eu poderia, portanto, conhecer rapidamente o

comprimento de uma corda pendente de qualquer altura, ainda que o ponto a

que esta está atada fosse invisível e somente se visse sua extremidade inferior.

Com efeito, se amarro à parte inferior da corda em questão um peso bastante

grande, ao qual comunico um movimento de vaivém, e se um amigo conta o

número de suas oscilações enquanto ao mesmo tempo conto também as os-

cilações de outro móvel, atado a uma corda com o comprimento exato de um

côvado, a partir dos números de oscilações desses pêndulos, efetuadas ao mes-

mo tempo, encontro o comprimento da corda: suponhamos, por exemplo, que

no tempo em que um amigo tenha contado 20 oscilações da corda comprida,

eu conto 240 da minha; [...] direi que a corda comprida contém 57.600

unidades, das quais a minha contém 400; [...] direi que aquela corda tem 144

côvados de comprimento.7

Salviatti – V. Sa. não teria errado nem mesmo de um palmo, especialmente

se tomasse um grande número de oscilações.8

Para Lobo Carneiro, bastaria esse diálogo para confirmar o pioneirismo de

6.A obra é dividida em

quatro partes, intituladas

Jornadas, e as idéias de

Galileu são expostas na

forma de diálogos entre os

personagens Salviati e

Sagredo.

7. O côvado, antiga 

unidade de medida, equivale

a 0,66 m.

8. Citado por Carneiro,

Fernando Lobo.“Galileu e a

teoria da semelhança física”.

In: 350 anos dos Discorsi

intorno a due nuove scienze da

Galileo Galilei, Pierre

Thuiller [et al]; coord.

Fernando Lobo Carneiro.

Rio de Janeiro:

Coppe/Marco Zero, 1989.
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Galileu. O pêndulo formado pelo objeto pesado amarrado a uma corda com-

prida é o protótipo; o pêndulo formado pelo objeto pesado amarrado à 

corda mais curta é seu modelo reduzido:“A lei descoberta por Galileu, segun-

do a qual, no caso das oscilações de pêndulos, a escala do tempo é igual à raiz

quadrada da escala geométrica, permite deduzir parâmetros de comportamen-

to do protótipo, de observações realizadas sobre o modelo: por exemplo,

conhecida a escala do tempo, graças à comparação dos períodos de oscilação

do modelo e do protótipo, é possível deduzir o comprimento do pêndulo-

protótipo partindo apenas do conhecimento do comprimento do pêndulo-

modelo. No exemplo dado por Galileu, a determinação direta do compri-

mento do pêndulo-protótipo seria muito difícil, pois a extremidade superior

da corda está fixada em uma altura tão grande que pode até ser invisível: por

exemplo, no alto de uma torre. A utilização do modelo em escala reduzida

permite a determinação indireta desse comprimento. É exatamente essa a

‘filosofia do emprego de modelos reduzidos nas pesquisas experimentais’”,

concluía ele.9

Mais adiante, ele encontrou outra instigante idéia galileana, a “fraqueza re-

lativa dos gigantes”. Em síntese, Galileu mostrava que, quando se faz um mo-

delo pequeno e se passa para um protótipo maior, o peso cresce com o cubo

da escala, e a resistência cresce com o quadrado. De modo que o maior fica

menos forte que o menor, o gigante é relativamente mais fraco que o homem

normal. Ou, nas palavras do próprio Galileu:

“Quem não vê que um cavalo que cai de uma altura de três ou quatro cô-

vados quebra os ossos, ao passo que um cão que cai da mesma altura e um gato

que cai de uma altura de oito ou dez côvados não sofrem mal algum? Quem

não vê que as crianças saem ilesas das quedas, ao passo que os mais velhos que-

bram as pernas e a cabeça? Do mesmo modo que os animais menores são pro-

porcionalmente mais fortes e vigorosos que os maiores, também as plantas pe-

quenas se sustentam melhor [...] Um carvalho de 200 côvados de altura não

poderia sustentar seus ramos estendidos, como o faz um de média grandeza.

[...] A natureza não poderia produzir um cavalo equivalente em grandeza a 20

cavalos nem um gigante dez vezes mais alto que um homem, a não ser mila-

grosamente e alterando muito as proporções dos ossos, que deveriam ser sime-

tricamente muito maiores. [...] Assim, acredito que o pequeno cão seria capaz 9. Idem, ibidem.
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de carregar dois iguais a ele, mas não penso que um cavalo poderia carregar

nem mesmo um outro igual.”

Transposta para a linguagem da engenharia, a teoria de Galileu permite de-

duzir que vigas geometricamente semelhantes, sem se levar em conta o seu pe-

so próprio, são capazes de resistir a cargas externas proporcionais ao quadrado

de uma das suas dimensões. Já o peso próprio, que também é uma carga atuan-

do sobre a viga, é proporcional ao cubo dessa dimensão. Isto significa que,

quando se aumentam todas as dimensões, mantendo-se a semelhança geo-

métrica, o peso próprio cresce em maior proporção que a capacidade da estru-

tura de resistir às cargas aplicadas sobre ela.

É certo que antes de Galileu já se utilizavam modelos reduzidos na cons-

trução de máquinas e edificações. Mas a falta de uma teoria da semelhança físi-

ca levava a frustrações. Já na antiga Roma,Vitruvius, um arquiteto que viveu

no primeiro século antes de Cristo, escreveu que “há algumas coisas que, quan-

do aumentadas, imitando modelos pequenos, são efetivas; outras não podem ter

modelos”.10 Lendo os escritos de Galileu, Lobo Carneiro percebeu que foi ele

o primeiro a explicar por que não bastava a semelhança geométrica para dar

eficácia a um modelo. Galileu acrescentou, às condições da semelhança geo-

métrica, outras igualmente necessárias, hoje conhecidas como condições de

semelhança física. São estas últimas que tornam efetivamente possível deduzir

o comportamento dos protótipos a partir do comportamento dos modelos.11

As condições de semelhança física levam em conta não só os fatores de escala,

mas também estabelecem as relações entre eles, que devem ser obedecidas.

Ou seja, é preciso levar em conta as propriedades dos materiais e suas relações

com o meio.

No diálogo sobre o pêndulo, quando recomendou a Sagredo que o peso

amarrado na corda fosse bastante grande, Salviatti/Galileu baseava-se em con-

siderações sobre a resistência oposta pelo meio – que ele observou ser tanto

maior quanto maior a superfície do corpo, ao passo que seu peso é propor-

cional ao volume. Comparando-se dois corpos geometricamente semelhantes

e feitos do mesmo material, a resistência oposta pelo meio (no caso do pêndu-

lo, o meio é o ar) a um movimento é, proporcionalmente à massa, muito maior

no corpo menor. Ou seja, ao se reduzirem as dimensões, a relação entre o 

peso e a resistência do meio não se mantém constante. Ou, dito de outra for-

10. Carneiro, Fernando

Lobo.“Galileu e os efeitos

do tamanho”. Ciência Hoje,

v. 9/nº 50, jan./fev. 1989.

11. Idem, ibidem.
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ma: o peso próprio cresce com as dimensões do corpo mais rapidamente que

a resistência.

Só isso já seria um indicativo de que um modelo feito do mesmo material

do protótipo poderia não ser efetivo. Daí a recomendação de Galileu ao dis-

cípulo para “escolher as matérias e as formas que são menos sujeitas às resistên-

cias do meio, como acontece com os corpos muito pesados e redondos”.

Aplicando o mesmo raciocínio à questão da “fraqueza relativa dos gi-

gantes”, Galileu concluiu que tal “fraqueza” poderia ser superada adotando-se

um material mais resistente para os ossos; ou atribuindo um peso específico

médio menor para o corpo do gigante; ou aumentando desproporcionalmente

a espessura dos ossos. Lobo Carneiro concluiu que Galileu construiu, assim, o

primeiro “produto adimensional” ou “número �” (número Pi) – um parâ-

metro adimensional que deveria ter seu valor mantido para que corpos geo-

metricamente semelhantes apresentassem a mesma capacidade, relativamente

ao seu peso próprio, de suportar cargas adicionais.

Na época de Galileu, os problemas científicos não eram apresentados por

meio da álgebra, uma prática que só seria inaugurada depois por Isaac New-

ton.A ferramenta de Galileu era a geometria: usava figuras geométricas e pro-

porções matemáticas para apresentar suas deduções e conclusões. Lobo

Carneiro refez o percurso galileano, reescrevendo seus resultados com o uso de

símbolos algébricos.12

Modernamente, considerações de semelhança física como as descritas por

Galileu são expressas pela igualdade, no modelo e no protótipo, dos parâmetros

conhecidos como números � (símbolo da letra grega Pi maiúscula).A técnica

utilizada para isso é a chamada análise dimensional, que permite reduzir pro-

priedades físicas como o comprimento (L), a massa (M) e o tempo (T) a suas

dimensões fundamentais. Essa técnica facilita o estudo das inter-relações de sis-

temas (ou de modelos de sistemas) e suas propriedades sem o risco de que se

misturem unidades incompatíveis, o que ocorreria caso se utilizassem unidades

do sistema métrico decimal, por exemplo. Os números �, também chamados

de números adimensionais, permitem construir modelos físicos ou simulações

em computador, os quais têm uma enorme variedade de aplicações, desde a

simulação dos efeitos de um medicamento no organismo até a resistência da es-

trutura de uma plataforma de petróleo ao movimento das ondas do mar.

12.Vasconcelos,Augusto

Carlos de.“Fernando Lobo

Carneiro: Homem de múlti-

plas qualidades.” Manuscrito

s/d.Acervo Zenaide Moraes

Carneiro.
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É costume, na análise dimensional, dar aos números � os nomes de cien-

tistas notáveis cujas atividades foram, de alguma forma, ligadas ao estudo de

problemas físicos em que esses números aparecem. São utilizados os números

de Froude, Reynolds,Weber e Cauchy, que relacionam o movimento de um

fluido com as propriedades de peso, viscosidade, tensão superficial e elastici-

dade, respectivamente. O parâmetro adimensional construído por Galileu e

que Lobo Carneiro considerava ser o primeiro número � é: �2 = �l/�k.

Lobo Carneiro relatou suas conclusões num artigo em francês, ao qual deu

o título “Galilée, fondateur de la résistance des matériaux” (Galileu, fundador

da resistência dos materiais), e o subtítulo “Contribution aux commemorations

du quatrième centenaire de la naissance de Galilée” (Contribuição às come-

morações do quarto centenário de nascimento de Galileu). Foi um título tími-

do, pois, ao repetir o que já havia sido afirmado por Timoshenko, deixa em se-

gundo plano a novidade real do texto: o papel de Galileu como fundador da

teoria da semelhança física e dos modelos. Esse título acabou também por in-

duzir leitores apressados a acreditar que Lobo Carneiro descobrira o papel de

Galileu como fundador da resistência dos materiais, mérito que ele, de fato,

sempre atribuiu a Timoshenko.

No artigo, Lobo Carneiro propôs que se desse ao parâmetro adimensional 

�2 = �l/�k o nome de “número de Galileu”.

Temeroso de que estivesse considerando novidade o que já seria conhecido

de especialistas, enviou cópias às três maiores autoridades internacionais da época

em análise dimensional, teoria da semelhança física e teoria dos modelos. Eram

eles o americano H. L. Langhaar, o russo L.T. Sedov e o espanhol Julio Palacios.

Do segundo, não recebeu resposta; é possível que o texto nem lhe tenha chega-

do às mãos. Dos outros dois, a reação foi de entusiasmo. Em carta datada de 22

de fevereiro de 1965, H. L. Langhaar, então pesquisador do Departamento de

Mecânica Teórica e Aplicada da Escola de Engenharia da Universidade de Illi-

nois, classificou o trabalho de “esplêndido” e confirmou:“O senhor apresentou

evidências convincentes de que Galileu foi um pioneiro na teoria da semelhança.

É uma excelente idéia dar o nome dele a um produto adimensional.”13

Dias antes, Lobo Carneiro já tinha recebido a resposta do físico Julio Palacios,

diretor do Instituto de Ciências Físicas da Universidade de Madri.“Nunca sus-

peitei que Galileu tivesse elaborado uma teoria completa da resistência dos ma-

13. Langhaar, H. L. Carta a

Lobo Carneiro datada de

22/22/1965.Acervo

Zenaide M. Moraes

Carneiro.
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teriais e, sobretudo, que expusesse com tanta clareza os fundamentos da teoria de

modelos e da semelhança física, pelo que deve ser considerado fundador da

análise dimensional.”14 Ele também achava boa idéia dar o nome de Galileu ao

parâmetro adimensional.

Logo depois, numa segunda carta, Palacios comunicou a Lobo Carneiro

que havia lido o artigo na Real Academia de Ciências Exatas, Físicas e Natu-

rais da Espanha. Em razão do interesse despertado, queria autorização para

vertê-lo para o espanhol e publicá-lo nos anais da Academia.15

Animado com a receptividade, Lobo Carneiro mostrou o texto a Robert

L’Hermite, orientador de seu estágio em Paris. L’Hermite resolveu publicá-lo

em edição bilíngüe (francês e inglês) na revista da Rilem, com uma pequena

apresentação de sua autoria.Assim, o artigo sobre Galileu começou a ser divul-

gado. No Bulletin Rilem, saiu no nº 27, edição de junho de 1965. No mesmo

ano, saiu a primeira publicação em espanhol, a dos Anais da Real Academia Es-

panhola (tomo LIV, caderno 4º). No ano seguinte, foi publicado, também em

espanhol, na revista IMME, da Universidade Central da Venezuela, e na revista

Dínamo, da Universidade de Medellín, Colômbia.

Em 1983, a revista francesa La Recherche publicou um dossiê sobre Galileu.

Mais uma vez ignorava-se seu papel no lançamento das bases da resistência dos

materiais e na formulação da teoria da semelhança física e dos modelos. Lobo

Carneiro enviou uma carta à redação, resumindo seu trabalho de 18 anos antes.

Foi publicada na edição nº 147, de setembro daquele ano.

No Brasil, o artigo sobre Galileu só foi publicado em 1985. Ruy Gama, or-

ganizador do livro História da técnica e da tecnologia, incluiu o texto na obra pu-

blicada pela editora da Universidade de São Paulo.

Foi, de fato, só nos anos 80 que Lobo Carneiro passou a ser reconhecido no

Brasil como historiador da ciência. Depois do começo auspicioso em 64/65, ele

passara os anos seguintes envolvido com outras atividades.Tinha ido trabalhar na

Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia da Universidade

Federal do Rio de Janeiro, a Coppe/UFRJ, e concentrara-se numa atividade no-

va para ele, o magistério. Na primeira metade da década de 1980, porém, o am-

biente acadêmico estava especialmente favorável aos historiadores da ciência

brasileiros.Eles começaram se organizar e em 1985 criaram a Sociedade Brasileira

de História da Ciência (SBHC). Lobo Carneiro foi um dos fundadores. No mes-

14. Palacios, Julio. Carta a

Lobo Carneiro datada de

8/2/1965.Acervo Zenaide

M. Moraes Carneiro.

15. Palacios, Julio. Carta a

Lobo Carneiro datada de

25/2/1965.Acervo Zenaide

M. Moraes Carneiro.
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mo ano, lançaram uma revista. Em 1987, organizaram um seminário comemora-

tivo dos 300 anos da publicação dos Principia, de Isaac Newton, do qual Lobo

Carneiro também participou.Apresentou o trabalhou Galileu avaliado por New-

ton,em que discorria sobre Galileu e o princípio da inércia.16 Nesse texto ele afir-

ma que Newton atribuía ao italiano a paternidade das duas primeiras leis do

movimento. Sustenta que Galileu enunciou o princípio da inércia de maneira

completa e não particularizada, como outros autores afirmavam; e que só o se-

gundo princípio é que foi enunciado por ele de forma incompleta.

O sucesso do evento animou a Coppe e a SBHC a promoverem em segui-

da um seminário para comemorar os 350 anos da publicação dos Discorsi. Com

Lobo Carneiro à frente da organização, a reunião, realizada de 25 a 27 de ou-

tubro de 1988, ganhou caráter internacional. Ele e Antonio Gianella Neto

convidaram os mais conhecidos biógrafos e comentadores de Galileu.Vieram

Ludovico Geymonat, da Universidade de Milão; Stillman Drake, da Universi-

dade de Toronto; Pierre Thuillier, da Universidade Paris VII e da direção da re-

vista La Recherche;Vincenzo Cappelletti, da Universidade Católica de Turim; e

Mara Miniati, do Instituto e Museu de História da Ciência de Florença.Além

disso, participaram 11 professores de diversas universidades brasileiras. Foram

cinco conferências e três mesas-redondas, com a presença de mais de 100 pes-

soas em cada um dos três dias. Lobo Carneiro fez uma das conferências. Inti-

tulada “Galileu e a teoria da semelhança física”, retomava e desenvolvia as

idéias levantadas no artigo de 1965.

Os textos das conferências e intervenções nas mesas-redondas foram reu-

nidos no livro 350 Anos dos “Discorsi intorno a due nuove scienze” de Galileo

Galilei, publicado em 1989, com prefácio do próprio Lobo Carneiro. No mes-

mo ano, em fevereiro, ele publicou em Ciência Hoje, a revista da Sociedade

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), um artigo de nove páginas, in-

titulado “Galileu e os efeitos do tamanho”. Foi o tema de capa da revista. Se-

gundo o físico e historiador da ciência Ildeu de Castro Moreira, aquele foi um

dos números mais vendidos de Ciência Hoje.17

Quanto mais explorava os textos de Galileu, mais Lobo Carneiro admirava

o sábio italiano. É possível mesmo que, depois de Otavio Carneiro e Augusto

16. Esse texto de Lobo

Carneiro foi publicado no

volume 300 anos dos 

Principia de Newton (Rio de

Janeiro:Aula Editora, 1988.

17. Moreira, Ildeu de 

Castro. Conferência “Lobo

Carneiro, o estudioso de

Galileu e a história da 

resistência dos materiais”,

pronunciada no evento

Comemoração da 

Ultrapassagem dos 1.000

Projetos da Coppe com a

Petrobras/Homenagem à

Memória de Fernando Lobo

Carneiro, Coppe/Cenpes,

15/5/2002.
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Comte, Galileu tenha sido a influência mais marcante sobre seu pensamento.

Fascinava-o a capacidade galileana de combinar ciência e técnica, teoria e ex-

perimentação, ciência pura e ciência aplicada.

Já no artigo de 1965, ele defendera que Galileu foi o fundador do método

experimental, fundamento da ciência moderna: “Seu método de investigação

científica consiste numa justa combinação da experiência com a matemática,

instrumento de lógica dedutiva. Partindo de alguns fatos experimentais, cons-

trói-se uma primeira hipótese ou teoria para interpretá-los. Desta teoria tiram-

se certas conclusões por via dedutiva; em seguida submete-se a validade dessas

conclusões à experiência, à qual corresponde sempre a última palavra.

A hipótese é substituída ou aperfeiçoada se os ensaios não a confirmam.

O critério da verdade é sempre, em última análise, a experiência.”

Em 1995, Lobo Carneiro compareceu ao V Seminário Nacional de

História da Ciência, promovido pela SBHC em Ouro Preto, com um trabalho

intitulado “A experimentação e a técnica na obra de Galileu”.18 Nesse texto,

entrou numa antiga polêmica: teria sido Galileu um empirista ou um plato-

nista? Para Lobo Carneiro, não havia sentido no dilema entre empirismo e pla-

tonismo aplicado a Galileu.

Alexandre Koyré (1892-1964),historiador da ciência que tratou do tema na dé-

cada de 30, sustentava que o italiano experimentara pouco e que a maior parte de

suas idéias provinha de deduções sem comprovação experimental. Lobo Carneiro

não concordava.Para ele,Galileu era um exemplo perfeito de equilíbrio entre teo-

ria e experimentação, como escreveu no texto apresentado em Ouro Preto:

“Galileu [...] era, de um certo modo, tanto um empirista como um plato-

nista.Tudo depende do sentido exato atribuído a esses adjetivos. Se se identi-

fica o platonismo com o apriorismo, então Galileu não era, certamente, um

platonista; mas se se chama de platonismo o emprego da dedução, sobretudo

apoiada na matemática, então Galileu era um platonista. Por outro lado, Galileu

não era um empirista primário, que pretendesse deduzir toda a ciência de sim-

ples experimentos: em Galileu a experimentação é geralmente orientada por

alguma teoria, baseada em alguma hipótese simples e plausível, e seu objetivo

é a verificação dessa teoria através de suas conseqüências.”

Como evidência dessa atitude filosófica galileana, Lobo Carneiro exibia duas

citações de Galileu. Na primeira, depois de fazer uma determinada afirmação

relativa à velocidade adquirida por um corpo em movimento, Galileu acautela-

18. Carneiro, Fernando

Lobo.“A experimentação e

a técnica na obra de

Galileu.”Trabalho 

apresentado no V Seminário

Nacional de História da

Ciência, promovido pela

Sociedade Brasileira de

História da Ciência, Ouro

Preto (MG), 24 a 28 de 

julho de 1995.Acervo

Zenaide Moraes Carneiro.
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va-se: “Admitamos por ora isto como postulado, cuja verdade absoluta só será

posteriormente estabelecida ao ver outras conclusões, produzida sobre tal

hipótese, corresponderem e concordarem exatamente com a experiência.” Na

segunda, em carta ao discípulo Liceti, datada de 15/9/1640, Galileu afirmava:

“Entre os caminhos seguros para conseguir a verdade está o antepor a expe-

riência a qualquer raciocínio, sendo certo que neste último, ainda que dissimu-

ladamente, estará contida a falácia, pois não é possível que uma experiência sen-

sata seja contrária à verdade.”

Lobo Carneiro admitia, porém, que nem sempre Galileu seguiu rigidamente

o esquema observações ou experimentos preliminares ‘hipótese inicial ou teoria

comprovação experimental de conseqüências deduzidas dessa teoria. Em muitos

casos baseou-se apenas em simples observações.Em outros chegou a resultados de

modo puramente empírico, sem ter conseguido interpretá-los completamente

por nenhuma teoria.E houve mesmo casos em que a base experimental foi muito

limitada, predominando o desenvolvimento dedutivo. Nesses,

aliás, enquadrava-se a teoria da resistência dos corpos sólidos à ruptura por flexão,

de especial interesse para o tecnologista do concreto Lobo Carneiro. Segundo ele,

a falta de comprovação experimental devia-se ao fato de Galileu ter abandonado

em 1609 as pesquisas que fazia sobre mecânica, encantado com seu recém-fabri-

cado telescópio e mais interessado em fazer observações astronômicas.As mesmas

que acabariam por levá-lo à prisão.

Alexandre Koyré não acreditava que Galileu tivesse podido realizar as expe-

riências que dissera ter feito com os recursos de que dispunha na época. Mas

Koyré não tivera acesso aos manuscritos de Galileu, conservados em Florença,

e que só foram publicados e analisados a partir de 1972, por iniciativa de Still-

man Drake. O próprio Lobo Carneiro comsultou esses manuscritos em 1989.

O que mais o impressionou foi o chamado “Fólio 116”, no qual estão descritos

os experimentos de Galileu com a descida de uma esfera, a partir de várias al-

turas, ao longo de um plano inclinado. Para ele, “a simples inspeção do dese-

nho de Galileu não deixa a menor dúvida” de que a teoria galileana da inde-

pendência e combinação dos movimentos realmente resultara desses experi-

mentos e não de algum cálculo sem comprovação experimental. Lobo

Carneiro também criticou Koyré por ter negado a exeqüibilidade de muitas

experiências facilmente reprodutíveis sem ter tentado realizá-las. Cita como
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exemplo o experimento da água e do vinho, sobre a ascensão do vinho conti-

do em um recipiente inferior para outro superior e originalmente cheio de

água, e a concomitante descida da água, sem que as duas substâncias se mis-

turem. Koyré ridicularizou o experimento, insinuando ser duvidosa sua veraci-

dade. Depois de contar que o francês Pierre Thuillier repetira com êxito o ex-

perimento de Galileu, e ele próprio também o fizera durante duas palestras,

Lobo Carneiro lembra que a veracidade do experimento é facilmente confir-

mada pela observação das águas dos rios Negro e Solimões correndo paralela-

mente, sem se misturarem.

A corrente liderada por Koyré afirmava que a ciência de Galileu,“longe de

ser concepção do artesão ou do engenheiro, é sua própria negação”e que “em-

bora tenha sido usada com sucesso pela engenharia, não foi criada pelos técni-

cos nem para a técnica”. Lobo Carneiro contestava essa conclusão. Citava o tí-

tulo da tradução francesa dos Discorsi, feita pelo padre Mersenne e publicada

em Paris em 1639, como evidência de que, além de notável cientista, ele era

tido pela sociedade de seu tempo como um grande engenheiro: Les nouvelles

pensées de Galilée, mathématicien et ingénieur du Duc de Florence (Os novos pensa-

mentos de Galileu, matemático e engenheiro do Duque de Florença).

A última obra de Galileu reflete o duplo caráter de suas atividades:“O livro

é uma combinação de textos puramente científicos com outros relacionados

com aplicações técnicas. Um dos comentadores de Galileu, Adriano Carugo,

que juntamente com Ludovico Geymonat organizou uma monumental

edição comentada dos Discorsi, chegou mesmo a classificar o livro como ‘man-

ual de engenharia’ – um exagero, sem dúvida, mas que exprime parte da ver-

dade”, escreveu Lobo Carneiro. Para ele, o texto sobre a resistência dos cor-

pos sólidos à ruptura – a primeira das duas novas ciências – é sem dúvida mais

relacionado com a engenharia do que com a ciência pura. Já o texto que tra-

ta dos movimentos – a segunda nova ciência – relaciona-se mais com a ciên-

cia pura, mas “contém também aspectos práticos, como as tabelas de alcance

de tiros de canhão”.

A técnica desenvolvida na Idade Média foi importante para a atividade

científica de Galileu, dizia Lobo Carneiro. Entre 1592 e 1610, o sábio italiano

foi freqüentador assíduo do Arsenal de Veneza, o maior estaleiro europeu da

época, ao qual prestava serviços de consultoria. Observações feitas por um ve-
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lho operário sobre a razão pela qual se faziam, para uma grande galera, bases

de sustentação, armações e reforços em quantidades proporcionalmente muito

maiores que as consideradas necessárias para embarcações de menor porte

chamaram a atenção de Galileu e o levaram a investigar a influência do peso

próprio na resistência das estruturas, o que o conduziu à teoria da “fraqueza

relativa dos gigantes”.

Foi a conversa com um operário sobre uma bomba de água aparentemente

avariada que inspirou Galileu a formular a hipótese de que a resistência à tração

fosse proporcional à respectiva área da seção transversal. Essa hipótese foi decisi-

va para a teoria galileana da resistência à ruptura dos corpos sólidos.

Também influenciado pela invenção do óculo de alcance, por artesãos

holandeses,Galileu construiu seus próprios telescópios e realizou as observações

que lhe permitiram revolucionar os conhecimentos astronômicos de sua época.

Além de receber contribuições da técnica para fazer ciência,Galileu usava seu

talento científico para fazer contribuições técnicas. Ele inventou, aperfeiçoou ou

fabricou numerosos instrumentos científicos, redigiu manuais de engenharia e

atuou como consultor na resolução de problemas de engenharia civil e militar.

Sua primeira invenção foi a bilancetta, balança hidrostática para determinação de

pesos específicos. Escreveu um tratado de arquitetura militar, para a construção

de fortificações, e projetou e patenteou um sistema de bombeamento de águas

movido por dois cavalos. Criou o termoscópio, precursor do termômetro; e pro-

jetou e montou armaduras metálicas para ímãs naturais. Suas últimas atividades

técnicas, antes da condenação pela Inquisição, foram estudos para a canalização

do Rio Arno. Em 1641, já completamente cego, ainda sugeriu ao filho Vincen-

zo e ao discípulo Viviani a aplicação do pêndulo ao relógio, dando-lhes indi-

cações de como fazê-lo.19

Segundo Lobo Carneiro, Galileu tentou dar aplicação prática até à sua

descoberta dos satélites de Júpiter.Adaptou ao telescópio um dispositivo pre-

cursor dos modernos micrômetros e durante vários anos fez exaustivas ob-

servações, com o objetivo de tornar possível a previsão dos eclipses e ocul-

tações dos satélites. Pensava em aplicar esses resultados à determinação das

longitudes, tanto em terras distantes quanto em alto-mar. Determinar as lon-

gitudes era um dos grandes problemas tecnológicos das navegações da época.

Galileu não conseguiu levar adiante esse projeto, mas seus esforços compro-

19. Quem concretizou a 

invenção do relógio de 

pêndulo, porém, foi o

holandês Christian

Huyggens (1629-1695).
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vam que, ao mesmo tempo que se empenhava em fazer avançar o conhe-

cimento científico puro, mantinha-se sintonizado com as necessidades práti-

cas de seu tempo.

Era o tipo de atitude que Lobo Carneiro admirava e buscava emular.

No curso de sua carreira como historiador da ciência, Lobo Carneiro ateve-

se aos pesquisadores que fizeram contribuições para a análise dimensional. Foi

assim que teve a oportunidade de propor a mudança do nome de um dos prin-

cipais métodos utilizados na análise dimensional, o teorema de �.

Desde 1914, a primazia da enunciação desse teorema era atribuída ao físi-

co norte-americano Edgar Buckingham, que o apresentara naquele ano num

artigo publicado na revista The Physical Review, sob o título “On physically

similar systems: Illustrations of the use of dimensional equations” (Sobre os sis-

temas fisicamente semelhantes: Exemplos do uso das equações dimensionais).

No começo dos anos 90, Lobo Carneiro encontrou um trabalho de 1892, assi-

nado pelo engenheiro francês Alfred Vaschy, no qual o mesmo teorema era

enunciado e demonstrado.Tratava-se de um artigo intitulado “Sobre as leis de

semelhança em física”. Havia sido publicado pela revista Annales Telegraphiques,

na edição de janeiro/fevereiro de 1892. Divulgado num anuário de telegrafia,

o texto do engenheiro francês ficara à margem dos veículos habituais dos físi-

cos, matemáticos e historiadores da ciência.

Lobo Carneiro ainda encontrou outros dois textos de Vaschy em que o teo-

rema de � era apresentado. O primeiro, ainda sem a enunciação completa,

aparecera em 1890, no livro Traité d’electricité et magnétisme. O outro, de 1896,

estava na obra Exposé des Phenoménes electriques et magnétisme. Lobo Carneiro

descobriu que Vaschy fora um engenheiro dos Telégrafos e professor da Esco-

la Superior de Telegrafia da França. Ele incluíra em suas publicações diversas

aplicações do teorema a problemas de eletromagnetismo.“Foi somente 22 anos

após o enunciado pioneiro do teorema e sua demonstração por Vaschy, que foi

publicado, em 1914, o famoso artigo de Buckingham [...]”, escreveu Lobo

Carneiro. “Seria portanto grave injustiça e desrespeito à verdade histórica

atribuir exclusivamente a Buckingham a autoria do teorema e designá-lo sim-

plesmente como teorema de Buckingham, como ainda se lê na maioria dos
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livros sobre análise dimensional.” Propôs, portanto, ser mais justo e correto de-

signar o teorema de � como teorema de Buckingham-Vaschy.

Foi o que fez no livro sobre análise dimensional que publicou em 1993,

com segunda edição em 1996. Ali, aproveitou para explicar também a con-

tribuição do físico norte-americano: “Não se pode negar, no entanto, que foi

graças ao artigo de Buckingham que o teorema obteve ampla difusão, e que

nele são apresentados alguns complementos importantes à formulação original

de Vaschy. Deve-se também a Buckingham a denominação ‘número �’, ins-

pirada na letra grega Pi maiúsculo, que corresponde à letra latina P, inicial da

palavra produto. E foi Buckingham que introduziu as razões, hoje denominadas

fatores de forma, por meio das quais diversas grandezas do mesmo tipo são

referidas a uma delas escolhida como representativa.”20

Atualmente, o teorema de � é rotineiramente referido como teorema de

Buckingham-Vaschy em textos de análise dimensional publicados em por-

tuguês e em francês.

O último trabalho em história da ciência que Lobo Carneiro publicou saiu

nos Anais da Academia Brasileira de Ciências, no ano 2000. Sempre fiel a seu in-

teresse pela análise dimensional e sua história, tratava do uso que Albert Einstein

fez do princípio da homogeneidade dimensional para lidar com problemas da

física de sólidos.21

Quando chegou ao Rio de Janeiro em fevereiro de 1965, de volta da estada

em Paris que lhe abrira os caminhos da história da ciência, Lobo Carneiro es-

tava à beira da aposentadoria.Tinha 54 anos. Ia trabalhar mais três anos no INT

e parar. Pelo menos, era isso que ele pensava. Um convite para trabalhar num

curso de pós-graduação que estava sendo criado mudou o rumo da sua vida.

Nas três décadas seguintes, ele iria envolver-se em novos e bons combates.

Ganhou alguns, como o que resultou na mudança do projeto de construção da

Ponte Rio–Niterói. Perdeu outros, como o que não resultou na mudança do

projeto de construção das usinas nucleares de Angra dos Reis. E ganhou ou-

tros ainda mais significativos, como o que resultou na liderança tecnológica

brasileira na produção de petróleo em alto-mar.A tudo transformava em temas

para a sala de aula, fiel à atitude galileana de jamais dissociar teoria e prática.

20. Carneiro, Fernando

Lobo. Análise dimensional e

teoria da semelhança e dos

modelos físicos. Rio de

Janeiro: Editora UFRJ,

1993.As descobertas de

Lobo Carneiro sobre a 

contribuição de Vaschy à

análise dimensional foram

também relatadas no artigo

“A evolução da análise 

dimensional de Vaschy

(1890) a Buckingham

(1914): O teorema de Pi” -

incluído no volume Século

XIX: O nascimento da ciência

contemporânea (Campinas:

Centro de Lógica,

Epistemologia e História da

Ciência/Unicamp, 1993.

21. Carneiro, Fernando

Lobo.“On the use of the

principle of dimensional 

homogeneity in three 

problems of the physics of

solids”. Anais da Academia

Brasileira de Ciências.

Rio de Janeiro: v. 72-4,

p. 591-596, 2000.

144

Vida e Obra de Lobo Carneiro



Vida pessoalI M A G E N S  Vida pessoal

A O  L A D O

Desembarque no porto do
Rio, na década de 1920, de 
Carlos Chagas  e sua mulher
Íris – ela de estola, ele logo
atrás, de óculos, no centro
da foto – chegando do
exterior. Os ainda meninos
Fernando Luiz Lobo
Carneiro e Carlos Chagas
Filho aparecem em 
primeiro plano, de chapéu 
e boné, respectivamente. 

A B A I X O

A família Carneiro: 
no meio, a matricarca
Mariquinhas e, em pé,
quinto a partir da esquerda,
Fernando Luiz Lobo
Carneiro.
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N O  A L T O

Lobo Carneiro e a família

na Cremerie, em Petrópolis,

em 1932. A partir da

esquerda, em pé: Clotilde,

Paulo, Fernando Luiz, Teresa

e Beatriz. Sentados: Alberto

(filho de Ruth), Otávio,

Aurora (a mãe), Otávio (o

pai) com Francisco no colo,

Marcelo (filho de Ruth) e

Marina. Trata-se da última

foto de Otávio antes de

seguir viagem para Pirapora,

no Rio São Francisco.

A O  L A D O

Foto do quadro de

formatura, retocada, como

era costume à época (1934).
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A C I M A

Fernando Lobo Carneiro

com a primogênita,

Elizabeth, em frente à casa

do Leblon,  na Rua Rainha

Guilhermina,  (c. 1942).

A O  L A D O

FLC com os três filhos:

Elizabeth, Carlos Fernando

e Fernando Luiz.
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N O  A L T O

Fernando e Zenaide no

balanço feito por Otavio e

até hoje existente na casa 

da Gávea.

A O  L A D O

FLC com Zenaide na

fazenda de Sobragi, por

volta de 1953.
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A C I M A

Da esquerda para a direita, 

em pé: Osvaldo Donini (genro

de FLC); Fernando Luiz 

(filho de FLC), Pedro (filho 

de Fernando Luiz); Claudio 

(filho de Zenaide); Fernanda

(filha de Fernando Luiz); 

não identificado.

Sentados: Elizabeth (filha de

FLC); Zenaide; FLC; Felipe

(bisneto de FLC, filho de

Monique); Monique, neta de

FLC). Foto tirada em 1987 

na Reitoria da UFRJ, na

cerimônia de entrega do título

de Doutor Honoris Causa.

A O  L A D O

O casamento da neta

Monique em 1983. A partir 

da esquerda: Francisco Bolivar

(irmão mais novo de FLC);

Zenaide; FLC; o noivo,

Antonio; Maria Lucia (nora 

de FLC, casada com Fernando

Luiz); Fernando Luiz;

Monique.
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A O  L A D O

Prova de carga de uma

ponte da Via Dutra, por

volta de 1958. Naquele

tempo usava-se paletó e

gravata em provas de carga!

A B A I X O

Lobo Carneiro em

conferência, 

em 27/04/1948.
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A C I M A

Efeitos estruturais do

comportamento reológico

do concreto. Manuscrito de

FLC datado de 1975.

Acervo Coppe-UFRJ.

A O  L A D O

Modelo reduzido de uma

sapata sobre estacas,

publicado no livro de FLC.
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N O  A L T O

Semelhança distorcida na

teoria da fraqueza relativa

dos gigantes. Extraído da

edição original dos Discorsi

de Galileo Galilei, 1638.

A O  L A D O

Manuscrito original do

trabalho sobre Galileo

escrito por Fernando Lobo

Carneiro em Paris e

publicado em 1965. 

Acervo Coppe-UFRJ.
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A O  L A D O

Homenagem a Lobo

Carneiro no auditório do

INT. Na segunda fila, a

partir da direita: Teodoro

Oniga, Jaime Santa Rosa

(Editor da Revista de

Química Industrial),

Aimone Camer dela. Na

terceira fila, Dra. Feiga

Rosenthal. Na quarta fila,

segunda pessoa, Moacir

Silva. Quinta fila, terceira

pessoa, Moacir Reis. 

À direita, de óculos, Rubens

Descartes Garcia Paula. 
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N O  A L T O

Cerimônia no Clube de

Engenharia em

comemoração ao 58º

aniversário do Instituto

Nacional de Tecnologia.

Fernando Lobo Carneiro

recebe o Prêmio

Pesquisador Emérito, em

1979. Acervo INT.

A O  L A D O

No mesmo evento, destaque

para Israel Vargas, futuro

ministro de Ciência e

Tecnologia. Acervo INT.

E M B A I X O

No gabinete da diretoria do

Instituto Nacional de

Tecnologia, Paulo

Guimarães Pereira, Israel

Vargas, João Bosco de

Siqueira, Lopes Pereira, não

identificado, e Lobo

Carneiro. Acervo INT.
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N O  A L T O

O reconhecimento do 

INT pelos valiosos 

serviços prestados por 

Lobo Carneiro no

desenvolvimento de

tecnologias de concreto 

no país, 1982.

A C I M A

A Rilem, uma das

instituições mais prestigiadas

em sua área, agracia Lobo

Carneiro com o título de

Membro Honorário.

A O  L A D O

Fernando Lobo Carneiro,

patrono da turma de

formandos em Engenharia

Civil da UFRJ em 1982. 



N O  A L T O  E  A O  L A D O

FLC recebe o título de

Doutor Honoris Causa pela

UFRJ em 1987. A partir da

esquerda: José Pelucio

Ferreira (1º); o reitor

Horacio Macedo (2º); 

Paulo Gomes (4º) e Luiz

Pinguelli Rosa (5º).



A O  L A D O

Lobo Carneiro e Zenaide

em outubro de 200.
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Quando Luiz Bevilacqua chegou ao gabinete de Lobo Carneiro no INT, em

meados de 1967, levava na pasta o catálogo da Coppe para aquele ano.

A Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia (Coppe)

era, então, uma instituição nascente. Formalmente criada em junho de 1965,

seu embrião tinha sido o curso de mestrado em Engenharia Química iniciado

dois anos antes por Alberto Luiz Galvão Coimbra.

Nascido em 1923, o carioca Coimbra era um professor da Escola Nacional

de Química da então Universidade do Brasil (mais tarde rebatizada Universi-

dade Federal do Rio de Janeiro).Assistente da cadeira de Engenharia Quími-

ca, tinha feito o mestrado na Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos,

entre 1947 e 1949, e era um dos raros brasileiros a ostentar o título de mestre.

No Brasil de então, não existiam cursos de mestrado e doutorado e as univer-

sidades não tinham tradição de pesquisa, menos ainda nas Engenharias.1

Ao voltar do mestrado, Coimbra iniciou uma carreira profissional padrão

entre os professores de engenharia da época: dividia-se entre as salas de aula e

o trabalho em empresas. Em 1960, ele mantinha um escritório de projetos, da-

va consultoria a três empresas e lecionava na Escola Nacional de Química, na

PUC do Rio de Janeiro e num curso de refinação de petróleo promovido pe-

lo Petrobras. Sete atividades no total. Mas estava insatisfeito.Achava que o en-

sino da engenharia precisava ser modernizado e que o caminho para isso era

introduzir a atividade de pesquisa nas universidades.

Em dezembro de 1960, estimulado por Frank Tiller, que fora seu orienta-

dor em Vanderbilt e agora chefiava o Departamento de Engenharia Química

da Universidade de Houston, Coimbra viajou aos Estados Unidos para co-

nhecer as instituições de pesquisa mais avançadas em Engenharia Química.

Voltou encantado.Alarmados com o feito tecnológico da União Soviética, que

em 1957 havia lançado o Sputnik – o primeiro veículo espacial da história –

os americanos tinham reformulado todo o ensino de engenharia. Aban-

donaram o enfoque imediatista, apropriado para a operação de equipamentos

1. Havia o título de doutor,

mas este era concedido

mediante apresentação de

uma tese de livre-docência,

feita sem orientação e que,

em geral, não passava de

uma monografia.
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e processos já existentes, e partiram para o ensino maciço dos fundamentos

matemáticos e físicos, mais adequados à criação e absorção de novas tecnolo-

gias.A pós-graduação ficou menos voltada para as aplicações e mais para o que

então se passou a chamar de Ciência da Engenharia. Coimbra também obser-

vou que, nas universidades, os professores trabalhavam em regime de tempo in-

tegral e dedicação exclusiva. Ocupavam-se com as aulas para a graduação e a

pós-graduação e as atividades de pesquisa. Ao contrário do que ocorria no

Brasil, para eles o magistério não era um “bico”.

Inspirado nesse exemplo, Coimbra abandonou todas as suas ocupações

profissionais fora da universidade para se dedicar a criar o primeiro curso de

mestrado em Engenharia Química do Brasil. Inaugurado em 1963, funciona-

va em duas pequenas salas da Escola Nacional de Química, na Praia Vermelha,

Zona Sul do Rio de Janeiro.Apesar de algumas resistências, partidas sobretudo

de professores incomodados com as novas idéias sobre a dedicação exclusiva, a

iniciativa prosperou.A idéia de usar a universidade como motor do desenvolvi-

mento tecnológico e econômico ganhava espaço dentro do governo e Coim-

bra conseguiu generosas verbas do então Banco Nacional de Desenvolvimen-

to Econômico (BNDE) para contratar professores, equipar laboratórios, con-

ceder bolsas de estudos.

Com os novos recursos, em março de 1965 Coimbra já avançava para as

outras engenharias, iniciando o mestrado em Engenharia Mecânica. Entrava,

assim, na seara da vetusta Escola Nacional de Engenharia, herdeira das tradições

da velha Escola Politécnica dos tempos do Império. Em junho, criou a Coppe,

destinada a abrigar os dois cursos (rebatizados de programas) que já estavam em

funcionamento e os demais que seriam criados em rápida sucessão nos cinco

anos seguintes: Metalúrgica, Elétrica, Civil, Naval (depois Naval e Oceânica),

Produção, Nuclear, Biomédica e Sistemas.2

O Programa de Engenharia Civil, iniciado em 1967, foi o quinto a ser cria-

do. Para ajudá-lo a iniciar o novo curso, Coimbra chamou Luiz Bevilacqua, um

jovem professor da então recém-criada pós-graduação em Engenharia

Mecânica da PUC e assistente da cadeira de Resistência dos Materiais na Es-

cola Nacional de Engenharia.Aos 30 anos, Bevilacqua, que se graduara em En-

genharia Civil em 1959, estava mudando seu interesse para a Mecânica e

preparava-se para fazer o doutorado no exterior.Combinou com Coimbra que
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ficaria como coordenador do novo programa da Coppe até encontrar alguém

para o posto.

O primeiro nome em que pensou foi o de Lobo Carneiro. É verdade que

Lobo Carneiro sequer era professor universitário. Mas, volta e meia fazia con-

ferências na Escola de Engenharia; eventualmente, até dava cursos inteiros,

substituindo professores amigos (naquele ano de 1967 ele estava justamente

dando um curso de Estruturas, a pedido do titular, que precisara viajar ao ex-

terior). Além disso, durante anos deu um curso de Bases Experimentais da 

Resistência dos Materiais no INT e na ocasião dirigia a Divisão de Ensino do

Instituto.

Quando Bevilacqua contou na Escola de Engenharia sua intenção de convi-

dar Lobo Carneiro para a Coppe,os colegas riram.Duvidavam que o engenheiro

famoso, pesquisador de renome internacional, aceitasse vincular-se a um projeto

iniciante de uma instituição desconhecida – que, ainda por cima, exigia tempo

integral e dedicação exclusiva. Parecia mesmo muita ousadia. Mas Bevilacqua

quis tentar. Na pior das hipóteses, ouviria uma recusa bem-educada.3

Foi com esse pensamento que ele se apresentou ao gabinete de Lobo Car-

neiro na Avenida Venezuela. Mostrou o catálogo que trazia na pasta. Na

primeira página, lia-se que a grande expansão industrial que o Brasil vivia re-

queria um número crescente de profissionais criadores, capazes de desenvolver

novas técnicas, processos, métodos e aparelhagem. E que tais profissionais te-

riam que ser treinados em ritmo acelerado.4

Bevilacqua resumiu o ideário de Coimbra, sua receita para formar os en-

genheiros criadores de que o Brasil precisava: engenharia é matemática, é pre-

ciso dar ênfase aos fundamentos; os professores têm que trabalhar em tempo

integral e com dedicação exclusiva, os alunos da pós-graduação também; e,

juntos, têm que influir para mudar a universidade, que só assim contribuirá para

o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil.Acrescentou uma ani-

mada descrição do clima de entusiasmo que reinava em torno do projeto.

Os estudantes da Coppe vinham de todos os estados do Brasil e até de alguns

países latino-americanos. Eram recrutados entre os melhores alunos das facul-

dades de engenharia (Coimbra mandava duplas de professores viajarem pelo

país para explicar o que era pós-graduação e identificar recém-formados com

vocação para pesquisa). Os que se destacavam no mestrado tornavam-se pro-

3. Depoimento de Luiz

Bevilacqua em 14/6/2004.

4. Catálogo 1966–1967 –

Coppe/UFRJ.
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fessores da Coppe e eram encaminhados para o doutorado no exterior. Con-

tou da euforia e do orgulho dos rapazes: animava-os a idéia de estarem fazen-

do algo especial, pioneiro, único.

Lobo Carneiro nunca tinha ouvido falar em engenheiro com mestrado ou

doutorado, achava a idéia estranha. Mas disse que ia pensar.

É provável que tenha consultado professores da Escola de Engenharia, gente

como Afonso Henriques de Brito, o diretor da Escola, e Sydney Santos, o ca-

tedrático de Resistência dos Materiais e seu companheiro de reuniões no

Clube de Engenharia.

Dias depois, chamou Bevilacqua e anunciou: aceitava o convite. Ia se

aposentar do INT no ano seguinte e a partir daí poderia ficar em tempo inte-

gral na Coppe.Tinha 54 anos. Mas não era homem de rejeitar novidades.

Bevilacqua levou o currículo de Lobo Carneiro para a reunião semanal 

do Conselho de Coordenadores da Coppe. Da reunião, realizada habitual-

mente às terças-feiras e presidida por Coimbra, participavam representantes de

todos os programas e ali se decidiam, entre outras coisas, as contratações de

professores. Por dispor das verbas fornecidas pelo BNDE, a Coppe tinha au-

tonomia para admitir e demitir sem passar pelos procedimentos burocráticos

da Universidade.

Coimbra não conhecia Lobo Carneiro. Como engenheiro químico, o dire-

tor da Coppe não trafegava no universo dos engenheiros civis, cujo ponto de

convergência era o Clube de Engenharia. Quando olhou o currículo trazido

por Bevilacqua, reclamou: “Ué, esse homem não tem doutorado, como é is-

so?!”5 Para a Coppe, era importante dar o exemplo, valorizando nas con-

tratações os títulos de pós-graduação.Também não agradava a Coimbra o fato

de o candidato estar à beira da aposentadoria.Temia receber uma pessoa cansa-

da e apegada a velhas idéias.6

Bevilacqua defendeu sua escolha com veemência. Era inconcebível a Coppe

recusar a presença de Lobo Carneiro em seus quadros. Podia garantir que ele

não precisava de doutorado, suas obras valiam mais que um doutorado formal.

Depois de uma breve discussão, os outros coordenadores olharam o cur-

rículo e reconheceram que estavam diante de um pesquisador de valor.7

Aprovada a contratação, Bevilacqua levou Lobo Carneiro ao gabinete de

Coimbra. Nessa altura, a Coppe ainda funcionava num anexo da Escola de

5. Idem, ibidem.

6. Depoimento de Alberto

Luiz Galvão Coimbra em

19/5/2004.

7. Depoimento de Luiz

Bevilacqua em 14/6/2004.
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Química na Praia Vermelha, mas já se preparava a mudança para a Ilha do

Fundão, alguns meses depois.

Já na primeira conversa, Coimbra percebeu que aquele engenheiro civil lhe

caíra do céu. Comungava de suas idéias, era respeitado entre os pares, iria

ajudá-lo a enfrentar as resistências à Coppe na Escola de Engenharia.

A primeira tarefa atribuída a Lobo Carneiro como professor da Coppe foi

freqüentar um curso de computação. Como aluno.

Os computadores eram, então, inteira novidade no Brasil. Na viagem de es-

tudos aos Estados Unidos, Coimbra observara que a computação estava se tor-

nando uma ferramenta rotineira nas escolas de engenharia norte-americanas e

intuiu que logo a régua de cálculo seria aposentada. Alunos e professores da

Coppe teriam que aprender a usar o computador. Em 1966, Coimbra levou

para a Coppe o então major Tercio Pacitti, do Instituto Tecnológico da

Aeronáutica (ITA). Confiou-lhe a missão de organizar um Departamento de

Cálculo Científico, instalar o computador IBM 1130 que a Coppe acabara de

comprar e treinar alunos e professores dos diversos programas, ensinando-lhes

a linguagem Fortran, necessária para o uso de computadores naqueles tempos

pré-Microsoft.

Na Coppe, tanto alunos quanto professores eram muito jovens. Com algu-

mas exceções, o corpo docente dos programas era formado por alunos do

mestrado que, ao obterem o título, eram contratados como professores.

Lobo Carneiro era o mais velho da turma de 1967 no curso de Fortran. En-

frentou galhardamente o ar de descrença e os sorrisos de condescendência dos

colegas, 20 ou 30 anos mais novos que ele. O professor Pacitti fazia questão de

registrar que ele se saía bem para a idade, tendo em vista que a lógica do com-

putador é diferente e os jovens a assimilam mais facilmente que os mais velhos.8

Lobo Carneiro terminou o curso em segundo lugar. Foi saudado com gozações

pelos colegas de turma. Mas os sorrisos agora eram de admiração.

Em janeiro de 1968, devidamente aposentado do INT, Lobo Carneiro assu-

miu a coordenação do Programa de Engenharia Civil da Coppe, no lugar de

Bevilacqua. Já havia algumas teses em andamento e os professores eram poucos.

Havia os estrangeiros: George Pincus, um jovem doutor norte-americano, es-

8. Depoimento de Lobo

Carneiro a Luiz Bevilacqua,

Ildeu de Castro Moreira e

Alice Ivanissevich, in

Candotti, Ennio (apres.),

Cientistas do Brasil:

depoimentos. São Paulo:

SBPC, 1998.

Lobão, Lobinhos

169



pecialista em estruturas; e William Leiden, holandês especialista em mecânica

de solos (nos primeiros tempos da Coppe, era comum trazer professores es-

trangeiros, a maioria recém-doutores, para dar aulas e orientar teses nos diver-

sos programas). Entre os brasileiros, estavam Sydney Santos e Dirceu de Alen-

car Velloso – professores da Escola de Engenharia – Jacques Medina, Rui Car-

los Vieira da Silva, Willy Lacerda e Paulo Alcântara Gomes. Este era aluno e

professor ao mesmo tempo.Tinha se formado em Física e estava terminando a

graduação em Engenharia Civil em 1967 quando Sydney Santos o apresentou

a Coimbra, que o convidou para dar aulas de matemática na Coppe e simul-

taneamente fazer o mestrado.

Por coincidência, naquele ano de 1967 Paulo Gomes fora um dos alunos

do curso de Estruturas que Lobo Carneiro dera na Escola de Engenharia, a pe-

dido do titular que viajara.Tinha se encantado com o professor. Anos depois,

ainda lembrava o impacto: “Lobo Carneiro deu um extraordinário curso de

concreto armado. Nós fazíamos um curso muito prático, e ele chegou com

uma base teórica que deu àquela turma de Estruturas características bem dife-

rentes das outras da Escola de Engenharia. Foi uma turma que se voltou muito

mais para a atividade científica, para a pesquisa. Muitos foram para a Coppe

fazer mestrado e doutorado por causa da influência dele.”

Lobo Carneiro imediatamente se engajou nas atividades acadêmicas.

O Programa já estava então mais ou menos dividido em três áreas, que ele

manteve: Estruturas, Mecânica dos Solos (depois rebatizada Geotecnia) e

Hidráulica (mais tarde rebatizada Recursos Hídricos). Jacques Medina liderava

a Mecânica dos Solos e Rui Carlos Vieira da Silva, a Hidráulica.

A primeira turma do mestrado começava a apresentar as teses para defesa.

As três primeiras a serem defendidas, todas em 1968, eram da área de Estru-

turas. Lobo Carneiro participou das três bancas. A primeira tese foi a de

Genario de Carvalho França, apresentada em 5 de junho de 1968, sob a orien-

tação do americano Pincus. Estudava a distribuição de deformações nas faces

de um cilindro de concreto submetido a compressão diametral.

A segunda tese foi defendida em 9 de agosto do mesmo ano. Seu autor

era Paulo Alcântara Gomes e o orientador, Luiz Bevilacqua. O trabalho es-

tudava as vibrações em placas submetidas a cargas não uniformes. E a terceira,

também orientada por Pincus, foi defendida por Yosiaki Nagato. Fazia a ve-
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rificação experimental de um sistema estrutural para pontes de grandes vãos.

Mineiro de Araguari, nascido em 1943 e graduado em Engenharia Civil na

Universidade Federal de Goiás, Nagato tinha em comum com Lobo Carneiro

o gosto pela experimentação. Nos anos seguintes, ele iria se tornar o braço di-

reito do chefe do Programa na área experimental. Ajudou-o a montar o La-

boratório de Estruturas, que chefiou por mais de dez anos.

Ao mesmo tempo em que mergulhava nas atividades da área de Estruturas

– a sua área – Lobo Carneiro observava os professores das outras duas. Jacques

Medina, engenheiro rodoviário que tinha trabalhado por mais de 20 anos no

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Guanabara e tinha vin-

do chefiar a área de Mecânica de Solos em novembro de 67, sabia-se em

avaliação:“Eu fiquei num período de observação para ele acreditar que eu po-

dia fazer alguma coisa [...] Aos poucos nossa relação foi se tornando bastante

amigável. Era uma pessoa reservada, que não gostava de mediocridades,

de conversas sem sentido [...] Admirava os que tinham conhecimento próxi-

mo ao dele.”9

A chegada de Lobo Carneiro ao Programa de Engenharia Civil imediata-

mente aumentou a visibilidade internacional do Programa e da própria Coppe.

Em razão dos contatos de Coimbra nos Estados Unidos, a instituição era in-

fluenciada principalmente pela cultura acadêmica americana. Lobo Carneiro

ajudou a abri-la para a Europa, utilizando seus contatos no CEB, o Comitê Eu-

ropeu do Concreto, sediado em Lausanne, e na Rilem, a rede de laboratórios

internacionais de ensaios de materiais, sediada em Paris. Era delegado brasileiro

nas duas entidades, com as quais vinha estreitando relações desde o início da

década.Anos depois, ele até se tornaria presidente da Rilem (1979) e membro

de honra (1983).

Professores franceses e portugueses que ele conheceu por intermédio das

duas organizações vieram dar cursos e conferências na Coppe, dentro de con-

vênios de cooperação técnica. Entre esses professores estava o matemático por-

tuguês Arantes de Oliveira, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o

famoso LNEC de Lisboa. Ele estudava a matemática dos elementos finitos e

em suas aulas discutia a base conceitual do método dos elementos finitos, uti-

lizado para a resolução de equações diferenciais. Na época, esse método

começava a ser aplicado ao cálculo estrutural, daí o interesse de Lobo Carneiro.
9. Depoimento de Jacques

Medina em 10/5/2004.
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Anos depois, o método dos elementos finitos se revelaria crucial para o traba-

lho que a Coppe iria fazer com a Petrobras no desenvolvimento das platafor-

mas de petróleo.

O português tinha vindo ao Rio como professor visitante da PUC cario-

ca, e Lobo Carneiro convidou-o a dar uma série de conferências na Coppe.

A partir daí, abriu-se uma intensa relação de cooperação com o laboratório de

Lisboa, que passou a receber alunos da Coppe para estágios.

Ao se transferir para a Coppe, Lobo Carneiro intensificou suas viagens à Eu-

ropa. Foi, aliás, durante uma viagem ao continente europeu que recebeu a notí-

cia da morte da mãe.Aurora morreu no Rio, aos 89 anos, no dia 8 de dezem-

bro de 1969. Ele estava na Alemanha com Zenaide e Monique, a neta de oito

anos, primogênita de sua filha Elizabeth. Os irmãos o avisaram por telefone.

A primeira grande realização de Lobo Carneiro no Programa de Engenharia

Civil foi a construção do maior laboratório de Estruturas da América Latina,

nos moldes do que ele conhecera e no qual trabalhara em 1964, o laboratório

francês de Saint Rémy Les Chevreuses.

Quando ele chegou à Coppe, havia um pequeno laboratório para os traba-

lhos experimentais da área de Estruturas. O engenheiro experimental que

havia nele queria mais. Convenceu Coimbra e a direção da Escola de Enge-

nharia de que deviam fazer um grande laboratório de Estruturas para o Cen-

tro de Tecnologia – o que se tornou possível graças a um financiamento exter-

no concedido à Universidade. Ele concebeu, ajudou a projetar e acompanhou

a execução da placa de reação, cerne do laboratório.Trata-se de uma placa de

concreto de 90 cm de espessura, fortemente protendida, que constitui o piso

do laboratório. Furos colocados de metro em metro formam uma malha na

qual se podem ancorar cargas de até 50 toneladas-força. É em cima dessa pla-

ca que são fixados os dispositivos para fazer grandes ensaios. São equipamen-

tos como a máquina que permite acionar vários macacos hidráulicos ao mes-

mo tempo. Quando ficou pronta, em 1972, a placa de reação da Coppe era a

única do Brasil e uma das quatro maiores do mundo. Mais de 30 anos depois

de inaugurada, ainda era uma das grandes.

Facilitou os entendimentos para a construção conjunta do laboratório o fa-
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to de que, a essa altura, Lobo Carneiro também lecionava na Escola de Enge-

nharia. Era política de Coimbra aproveitar qualquer brecha para colocar os pro-

fessores da Coppe na Escola de Engenharia. Como a Coppe tinha um quadro

de carreira próprio, produziam-se situações inusitadas, como um professor titu-

lar da Coppe ser adjunto ou até auxiliar de ensino na Universidade. Graças às

verbas do BNDE e, mais tarde, da Finep, os salários da Coppe eram altos e isso

até causava ciumeiras nos professores da Universidade – mas não havia benefí-

cios trabalhistas. Por isso, o objetivo de Coimbra, ao colocar seus professores na

UFRJ, era duplo: dar-lhes a segurança do emprego público e influir na gradua-

ção, levando para a Universidade os padrões de excelência da Coppe.

Lobo Carneiro tornou-se formalmente professor da graduação na Escola de

Engenharia no primeiro semestre de 1970. Até 1985, lecionou ali a disciplina

Resistência dos Materiais e chefiou, de 1976 a 1986, o Departamento de

Mecânica Técnica. Ao longo do tempo em que lecionou na graduação, sete

vezes foi escolhido patrono ou paraninfo de turmas que se formavam. A de

1984 intitulou-se “Turma Professor Lobo Carneiro”.

Depois da experiência no curso de Fortran com Pacitti, deu-se tão bem

com os computadores que, na Coppe, as primeiras disciplinas que ensinou rela-

cionavam-se com a aplicação de computadores ao cálculo de estruturas. Só de-

pois passou a ministrar cadeiras relacionadas com a reologia do concreto, com

a semelhança física e modelos e com a análise dimensional.

Num texto produzido em 1988, Augusto Carlos de Vasconcelos, engenheiro

civil e historiador da engenharia, relacionou as disciplinas lecionadas pelo amigo

na Coppe:Tópicos Especiais em Concreto Armado e Protendido (I e II);Mecâni-

ca das Estruturas (I); Análise das Estruturas na Fase Plástica; Reologia e Plastici-

dade em Concreto Armado e Protendido; Problemas Especiais em Engenharia

Civil;Análise de Estruturas Offshore Fixas;Análise Dimensional,Teoria da Seme-

lhança Física e Modelos;Análise de Estruturas Reticuladas e Introdução ao Méto-

do dos Elementos Finitos. Escreveu Vasconcelos:

“Como se vê, o cabedal de conhecimentos para poder ministrar tantas dis-

ciplinas tão diferentes entre si, às vezes concomitantemente, é realmente espan-

toso, devendo-se lembrar que, por informações daqueles que tiveram a opor-

tunidade de freqüentar tais cursos, todos eram abordados com profundidade e

atualidade.”10

10.Vasconcelos,Augusto Carlos

de.“Fernando Lobo Carneiro:

homem de múltiplas qualidades.”

Manuscrito, 1988.Acervo

Zenaide M. Moraes Carneiro.
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Mas, naquele começo da década de 1970, a experiência de associar ensino

e pesquisa ainda era para Lobo Carneiro uma fascinante novidade.Anos depois

ele contaria: “Foi para mim [...] a abertura de mais amplos horizontes. Com-

preendi que a pesquisa associada ao ensino adquiria uma potencialidade ainda

maior, e apaixonei-me pelo ensino, pelo contato com os jovens que se prepa-

ravam para iniciar suas carreiras de engenheiros.”11

Os jovens também se deixavam conquistar. Surpreendiam-se agradavel-

mente com as atitudes daquele professor que, com freqüência, parecia ignorar

os conservadores modelos de comportamento universitário e acabava por lhes

dar exemplos de humildade acadêmica e superioridade intelectual. Foi o que

aconteceu, por exemplo, com a turma do mestrado em 1971.

Naquele ano, Lobo Carneiro ia oferecer três disciplinas: Mecânica de Estru-

turas, Concreto Armado e Protendido e Elementos Finitos. O ensino deste úl-

timo assunto, tema muito novo na época, tinha sido introduzido na Coppe

pouco antes por um professor americano, Gere, autor, com Weaver, do livro

Structural Mechanics. Gere passara uma temporada no Rio a convite de Bevilac-

qua e, quando foi embora, Lobo Carneiro passou a tratar do tema na cadeira de

Mecânica Estrutural, utilizando para isso o livro dos dois norte-americanos.12

Em 1971, ele resolveu oferecer Elementos Finitos como uma disciplina

própria. Matricularam-se para cursá-la, entre outros, os estudantes Edison Cas-

tro Prates de Lima, Nelson Francisco Ebecken, Ronaldo Carvalho Battista,

Luiz Elloy Vaz,Abimael Dourado Loula,Augusto César N. Galeão e o argenti-

no Pablo Gaston Bignon.

Aconteceu que no fim do ano anterior, havia sido lançada a primeira edição

de um novo livro sobre elementos finos: Finite Element Method, de Oleg

Zienkiewiscz. Bignon comprara a obra em Buenos Aires e foi mostrá-la aos

colegas e a Lobo Carneiro. Cheio de entusiasmo, contou que o livro estava

muito bem escrito e que trazia um apêndice com a listagem de um programa

de computador para análise de elementos finitos.Acrescentou que já havia es-

tudado o programa, tendo até mesmo “perfurado todos os cartões” (naquela

época, os programas de computador eram perfurados em cartões).Assim, ofe-

recia ao professor o livro, juntamente com uma cópia dos cartões, para ser uti-

lizado como material auxiliar na nova disciplina.

A reação de Lobo Carneiro assombrou os alunos: já que tinha lido o livro,

11. Discurso de

agradecimento pelo Prêmio

Bernardo Houssay, em

11/9/1984.

12. Depoimento de Edison

Castro Prates de Lima em

24/6/2004.
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estudado o programa e perfurado os cartões, Bignon era a pessoa mais qualifi-

cada para ministrar as aulas. E ele, Lobo Carneiro, iria assistir ao curso.

Assim se fez. Disciplinado e entusiasmado, Lobo Carneiro não faltou a ne-

nhuma aula, fazia perguntas, tomava notas e participava ativamente dos grupos

de trabalho em que Bignon dividiu a turma para que cada um implementasse

um tipo diferente de elemento finito no programa. “Muitas turmas tiveram a

felicidade de tê-lo como professor, mas somente a nossa turma de 1971 teve o

privilégio de tê-lo, também, como colega!”, orgulhava-se, anos mais tarde, Edi-

son Prates Castro de Lima, que depois se tornou professor do Programa de En-

genharia Civil – como, aliás, boa parte dos alunos daquela turma.13 

Acostumados a estudar em apostilas recheadas de informações pontuais e

fragmentadas, os alunos de Lobo Carneiro surpreendiam-se com sua capaci-

dade de sistematizar o conhecimento. A preocupação de apresentar as bases

teóricas dos assuntos que ensinava, a clareza da expressão e o conhecimento da

história da ciência e da técnica davam a suas aulas um caráter sistematizado.

As informações eram apresentadas como parte de um todo e de um continuum

histórico e isso tornava fácil o que era difícil.

Outra preocupação constante era mostrar aos alunos a importância política

do que faziam.A engenharia, dizia ele, era fator de desenvolvimento econômi-

co para o Brasil.

Não era só na sala de aula que Lobo Carneiro exercia a vocação para o ma-

gistério. Desde os tempos do INT, as mesas de almoço eram para ele um espaço

privilegiado de difusão de conhecimento.Abrahão Iachan, químico que ingres-

sou no Instituto em 1947, aos 22 anos, lembra-se dos freqüentes convites para

compartilhar a refeição com aquele pesquisador 12 anos mais velho, na peque-

na cantina do sétimo andar do INT. Ali conversavam sobre a campanha do

petróleo e temas ligados às atividades de pesquisa de ambos (óleos vegetais,

no caso de Iachan).14

Na Coppe não foi diferente.Todos os dias, um pouco depois das 11h30m,

Lobo Carneiro saía percorrendo laboratórios e gabinetes e arrebanhava os ocu-

pantes para acompanhá-lo.15 Para os mais jovens, o convite soava quase como

uma ordem:“ Está na hora do almoço.Vamos almoçar.”

A ordem era em geral aceita com alegria.“Tudo que eu queria era que me

convidasse sempre, porque durante os almoços eu aprendia enormidades [...]

13. Carta de Edison Castro

Prates de Lima a Zenaide

Moraes Carneiro em

19/12/2002.Acervo

Zenaide Moraes Carneiro.

14. Depoimento 

de Abrahão Iachan 

em 5/5/2004.

15. Depoimento de Edison

Castro Prates de Lima em

24/6/2004.
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Enormidades técnicas e da cultura geral dele, que era imensa” – conta um de

seus discípulos, Ronaldo Battista.16

Durante as refeições, Lobo Carneiro desfiava histórias dos tempos da cam-

panha do petróleo; analisava problemas construtivos em obras de que par-

ticipou; recomendava os últimos lançamentos da literatura técnica; comentava

a beleza das catedrais européias e as técnicas de construção da Idade Média;

falava de suas paixões na música clássica.

Aos alunos mais próximos, ele revelava uma face desconhecida das pessoas

com quem tinha menos intimidade, que em geral o viam como um homem

compenetrado, pouco afeito a falar de amenidades. Muito ao contrário, diver-

tia os mais chegados com reminiscências como a do dia em que introduziu a

brasileiríssima goiabada com queijo no cardápio de sobremesas das reuniões da

Rilem. Ou com pequenas maledicências, como a história do engenheiro por-

tuguês que, em visita ao Rio, sempre chegava atrasado aos almoços: ao encon-

trar sobras das cascas do queijo-de-minas comido na sobremesa, pensava que

faziam parte dos hors-d’oeuvres e tratava de comê-las com pão.17

Outra característica de Lobo Carneiro na relação com os alunos e profes-

sores mais jovens que ele era o compartilhamento dos créditos. Sempre colo-

cava os nomes de todos os integrantes da equipe – professores, pesquisadores,

engenheiros, técnicos – em todos os projetos e relatórios.Até nas notas de aula

fazia questão de colocar os nomes dos assistentes.

Augusto Carlos de Vasconcelos registrou um exemplo desse comportamen-

to respeitoso para com os alunos e colaboradores. Em 1973, os Anais da Rilem

publicaram um artigo intitulado “Creep and shrinkage funtions according to

the CEB-FIP”. Era assinado por três autores: J. C. F.Telles, A. L. Halbritter e 

F. L. L. B. Carneiro. Evidentemente, o artigo tinha sido publicado graças ao

prestígio de Lobo Carneiro na Rilem, da qual ele fora presidente na gestão de

1970. Mas ele “deliberadamente colocou seu nome em último lugar, diferente-

mente do que acontece em qualquer publicação européia, em que o titular do

artigo é sempre o professor de maior prestígio que, muitas vezes, apenas con-

tribuiu com alguma sugestão ou com a revisão do artigo depois de pronto”,

notou Vasconcelos.“Não obstante os outros dois autores terem sido seus alunos

na Coppe, não se aproveitou de seu grau hierárquico superior para tirar par-

tido de sua autoridade.”18

16. Depoimento de

Ronaldo Battista em

07/5/2004.

17. Depoimento de 

Paulo Alcântara Gomes 

em 2/8/2004.

18. Vasconcelos,Augusto

Carlos de, op. cit.

E N G E N H A R I A

D A  T R A N S P A R Ê N C I A

176

Vida e Obra de Lobo Carneiro



C A P Í T U L O  1 2  

A ligação estreita com os alunos, sobretudo os da área de Estruturas, resul-

tou num apelido para Lobo Carneiro e seus discípulos: eram o “Lobão” e seus

“Lobinhos”. O apelido foi dado pelos alunos e professores das outras duas

áreas, que viam nele uma preferência pela equipe de Estruturas.

“Ele protegia muito os alunos de mestrado e doutorado, tinha um carinho

muito grande, e é evidente que, na área de Estruturas, com uma predileção

maior, porque era a área dele. Então nós brincávamos um pouco: são os ‘Lobi-

nhos’ [...]”, conta Jacques Medina.19 “Quando um aluno ia procurá-lo, ele pa-

rava tudo para dar atenção.Agora, se um colega professor fosse lhe pedir mais

engenheiros para o laboratório, ele adiava o assunto”, acrescenta Medina.20

O apelido pegou. E não era injustificado, como reconhece um dos próprios

beneficiários da preferência.“Ele sempre me defendeu intransigentemente em

todos os meus erros e acertos. Eu dizia que ele era o meu ‘pai-do-B’, e a

Zenaide, minha ‘mãe-do-B’”, diz Paulo Alcântara Gomes.21

A relação de Lobo Carneiro com os “Lobinhos” era mesmo de pai para fi-

lho. Comparecia, com Zenaide, às festinhas de aniversário dos filhos deles.22

Preocupava-se se os via tristes, queria saber dos seus problemas pessoais.23 Exi-

gia muito dos mais velhos e tinha grande paciência com os mais jovens.24

Como todo pai, às vezes mostrava-se autoritário. Podia encerrar uma dis-

cussão com um peremptório “Basta! Você não sabe do que está falando!”.

E emburrava. Um dia, apareceu defendendo a idéia de que a Coppe deveria

ser incorporada à Escola de Engenharia. Ronaldo Battista discordou com

veemência. Resultado: passou alguns dias sem falar com ele. Felizmente para

Ronaldo, a zanga durou pouco tempo. E a idéia que motivou a briga também.25

Quando Paulo Gomes se tornou diretor da Coppe, no final dos anos 80, man-

dou substituir todo o sistema de telefonia da instituição. Os professores foram

avisados de que os números de seus ramais seriam trocados. Lobo Carneiro in-

surgiu-se. Disse a Paulo Gomes que trancara o aparelho de telefone na gaveta

para impedir a mudança. Quando descobriu que o ramal havia sido mudado

assim mesmo, enfureceu-se:“Vocês não podiam ter feito isso comigo!” Depois

de dois dias carrancudo, voltou às boas.26

Em março de 1973, um grupo de alunos começou um movimento de

protesto contra os atrasos no pagamento das bolsas de estudos que recebiam do

governo. Criaram uma associação, o Conselho de Representantes dos Alunos

19. Depoimento de Jacques

Medina em 10/5/2004.

20. Idem, ibidem.

21. Depoimento de

Ronaldo Battista.

22. Depoimento de Paulo

Alcântara Gomes.

23. Depoimento de Lidia

Shehata em 16/4/2004.

24. Depoimento de Jacques

Medina.

25. Depoimento de

Ronaldo Battista.

26. Depoimento de Paulo

Alcântara Gomes.
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da Coppe – Crac. Em maio, diante da continuação dos atrasos, uma assembléia

do Crac aprovou uma greve. Era quase simbólica, eles só iriam faltar a algumas

aulas, não interromperiam teses nem abandonariam laboratórios. Mas, na

época, a simples palavra “greve” era considerada uma ameaça ao regime. De

modo que Sydney Santos, após ouvir o reitor Helio Fraga, mandou os agentes

de segurança do campus apurarem quem eram os líderes do movimento. Um

desses líderes era Arthur Obino, aluno do Programa de Engenharia Civil.

A greve já estava perto de acabar quando o reitor mandou os seguranças de-

terem Obino. Ele deveria ser mantido por algumas horas numa sala. O objeti-

vo era intimidar e esvaziar o movimento.

Quando os homens da segurança chegaram, Obino estava na sala da coor-

denação do Programa de Engenharia Civil – a sala de Lobo Carneiro, que a

essa altura já estava cheia de gente, inclusive professores e alunos de outros 

programas.

Os agentes lá fora, no corredor; Obino, do lado de dentro. Lobo Carneiro

saiu para o corredor e comunicou:

– Aqui ninguém vai entrar. Isto é sala de aula, polícia não entra.

Depois de alguma negociação, os agentes foram embora. Obino também.

Por via das dúvidas, não voltou para casa, foi morar em outro lugar por uns

tempos.27

A história percorreu a Coppe e, possivelmente, contribuiu para que se

criasse em torno de Lobo Carneiro o mito de que foi perseguido pelo regime

militar por sua postura de esquerda e seu envolvimento com os comunistas no

passado.

Na verdade, ele nunca foi pessoalmente incomodado pela ditadura por

causa de seu passado comunista. Ele desconfiava de que seu velho amigo Mario

Brandi Pereira, um pesquisador do IPT que era cunhado do marechal Castelo

Branco, o primeiro presidente do regime militar, tinha mobilizado contatos no

governo para protegê-lo, talvez conseguindo que retirassem sua ficha dos ar-

quivos dos órgãos de segurança. Mas nunca teve certeza disso.

A própria Zenaide, que, tendo assinado ficha de filiação ao Partido Comu-

nista na década de 1940, certamente era fichada também nos órgãos de segu-

rança, só foi incomodada pela polícia duas vezes. E na primeira vez foi a polí-

cia portuguesa – a temida Pide do regime de Salazar. Era o começo dos anos
27. Depoimento de Arthur

Obino em 22/6/2004.
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70. Ela acompanhava Lobo Carneiro a um congresso em Lisboa.Ao desembar-

carem, o agente da Pide a deteve para interrogatório, quis saber o que ela ia

fazer em Portugal. Lobo Carneiro interferiu, dizendo que ela era sua secretária

(eles ainda não haviam se casado legalmente). Ela foi liberada.

Num outro momento, já na segunda metade dos anos 70, Zenaide foi visi-

tada por um agente policial na repartição em que trabalhava, a Procuradoria

Regional da Justiça do Trabalho. Ele perguntou o que ela fazia lá. Zenaide res-

pondeu que era redatora-chefe da Revista da Justiça do Trabalho. Ele pediu para

falar com o superior dela, Othon Gaudi. Este se apresentou, informou que era

procurador regional adjunto. O policial agradeceu e foi embora. Isso foi tudo.28

Em troca de sua postura na relação com os alunos, Lobo Carneiro recebia en-

tusiasmo e fidelidade. Os jovens eram sua infantaria nos combates em que se

envolvia. Envolveu-se em vários e a todos transformava em temas de aula e em

assuntos para serem desenvolvidos nas teses dos alunos.Apesar da importância

que atribuía à teoria e aos fundamentos matemáticos e físicos, seu trabalho

sempre se relacionou com problemas reais, de estruturas construídas ou em

construção.

No começo da década de 1970, estruturas em construção era o que mais havia

no Brasil. Embalado pelo chamado “milagre econômico”, o país era um gigan-

tesco canteiro de obras. Pontes, estradas, usinas e estádios de futebol pipocavam

por toda parte. A indústria da construção civil, com 700 mil empregados, era a

maior empregadora de mão-de-obra do país. Mais de 2.500 empresas de médio

e grande porte mantinham aceso o clima febricitante que marcara a construção

de Brasília uma década e meia antes.Algumas construtoras brasileiras estavam en-

tre as maiores do mundo. Uma delas era a maior compradora individual dos

equipamentos da Caterpillar.29

Obras ambiciosas, orçamentos astronômicos e pressa nos cronogramas ali-

mentavam um caldeirão de vaidades, cobiça e desafios técnicos a serem vencidos.

A mais grandiosa daquela safra era a Ponte Rio–Niterói, apelidada de “obra

do século”. Com 14 km de extensão, ia cruzar a Baía de Guanabara, reduzin-

do de 80 para 17 minutos o tempo de travessia entre as duas cidades e benefi-

ciando – segundo o governo – social e economicamente toda a região no en-

28. Depoimento de Zenaide

Moraes Carneiro em

2/8/2004.

29. “O empreiteiro: culpado

ou inocente?”, revista Veja,

1/12/1971.
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torno da baía. A construção tinha sido iniciada em 1968, quando a Rainha

Elizabeth da Inglaterra veio ao Brasil e lançou a pedra fundamental (bancos

britânicos financiavam a obra). O projeto e a fiscalização foram encomendados

a um consórcio liderado por uma das principais firmas projetistas da época, o

Escritório Técnico Antonio Alves de Noronha.A construção foi entregue a um

consórcio de empreiteiras especialmente criado para o empreendimento e ba-

tizado, justamente, de Consórcio Construtor da Ponte Rio–Niterói.

Havia, é claro, adversários do empreendimento.Técnicos e parlamentares de

oposição desconfiavam de sua viabilidade e utilidade. Mas os tempos eram de

ditadura, a imprensa era censurada e as obras seguiam indiferentes às descon-

fianças. Em meados de 1970, cinco canteiros de obras fervilhavam entre a pon-

ta do Caju, a Ilha do Fundão e a Ilha do Morro Grande, em Niterói. Milhares

de operários e engenheiros dedicavam-se a cravar no solo marinho imensos

tubulões que, preenchidos com concreto, iriam constituir as fundações onde se

apoiariam os pilares da futura ponte.

De vez em quando, um acidente fazia vítimas fatais. Como o que aconte-

ceu no final de março daquele ano, quando uma plataforma instalada para o

teste de carga de um dos tubulões desabou, matando quatro operários e três

engenheiros. Quando isso acontecia, aqui e ali levantavam-se vozes nos jornais

pondo em dúvida a segurança da obra, mas os engenheiros do Consórcio

Construtor explicavam aos repórteres que acidentes eram normais em obras de

grande porte e o assunto era esquecido.

Nos bastidores, porém, travava-se uma discussão técnica entre os profissio-

nais que acompanhavam a obra e os que a executavam.Até entre os engenheiros

encarregados do projeto e fiscalização da construção havia quem duvidasse do

acerto de certas escolhas adotadas pelo Consórcio Construtor.Algumas críticas

relacionavam-se às fundações – suspeitava-se de que as empreiteiras não tinham

avaliado suficientemente as condições do lodoso solo da baía. Subjacente a tu-

do estava a pressa com que o governo queria que a obra fosse tocada. O Con-

sórcio Construtor vencera a licitação comprometendo-se a fazer o trabalho em

dois anos e por um preço 50% menor que o do segundo colocado.

Lobo Carneiro criticava a técnica construtiva que os engenheiros do Con-

sórcio Construtor pretendiam adotar para os trechos em concreto protendido.

Ele rejeitava especificamente duas opções das empreiteiras: executar a laje su-
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perior da ponte em duas camadas, sendo a segunda após a protensão dos ca-

bos; e justapor as aduelas (segmentos pré-fabricados de concreto) por simples

colagem, utilizando cola epóxi. Eram técnicas novas, não suficientemente

provadas, e ele achava uma temeridade utilizá-las numa obra do porte da

Rio–Niterói.

Conversava com os colegas no Clube de Engenharia, inclusive aqueles en-

volvidos diretamente com as obras, e levava as dúvidas e críticas para as aulas

na Coppe. Os alunos ouviam-no, compartilhavam de sua preocupação, concor-

davam que era preciso alertar o governo. Um dos rapazes tinha ligações fami-

liares com o ministro dos Transportes, o poderoso coronel Mario David An-

dreazza. Ofereceu-se para ajudar a encaminhar a mensagem.

Foi assim que Lobo Carneiro levou para o ministro o que, até então, era

conversa de corredores no Clube de Engenharia. Em papel timbrado da

Coppe, sua carta a Andreazza, datada de 7 de julho de 1970,30 começava assim:

“Sr. Ministro,

Por intermédio do Exmo. Sr. Brigadeiro Mario Gino Francescutti, fui infor-

mado de que V.Exa. está interessado em conhecer alguns pontos de vista meus so-

bre certos aspectos da técnica construtiva que se pretende adotar para os trechos

em concreto protendido da Ponte Rio–Niterói.Esses pontos de vista – que foram

objeto de um debate informal entre professores da Coppe-UFRJ – já haviam si-

do por mim comunicados ao consórcio incumbido do projeto e da fiscalização

da obra, através de contatos pessoais com engenheiros do Escritório Técnico An-

tonio Alves de Noronha (engenheiros Ernani Diaz, João Batista Simões Correia,

Walter do Couto Pfeil).”

E prosseguia:

“Estou convencido de que certos aspectos da técnica construtiva que se

pretende adotar na execução da Ponte Rio–Niterói irão, com forte probabili-

dade, prejudicar a durabilidade da obra, e poderão até mesmo, em circunstân-

cias desfavoráveis, chegar a afetar o coeficiente de segurança da estrutura, colo-

cando-o em nível inferior ao normalmente exigido para construções desse

tipo. Não me referirei aos problemas surgidos com a execução das fundações,

também muito controvertidas, por não ser essa a minha especialidade, limitan-

do-me assim aos problemas ligados à execução da superestrutura da ponte.

Parto do princípio de que a adoção de certas inovações ou experiências pio-
30. Acervo Lidia C.

Domingues Shehata.
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neiras, que seriam toleráveis ou até mesmo recomendáveis em pontes comuns,

não são admissíveis numa obra como a Ponte Rio–Niterói, equivalente a uma

centena de pontes dispostas em série. Numa ponte comum, cuja restauração ou

total reposição seja relativamente fácil em caso de insucesso que afete seria-

mente a durabilidade, esse tipo de risco, assumido conscientemente, é compen-

sado pela possibilidade de contribuição para o progresso técnico. Numa ponte

como a Rio–Niterói, o insucesso, repetido uma centena de vezes em série, teria,

como é óbvio, conseqüências desastrosas, sob todos os pontos de vista. Certas

técnicas construtivas que se pretende adotar na execução da Ponte Rio–Niterói,

e que têm em vista, fundamentalmente, a redução do custo e do prazo de exe-

cução, estão muito longe de terem sido comprovadas na prática. Nada obriga a

adotar tais técnicas, e, em minha opinião pessoal, mesmo com algum acréscimo

de custo e de tempo de execução, seria preferível construir a Ponte Rio–Niterói

com a adoção de técnicas mais tradicionais, mais seguras e isentas de controvér-

sias. Existem no Brasil inúmeras pontes de concreto protendido executadas sem

dificuldade segundo essas técnicas, como entre tantas outras, os viadutos e pas-

sarelas de concreto protendido no Estado da Guanabara, as grandes pontes so-

bre os rios Tocantins, Pelotas e Paraná, conhecidas mundialmente por seus vãos

ou extensão total, e as pontes em construção sobre o canal da Barra, na Guana-

bara, e sobre os rios Uruguai e Parnaíba.”

Didático, explicou ponto por ponto suas objeções:

“Concretagem da laje superior da ponte em duas camadas, sendo a segun-

da após a protensão:

Com esta técnica, o concreto da segunda camada da laje superior não fica

inicialmente protendido, isto é, pré-comprimido. Somente ao fim de um

período variável entre um e três anos, essa camada, graças à deformação lenta

da camada subjacente, passaria a usufruir, de modo parcial e precário, dos bene-

fícios da protensão. Desaparece assim, para essa segunda camada, uma das prin-

cipais vantagens da protensão, que é a não-fissuração. E é justamente nessa se-

gunda camada que ficarão embutidos os cabos de protensão, constituídos por

cordas de aço com fios muito finos (4mm de diâmetro, apenas), altamente

suscetíveis à corrosão.

O ambiente marinho é, como se sabe, altamente corrosivo, e isso tanto se

aplica à face inferior como à face superior da ponte.A obra ficará quase sempre
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envolvida por atmosfera contendo gotículas de água salgada, sendo ainda possí-

vel a existência de emanações permanentes de decomposição de matérias

orgânicas, etc. É evidentemente muito pior, do ponto de vista da corrosão, a

situação de uma ponte sobre o mar ou sobre um mangue do que a situação de

uma ponte sobre um rio.

O tráfego da ponte será intenso e pesado (caminhões de carga) a partir do

próprio dia da inauguração, e não esperará por aquele período de um a três

anos, findo o qual a segunda camada ficaria parcialmente protendida. A fissu-

ração dessa segunda camada será assim altamente provável, tendo como conse-

qüência a corrosão dos cabos.”

Lembrando que esse sistema de construção já fora empregado no Brasil,“com

péssimos resultados”, na segunda adutora de Ribeirão das Lajes, “tristemente

célebre pela série de rupturas iniciadas quando a idade da obra atingiu quatro a

cinco anos”, apontou acidentes semelhantes em adutoras do Canadá e da África

do Norte e em tanques de petróleo nos Estados Unidos.“A causa foi sempre a

mesma: a armadura de protensão não ficou embutida em concreto protendido,

e sim em uma camada pseudoprotetora, executada após a protensão.”

Depois de explicar ao ministro dos Transportes que aquela era a sua maior

objeção, passou ao segundo ponto que considerava criticável:

“Deficiência na resistência à ruptura por esforço cortante, em conseqüên-

cia da simples justaposição e colagem dos elementos pré-fabricados em juntas

verticais:

O sistema imaginado deixa muito a desejar, quando se pensa na verificação

da segurança à ruptura (estado-limite último). As juntas não são, como indica

a boa técnica, atravessadas por cabos inclinados e nem ao menos possuem

dentes ou outros dispositivos capazes de transmitir esforços de compressão in-

clinados, necessários para a formação de mecanismos de ruptura conhecidos

como ‘treliças de Mörsch’. Em minha opinião não se pode contar com a cola

epóxi como único elemento resistente nas juntas, a não ser durante a fase cons-

trutiva, ou, no máximo, durante os primeiros meses ou anos de vida da obra.

Nada se sabe sobre a durabilidade da cola epóxi ou de outras resinas sintéticas.

Há grande diferença entre confiar nesse tipo de junção para estruturas de avião

ou outras estruturas destinadas a durar apenas alguns anos e empregá-lo em

obras que devam durar pelo menos alguns decênios. Seria, em minha opinião,
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imprudência inadmissível basear na cola epóxi toda a resistência da estrutura

no que diz respeito ao esforço cortante em uma obra do tipo da Ponte

Rio–Niterói. Não é obra em que nós possamos arriscar a fazer tais experiên-

cias, sendo perfeitamente exeqüível adotar outras técnicas construtivas isentas

da crítica que acaba de ser feita.”

E, finalmente, o terceiro e último aspecto, para o qual apenas pedia atenção,

sem a mesma ênfase da crítica aos dois anteriores:

“Concreto aquecido:

O aquecimento das formas, em nosso clima, deve ser feito com grande

prudência. Na Europa, esse aquecimento é adotado quando se faz concretagem

em baixas temperaturas (menos de 10ºC ou 5ºC). É sabido que a cura a quente

deve ser feita em ambiente de vapor saturado (cura a vapor), a fim de impedir-

se a evaporação prematura da água necessária à hidratação do cimento.No nos-

so clima, o aquecimento das formas, somado ao calor de hidratação do próprio

cimento, pode elevar a temperatura do concreto a níveis perigosos. Tenho a

impressão de que a adoção do sistema de aquecimento das formas é

desnecessária em países tropicais, e talvez mesmo contra-indicada. Qualquer

sistema construtivo em que se pretenda desmoldar as peças em tempo exage-

radamente curto deve ser encarado com muita desconfiança e cercado da má-

xima prudência.”

Lobo Carneiro acrescentou na carta a opinião de especialistas alemães.

Contou que o professor Fritz Leonhardt,“uma das três ou quatro maiores au-

toridades internacionais em concreto protendido, [...] criador dos modernos

métodos de cálculo da resistência do concreto armado e protendido ao esforço

cortante”, concordava com suas restrições à forma de execução da laje supe-

rior. E acrescentou que os engenheiros do consórcio fiscalizador (Diaz, Cor-

reia e Pfeil, os colegas que citara no primeiro parágrafo da carta) haviam con-

sultado os alemães U. Finnsterwalder e H. Kupfer, que também faziam as mes-

mas restrições.

Não há evidências de que Andreazza tenha reagido à carta de Lobo

Carneiro. Mas logo o acúmulo de atrasos e estouros de orçamento tornaria im-

possível conter o transbordamento dos problemas para a imprensa.

No dia 1º de dezembro de 1970, ciente de que a ponte não seria inaugu-

rada daí a 12 meses como estava programado (já com um atraso de nove meses

E N G E N H A R I A

D A  T R A N S P A R Ê N C I A

184

Vida e Obra de Lobo Carneiro



C A P Í T U L O  1 2  

em relação ao cronograma original),Andreazza mandou entregar parte da obra

ao consórcio que ficara em segundo lugar na concorrência, formado pelas

construtoras Camargo Correa, Mendes Jr., Sergio Marques e Rabelo. Apenas

20% do serviço tinha sido executado, embora 70% do orçamento original de

Cr$ 238 milhões já tivesse sido consumido.

Inconformado com a decisão do ministro dos Transportes, o Consórcio

Construtor mobilizou-se para recorrer à Justiça. Mas, em meados de janeiro,

foi apanhado por outro infortúnio: os testes de carga de 16 pilares indicavam

que era preciso reforçar as fundações e fazer uma revisão geral no projeto.

Foi a senha para que a disputa técnica entre os engenheiros fosse parar nos

jornais. No dia 21 de janeiro, a Tribuna da Imprensa, pequeno jornal que fazia

oposição declarada ao governo militar, publicou com grande destaque trechos

de um relatório da firma americana Howard, Nedles,Tammen & Bergendoff

International Inc. e do Escritório Técnico Antonio Alves de Noronha, os pro-

jetistas e fiscalizadores da obra. Assinado pelos engenheiros Herbert Globi e

Antonio Alves de Noronha Filho, o documento – que fora enviado ao Mi-

nistério dos Transportes em 23 de novembro do ano anterior – usava três vezes

a palavra “catástrofe” e fazia graves acusações aos empreiteiros: emprego de ma-

teriais de baixa qualidade, erros de construção que levavam à necessidade de

refazer trechos da obra, pressões sobre os fiscais, areia onde devia haver concre-

to. E encampava o que Lobo Carneiro dissera na carta de julho a Andreazza: a

decisão de utilizar o sistema de construção da laje em duas etapas teria “trági-

cas conseqüências”.31 No dia seguinte, era a própria carta de Lobo Carneiro

que era divulgada na Tribuna da Imprensa.A partir daí, toda a grande imprensa

entrava no assunto. O Jornal do Brasil, por exemplo, dizia, na edição de 26 de

janeiro, que “a controvérsia levantada pelo professor Lobo Carneiro não passa

de choque entre duas escolas de técnicas sobre concreto protendido: a alemã

(a que se filia o professor) e a francesa, escolhida pelos engenheiros do consór-

cio”. Certamente os redatores ignoravam as influências francesas sobre aquele

professor da Coppe.

No mesmo dia 26 de janeiro veio o desfecho, súbito e autoritário, como de

hábito naqueles tempos ditatoriais: o Presidente da República, Emilio Garras-

tazu Médici, baixou um decreto desapropriando o Consórcio Construtor e

tornando o governo federal dono de todo o material da obra.As empresas in-

31. “Ponte vista do

panorama”, revista Veja,

3/2/1971.
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tegrantes do consórcio que ficara em segundo lugar na licitação inicial rece-

beram a tarefa de concluir o serviço, sob o comando de uma empresa pública,

a Ecex, criada especialmente para isso.

O Consórcio Construtor ainda tentava defender-se. No Jornal do Brasil de

7 de fevereiro de 1971, um informante anônimo sugeria que os críticos da

construção da laje em duas etapas estavam a serviço de “uma luta de grupos

internacionais” que disputavam os royalties pela utilização de seus processos

patenteados de protensão de concreto. “A técnica usada atualmente”, dizia a

fonte não identificada, “é o processo Freyssinet, uma patente francesa da em-

presa Campenon, representada no Brasil pela Stup. A construção da laje num

bloco só levaria ao uso da técnica desenvolvida na Alemanha Ocidental, sob

patente.”

Lobo Carneiro reagiu no mesmo dia, com uma carta ao jornal:“Essa infor-

mação dada ao Jornal do Brasil é totalmente falsa, desonesta e caluniosa, e sua

má-fé ficará evidente, mesmo para leigos, ao constatarem que todas as pontes

citadas como padrões de boa técnica construtiva, em minha carta de 7/7/70

ao Sr. Ministro dos Transportes, foram executadas exatamente pelo processo

francês Freyssinet, com assessoria técnica da empresa Stup. A técnica de exe-

cução da laje superior da ponte em duas etapas [...] nada tem a ver com o

processo Freyssinet, e não seria permitida pelas normas atualmente em vigor

na França. Aliás, nem pela norma internacional, aprovada pelo CEB-FIP em

1970, nem pela norma alemã.”

Mas, para Lobo Carneiro o assunto agora estava encerrado:“Não é do meu

temperamento alimentar polêmicas. Minha carta ao ministro dos Transportes,

de cuja publicação não tive a iniciativa, teve o caráter de contribuição constru-

tiva. Não voltarei a debater o assunto, certo que estou de que as novas empre-

sas, agora encarregadas de construir a ponte, hão de eliminar as técnicas cons-

trutivas criticadas e adotar processos seguros e comprovados que não ponham

em risco a segurança pública.”32

A Ponte Presidente Costa e Silva, nome oficial da obra, foi finalmente in-

augurada em 4 de março de 1974, seis anos depois do início da construção.

Tinha consumido o dobro do tempo e quase cinco vezes mais dinheiro que o

previsto.

A colagem das aduelas com epóxi foi mantida, depois que um ensaio feito
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na Universidade Técnica de Munique mostrou que a resina funcionava bem

quanto à resistência ao esforço cortante.Também o aquecimento das formas,

que visava acelerar a concretagem das aduelas, foi mantido, sem que se cons-

tatasse qualquer problema.33 

Mas aquela que Lobo Carneiro apontara como sua principal crítica foi ou-

vida: a laje da ponte sobre o mar foi concretada numa única etapa.

Numa chuvosa manhã de sábado, 20 de novembro de 1971, um trecho de um

viaduto em construção sobre a Avenida Paulo de Frontin, Zona Norte do Rio

de Janeiro, desabou, matando 29 pessoas, ferindo gravemente 19 e danificando

22 veículos.

Projetada para ligar as zonas Norte e Sul da cidade, a obra de 4 km de ex-

tensão ia ser inaugurada daí a três meses. Partiu-se exatamente no ponto cen-

tral de seu maior vão, de 49 m, lançado sobre o cruzamento das movimentadas

avenidas Paulo de Frontin e Haddock Lobo. Ao cair, o vão principal arrastou

consigo os dois vizinhos, de 36 e 32 m, que caíram esmagando pessoas e veícu-

los numa extensão de 117 m.

O governo do então Estado da Guanabara, contratante da obra, formou

imediatamente uma comissão técnica para apurar as causas do desastre e re-

comendar o destino que se daria à obra: a recuperação do trecho desabado, o

reforço de toda a estrutura ou a demolição completa. Presidida pelo chefe da

Divisão de Estruturas da Secretaria de Obras, João Alves de Morais, a comissão

era formada por cinco técnicos do governo estadual e cinco especialistas de

outras instituições (a Coppe não estava entre elas).

No começo de dezembro, a comissão decidiu encaminhar amostras do mate-

rial retirado do trecho desabado para serem examinadas no Instituto Nacional de

Tecnologia, no Instituto Militar de Engenharia e no Laboratório de Estruturas da

Coppe.

Havia uma suspeita de que o rompimento da estrutura do elevado pudesse

ter sido causado por stress corrosion, um fenômeno de deterioração do aço de

protensão contido na estrutura de concreto que, na época, ainda era pouco

conhecido. Se fosse essa a causa do acidente, talvez tivessem até que demolir o

viaduto inteiro34 – ou, na melhor das hipóteses, reforçá-lo extensivamente.

33. Depoimento de

Benjamin Ernani Diaz em

24/8/2004. Segundo Diaz,

foi proposto que a Coppe

testasse o epóxi na colagem

das aduelas, mas Lobo

Carneiro não aceitou.

O trabalho foi, então,

encomendado ao professor

Herbert Kupfer, da

Universidade Técnica 

de Munique.

34. “Stress-corrosion é

provável”, Jornal do Brasil,

26/11/1971, 1º clichê.

“Material agora vai ser

examinado”. Idem,

8/12/1971.
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No Brasil, o fenômeno da stress corrosion tinha sido descrito pela primeira vez

por Fonseca Costa, o diretor do INT, nos anos 40. Lobo Carneiro acompa-

nhara o trabalho.Agora encomendavam-lhe o exame do aço utilizado na obra.

Assim começou seu envolvimento e o de sua equipe no rumoroso caso do 

Elevado Paulo de Frontin.

Sua participação iria muito além dos testes com o aço – que, por sinal, afas-

taram a hipótese da stress corrosion. Nos meses seguintes, Lobo Carneiro poria

a serviço da investigação do acidente toda a competência técnica acumulada

em seu laboratório e, ao mesmo tempo, usaria os problemas suscitados pela in-

vestigação para alimentar as teses que se iniciavam.

A novidade do método dos elementos finitos foi fartamente empregada na

análise estrutural do Paulo de Frontin.“Minha tese de mestrado saiu do Paulo de

Frontin.Tratava de instrumentação e elementos finitos”, conta Ronaldo Battista.35

O trabalho, defendido em dezembro de 1974, intitulou-se “Estruturas tridimen-

sionais com propriedades mecânicas dos materiais representadas matematica-

mente por séries – Aplicação à análise de pontes” e foi o primeiro inspirado pelo

viaduto caído.

Já no dia 10 de janeiro de 1972, pouco menos de dois meses após o desaba-

mento, a comissão técnica entregou seu relatório ao governador Chagas Freitas.

O laudo de 41 páginas apontava uma abertura de 0,70 x 0,70 m na laje, chama-

da pelos técnicos de “janela de inspeção”, como a causa principal do colapso da

estrutura e colocava em dúvida a solidez do resto da construção.As janelas des-

tinavam-se a permitir a retirada das formas e a observação do concreto no in-

terior da laje.

Segundo a comissão, o projeto estrutural não havia levado em conta a con-

centração de tensões na laje, resultante dos seguintes fatores: a presença de uma

canaleta transversal, aberta provisoriamente para a passagem de cabos; as áreas

relativas aos furos dos próprios cabos; as perdas de protensão devidas aos atri-

tos dos cabos; e o peso próprio das transversinas, as vigas colocadas no sentido

da largura da laje. Embora nenhum desses fatores isoladamente pudesse ter cau-

sado a queda, a abertura de inspeção teria sido o elemento que faltava para fa-

zer o elevado cair.

O engenheiro Sergio Marques de Souza, presidente da construtora res-

ponsável pelo projeto e execução da obra, contestou o resultado. Alegava que

35. Depoimento de
Ronaldo Battista em
7/5/2004.
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a abertura de janelas de inspeção era prática rotineira e que estas nem sequer

precisavam constar das plantas, por serem de caráter provisório. E informava

que ia pedir a opinião de outros técnicos.36

Em abril, Marques de Souza e mais dez engenheiros da construtora e da 5ª

Divisão Fiscalizadora do Departamento de Estradas de Rodagem da Guanabara

foram denunciados ao juiz Antonio Campos Neto, da 21ª Vara Criminal, pelo

promotor Luís Brandão Gatti, como responsáveis pelo desabamento. As penas

previstas na lei eram de um ano e quatro meses a seis anos. O promotor baseara-

se no relatório da comissão. Os advogados dos engenheiros insistiam em que

esse documento “não era conclusivo e não apontava erros no projeto e na exe-

cução”. Enquanto isso, um outro processo, do Departamento de Estradas de

Rodagem, iniciava-se na 3ª Vara da Fazenda Pública, destinado a arbitrar prejuí-

zos; e as famílias das vítimas e as seguradoras aguardavam o resultado do proces-

so criminal para saber a quem acionar para pedir indenização.

A partir daí, multiplicaram-se as perícias e os pareceres, de lado a lado. Um

dos laudos usados pela defesa foi o de um renomado especialista português,

Edgard Cardoso, que fizera ensaios em um modelo reduzido e concluíra que

não se podia responsabilizar a abertura das janelas de inspeção pelo acidente.

O brasileiro Ignacio Benedito Otoni, professor da Escola de Engenharia da

UFRJ, também depôs, afirmando não ter visto nenhum fato que, sozinho,

pudesse ter jogado a obra no chão. Outros engenheiros depunham lembrando

que as normas técnicas em vigor não exigiam providências especiais para a

abertura de janelas de inspeção.

Já os peritos do Instituto de Criminalística, órgão do governo estadual,

chamados, em junho de 1973, a se pronunciar pelo juiz Asclepíades Eudóxio

Rodrigues, da 21ª Vara Criminal, preferiram ficar com as conclusões da Coppe,

que, usando seus computadores e aplicando o método dos elementos finitos,

sustentava as conclusões do laudo inicial da comissão.37 Antes disso, em outubro

de 1972, Jorge de Melo e Sousa, professor da Escola Politécnica da Universi-

dade de São Paulo e também nomeado perito pelo juiz, já encampara as con-

clusões da Coppe.

A essa altura, o governo do Estado da Guanabara decidira reconstruir a

parte danificada do elevado e reforçar a estrutura da parte restante. Lobo

Carneiro participou ativamente da decisão. A obra foi entregue ao consórcio

36. “Mais uma vítima”,

revista Veja, 19/1/1972.

37. “O resultado da quarta

perícia do Elevado”, Jornal

do Brasil, 20/6/1973.
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Cecisa-Europe Études, liderado por técnicos franceses. Antes de qualquer

coisa, era preciso fazer testes de carga em toda a estrutura remanescente, para

definir que tipo de reforço estrutural seria empregado. Já se sabia que seria

construída uma sobrelaje. Faltava definir a sua espessura e o número de cabos

de protensão para o reforço. Os testes foram confiados a Lobo Carneiro.

Dois anos antes, em 1970,Coimbra criara na Coppe um setor para promover,

disciplinar e cobrar pela participação de pesquisadores da instituição em projetos

do interesse de empresas. Era a Coppetec.Assim, por intermédio da Coppetec, o

Programa de Engenharia Civil foi contratado para executar o serviço.

À frente de uma equipe de 10 profissionais – professores, alunos e técnicos

do Programa –, Lobo Carneiro fez os testes nos dias 26 e 27 de fevereiro, 21 e

22 de março e 10 e 11 de abril de 1973.A parafernália reunida para a operação

atraiu vasta cobertura da imprensa. Já o primeiro teste, no trecho do elevado

entre as Ruas Sampaio Viana e Barão de Itapagipe, mobilizou 12 caminhões

carregados de areia, 20 caixas metálicas cheias de água, 72 extensômetros elétri-

cos, oito inclinômetros, sete flexímetros e um termômetro, instalados na estru-

tura para registrar o comportamento do elevado.38

Havia também muito trabalho manual a ser feito. À medida que se aumen-

tava a carga sobre o elevado, apareciam fissuras na laje, que tinham que ser mar-

cadas com caneta hidrográfica vermelha para serem fotografadas. A tarefa era

diligentemente cumprida pelos alunos mais jovens.

Aos repórteres, Lobo Carneiro contava que o grupo tinha feito trabalho

semelhante no monumento ao Duque de Caxias, em Brasília.A arquibancada

onde autoridades se reúnem para assistir aos desfiles do Sete de Setembro ti-

nha apresentado problemas – um estranho efeito de torção – e Lobo Carneiro

fora chamado para ajudar a corrigi-los.

Encerrada a série de testes, e baseado nos dados colhidos pela equipe da

Coppe, o engenheiro francês Guy Fremont, do consórcio Cecisa-Europe

Études, anunciou que o viaduto seria reforçado com a construção de uma so-

brelaje de pelo menos 10 cm de espessura e a instalação de novos cabos de pro-

tensão, além de um reforço nos cabos já existentes. Os testes haviam mostrado

que a estrutura “estava realmente bastante fraca”.As fissuras apareciam quando

se colocava metade da carga a que o elevado teria que resistir em condições

normais de funcionamento.39

38. Jornal do Brasil, edições

de 27 e 28/2/1973, 22 e

23/3/1973 e 12/4/1973.

39. “Francês viaja e admite

que a estrutura do elevado é

fraca”, Jornal do Brasil,

12/4/1973.

E N G E N H A R I A

D A  T R A N S P A R Ê N C I A

190

Vida e Obra de Lobo Carneiro



C A P Í T U L O  1 2  

Em 27 de agosto de 1973, 644 dias após a queda do elevado, o juiz Ascle-

píades Eudóxio Rodrigues, da 21ª Vara Criminal, julgando improcedente a

ação, absolveu os 11 acusados no processo. Na sentença, considerou que “o

projeto não contribuiu para o desabamento” e que, em relação à abertura das

janelas de inspeção, apontadas como fator decisivo para o acidente,“ainda que

isso ficasse provado, o que não ocorreu, seria forçoso declarar a imprevisibili-

dade do evento”.40

O promotor Luís Brandão Gatti apelou ao Tribunal de Alçada. Para contes-

tar os dois principais pontos da sentença de primeira instância, baseava-se prin-

cipalmente no testemunho de Lobo Carneiro, que afirmara no tribunal:“Não

tenho a menor dúvida de que a causa principal do acidente foi a concentração

de tensões provocada pela referida abertura”. E acrescentara, quanto à alegada

imprevisibilidade, ser “bastante conhecida a ocorrência de concentrações de

tensões em torno de aberturas”.41

Em 21 de agosto do ano seguinte, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal

de Alçada condenou o engenheiro Sergio Marques de Souza a um ano, quatro

meses e dez dias de prisão – pena que ele não teria que cumprir, pois foi apli-

cada com efeito suspensivo.42

Concluída a reconstrução do trecho desabado e o reforço do restante, a

equipe da Coppe, com Lobo Carneiro e Yosiaki Nagato à frente, voltou para

fazer novas provas de carga.43 Dado o sinal verde, o elevado foi finalmente 

inaugurado em dezembro de 1974.

Cada nova disputa técnica, cada solução oferecida para os problemas que sur-

giam alimentava e eram alimentada pelas teses produzidas no Programa de

Engenharia Civil. Nos primeiros cinco anos de existência do Programa, de

1968 a 1973, foram defendidas nas três áreas do Programa (Estruturas, Geotec-

nia e Recursos Hídricos) 63 teses de mestrado e uma de doutorado.A área de

Estruturas respondeu por 42 das teses de mestrado e pela única de doutorado.

Esta, por sinal, foi a primeira tese de doutorado defendida na Coppe, em 27 de

fevereiro de 1970. Seu autor, Alcebíades de Vasconcellos Filho, trabalhou no

tema “O método dos elementos finitos: fundamentos teóricos, automatização,

aplicações a problemas de placas e de elasticidade plana”.O orientador foi Syd-

40. “Juiz absolve os

acusados pela queda do

Elevado”, Jornal do Brasil,

28/8/1973.

41. O Jornal, 6/9/1973.

42. Meirelles, Domingos.

“Ninguém paga pela queda

do elevado no Rio”,

O Estado de São Paulo,

15/11/1981.

43. Depoimento de Yosiaki

Nagato em 21/8/1996.
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ney Santos. Lobo Carneiro estava na banca.A concessão do título a Alcebíades

foi festejada como uma vitória do Programa de Engenharia Civil. Havia uma

certa corrida com o Programa de Engenharia Química, o mais antigo da

Coppe, para ver qual seria o primeiro a formar o primeiro doutor da Coppe.

As duas primeiras teses que Lobo Carneiro orientou – ambas de mestrado

– foram defendidas também naquele ano de 1970. Na primeira, apresentada

em março, José Gomes da Silva estudava vigas contínuas de concreto leve es-

trutural. Na segunda, em junho, Carlos Henrique Holck tratava da automati-

zação da determinação de alguns parâmetros para a construção de pontes. No

ano seguinte, das dez teses de mestrado defendidas na área de Estruturas, oito

foram orientadas por Lobo Carneiro. A maioria tratava de temas relacionados

aos elementos finitos.

Em 1972 e 1973, Lobo Carneiro foi o orientador de sete das 24 teses de

mestrado defendidas na área de Estruturas.Ainda em 1973, ele orientou o que

viria a ser a segunda tese de doutorado em Engenharia Civil concedida pela

Coppe. O aluno, Luiz Francisco Rojas Montero, tinha feito o mestrado na

Coppe dois anos antes e agora buscava o título de doutor trabalhando no tema

“Análise sísmica de estruturas”, que defenderia em abril de 1974. Naquele mo-

mento, poucos na Coppe entendiam por que Lobo Carneiro se interessava por

um assunto que envolvia análise dinâmica.Num país sem terremotos havia pou-

cas oportunidades para engenheiros aplicarem conhecimentos de análise di-

nâmica – no máximo, algumas aplicações relacionadas a vibrações de equipa-

mentos em indústrias.

A quem lhe perguntava para que estudar dinâmica, Lobo Carneiro respondia:

– Um dia vamos precisar disso para tirar petróleo do fundo do mar.

As estruturas submetidas à ação das ondas no alto-mar recebem cargas de

diferentes espécies – dinâmicas, aleatórias e irregulares. Sua construção exige

cálculos parecidos com os necessários para erguer estruturas resistentes a 

terremotos.

A firmeza na defesa dos pontos de vista, a produção intelectual e os êxitos do

Programa de Engenharia Civil aumentavam cada vez mais a autoridade moral

de Lobo Carneiro. Ele a exibiu durante a grande crise da Coppe.
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Em meados dos anos 70, ao mesmo tempo que crescia e se afirmava 

como modelo de pós-graduação para outros cursos de engenharia e até de

outras áreas, a Coppe enfrentava também a pior crise de sua história. Por al-

gum tempo, alunos e professores chegaram mesmo a acreditar que a instituição

ia acabar.

Coimbra acostumara-se a administrar a Coppe sem dar muita satisfação às ins-

tâncias burocráticas da UFRJ. Embora formalmente subordinada à Universi-

dade, a Coppe gozava de grande autonomia financeira e era uma espécie de

“prima rica” do campus.A maior parte das verbas que a sustentavam vinham,

de início, do então Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

(BNDE), por intermédio  de um fundo especial chamado Funtec; e, a partir de

1971, da Finep, a agência federal de financiamento de projetos científicos e tec-

nológicos.A criação da Coppetec, em 1970, também ajudava a angariar recur-

sos, provenientes dos projetos de pesquisa que os professores faziam para em-

presas. Era uma situação bem diferente  da do restante da Universidade, depen-

dente das dotações e dos controles do Ministério da Educação.

Quando fundou a Coppe, Coimbra tinha contado com apoios importantes

dentro da UFRJ. Raymundo Moniz de Aragão, diretor do Instituto de Quími-

ca, que depois foi reitor e ministro interino da Educação no governo Castelo

Branco, foi um dos que apoiaram o projeto. Outro foi Athos da Silveira

Ramos, diretor da Escola de Química, e um terceiro foi Afonso Henriques de

Brito, diretor da Escola de Engenharia. Eram as duas escolas que expediam os

diplomas de mestrado e doutorado concedidos pela Coppe.

Mas, no começo dos anos 70, os donos do poder na Universidade tinham

mudado. Em 1973, a reitoria era ocupada por Djacir Menezes, um professor de

Filosofia, sem qualquer ligação especial com Coimbra ou o projeto da Coppe.

Na Escola de Engenharia, o diretor era Aderson Moreira da Rocha, um
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especialista em concreto, como Lobo Carneiro, autor de livros didáticos sobre

o assunto. Na Escola de Química, o diretor era Alcides Caldas. Não era segre-

do para ninguém que, tanto na Escola de Engenharia quanto na Escola de

Química, havia professores influentes que gostariam de ver os cursos de pós-

graduação incorporados às duas escolas.

O modo como Coimbra administrava os recursos deu à Coppe, de um la-

do, grande desembaraço e agilidade para responder às demandas. De outro, fa-

cilitou a ação dos setores das duas Escolas que se ressentiam do crescimento de

seu poder na UFRJ. Não havia uma administração de materiais, as compras 

eram decididas pela direção.1 As verbas eram colocadas num único caixa e a

destinação era decidida pelo próprio Coimbra, com a concordância do Con-

selho de Coordenadores. Com o crescimento do sistema de financiamento à

pesquisa e a ampliação do número de universidades que criavam cursos de pós-

graduação, o BNDE e a Finep começaram a impor restrições à utilização das

verbas. O BNDE decidiu que só iria financiar materiais e equipamentos para

uso direto nas pesquisas, deixando de financiar materiais administrativos. Depois

a Finep decidiu mudar a forma de distribuição do dinheiro: em vez de entregar

os recursos em bloco para a instituição, entregaria-os diretamente ao responsá-

vel de cada curso. Assim, os cheques passaram a chegar na Coppe em nome do

coordenador do programa cujo projeto fora aprovado. Coimbra ignorou as mu-

danças. Continuou a administrar os recursos de forma centralizada.

Os professores não reclamavam.Tinham confiança na honradez do chefe e

sabiam que ele não deixaria faltar recursos para seus projetos. A situação mu-

dou quando os coordenadores dos programas de Engenharia Biomédica, En-

genharia de Sistemas e Engenharia Elétrica se rebelaram contra os procedi-

mentos de gestão adotados por Coimbra. Queriam administrar, eles mesmos, o

dinheiro destinado a seus programas.

Como era comum durante o regime militar, a disputa acabou levada aos

órgãos de segurança que atuavam dentro da Universidade (praticamente todas

as instituições públicas e empresas estatais tinham em seus organogramas Asses-

sorias de Segurança e Informações, instâncias que se reportavam diretamente

ao Serviço Nacional de Informações, o temido SNI). Um dossiê apontando

irregularidades na gestão da Coppe foi levado ao reitor Djacir Menezes e este

mandou abrir um inquérito.

1. Depoimento de Sydney

Santos ao Projeto Memória

da Coppe em 18/9/1995.
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Ao ver que seus dias na direção estavam contados, Coimbra tentou fazer de

Lobo Carneiro seu sucessor. Quando Coimbra viajava, era ele quem o substi-

tuía. Até por ser o mais velho e mais experiente dentre os coordenadores de

programas, Lobo Carneiro seria mesmo o seu sucessor natural.

Coimbra, mais do que ninguém, tinha motivos para confiar em Lobo

Carneiro. Dias antes ele recebera a mais inequívoca prova da lealdade do co-

ordenador do Programa de Engenharia Civil. Os dois conversavam com um

grupo de colegas na passarela do bloco G, quando veio caminhando na di-

reção deles um dos professores que haviam iniciado a campanha de denún-

cias contra Coimbra. Era um homem com fama de violento, xingava o dire-

tor da Coppe pelos corredores e dizia-se que andava armado. Ao vê-lo se

aproximando, Lobo Carneiro, num gesto rápido e instintivo, abraçou Coim-

bra, como que protegendo-o com o próprio corpo.

O homem passou direto e os demais nem se aperceberam do que aconte-

cera. Mas Coimbra guardou na memória aquele breve instante:“Jamais vou es-

quecer esse gesto. Foi uma atitude espontânea, que diz muito da personalidade

da pessoa.”2

Nem por isso Lobo Carneiro deixou de dizer a Coimbra que achava suas

práticas administrativas excessivamente arriscadas. Mais de uma vez criticou o

amigo:“Ele era mais cauteloso do que eu. [...] Mas é que era um projeto, aque-

le da Coppe, que tinha que dar certo. Então eu apostei tudo, todas as fichas.

[...] Eu devia tê-lo ouvido para temperar um pouco”, admite o criador da

Coppe.3

Na reunião em que discutiu sua situação com o reitor Djacir Menezes e

este confirmou que iria afastá-lo, Coimbra anunciou:“Então eu vou deixar no

meu lugar o Lobo Carneiro.”

Um dos presentes, um homem de quem Coimbra só guardou na lem-

brança a figura volumosa e a suspeita de que era ele o assessor de segurança e

informações, cortou: “O professor Lobo Carneiro é inaceitável para esta 

universidade.”4

Com seu passado político, o coordenador do Programa de Engenharia Ci-

vil não seria mesmo palatável para o regime. Mas sua evidente ligação com

Coimbra certamente também pesou na rejeição de seu nome. A essa altura, o

conflito na Coppe tinha chegado à imprensa. O que começara como uma

2. Depoimento de Alberto

Luiz Galvão Coimbra 

em 19/5/2004.

3. Idem, ibidem.

4. Idem, ibidem.
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denúncia interna de meras irregularidades administrativas agora aparecia nos

jornais, devidamente alimentados pelos adversários de Coimbra, como um es-

cândalo envolvendo dinheiro público. A Coppe inteira estava sob suspeita.

O reitor precisava de alguém de sua confiança para apurar as acusações e re-

formular as práticas administrativas da instituição.

Djacir Menezes nomeou Sydney Martins Gomes dos Santos, o catedráti-

co de Resistência dos Materiais da Escola de Engenharia e professor dos pro-

gramas de Engenharia Civil e de Engenharia Mecânica da Coppe.Apesar da

ênfase na dedicação exclusiva, Coimbra abrira exceções e trouxera alguns

docentes que, embora pouco dispostos a cumprir a exigência do tempo in-

tegral, eram simpáticos à causa da pós-graduação. Sydney Santos era um des-

ses.Politicamente, para o reitor, ele tinha a vantagem de ter um pé na Coppe

e outro na Escola de Engenharia.

Sydney assumiu em meio à hostilidade de boa parte dos professores da

Coppe, principalmente os mais jovens. Era visto como o interventor do reitor,

o homem que usurpara o lugar de Coimbra. Interferia nas rotinas, mudava os

procedimentos que o fundador instituíra. Para completar, a Polícia Federal en-

trara no caso e agora havia até um inquérito policial em andamento contra

Coimbra. O clima nos corredores e salas de aula da Coppe era de revolta e me-

do de que a instituição não resistisse a tanta turbulência. Alguns professores

preferiram ir embora – só o Programa de Engenharia Mecânica perdeu sete

doutores entre 1973 e 1975.5 Outros sonhavam com uma retirada em bloco;

apareceu até um projeto meio mirabolante de fundarem uma Coppe alterna-

tiva num terreno em Jacarepaguá. Em meio à confusão, os estudantes resolve-

ram fazer greve por causa do atraso no pagamento das bolsas de estudo.

Em 1976, quando os ânimos já pareciam quase serenados, um grupo de

professores do Programa de Engenharia de Produção foi demitido. Eram

profissionais de uma área batizada de PUR – Planejamento Urbano e Regio-

nal.Ao contrário das demais áreas da Coppe, ocupadas por engenheiros de for-

mação ou profissionais das ciências exatas, no PUR os docentes eram predo-

minantemente profissionais das ciências humanas e sociais – sociólogos,

antropólogos e economistas. Indispuseram-se com o chefe da área por causa de

disputas acadêmicas, que logo ganharam uma feição de conflito ideológico e

tiveram como desfecho a demissão. O episódio não esteve diretamente rela-

5. Depoimento de Luiz

Bevilacqua ao Projeto

Memória da Coppe em

19/10/1995.
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cionado à crise da saída de Coimbra, mas a decisão de Sydney de demitir os

professores fez recrudescer o mal-estar.

As tensões explodiam nas reuniões do Conselho de Coordenadores e do

Conselho Deliberativo, este último formado pelos professores e representantes

de alunos. Um dia, após um atrito com Luiz Pinguelli Rosa, do Programa de

Engenharia Nuclear, que insistia em debater a demissão dos professores do

PUR, Sydney suspendeu as reuniões do Conselho Deliberativo.6

Nos momentos de maior nervosismo e radicalismo, Lobo Carneiro fun-

cionava como um ponto de equilíbrio. Não ficara ressentido por não ter sido

nomeado diretor. Na verdade, não desejara o posto. Entendia que a instituição

devia ser preservada e ajudava a mantê-la funcionando.

Lobo Carneiro parece ter percebido, antes dos colegas mais jovens, que o

novo diretor da Coppe estava, na verdade, protegendo a instituição das investi-

das daqueles que desejavam incorporá-la à Escola de Engenharia e à Escola de

Química.

De fato, Sydney Santos chamara para ser seu vice-diretor o coordenador do

Programa de Engenharia Química, Carlos Augusto Perlingeiro, um dos profes-

sores mais ligados a Coimbra. Manteve fora dos cargos de chefia os três denun-

ciantes de Coimbra e, dois meses após assumir, demitiu o primeiro deles. Em

seguida, os outros dois foram afastados. Quando o diretor da Escola de Quími-

ca enviou-lhe ofício pedindo os programas do curso de Engenharia Química

para serem apreciados pela congregação da Escola – o que, na prática, signifi-

caria subordinar o curso de pós-graduação à Escola –, Sydney o ignorou.7  

Em dezembro de 1973, num texto em que celebrava o 10º aniversário da

Coppe, quando as investigações policiais ainda estavam em curso, ele deixava

claro de que lado estava:“[A Coppe] cresceu dentro da universidade um pouco

só, um pouco isolada, às vezes quase como enjeitada, inoportuna até quando

solicitava espaço. Quando a viram adulta com dotações, convênios e recursos,

[...] os confrontos borbulharam e os mandamentos foram valorizados ao má-

ximo [...]. Mas a grande dívida é com o professor Alberto Luiz Coimbra. Seu

idealizador, criador, condutor, coordenador primeiro e depois diretor, tudo lhe

deu nesses dez anos: trabalho, desvelo, aplicação, esforço e até saúde. [...] Espe-

ramos que as eventuais inortodoxias administrativas falem mais baixo que a sua

obra. De qualquer forma, a UFRJ jamais poderá esquecer tudo que lá fez.”

6. Depoimento de Luiz

Pinguelli ao Projeto

Memória da Coppe em

16/11/1995.

7. Costa,Terezinha.Tradição

e vanguarda: história do 

Programa de Engenharia

Química da Coppe. Rio de

Janeiro, Ed. Papers, 2004.
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Quando o processo contra Coimbra foi finalmente levado à Justiça, o

próprio Sydney era um dos acusados, assim como outros professores e fun-

cionários da UFRJ e da Coppe e até dois ex-reitores. Em 12 de agosto de

1976, o juiz José Gregório Marques, da 4ª Vara Federal, que já rejeitara a

denúncia contra os outros acusados, declarou extinto o processo contra Coim-

bra (a sentença atendeu ao requerimento do procurador da República, José de

Oliveira Barros, segundo o qual o único crime de que Coimbra podia ser acu-

sado – emprego indevido de rendas e verbas públicas, cuja pena era de três

meses de reclusão – prescrevera).

Só muitos anos depois os professores da Coppe reavaliaram a atuação de

Sydney e passaram a lhe dar o crédito devido:“O Sydney salvou a Coppe”, diz

Luiz Bevilacqua.8

Em 1977, quando ia terminar o mandato do professor Sergio Neves, que

substituíra Sydney na direção da Coppe, Paulo Alcântara Gomes apresentou-

se para ocupar o posto, com o apoio do reitor. Era o final do governo Geisel,

estava em curso o projeto de abertura democrática que iria tomar corpo no

governo do general Figueiredo. Vários professores da Coppe colocaram-se

contra a entrada de Paulo Gomes, pois achavam que já era hora de fazer

eleição para escolher o novo diretor.

Lobo Carneiro saiu em defesa do seu “Lobinho”:“Ficou do meu lado e foi

intransigente. Sustentou nas reuniões do Conselho de Coordenadores os

primeiros dois meses do meu mandato”, conta Paulo. Na verdade, Lobo

Carneiro fez mais do que isso. Quando Paulo começou a sonhar com o cargo,

em 1977, ele ainda não tinha terminado a tese de doutorado. E o título de

doutor era condição básica para ele ser aceito. Lobo Carneiro estimulou-o a

completar a tese, chegando ao ponto de conferir contas para ele. “Levei a

Coppe até 82 tranqüilamente com o apoio dele. Depois, quando eu virei sub-

reitor de pós-graduação na gestão de Horácio Macedo, ele também deu apoio

permanente. E depois ainda foi um incansável batalhador para eu ser reitor”,

lembra Paulo Gomes. Ele assumiu a reitoria da UFRJ em 1994.9

Já o próprio Lobo Carneiro nunca obteve formalmente o grau de doutor.

Assim como também não conseguiu sequer o posto de professor titular na

8. Depoimento ao Projeto

Memória da Coppe em

19/10/1995.

9. Depoimento de Paulo

Alcântara Gomes em

2/8/2004.
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Escola de Engenharia. Na Coppe, que desde a fundação até a década de 1980

teve um quadro de carreira próprio, ele sempre foi titular. Quando, nos anos

70, a Coppe se tornou uma unidade da UFRJ e não mais um simples órgão

suplementar, seus professores foram todos definitivamente incorporados aos

quadros da Universidade.Ali Lobo Carneiro manteve-se como adjunto até a

aposentadoria, em 1989.

Os colegas e discípulos que o acompanharam nesses anos dão diferentes

razões para explicar a carreira estagnada. Alguns atribuem a dificuldade ao fa-

to de que ele não poderia ser titular sem o grau de doutor. Para obter o grau,

teria que apresentar tese a uma banca – a qual seria, forçosamente, composta

por seus discípulos. Criar-se-ia uma estranha situação em que alunos exami-

nariam o mestre, assim resumida por Ronaldo Battista: “Ele perguntava:

‘– Quem será a minha banca?’. Uma dificuldade óbvia. Quais seriam os exa-

minadores de Fernando Lobo Carneiro se ele estava acima de todos no Brasil?

[...] Ele achava que a titulação dele era óbvia porque ele tinha funções de ti-

tular, estava acima de todos nós, e, então, seria apenas um reconhecimento da

titularidade dele.”10

Já Paulo Alcântara Gomes explica que a cadeira que Lobo Carneiro

lecionava na Escola de Engenharia era Resistência dos Materiais, cujo titular

desde a década de 1950 era Sydney Santos. Este só se aposentou em 1985.

Lobo Carneiro já estava, então, com 74 anos, idoso demais para apresentar-se

ao concurso. Mesmo as vagas para outras cadeiras só foram abertas na segunda

metade dos anos 80 e ele preferiu estimular os “Lobinhos” a disputá-las.11 

Altivo, Lobo Carneiro nunca demonstrou ressentimento publicamente. Em

1987, aceitou de bom grado o título de doutor honoris causa que lhe foi con-

ferido – e a seu amigo, o engenheiro uruguaio Julio Ricaldoni – pela UFRJ.

A iniciativa fora do reitor Horacio Macedo, companheiro da campanha do

petróleo, e de Paulo Gomes, na época vice-reitor de graduação. Sete anos de-

pois, recebeu a mesma honraria da Universidade Federal da Bahia, iniciativa de

um ex-aluno, João Augusto Lima Rocha.

Seja como for, se a falta do grau de doutor foi um empecilho para que ele

chegasse, do ponto de vista burocrático, ao topo da carreira universitária, na

prática ele prosseguiu em suas atividades acadêmicas acumulando feitos.

Em 1979, promoveu no Rio de Janeiro a 33ª reunião da Rilem, a associação

10. Depoimento de

Ronaldo Battista em

7/5/2004.

11. Depoimento de Paulo

Alcântara Gomes.
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internacional de laboratórios de estudo de materiais à qual estava estreitamente

ligado desde o estágio na França em 1964. Os pesquisadores estrangeiros pre-

sentes apelidaram o encontro de “Rio de Carneiro”. Ele era mesmo a figura

central do evento.

No Programa de Engenharia Civil, as pesquisas com o método dos elemen-

tos finitos, que ele estimulava cada vez mais, cresciam em número e comple-

xidade. Na análise estrutural feita por esse método, a estrutura é subdividida em

pequenos elementos, ligados entre si por nós fictícios, cujo comportamento

conjunto recebe expressão matemática em grandes sistemas de milhares de

equações simultâneas.

Em 1976, o número de teses de mestrado que tinham explicitamente no tí-

tulo a expressão “elementos finitos” já chegava a 16. Tinham sido orientadas

por Lobo Carneiro, Paulo Gomes, Fernando Venâncio Filho, Sergio Fernandes

Villaça e Nelson Favilla Ebecken.Ao mesmo tempo, começavam a ser produzi-

das teses de doutorado sobre o assunto. A primeira foi defendida em 1977 e

tratava da aplicação do método à análise do comportamento reológico estru-

tural. Foi defendida por Andrés Ludovico Halbritter, sob a orientação do

próprio Lobo Carneiro. Da banca faziam parte Sydney Santos, Carlos Hen-

rique Holck e Agustín Juan Ferrante. Este tinha acabado de chegar à Coppe e

iria desempenhar papel fundamental na arrancada do Programa de Engenharia

Civil nos anos seguintes.

Ferrante era um professor argentino de origem italiana que tinha feito o

doutorado no Massachusets Institute of Technology (MIT), nos Estados Uni-

dos. Foi ali que nasceu a idéia de criação, na área de informática, de “lingua-

gens orientadas ao problema”, isto é, acopladas a um sistema computacional

desenvolvido para uma determinada área de atividade e preparado para facili-

tar a utilização por parte dos usuários. Primeiro surgiram as linguagens Cobo

e Stress e, em seguida, a Ices Strudl, especializada para análise e projetos de es-

truturas. Em meados dos anos 70, Lobo Carneiro descobriu Ferrante na Uni-

versidade Federal do Rio Grande do Sul, onde desde 1973 ele trabalhava no

desenvolvimento de um sistema específico para análise estrutural, o Lorane.

Convidou-o a se transferir para a Coppe.

Tinha chegado a hora de arrastar o Programa de Engenharia Civil para 

o mar.
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Em 1976, ao voltar de uma viagem à França e à Inglaterra, onde participara

de um seminário internacional e visitara plataformas de petróleo no Mar do

Norte, Lobo Carneiro convocou Carlos Henrique Holck, Agustín Ferrante,

Paulo Alcântara Gomes e Yosiaki Nagato. Queria discutir sua idéia de enca-

minhar a área de Estruturas, até então voltada para o concreto, para os proble-

mas da análise de plataformas marítimas de petróleo. Ele previa que a explo-

ração de petróleo no mar seria um dos pilares da política energética brasileira

nos anos seguintes e queria que a Coppe participasse do esforço tecnológico

que isso demandaria.

O governo brasileiro estava na ocasião construindo a usina nuclear de An-

gra 1, preparava o canteiro de obras de Angra 2 e assinara um acordo com a

Alemanha, pelo qual seriam construídas outras sete usinas e todas as demais

instalações do ciclo nuclear – da mineração de urânio ao reprocessamento do

combustível. O Programa de Engenharia Civil produzia então várias teses

voltadas para aplicações na indústria nuclear.A política do governo militar para

o setor era muito criticada, mas não dava sinais de arrefecimento. De modo

que, de início, nem todos os membros da equipe achavam sensato mudar a ên-

fase das pesquisas. Seguiu-se então uma discussão.

Lobo Carneiro introduziu na conversa o aspecto ecológico: era contra as

usinas nucleares, dizia ele, por causa do potencial de dano ambiental de um aci-

dente com vazamento de material radioativo. Alguém argumentou que o

rompimento de uma plataforma, com o derramamento de milhões de litros de

óleo no mar, acabaria com a fauna e a flora do oceano, causando um desastre

ambiental da mesma ordem do que seria provocado pelo acidente nuclear.1

(Na ocasião, todos falavam em tese, pois ainda não havia acontecido nenhum

acidente de grandes proporções, envolvendo petróleo ou vazamentos radioa-

tivos. Estes só ocorreriam anos depois: a usina nuclear de Three Mile Island,

nos Estados Unidos, em 1979; a usina nuclear de Chernobil, na Ucrânia, em

1986; o vazamento de petróleo do  navio Exxon Valdez, no mar do Alasca, em

1. Depoimento de Paulo 

Alcântara Gomes em

2/8/2004.
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1989; e o afundamento da plataforma P-36, na bacia de Campos, em 2000).

Lobo Carneiro brandiu outro argumento: as ciências e a tecnologia nu-

cleares não eram de domínio dos brasileiros. A tecnologia de construção de

plataformas seria basicamente uma tecnologia de projeto estrutural, na qual os

engenheiros brasileiros tinham experiência.2

Sua opinião prevaleceu.

A Petrobras começara a investigar a plataforma submarina em meados dos

anos 60, quando ficou claro que as descobertas iniciais de petróleo em terra,

nos campos do Recôncavo Baiano e em Sergipe, não iriam se repetir em ou-

tras regiões. Como resultado, mapeou algumas estruturas interessantes no mar

de Sergipe,Alagoas e Espírito Santo.Animada, a empresa decidiu investir de fa-

to na exploração offshore.

Assim, em 1967, encomendou no exterior o projeto da primeira platafor-

ma de exploração marítima brasileira, a Petrobras 1, e contratou a construção

a um estaleiro carioca. Naquela época, não se esperavam águas profundas.

A perspectiva era trabalhar com não mais do que 20 ou 30 m de lâmina d’água

e perfurar poços de cerca de 2.000 m de profundidade.A P-1 foi projetada para

operar em até 30 m de lâmina d'água e recebeu uma sonda capaz de perfurar

até 3.000 m.3

Ao mesmo tempo, a Petrobras trouxe plataformas arrendadas do exterior.

Uma delas, a Vinegaroon, da empresa americana Zapata, descobriu, em setem-

bro de 1968, o primeiro campo marítimo do país – o de Guaricema, em frente

à praia de Atalaia, na capital sergipana.No mesmo ano foi perfurado o primeiro

poço submarino da bacia de Campos, no Estado do Rio de Janeiro.

Entre 1970 e 1972 foram encontrados em Sergipe os campos de Caioba e

Camorim e a Petrobras decidiu instalar ali algumas plataformas fixas de pro-

dução para canalizar o óleo para o terminal de Atalaia. Uma delas foi compra-

da pronta no exterior; as demais foram construídas no Brasil. Mas o projeto de

engenharia continuava a ser estrangeiro, como havia sido o da Petrobras 1.

Mas o volume de óleo nas novas áreas descobertas estava aquém do espera-

do.Além disso, as pesquisas geológicas esbarravam em limites tecnológicos. Em

conseqüência, os investimentos em exploração e produção começaram a cair.Ao

2. Idem, ibidem.

3. Depoimento de Sergio

Cacace Mueller em

11/8/2004.
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mesmo tempo, estimulado pelo crescimento econômico acelerado, o consumo

decolava e as importações também.A participação do óleo nacional no abaste-

cimento do país, que em 1967 era de 41% do total, caiu para 21% em 1973.4

Naquele ano, o chamado “milagre econômico” – a fase de euforia da

economia brasileira, em que as taxas médias de crescimento do PIB giravam

em torno de 10% ao ano – viu-se ameaçado pela guerra no Oriente Médio.

Em outubro, Egito e Síria invadiram Israel e foram rechaçados.A Organização

dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) retaliou, elevando os preços a

patamares sem precedentes. Entre outubro e dezembro, o preço do barril de

óleo subiu de US$ 2,50 para US$ 11,65. A partir dali, seria uma escalada.

O Brasil, que importava 80% de suas necessidades de petróleo, suava para pa-

gar a conta: US$ 700 milhões em 1973, US$ 2,8 bilhões no ano seguinte.

Em 1974, quando o general Ernesto Geisel, ex-presidente da Petrobras,

assumiu a Presidência da República, recusou-se a estabelecer mecanismos re-

cessivos para a economia e assim reduzir o consumo de derivados de petróleo.

O governo apostava em diversificar as exportações, complementar o processo

de substituição de importações e desenvolver fontes alternativas de energia

para reequilibrar a balança comercial. Montou o Programa Nuclear Brasileiro,

baseado no acordo de cooperação com a Alemanha; criou o Programa Na-

cional do Álcool (Proálcool) e o Programa Nacional do Carvão (Pronac).

Quanto à Petrobras, teve ampliados seus investimentos e a pressão para que

tratasse de encontrar petróleo.

Em novembro de 1974, a empresa descobriu o primeiro campo da bacia de

Campos, batizado de Garoupa. Confirmava-se, assim, o potencial daquela

região da plataforma submarina. Mas, ao mesmo tempo, ficava claro que, sem

o desenvolvimento de novas tecnologias, não seria possível extrair o petróleo

do fundo do mar de Campos. As jazidas ficavam a dezenas de quilômetros do

litoral e em águas bem mais profundas que aquelas descobertas em Sergipe na

década anterior. Em 1975, a Petrobras comemorou a descoberta do campo de

Pargo e do extenso campo de Namorado. Mas havia um porém: ambos ficavam

a mais de 100 m de lâmina d’água.Também em 1975, em águas ainda mais pro-

fundas, foi encontrado o campo de Badejo. A cada ano, novos campos conti-

nuavam a ser identificados: Enchova, em 1976; Bonito e Pampo, em 1977.

Sempre em profundidades cada vez maiores. Em fins da década de 1970, a

4. Moura, Mariluce (coord.).

Petrobras 50 anos: uma 

construção da inteligência

brasileira. Rio de Janeiro:

Petrobras, 2003.
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maior parte das reservas provadas brasileiras estava na plataforma continental.

O desafio era tirá-las de lá.

A tecnologia para a exploração e produção de petróleo no mar estava nas

mãos das empresas que operavam no Mar do Norte e no Golfo do México.

As profundidades em que trabalhavam eram menores e as condições do mar

diferentes das encontradas na bacia de Campos. Mas o país tinha pressa. Por

volta de 1977, crescia a urgência de resolver o problema dos gastos com as im-

portações de petróleo. A Petrobras deu início, então, a um programa de cons-

trução de plataformas. Os projetos estruturais eram encomendados no exte-

rior; a construção era feita no Brasil, se possível.

Foi assim que o Programa de Engenharia Civil da Coppe prestou seu

primeiro serviço para a Petrobras na área de offshore. A empresa encomendou

ao Estaleiro Verolme, em Angra dos Reis, a Petrobras 5, uma plataforma auto-

elevatória de perfuração. Esse tipo de plataforma é sustentado por três pernas,

que deslizam para cima e para baixo. Quando empurradas para baixo, o con-

vés fica acima do nível do mar. A experiência pregressa de Lobo Carneiro e

sua equipe na realização de provas de carga de pontes e elevados garantiu que

o Departamento de Exploração e Produção da Petrobras lhes confiasse a pro-

va de carga da P-5.

Era o primeiro projeto experimental executado pelo Programa na área off-

shore. A Coppe comemorou colocando a foto da P-5 na capa de seu catálogo

de 1979. Depois, ainda seriam feitas as provas de carga de outras três platafor-

mas auto-elevatórias. O serviço consistia em suspender 300 toneladas no local

onde fica a torre de perfuração da plataforma, o chamado cantilever. Exten-

sômetros elétricos de resistência e clinômetros foram colocados na estrutura

para medir deformações durante o levantamento da carga.Também foi avalia-

do o maior período natural de vibração das plataformas no mar.5

Na mesma época, o Programa de Engenharia Oceânica da Coppe ofere-

ceu-se para instalar ondômetros e acelerômetros, que mediriam simultanea-

mente o movimento do mar e as vibrações da plataforma. As medições feitas

em plataformas instaladas nos campos de Garoupa e Namorado mostraram a

capacitação da Coppe em processamento de sinais.Três computadores, equipa-

dos com programas  de análise dos registros feitos pelos ondômetros e ace-

lerômetros, forneciam os gráficos que permitiam interpretar os dados relativos

5. Adeodato, Sergio.

“O cálculo das ondas”,

revista Ciência Hoje., v. 4,

nº 19, jul./ago. de 1985.
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à integridade da plataforma quando submetida à ação dos diversos tipos de on-

das. O instrumental matemático utilizado, a análise de Fourier, permitia de-

compor o estado de mar – isto é, toda a complexa teia de movimentos do

oceano num determinado momento – numa série de ondas regulares cuja so-

ma reproduz a movimentação das águas.6

Ainda naquele ano de 1977, enquanto a Coppe ia exibindo essas capaci-

dades, a Petrobras promovia uma reestruturação de seu Departamento de Ex-

ploração e Produção, para que este desse mais ênfase aos projetos offshore.

O geólogo Carlos Walter Marinho Campos, que tivera papel decisivo nas

primeiras descobertas de óleo na bacia de Campos, assumiu a chefia do Depar-

tamento e trouxe para chefiar a Divisão de Engenharia o engenheiro Sergio

Cacace Mueller. Este logo se tornaria o principal interlocutor de Lobo

Carneiro na Petrobras.

Mueller era um veterano das primeiras investigações offshore da Petrobras.

Acompanhara a construção da P-1 e estivera embarcado nela por muito tempo

quando foi levada para operar em Alagoas e Sergipe; depois, nos Estados

Unidos, até ajudara a fazer especificações técnicas de equipamentos de per-

furação para os projetistas americanos de uma plataforma e um navio que a

Petrobras encomendara em 1972 (essas encomendas foram motivadas pelo ma-

peamento das primeiras estruturas geológicas promissoras da bacia de Campos).

Quando assumiu a Divisão de Engenharia, Mueller já encontrou em anda-

mento as primeiras conversas entre a Petrobras e a Coppe, visando à celebração

de um convênio de cooperação.A Petrobras entendia que já tinha acumulado

alguma experiência de construção e operação de plataformas, mas sabia pouco

de projeto estrutural. Agustín Ferrante circulava na Divisão de Engenharia

mostrando o que a Coppe fizera até então, as teses envolvendo a aplicação do

método de elementos finitos e sua própria experiência pessoal com o sistema

computacional Lorane. O objetivo era convencer a Petrobras de que a Coppe

era capaz de desenvolver os sistemas computacionais específicos para a análise

de estruturas offshore, que permitiriam à empresa estatal projetar suas próprias

plataformas.

Para que se projete uma estrutura, é preciso antes conhecer os esforços a

que ela será submetida. Esse conhecimento é dado pela análise estrutural.

Uma estrutura estática, como um arcabouço de edifício, que não é sujeita a 6. Idem, ibidem.
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grandes e diferentes ações, tem um comportamento mais fácil de analisar.

O que rege essa análise são as leis da estática. Mas, numa estrutura sujeita a vi-

brações, como as plataformas submetidas à ação das ondas, das correntes ma-

rinhas e dos ventos, entram também as leis da dinâmica.A análise estrutural se

complica. Para estabelecer onde as tensões se concentram sobre a estrutura e

projetá-la de acordo com esse conhecimento, é necessário solucionar sistemas

com 15 mil equações ou até mais. Daí a necessidade de usar ferramentas mais

sofisticadas, como os sistemas computacionais.

Era o desenvolvimento desses sistemas computacionais que a Coppe espe-

rava fazer para a Petrobras quando Mueller chegou à Divisão de Engenharia.

Para isso, seria preciso estabelecer uma cooperação planejada e duradoura.

A minuta do convênio de cooperação foi inicialmente discutida por

Mueller e Ferrante e levada às respectivas diretorias. O contrato foi finalmente

assinado em 1979, numa cerimônia na reitoria da UFRJ. Lobo Carneiro esta-

va lá, mas ele e Mueller só foram apresentados depois, quando começaram de

fato a trabalhar nos termos previstos pelo convênio. Estabeleceram a partir daí

uma interlocução constante e tranqüila e um relacionamento amigável, que

durou até bem depois de Mueller se aposentar e deixar a Petrobras, em 1985.

A assinatura do convênio coincidiu com a eclosão, em setembro de 1979,

da Guerra Irã-Iraque. O recrudescimento das tensões no Oriente Médio re-

sultou em nova escalada dos preços do petróleo, no que ficou conhecido co-

mo o segundo choque do petróleo.Agora, a Petrobras tinha ainda mais pressa

em aumentar a produção nacional.

O escopo da cooperação entre a Coppe e a Petrobras era duplo: desenvolver

tecnologia e formar, por meio de cursos de mestrado e doutorado, os enge-

nheiros da empresa que iriam projetar as futuras plataformas. O convênio

começou modesto, as verbas alocadas no primeiro ano não foram muito ani-

madoras. Como seria de se esperar, havia quem achasse ser mais barato e seguro

para a Petrobras continuar importando a tecnologia de projeto. Mas em 1981 o

convênio foi renovado e ampliado. No ano seguinte, Lobo Carneiro até deixou

de ser o coordenador do Programa de Engenharia Civil, cargo que ocupava

desde 1968, para se dedicar integralmente à administração do convênio.

Sergio Mueller atribui à tenacidade de Lobo Carneiro a ampliação da co-

operação com a estatal. Ronaldo Battista, do Laboratório de Estruturas, crê que
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o infortúnio das empresas americanas que haviam projetado uma torre de

processamento para o campo de Garoupa também ajudou. Em setembro de

1980, a torre se rompeu e afundou. O acidente, de grande repercussão na im-

prensa, deixou em polvorosa a Petrobras e o Ministério das Minas e Energia,

porque interrompeu a produção de preciosos 39 mil barris diários.7

Aconteceu que, pressionada pela necessidade de colocar as jazidas de Cam-

pos em produção o mais depressa possível, a Petrobras havia recorrido a uma

tecnologia importada, ainda não completamente provada. Eram os sistemas

provisórios, ou sistemas de produção antecipada. Consistiam em utilizar para

produção os poços descobridores e as próprias plataformas de exploração.

Os poços eram conectados por linhas de fluxo a grandes válvulas, que transfe-

riam o petróleo para as plataformas, nas quais era colocada a torre de proces-

samento, uma estrutura com equipamentos para separação do óleo, da água e

do gás. O petróleo processado era armazenado diretamente em navios-tanque

ou escoado por um sistema de monobóias. Depois de uma série de atrasos, o

primeiro sistema antecipado de produção tinha começado a funcionar em

agosto de 1977, no campo de Enchova.

Na manhã do dia 7 de setembro de 1980, a torre de processamento que re-

cebia o óleo retirado de sete poços do campo de Garoupa, a 80 km da costa

de Macaé e numa profundidade de 120 m, partiu-se e afundou.

Tinha sido concebida e executada pelas empresas norte-americanas Lock-

heed, a mesma dos aviões e foguetes especiais, e Chicago Bridges and Iron.8

Um grupo coordenado por Lobo Carneiro e Agustín Ferrante trabalhou na

investigação das causas e concluiu que o projeto não levara suficientemente em

conta a ação continuada de pequenas ondas. “Os americanos quase nos mor-

diam em cima da mesa”, lembra Ronaldo Battista.9 Com o laudo da Coppe, a

Petrobras conseguiu ser indenizada em 35 milhões de dólares.10

Nem sempre a resistência última de uma estrutura é vencida de uma só vez

por uma única ação de grande intensidade.Ações menores, repetidas milhares

ou milhões de vezes, provocam a acumulação de danos em certos pontos críti-

cos, onde são máximas as tensões. Essas concentrações de tensões em geral se

localizam nas juntas soldadas e em bordas de furos ou outras aberturas. É a

chamada “fadiga”, que pode levar a estrutura a se romper.

Um exemplo de ação de grande intensidade que sozinha pode romper

7. “Somando erros:

US$ 112 milhões, o preço

do novo desastre”, revista

Veja, 17/9/1980.

8. Depoimento de Ronaldo

Battista em 7/5/2004.

9. Idem, ibidem.

10. Adeodato, Sergio,

op. cit.
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uma plataforma é a chamada “onda centenária”, cuja probabilidade de ocor-

rência é de uma vez a cada 100 anos. Por isso, as plataformas são projetadas

para resistir, com razoável margem de segurança, a esse evento. No Mar do

Norte, a onda centenária tem altura total de 30 m (15 m acima do nível do

mar e 15 m abaixo). No Brasil, a altura total é a metade e o período – o tem-

po que decorre entre a crista de uma onda e a crista da onda seguinte – é de

12 segundos. Ao analisar a torre de processamento do sistema de produção

antecipada de Garoupa, a Coppe constatou que o projeto estava perfeita-

mente adequado para a tensão que seria gerada pela onda centenária. Mas

descobriu que a ação de pequenas ondas, com alturas totais de 1 a 2,5 m e

períodos de três a cinco segundos, apesar de originar tensões cinco vezes

menores que a da onda centenária, seria capaz de romper a torre após 3 mi-

lhões de ciclos (medida da freqüência da onda). Como no local onde estava

instalada a torre essas pequenas ondas ocorrem 1 milhão de vezes por ano, foi

possível calcular que a vida útil daquela estrutura seria de apenas três a qua-

tro anos.Aplicando preventivamente a mesma análise a uma segunda torre do

sistema provisório de Campos, a equipe da Coppe concluiu que nesta, a vi-

da útil seria de seis ou sete anos, e pela mesma razão. Baseada nessa infor-

mação, a Petrobras desativou a segunda estrutura antes do previsto, evitando

novo acidente.11

Apesar de já estar bastante adiantada nas técnicas computacionais quando

da assinatura do convênio com a Petrobras, a Coppe também recorreu às ex-

perimentações em modelos reduzidos – um dos instrumentos preferidos de

Lobo Carneiro. Em 1985, Ney Roitman, que depois se tornou professor da

Coppe, apresentou tese de doutorado analisando o comportamento dinâmico

de uma plataforma offshore a partir de um modelo de 1,5 m de altura. Depois,

orientou duas teses de mestrado também aplicando modelos reduzidos ao es-

tudo de estruturas offshore.

O primeiro sistema computacional desenvolvido dentro do convênio com

a Petrobras foi o Adep, composto de nove subsistemas que cobrem os vários

aspectos da análise e projeto das estruturas offshore. O subsistema Endes per-

mite definir e gerar automaticamente os dados das estruturas; o subsistema

11. Carneiro, Fernando

Lobo.“Resistência última e

fadiga do material”, revista

Ciência Hoje, v. 4, nº 19,

jul./ago. de 1985.
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Adam fornece o tratamento de dados oceanográficos e a avaliação das ações

ambientais; com o Anpe faz-se a análise estática linear e não-linear, o estudo

da interação solo-estrutura e a aplicação de códigos e projetos; o Dinat faz a

análise dinâmica no domínio do tempo; o Dinaf faz o mesmo no domínio

da freqüência; o Dinal permite estudar a resposta dinâmica de vibrações

aleatórias; com o Fades avalia-se a fadiga; o Grafic fornece os instrumentos

para desenhar a estrutura no computador; e, finalmente, o Ancab permite

analisar as partes da estrutura que são fixadas por cabo.

O segundo sistema computacional, o Inpla, formado por sete subsistemas,

foi desenvolvido para o processo de transporte e instalação das plataformas no

local de operação. Para o desenvolvimento desse sistema computacional foi

fundamental a participação de pesquisadores do Programa de Engenharia

Oceânica da Coppe. Mesmo a instalação de plataformas fixas precisa de uma

boa análise dinâmica.A plataforma é projetada para ficar na vertical. Mas, du-

rante o transporte, ela balança sobre a balsa. Além disso, chegando ao local de

instalação, é preciso inclinar a balsa para fazer a plataforma deslizar livremente

para a água. Daí a necessidade de contribuição da engenharia naval para a cria-

ção dos sistemas computacionais que tratam desses problemas.12

As primeiras plataformas projetadas e instaladas pelos engenheiros da

Petrobras com os sistemas desenvolvidos pela Coppe foram construídas e

inauguradas ainda na primeira metade da década de 1980. Em 1985 já havia

em operação 33 plataformas fixas projetadas com base no trabalho da Coppe.

Estavam instaladas em águas de 10 a 48 m de profundidade, no Nordeste, no

Sul da Bahia e no Espírito Santo. E, no mesmo ano, estava em andamento o

projeto das sete primeiras plataformas inteiramente nacionais da bacia de

Campos. Iam operar a centenas de metros de profundidade, e a Petrobras cal-

culava em 4 milhõesde dólares a economia com a importação da tecnologia

do projeto estrutural. A empresa produzia, então, 500 mil barris de petróleo

por dia e já ousava sonhar com a auto-suficiência. Naquele momento, 50

professores, pesquisadores e técnicos da Coppe envolviam-se nas atividades

do convênio com a Petrobras.13

Três anos antes, em 1982, o êxito dos esforços para desenvolver a tecnolo-

gia nacional de projeto já era tão evidente que a Petrobras fizera uma nova re-

formulação em seu organograma: transferiu Mueller e a maior parte de sua

12. Depoimento de 

Sergio Cacace Mueller 

em 11/8/2004.

13. Adeodato, Sergio,

op. cit.
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equipe para o Cenpes, o Centro de Pesquisas da empresa, vizinho da Coppe na

Ilha do Fundão.Ali eles criaram a Divisão de Projetos de Explotação (Diprex),

dedicada exclusivamente a fazer os projetos de engenharia e desenvolvimento

das plataformas offshore.

A mudança para o Cenpes facilitou a cooperação com a Coppe. Num cer-

to momento, quase 20 profissionais da Coppe, entre professores e alunos, tra-

balhavam dentro do Cenpes.Ao mesmo tempo, engenheiros da Petrobras pas-

savam o dia nas salas de aula e nos laboratórios da Coppe, trabalhando em seus

projetos de pós-graduação.

Uma condição do acordo de cooperação, cumprida à risca, era que os temas

das teses seriam, sempre, de interesse da Diprex. Não havia tempo nem espaço

para desvio de rumo e, muito menos, para divagações. Quando, diante de um

problema, alguém da Coppe pedia tempo e Mueller achava que havia risco de

a coisa virar elucubração, ele pressionava:“Contratei vocês porque já estudaram

e pesquisaram. Resolvam o problema, senão vou chamar um gringo”.14

Também controlava seu próprio pessoal: “Vocês vão fazer pós-graduação,

mas suas teses serão orientadas para coisas de aplicação direta”, avisava.

Lobo Carneiro também tinha uma visão pragmática e objetiva.

“Nossos objetivos eram tão coincidentes que nem precisávamos discutir”,

lembra Mueller.15

À medida que prosseguia a exploração da bacia de Campos, a Petrobras ia des-

cobrindo novas reservas de petróleo em águas cada vez mais profundas. Em

fevereiro de 1985, foi descoberto o campo gigante de Marlim.A exploração e

a produção avançavam tanto que, em 1986, a empresa produzia em poços per-

furados a 400 m de profundidade, um recorde mundial, e procurava óleo em

lâminas d’água de mais de 1.200 m.

Quanto mais a Petrobras avançava para as profundezas do oceano, mais de-

safios tecnológicos surgiam. Plataformas flutuantes e navios-plataforma tiveram

que ser desenvolvidos para substituir as plataformas que se ancoravam no fun-

do do mar. Sistemas automatizados para instalação, diagnóstico de danos e

reparo de estruturas tiveram que ser inventados. As áreas de pesquisa em coo-

peração com a Coppe iam se ampliando: às duas iniciais – Sistemas Computa-

14. Depoimento de Nelson

Favilla Ebecken em

11/5/2004.

15. Depoimento de Sergio

Cacace Mueller em

11/8/2004.
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cionais e Experimentação Estrutural – vieram juntar-se Geotecnia e Au-

tomação. Em 1987 foi lançado ao mar o primeiro robô concebido e fabricado

no Brasil para inspeção submarina em profundidades de até 1.000 m e foi con-

cluído o projeto de sistemas de ancoragem para plataformas flutuantes para 

operações em lâminas d’água de 1.500 m.

Animada com o sucesso da cooperação pioneira do Cenpes com a Coppe,

a Petrobras lançou, ainda em 1986, o Procap – Programa de Capacitação

Tecnológica para Produção em Águas Profundas, reunindo numa rede de

pesquisa as maiores universidades do país, instituições internacionais, empresas

de engenharia e indústrias.16

Quanto ao convênio com a Coppe, durou até 1990. Depois disso, os profis-

sionais da Coppe continuaram a cooperar com a Petrobras em projetos especí-

ficos, baseados em contratos individuais.

No ano seguinte ao encerramento do convênio, a Petrobras comemorou o

recorde mundial de produção em águas profundas, no campo de Marlim (781

m); e foi eleita empresa líder em tecnologia para exploração e produção em

águas profundas pela OTC (Offshore Technology Conference) – principal

fórum internacional da tecnologia offshore. No ano seguinte, a empresa

brasileira voltou a conquistar o prêmio da OTC.

Desde o início da cooperação, em 1977, os sistemas computacionais desen-

volvidos pela Coppe para a Petrobras foram usados para análise e/ou projeto

de 64 plataformas, instaladas na bacia de Campos, no Nordeste, no Sul da

Bahia, no Espírito Santo e em Angola. No mesmo período foram produzidas

56 teses de doutorado, 208 de mestrado e 250 artigos científicos.

Boa parte dessa produção acadêmica foi discutida nos simpósios interna-

cionais de engenharia offshore que Lobo Carneiro idealizou e organizou, de

1977 a 1990, com o patrocínio da Petrobras. Sob o título Congresso Brasil Off-

shore, os encontros bienais reuniam a nata da pesquisa científica e tecnológica

em engenharia de petróleo na Plataforma Continental.Ao fim de cada encon-

tro, Lobo Carneiro coordenava a publicação, em Londres, de um volume em in-

glês com todo o conteúdo do evento, os Proceedings of the International Conference

on Offshore Structures Engeneering Held at Coppe. Nesses livros está, pois, registra-

da a história da tecnologia offshore no Brasil e de como os brasileiros assumiram

a liderança mundial nessa área.

16. Moura, Mariluce 

(coord.). Petrobras 50 anos:

uma construção da inteligência

brasileira. Rio de Janeiro:

Petrobras, 2003.
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Na coleção encontram-se oito artigos do próprio Lobo Carneiro. No pri-

meiro, de setembro de 1977, ele recorre a sua longa experiência na redação de

normas de projeto e construção: compara as normas para projeto e análise de

plataformas fixas recomendadas por quatro instituições internacionais e apro-

veita para avançar sugestões baseadas na experiência brasileira.17

O artigo seguinte, do simpósio de outubro de 1979, volta ao tema das nor-

mas. Co-assinado com Sergio H. Sphaier, do Programa de Engenharia Oceâ-

nica, comenta os códigos internacionais para a definição de fatores de carga e

de segurança nas plataformas e oferece sugestões.18

Dois anos depois, em setembro de 1981, a contribuição de Lobo Carneiro

era uma discussão de aspectos da análise dimensional aplicada à teoria e à cons-

trução de modelos reduzidos de plataformas offshore.19

Em setembro de 1983, ele apresentou três trabalhos.O primeiro era co-assi-

nado com Tiago A. Piedras Lopes, Rogério R.Tacques e Antonio Carlos R.

Troyman, do Programa de Engenharia Oceânica. Mostrando que a instrumen-

tação de plataformas tornava-se uma ferramenta importante para detectar fa-

lhas e melhorar os projetos estruturais, o trabalho apresentava resultados de

medições feitas desde 1978 e concluía pela eficiência dos procedimentos ado-

tados para a aquisição de dados e o processamento de sinais.20

Na segunda participação no simpósio de 1983, Lobo Carneiro apresentou

uma descrição dos principais resultados obtidos até então no âmbito do con-

vênio de cooperação com a Petrobras.21 E na terceira, novamente assinada em

co-autoria (com Ney Roitman e Ronaldo Battista), discutiu o uso de modelo

reduzido de plataforma fixa para a investigação da interação entre a estrutura e

a água do mar.22

Em 1985, ele voltou a fazer uma avaliação da cooperação técnica com a

Petrobras, que já contava oito anos. Na ocasião, a Coppe desenvolvia mais dois

sistemas computacionais para a empresa – o Procat, para análise de proteção

catódica, e o PGM, para geração de mapas geológicos.Além disso, continuava

a trabalhar na instrumentação de plataformas, e a fazer provas de cargas e en-

saios em modelos reduzidos. E começava a levantar temas para serem desen-

volvidos nas áreas de Geotecnia e Automação. Os pesquisadores da área de 

Geotecnia do Programa de Engenharia Civil iniciavam, na ocasião, o estudo

das areias calcárias da costa brasileira, em busca de um melhor entendimento

17. “Codes for offshore

structures. Design criteria

and safety requirements”.

In: Proceedings of the

International Conference for

Offshore Structures Engineering

held at Coppe, Sep. 1977.

Londres: Pentech Press, 1979.

18. “Comments on codes

for design and construction

of fixed steel and concrete

offshore structures”. In:

Proceedings of the International

Symposium on Offshore

Structures Engineering held at

Coppe, Oct. 1979. Londres:

Pentech Press, 1981.

19. “Some aspects of the

dimensional analysis applied

to the theory and the

experimentation of offshore

platforms”. In: Proceedings of

the 3rd Symposium on Offshore

Structures Engineering held at

Coppe, Sep. 1981. Londres:

Pentech Press, 1983.

20. “Platform

instrumentation:Techniques

and applications.” In:

Proceedings of the 4th

International Symposium on

Offshore Structures Engineering

held at Coppe, Sep. 1983.

Londres: Pentech Press, 1985.

21. “The cooperation of the

Federal University of Rio

de Janeiro with Petrobras in

the analysis and observed

behaviour of offshore

structures.” In: Proceedings of

the 4th International

Symposium on Offshore

Structures Engineering held at

Coppe, Sep. 1983. Londres:

Pentech Press, 1985.
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do comportamento do solo submarino durante a perfuração e a cravação 

de estacas.23

O simpósio de agosto de 1987 foi o último que Lobo Carneiro organizou.

Na despedida, ele causou impacto. Sua intervenção abandonava o petróleo para

tratar de um tema inteiramente novo naquele evento: a conversão de energia

térmica do oceano.24 Em mais uma demonstração de liberdade intelectual, ele

usava o fórum financiado pela Petrobras para lembrar os efeitos poluentes da

queima de petróleo e outros combustíveis fósseis e propor o emprego da ca-

pacitação acumulada na engenharia offshore para produzir uma energia alter-

nativa. Ciente das pesquisas que confirmavam a intensidade do efeito estufa e

a gravidade de seus efeitos sobre o clima do planeta, Lobo Carneiro já não

achava o petróleo tão ambientalmente seguro quanto pregara anos antes nas

discussões com os colegas do Programa de Engenharia Civil.

Apresentando o conceito de conversão de energia térmica do oceano (Ocean

Thermal Energy Conversion – Otec) para a produção de energia elétrica, ele ex-

plicou que essa conversão baseia-se na diferença entre a temperatura da água do

mar na superfície e na profundidade de 1.000 m.“Em contraste com os proble-

mas causados pelos combustíveis fósseis e a fissão nuclear, a conversão de ener-

gia térmica do oceano é considerada praticamente livre de impactos danosos ao

meio ambiente”,disse ele.Contou que a primeira tentativa de construir uma usi-

na Otec foi feita em 1930 por um físico francês, Georges Claude, na Baía de

Matanzas, em Cuba. Quatro anos depois, Claude fez nova tentativa a 120 km da

costa do Rio de Janeiro. Sua idéia era usar a energia elétrica para produzir gelo

e abastecer os barcos de pesca.

Para Lobo Carneiro, o francês fracassou porque, na época, não existia enge-

nharia offshore. O navio onde a usina seria instalada foi destruído pelas ondas

antes que se completasse a experiência.

Depois de apontar as condições particularmente favoráveis à conversão de

energia térmica na costa do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e no Nordeste,

ele sustentou que usinas Otec poderiam ser construídas em plataformas flutu-

antes como as que, então, já eram usadas na produção de petróleo.A água aque-

cida pelo sol na superfície e a água a 4ºC trazida do fundo para a plataforma

seriam a fonte quente e a fonte fria do equipamento de conversão. Ele expli-

cou que a principal diferença entre as plataformas Otec e as de petróleo 

22. “Reduced model 

of fixed platform for

investigation of 

fluid-structure interaction.”

In: Proceedings of the 4th

International Symposium on

Offshore Structures Engineering

held at Coppe, Sep. 1983.

Londres: Pentech Press,

1985.

23. “Experiences and new 

perspectives in the

cooperation of the Federal

University of Rio de Janeiro

and Petrobras for the

development of offshore

engineering.” In: Proceedings

of 5th International Symposium

on Offshore Engineering held

at Coppe, Sep. 1985. Londres:

Pentech Press, 1987.

24. “Offshore engineering

and ocean thermal 

energy conversion”.

In: Proceedings of the 6th

International Symposium on

Offshore Engineering held at

Coppe,Aug. 1987. Londres:

Pentech Press, 1989.
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seriam os dutos de 20 ou 30 m de diâmetro que coletariam a água do fundo

do mar. E concluiu sugerindo a construção de uma usina experimental na cos-

ta nordeste do Brasil. Para completar, trouxe um pesquisador francês, Gilbert

Damy, do Instituto Francês de Pesquisa para a Exploração do Mar, para apre-

sentar estudos de pré-projeto de uma usina de demonstração no Taiti.

Os oito trabalhos apresentados por Lobo Carneiro nos simpósios só expres-

sam uma pequena fração de sua contribuição para o desenvolvimento da en-

genharia offshore no Brasil. Identificando competências, atraindo alunos e indi-

cando rumos para a pesquisa, ele foi, na verdade, um grande maestro. Explorou

a criatividade dos elementos da orquestra, inspirou-os e animou-os, sem deixar

que perdessem o tom e o ritmo.

Lobo Carneiro continuou a coordenar a cooperação técnica da Coppe com

a Petrobras até 1990, quando o convênio foi encerrado. Ele estava, então, com

77 anos. No momento em que fechava o último capítulo do petróleo em sua

vida, a produção brasileira ultrapassava 650 mil barris diários, o país tinha reser-

vas provadas de 2,8 bilhões de barris e os números continuavam a crescer ace-

leradamente.Treze anos depois, quando a Petrobras comemorou o 50º aniver-

sário de sua fundação, a produção tinha saltado para 1,5 milhão de barris/dia

e as reservas, para quase 9 bilhões de barris.25 Em 15 de julho de 2004, a em-

presa anunciava para meados de 2006 a auto-suficiência do Brasil no abasteci-

mento de petróleo.

Na Coppe, a equipe formada por Lobo Carneiro no Programa de Enge-

nharia Civil levou adiante seu legado, adicionando novas linhas de pesquisa e

criando áreas interdisciplinares. A descoberta de novas reservas de óleo nas

chamadas águas ultraprofundas – 3.000 m de lâmina d’água – e a pressão das

exigências ambientais sobre a indústria de petróleo motivaram a inclusão de

pesquisas em tópicos como análise de confiabilidade, sistemas inteligentes, si-

mulação ambiental, modelagem da propagação e transporte de poluentes e

robótica submarina.

O aumento da complexidade dos problemas levou à introdução de novas

áreas interdisciplinares com outros programas da Coppe, incluindo uma área

que lida com a tecnologia para exploração de recursos do mar em geral, não25. Moura, Mariluce, op. cit.
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mais apenas petróleo. Essa área envolve, além das estruturas offshore, dos sistemas

computacionais para a indústria de petróleo e dos modelos numéricos para

simulação de reservatórios, a criação de sistemas oceânicos flutuantes e a en-

genharia submarina. Com isso, as atividades de pesquisa se alargaram para a in-

vestigação de temas como computação de alto desempenho, redes neurais, pro-

gramação orientada ao objeto, mineração de dados, técnicas de elementos fini-

tos para aplicação em mecânica de fluidos e gestão de qualidade.

Em fevereiro de 2004, o então presidente da Eletrobrás, Luiz Pinguelli

Rosa, e o governador do Ceará, Lucio Alcântara, assinaram um convênio para

a construção da primeira usina de energia das ondas das Américas. O projeto

foi desenvolvido no Laboratório de Tecnologia Submarina da Coppe.

Trata-se de aproveitar a energia produzida pelo movimento das ondas do

mar. Não é, portanto, a conversão de energia térmica proposta por Lobo

Carneiro. Mas foi a competência acumulada nas pesquisa para a exploração de

petróleo offshore que permitiu aos pesquisadores do programa de Engenharia

Oceânica da Coppe conceber o projeto: flutuadores acoplados a uma estrutu-

ra de viga acionam uma bomba hidráulica que injeta água em câmaras hiper-

báricas interligadas.As câmaras liberam então um jato de água com a pressão e

a vazão necessárias para acionar uma turbina que, acoplada a um gerador, pro-

duz eletricidade.Testes em modelos reduzidos ajudaram a dimensionar o pro-

jeto para a instalação no litoral cearense.
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Em 1989, Lobo Carneiro foi aposentado compulsoriamente. Nova legislação

fixara a idade-limite para aposentadoria em 70 anos. Ele já estava com 76. Era

a segunda vez que se aposentava.

O que, para muitos, teria sido o ponto de parada, para ele foi só a retirada

de algumas atividades. Continuou a lecionar, a brigar pelas causas em que

acreditava e a produzir idéias. Parou de dar aulas na Escola de Engenharia, mas

na Coppe, remunerado com uma bolsa de pesquisador do CNPq, continuou a

oferecer aos alunos do curso de doutorado a disciplina Análise Dimensional e

Teoria da Semelhança, que lecionava desde 1981 e lecionou até morrer. E a

orientar teses e participar de bancas, quando chamado.

Tinha formado no Programa de Engenharia Civil uma equipe sólida, que

já andava com as próprias pernas. De 1968, quando foi criado, até 2001, o Pro-

grama produziu 810 teses de mestrado. Dessas, Lobo Carneiro orientou 30, to-

das entre 1970 e 1979 (foram 29 na área de Estruturas e uma da Geotecnia).

Ele também participou, entre 1968 e 1993, das bancas de 89 defesas de teses

de mestrado, das quais 81 na área de Estruturas e oito na Geotecnia. No

doutorado, o Programa produziu até 2001 um total de 219 teses. Quatro delas

(todas em Estruturas) foram orientadas por ele, a última em 1982.Além disso,

participou da banca em 18 teses de doutorado, entre 1970 e 1997.1

Livre das tarefas de coordenação, com menos aulas para dar e menos alunos

para orientar, Lobo Carneiro tratou de aproveitar o tempo para se aproximar

mais da família. E para viajar ainda mais.Tinha paixão pelas viagens.Ao longo

da vida, foi mais de 25 vezes ao exterior, quase sempre para a Europa. Os fre-

qüentes congressos, períodos sabáticos e reuniões do CEB e da Rilem forne-

ciam a oportunidade. Ele e Zenaide pagavam do próprio bolso as passagens

dela e sempre davam um jeito de esticar o roteiro. Nos anos 60, era Paulo

Carneiro, o primo embaixador em Paris, que garantia a hospedagem no con-

tinente europeu.A partir dos anos 70, a anfitriã passou a ser a filha, Elizabeth,

que tinha se mudado do Rio para Milão.

1. Cf. relação oficial de teses

fornecida pelo Programa de

Engenharia Civil –

Coppe/UFRJ.
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Fazia da casa da filha a sua base e de lá estendia a viagem.Veneza e Viena,

as cidades que, junto com Paris, mais amava, quase sempre entravam no traje-

to. Zenaide, estudiosa de História da Arte, guiava-o nas visitas a museus da

Inglaterra, Holanda, Finlândia, Dinamarca, Suíça, Itália e Alemanha. Ele a le-

vava para os concertos e os museus de ciências. E aproveitava para comprar

livros e discos, rever amigos e companheiros da Rilem e do CEB e visitar 

ex-alunos.

Os colegas, aliás, admiravam seu hábito de se manter em contato pessoal com

os ex-alunos. O italiano Elio Giangreco, professor da Universidade de Nápoles,

encontrou-o uma vez no metrô de Londres.Tinha ido à cidade para uma reunião

da Rilem, mas estava dando uma escapada para visitar um ex-aluno que fazia o

doutorado na Inglaterra. Queria saber como o rapaz estava se arranjando e dar-

lhe conselhos.2

As melhores lembranças que Elizabeth tem de Lobo Carneiro referem-se

justamente a essas temporadas na Europa. “Tive pouca convivência com meu

pai quando era mais jovem. Fiquei mais ligada a ele depois que fui morar na

Europa”, conta. Com os filhos homens – o engenheiro Fernando Luiz e o re-

presentante comercial Carlos Fernando –, Lobo Carneiro teve um relaciona-

mento mais próximo. Participava de suas vidas, dava-lhes apoio, assim como

fazia com Cláudio, o filho de Zenaide, que ele considerava seu também.3

Elizabeth descreve o pai como um hóspede de hábitos simples, que ao acor-

dar arrumava a própria cama e preparava o café. E que gostava de fazer pe-

quenos reparos na casa: torradeiras queimadas, louça quebrada, quadros à espera

de um prego na parede, nada lhe passava despercebido. Identificava até defeitos

que ninguém antes havia notado e consertava.

De fato, apesar da vida profissional intensa e do perfil cosmopolita, de ho-

mem viajado e culto, Lobo Carneiro cultivava uma domesticidade rara, que

mais aflorava à medida que envelhecia.Também em casa, no Rio, era ele quem

preparava o café da manhã, que levava na cama para Zenaide. Impossibilitada

de fazer pequenas tarefas do cotidiano por causa de um tremor essencial – dis-

túrbio que deixa as mãos trêmulas e que se agravou com a idade –, Zenaide

tinha no marido um valete zeloso e cavalheiresco.

Foi durante as viagens que Elizabeth se deu conta da vastidão da cultura pa-

terna, de seu talento para ensinar e da capacidade de aceitar as limitações in-

2. Discurso do professor

Elio Giangreco, da

Universidade de Nápoles,

vice-presidente e delegado

italiano da Rilem.

Manuscrito s/d. (c. 1983).

Acervo Zenaide M. Moraes

Carneiro.

3. Os filhos de Lobo

Carneiro lhe deram seis

netos e cinco bisnetos. Os

netos: Monique e Christine,

filhos de Elizabeth; Pedro

Luiz e Maria Fernanda,

filhos de Fernando Luiz;

Suzana e Renata, filhas 

de Carlos Fernando. Os

bisnetos: Felippe e Lucca,

filhos de Monique; Niccolo 

e Edoardo, filhos de 

Christiane; e Giulia, filha de

Suzanna.
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telectuais alheias.“Meu pai não cansava ninguém com as conversas dele. Sabia

os limites das pessoas e conversava sobre o assunto de que cada um gostava.

Meu ex-genro gostava de carros, ele falava sobre corridas de automóveis.

Quando eu ganhava um prêmio nos campeonatos de golfe, ele ficava todo

orgulhoso, porque sabia que eu gostava disso. Não sou tão culta quanto ele, não

podia conversar sobre coisas que eu não entendia. Então ele conversava comi-

go sobre os assuntos de que eu gostava.”4

Em setembro de 1984, ela acompanhou o pai, Zenaide e Claudio na

primeira das duas únicas viagens que Lobo Carneiro fez aos Estados Unidos.

Ele tinha ido a Washington para receber um prêmio internacional por sua pro-

dução científica e comemorou fazendo o que mais gostava – viajando.Alugou

um carro e convocou Zenaide, Elizabeth e Claudio para ajudá-lo a gastar o

dinheiro do prêmio conhecendo os Estados Unidos.

Empresária de moda, acostumada a viajar para conhecer os lançamentos de

roupas e acessórios, Elizabeth achou que iria se entediar com aquele pai que

não queria comprar terno novo nem para receber prêmios importantes e aque-

la madrasta que preferia museus e galerias de arte a vitrines de lojas.

Começaram por visitar Williamsburg, a cidadezinha colonial da Virginia,

berço das lutas pela independência norte-americana. Lobo Carneiro ia dirigin-

do e contando, com fluência e sabor, fatos da história dos Estados Unidos.

Quando atravessavam pontes cuja construção apresentara desafios para a en-

genharia, ele explicava como os engenheiros tinham resolvido o problema.

Em Nova York, foram ao Museu de Arte Moderna. Lobo Carneiro ia orien-

tando a filha, indicando as salas mais apropriadas para ela visitar.

Elizabeth adorou a viagem.5

A ida aos Estados Unidos foi para receber o Prêmio Interamericano de Ciên-

cias Bernardo A. Houssay, concedido pela Organização dos Estados Ameri-

canos (OEA). Houssay (1887-1971) foi um fisiologista argentino que ganhou

o Prêmio Nobel de Medicina em 1947. Quando ele morreu, a OEA instituiu

uma premiação com seu nome para agraciar pesquisadores do continente

americano que tenham se destacado na pesquisa teórica ou experimental.

Os nomes dos candidatos são apresentados por instituições científicas, acom-

4. Depoimento de Elizabeth

Carneiro Donini em

12/5/2004.

5. Idem, ibidem.
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panhados de documentação que comprove seu mérito. Um júri internacional

faz a escolha.

O nome de Lobo Carneiro foi indicado à OEA por Sandoval Carneiro Ju-

nior, professor do Programa de Engenharia Elétrica que dirigia a Coppe na

ocasião. Quando Sandoval enviou a documentação preparada pela Coppe,

havia 39 candidatos de 12 instituições de diferentes países. Lobo Carneiro foi

escolhido por unanimidade e tornou-se o quarto brasileiro agraciado pela

OEA – o primeiro da área de Ciências da Engenharia.Antes dele, os cientistas

brasileiros que tinham conquistado o prêmio foram o físico César Lattes, o

matemático Leopoldo Nachbin e a agrônoma Johanna Dobereiner.

No discurso com que agradeceu a honraria, na cerimônia de premiação

realizada em Washington em 11 de setembro de 1984, Lobo Carneiro fez

questão de mencionar os nomes de Ernesto Lopes da Fonseca Costa e Paulo

Sá, seus chefes quatro décadas antes no INT, e de Alberto Luiz Galvão Coim-

bra, o fundador da Coppe, com quem começara a trabalhar 20 anos antes. Re-

cusava-se a receber o mérito sozinho.6

O prêmio da OEA foi um de uma série de reconhecimentos que recebe-

ria nos anos seguintes. Os discursos que fazia nas cerimônias de entrega das

premiações tornaram-se seus veículos de expressão política. Já na cerimônia

em Washington encerrara sua fala afirmando:

“Os cientistas sempre visaram ao bem comum e ao progresso, mas suas des-

cobertas têm sido também, freqüentemente, utilizadas para objetivos egoístas,

de lucro e de poder, e para a destruição, nas guerras. Apesar dessas distorções,

criaram-se com o progresso tecnológico enormes possibilidades de aplicação

dos conhecimentos científicos para melhorar as condições materiais de exis-

tência da humanidade, e nessa atividade pacífica consiste a nobre missão do en-

genheiro. Esse objetivo deve, no entanto, ser alcançado com prudência, através

da preservação e do aperfeiçoamento do meio ambiente, e do aproveitamento

racional, não predatório e não poluente, dos recursos naturais.A nobre missão

da pesquisa tecnológica e da engenharia assume maior importância nos países

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como os da América Latina e do

Caribe, nos quais vastas camadas da população são submetidas a condições de

vida subumanas.”7 A questão ambiental passou a ocupar lugar de destaque em

seus pronunciamentos. Em 1990, convidado a dar a aula inaugural dos cursos

6. A segunda e última 

viagem que Lobo Carneiro

fez aos Estados Unidos

também se relacionou ao

prêmio da OEA: ele foi a

Washington participar da

comissão julgadora que

escolheu o vencedor 

do ano seguinte.

7. Carneiro, Fernando Luiz

Lobo Barboza. Discurso de

agradecimento por ocasião

do Prêmio Bernardo A.

Houssay na sede da OEA

em Washington, em

11/9/1984.Acervo Zenaide

M. Moraes Carneiro.
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de Engenharia da UFRJ, decidiu falar do papel do engenheiro na preservação

do meio ambiente. Depois de lembrar aos estudantes que, nos últimos 350

anos, a ciência realizou “progressos espetaculares, que colocaram nas mãos do

homem, e especialmente nas do engenheiro, poderes nunca antes imaginados”,

chamou-os à responsabilidade: “Essa responsabilidade transcende de muito os

aspectos puramente técnicos, abrangendo aspectos políticos, sociais e morais.

Não existe ciência neutra nem tecnologia neutra, e a atividade dos cientistas e

engenheiros é inseparável da ética”, ensinou.

Na mesma aula, explicando os mecanismos do efeito estufa, decorrente da

liberação de CO2 na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis e pelas

queimadas, demorou-se a comentar a preocupação internacional com a quei-

ma da Floresta Amazônica. Era uma época – o começo da década de 1990 –

em que críticas de organizações estrangeiras à devastação da Amazônia eram

com freqüência mal recebidas no Brasil, vistas como ingerência externa inde-

sejável. Lobo Carneiro, o homem da campanha nacionalista do petróleo, dizia:

“Tem razão de ser a preocupação internacional com as nossas queimadas.

O problema, além de ser nosso – a preservação de nosso meio ambiente, o res-

peito aos direitos dos índios –, é também um problema internacional. Não

podemos fugir a essa responsabilidade, nem apelar para questões de soberania.

As queimadas irresponsáveis devem cessar.”8

Ao agradecer, em 1994, o título de doutor honoris causa que a Universidade

Federal da Bahia lhe concedera, voltou a defender a necessidade de investi-

mentos no desenvolvimento da tecnologia de conversão de energia térmica do

oceano, como alternativa à queima de combustíveis fósseis causadores do efeito

estufa.“Muito poucas empresas no mundo, e talvez nenhuma, estarão tão bem

preparadas como a Petrobras para substituir o petróleo por uma fonte alterna-

tiva de energia renovável e não poluente”, insistiu.9

Só não usou a tribuna de premiação para defender pontos de vista políti-

cos em 25 de janeiro de 1990, quando recebeu em Brasília, das mãos do presi-

dente da República, José Sarney, o Prêmio Almirante Álvaro Alberto para a

Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência e Tecnologia.

O prêmio é concedido anualmente a pesquisadores de duas áreas diferentes,

em rodízio, e a escolha dos laureados é feita pelo Conselho Deliberativo do

CNPq. Em 1989, as áreas contempladas foram Ciências da Engenharia e Ciên-

8. Carneiro, Fernando

Lobo.Aula inaugural de

1990/Centro de Tecnologia

da UFRJ em 13/3/1990.

9. Discurso de

agradecimento pela

concessão do título de

doutor honoris causa da

Universidade Federal da

Bahia em 14/4/1994.
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cias Físicas e Astronômicas. Lobo Carneiro foi escolhido junto com o físico

José Leite Lopes. Por ser o mais velho, coube-lhe o privilégio de agradecer em

nome dos dois. Com a elegância de sempre, limitou-se a falar das relações en-

tre a ciência básica, campo de atuação de Leite Lopes, e a ciência aplicada, ou

tecnológica – seu próprio campo de atuação. Recorreu a Galileu para mostrar

que não há conflito entre as duas: “Seu último livro, Duas novas ciências, é ao

mesmo tempo um livro científico e um manual de engenharia.”10

O interesse de Lobo Carneiro pela história da ciência aproximara-o ainda

mais de Zenaide. Mulher culta, interessada em arte e em história, não tinha

treinamento científico-tecnológico que lhe permitisse compartilhar os inte-

resses profissionais do marido engenheiro.A história da ciência, porém, era um

campo onde ela  podia trafegar com relativa desenvoltura.Ajudava-o a garim-

par informações nas bibliotecas francesas, lia avidamente revistas de divulgação

científica em busca de assuntos que pudessem interessar-lhe.

Ele reconhecia o companheirismo da mulher.A cada honraria que recebia,

encerrava os agradecimentos com uma referência especial à “solidariedade,

participação e carinho de minha esposa Zenaide, aqui presente”. Em pelo me-

nos uma ocasião, incluiu o nome dela até num paper: o artigo “Observations

sur quelques propositions scientifiques d’Auguste Comte” (Observações sobre

algumas proposições científicas de Augusto Comte), incluído na publicação

francesa Auguste Comte:Trajectoires Positivistes – 1798-1998, encerra-se com o

agradecimento a Zenaide, que, “não tendo nascido em família positivista”, o

estimulou a escrever aquela “apreciação da obra do grande filósofo”. Ela rece-

bia essas referências como declarações de amor.

Depois que ele completou 80 anos, em 1993, Zenaide passou a acompa-

nhá-lo a toda parte, até nas idas semanais à Coppe para a aula do curso de

Análise Dimensional e Teoria da Semelhança. Alunos e professores acostu-

maram-se a ver aquele casal idoso, chegando todas as terças-feiras à tarde, sem-

pre de braços dados. Enquanto ele ia para a sala de aula, ela se postava no pe-

queno gabinete dele, no bloco B do Centro de Tecnologia, lendo La Recherche.

De vez em quando interrompia a leitura para um rápido bate-papo com um

ou outro professor que passava para cumprimentá-la. Terminada a aula, vol-

tavam os dois para casa, na Barra da Tijuca. Ele dirigindo.

Foi a Zenaide que Lobo Carneiro dedicou o último livro que publicou,

10. Carneiro, Fernando

Lobo. Discurso de

agradecimento pelo Prêmio

Almirante Álvaro Alberto de

Ciência e Tecnologia, 1990.
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Análise dimensional e teoria da semelhança e dos modelos físicos, de 1993.11 Coroação

do curso que deu na Coppe desde 1981, o livro é também a síntese dos inte-

resses científicos que o mobilizaram a vida toda.Teve uma segunda edição, am-

pliada, em 1996.

Ao término do curso de Análise Dimensional, cada aluno tinha que apre-

sentar, em seminário, um trabalho sobre a aplicação da análise dimensional a

problemas relacionados com sua pesquisa de tese. O objetivo do curso era exa-

tamente este: ajudar o aluno na tese e, ao mesmo tempo, propiciar o surgimen-

to de novas aplicações para a técnica da análise dimensional. Na página de

abertura da primeira edição de seu livro, Lobo Carneiro explica que a discussão

dos trabalhos apresentados nos seminários foi “extremamente proveitosa” para

a elaboração de sua obra. Por isso, lista os nomes de todos os 50 alunos que par-

ticiparam dos seminários até 1992. Como de hábito, ele compartilhava os

créditos.

Da lista não consta o nome de Fernando Artur Brasil Danziger, aluno de

uma turma posterior a 1992. O título do seminário que Danziger apresentou

dá a medida do grau de liberdade intelectual de que desfrutavam os alunos de

Lobo Carneiro: “Aplicações de análise dimensional e teoria da semelhança a

fenômenos espíritas.” Na última página, o autor, que depois se tornou profes-

sor do Programa de Engenharia Civil da Coppe, reverencia o mestre, “emi-

nente cientista, pela total ausência de preconceitos na avaliação do seminário

de sua disciplina, o qual originou o presente trabalho”.12

Em julho de 1997, Lobo Carneiro e Zenaide fizeram mais uma viagem à Eu-

ropa. Foram à Suíça para as comemorações do 50º aniversário da Rilem. Eles

sabiam que um dos pontos fortes da programação seria o lançamento de um

livro bilíngüe, em inglês e francês, com a reprodução dos artigos de maior im-

pacto publicados no boletim da entidade nos 50 anos desde a fundação.A idéia

de organizar o livro fora dada pelo próprio Lobo Carneiro ao presidente da

Rilem, Maurice Fickelson. O objetivo era tornar acessíveis a um público maior

e mais jovem textos que tinham exercido papel histórico no desenvolvimento

da tecnologia dos materiais e da construção.

Mas ele e Zenaide tiveram uma surpresa e emocionaram-se ao receber o

11. Carneiro, Fernando L.

Análise dimensional e teoria da

semelhança e dos modelos

físicos. Rio de Janeiro:

Editora da UFRJ, 1993.

12. Danziger, Fernando 

Artur Brasil.“Aplicações 

de análise dimensional e

teoria da semelhança a

fenômenos espíritas”.
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livro, intitulado Fifty Years of Evolution of Science and Technology of Building Mate-

rials and Structures. O que Lobo Carneiro não sabia é que seria um trabalho seu

o escolhido para abrir o volume: o artigo “Galillée, fondateur de la résistance

des matériaux” (Galileu, fundador da resistência dos materiais), colocado pelo

editor Folker H. Whitman na seção destinada aos temas de interesse geral.

A seção seguinte, onde se agrupavam os trabalhos relacionados à resistência e

mecânica da fratura, também era aberta por um trabalho do brasileiro: o arti-

go “Résistance à la traction des bétons” (Resistência dos concretos à tração),

aquele que apresentara ao mundo o ensaio brasileiro.

No prefácio,Whitman usava justamente esse trabalho de Lobo Carneiro co-

mo exemplo de texto que precisava ser republicado, por ser um marco em sua

área de conhecimento mas estar praticamente inacessível:“Nesse artigo, as bases

mecânicas do agora largamente utilizado ensaio brasileiro foram descritas pela

primeira vez. Foi citado milhares de vezes no passado e ainda hoje é citado com

freqüência, mas poucos autores tiveram realmente oportunidade de lê-lo”, es-

creveu Whitman.13

O avanço da idade não tirou de Lobo Carneiro a disposição para enfrentar

batalhas como as que travara no tempo da construção da Ponte Rio–Niterói e

do elevado da Avenida Paulo de Frontin.A diferença é que, agora, buscava in-

fluir nas decisões relativas às grandes obras públicas por intermédio dos cole-

gas mais jovens.

Em meados dos anos 80, caiu um viaduto no subúrbio carioca de Bon-

sucesso. Luiz Roberto de Miranda, professor do Programa de Engenharia Me-

talúrgica da Coppe, e estudioso de problemas de corrosão, foi lá ver e obser-

vou que as ferragens do concreto armado estavam enferrujadas. Havia jorna-

listas no local e ele lançou o alerta:“É preciso dar atenção à corrosão das fer-

ragens.” Meses depois, afundou uma laje do Viaduto Negrão de Lima, no su-

búrbio de Madureira. Miranda chamou a imprensa e repetiu a advertência. Mas

os engenheiros das repartições públicas envolvidas negavam o problema, in-

sistindo que não havia riscos.14

Miranda foi ao Programa de Engenharia Civil conversar com Lobo Car-

neiro. Contou-lhe o que estava acontecendo. Lobo Carneiro preocupou-se.

13. Whitman, F. H. Prefácio

a Fifty Years of Evolution of

Science and Technology 

of Building Materials and

Structures, Freiburg,

Aedificatio Publishers, 1997.

14. Depoimento de Luiz

Roberto de Miranda em

24/6/2004.
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Lembrou que quatro décadas antes, quando ainda trabalhava no Instituto Na-

cional de Tecnologia, houve um rompimento grave da adutora de Ribeirão das

Lajes, no Estado do Rio. A causa havia sido diagnosticada por Fonseca Costa,

o diretor do INT, como stress corrosion, a corrosão provocada pelas tensões a que

o material era submetido.

Lobo Carneiro mandou para Miranda um texto contando o que sabia so-

bre a stress corrosion.15 Explicava que existem armaduras de aço muito sensíveis

à corrosão, especialmente à stress corrosion, e outras pouco sensíveis, em geral

afetadas apenas por lenta oxidação superficial.Acrescentou que o fator princi-

pal para determinar o grau de sensibilidade é o tipo de aço utilizado.As barras

de aço encruado a frio e submetidas de modo permanente a tensões elevadas

eram as mais sensíveis à corrosão. E os fios trefilados de aço duro patenteado,

utilizados como armaduras de concreto protendido ou como tirantes em obras

de contenção de encostas seriam, dizia ele, ainda mais sensíveis à stress corrosion,

porque, ainda por cima, são de diâmetro pequeno.

No mesmo texto, Lobo Carneiro informava ainda que, segundo uma nor-

ma internacional do Comitê Europeu do Concreto, as condições de exposição

do aço à corrosão podem ser suaves, moderadas e severas. A exposição severa

ocorre em ambientes ou solo corrosivos, em condições atmosféricas marítimas.

E a exposição moderada ocorre quando a umidade do ar é elevada durante

mais de três meses por ano.

Em 1988, um diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER)

do Estado do Rio de Janeiro percebeu algo errado em algumas colunas do

Viaduto do Joá, que liga a Zona Sul da capital à Barra da Tijuca, pela orla.

Parou o carro, foi checar e notou a corrosão. Ligou para Miranda, que chamou

Lobo Carneiro para ir com ele examinar o viaduto. Quando chegaram lá, vi-

ram que o DER já contratara uma empresa de engenharia para fazer reparos

nas vigas ameaçadas. Mas Lobo Carneiro alertou que o problema era mais

grave do que parecia e não seria sanado com reparos pontuais. Não que o

viaduto estivesse prestes a desabar. O problema era de outra natureza: por causa

da corrosão, pequenos pedaços de reboco caíam sobre os veículos que trafe-

gavam na pista inferior do viaduto de dois andares (no de baixo, o trânsito fluía

no sentido Barra–Leblon; no de cima, no sentido Leblon–Barra). “Se um

pedaço de reboco caísse sobre um ônibus e acertasse o motorista, o veículo

15. “Nota sobre a

ocorrência de stress corrosion

em fios de aço duro

patenteado, trefilados,

utilizados como armaduras

de concreto protendido ou

como tirantes de obras de

contenção de encostas”.
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poderia despencar no mar, causando uma tragédia”, alertou Lobo Carneiro.

O DER então contratou a Coppe para fazer um levantamento total dos

pontos de corrosão no viaduto. Nos meses seguintes, Miranda fazia o serviço

e passava as informações para o DER.A empresa de engenharia por este con-

tratada ia fazendo os reparos à medida que o estudo de Miranda avançava.

A pista de baixo ficava interditada e os veículos que iam da Barra para o

Leblon tinham que dar a volta pela Estrada do Joá.Além disso, nenhum ônibus

podia passar na parte de cima a mais de 40 km por hora. Isso causava um enor-

me congestionamento diário na Zona Sul e na Barra.As queixas de moradores

e comerciantes se avolumavam.

Foi aí que o governador do estado,Wellington Moreira Franco, substituiu o

diretor do DER. O novo ocupante do cargo contratou outra empresa de en-

genharia, que propôs um projeto diferente, para fazer os reparos sem precisar in-

terditar o viaduto. Inconformado por não ter sido consultado sobre a mudança

de projeto, Miranda foi reclamar nos jornais.Abriu-se, assim, uma polêmica na

imprensa.

Luiz Pinguelli Rosa, diretor da Coppe na época, interferiu. Ele, Miranda e

Lobo Carneiro fizeram uma carta explicando ao governador as razões da ne-

cessidade de interditar a pista inferior do viaduto. Embora assinada pelos três,

a carta foi, na verdade, quase inteiramente redigida por Lobo Carneiro.16 Mo-

reira Franco resolveu recebê-los.

A reunião começou num clima tenso. Moreira dizia ter certeza de que os

engenheiros teriam uma solução para consertar o viaduto sem interditá-lo e in-

sinuava que havia um certo vedetismo, vontade de aparecer, dos que diziam o

contrário.

Miranda e Pinguelli contam que Lobo Carneiro dominou a conversa: em-

pregando toda a sua racionalidade, conhecimento técnico e facilidade de ex-

pressão, foi explicando ao governador por que era preciso interditar o viaduto.

“Ele não se intimidava jamais. Muito respeitoso, um sujeito de uma educação

perfeita... Não elevava a voz nunca, mas era capaz de falar com uma autoridade

como se fosse com um aluno”, conta Pinguelli.17 Concordava que fechar o

viaduto era mesmo uma atitude antipática, transtornava a rotina de muita

gente, inclusive a dele próprio, Lobo Carneiro, que na época já morava na Bar-

ra. Mas era preciso.

16. Depoimento de Luiz

Roberto de Miranda em

24/6/2004.

17. Depoimento de Luiz

Pinguelli Rosa em

15/6/2004.
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O governador ainda tentou resistir. Mas, ao final da reunião, já dizia que

faria o possível para resolver o problema.

Só que a essa altura, um juiz entrou na história e o viaduto ficou interdita-

do por ordem judicial.Mas as verbas acabaram e a obra parou.O conserto mes-

mo só foi feito em 1991, com recursos do governo federal, numa ação de

emergência, porque no ano seguinte iria acontecer a Rio-92, a Conferência

Internacional da ONU sobre Meio Ambiente, que reuniu centenas de chefes

de Estado na Barra da Tijuca.

“O que valeu”, resume Miranda,“é que a comunidade da engenharia civil

mudou a cabeça. Hoje já temos normas sobre corrosão em concreto, fazem-se

teses sobre o assunto... Isso foi uma coisa que Lobo Carneiro ajudou a mudar.”

Outra polêmica que ele travou sem sair dos bastidores foi a da cúpula da

usina nuclear de Angra 2. No início dos anos 80, recolheu num congresso in-

ternacional um trabalho sobre a espessura das paredes da cúpula de concreto

que envolve o reator em usinas nucleares na Alemanha. Descobriu que, naque-

le país, as paredes têm espessura de 160cm, enquanto na brasileira Angra 2, de

tecnologia comprada na Alemanha, a espessura seria de apenas 60 cm. É que as

normas de projeto alemãs exigem que a estrutura seja capaz de resistir a três

cargas especiais: um sismo, uma onda de choque devida a uma explosão exter-

na e o impacto de um avião. Nas especificações de Angra 2, a terceira carga foi

suprimida, apesar de cálculos indicarem que o impacto de um avião comercial

em velocidade de aterrissagem tem a mesma intensidade que o impacto de um

avião militar em grande velocidade.18

Lobo Carneiro levou o assunto para Pinguelli. Professor do Programa de

Engenharia Nuclear, secretário da Sociedade Brasileira de Física, o físico Luiz

Pinguelli tornara-se conhecido do público leigo por suas críticas ao programa

nuclear brasileiro.

Com a ajuda de Lobo Carneiro, Pinguelli preparou um relatório para a So-

ciedade Brasileira de Física, no qual apresentava um modelo do choque de um

avião com o reator. Ele conta:“Ele me ajudou a destrinchar o problema e me

municiou muito. O governo se defendia da maneira mais desastrada possível,

desqualificando a questão [...] E aí o Fernando me explicava, era meu profes-

sor nesse assunto.A parte que tratava do avião chegando no reator, era eu que

tinha inventado como descrever [...] Até foi elogiado esse meu trabalho,

18. Carneiro, Fernando

Lobo.Aula inaugural de

1990/Centro de Tecnologia
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porque eu descrevi o avião batendo. Lobo Carneiro descreveu como é que a

parede reagiria a que tipo de velocidade e a que tipo de avião.”

O projeto da estrutura de Angra 2 não foi modificado.

Houve um combate que Lobo Carneiro não quis travar: contra a quebra do

monopólio estatal do petróleo.

O lento fim do monopólio instituído em 1953 pela lei 2004 – que, como

deputado, ele ajudara a aprovar – começou em 1990, quando o governo do en-

tão presidente Fernando Collor de Mello instituiu o Programa Nacional de

Desestatização. O Conselho Nacional do Petróleo foi extinto e diversas sub-

sidiárias da Petrobras foram privatizadas. Prosseguiu no governo Itamar Fran-

co que, embora visto como um político favorável à presença do Estado na

economia, manteve o programa de desestatização. E culminou no governo de

Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu do Congresso Nacional, em 8 de

novembro de 1995, a aprovação de uma emenda constitucional abolindo o

monopólio, com a condição de não privatizar a Petrobras.

O texto da emenda previa sua regulamentação por uma lei complementar,

finalmente promulgada em 6 de agosto de 1997.A Lei 9.478 abriu o mercado

brasileiro à competição de outras empresas com a Petrobras.

Lobo Carneiro acompanhou a movimentação em torno de cada um desses

lances: greves de petroleiros, artigos e entrevistas na imprensa, discursos e de-

poimentos no Congresso Nacional. Mas a quem lhe pedisse que se pronun-

ciasse em defesa do monopólio que ajudara a criar, respondia: “A Petrobras já

é forte o bastante para dispensar a proteção do monopólio.”19

O tempo mostrou que ele tinha razão.

19. Depoimento de Zenaide

Moraes Carneiro em

13/07/2004.
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No dia 20 de agosto de 2001, Ronaldo Battista estava na passarela externa do

Centro de Tecnologia quando Lobo Carneiro passou. Aos 88 anos, ele cami-

nhava vagarosamente em direção ao bloco G.

– Aonde você vai, Fernando? – perguntou Ronaldo.

– Vou para uma banca de tese no Programa de Engenharia Mecânica. Na

verdade, eu sou co-orientador da tese – respondeu o velho mestre.

– Qual é o assunto? 

– Acústica. Um problema muito interessante de acústica.1

Fazia tempo que Lobo Carneiro não orientava teses.Até que, no começo do

ano 2000, foi chamado por um rapaz de 22 anos, João Henrique Diniz Gui-

marães, para ser seu orientador.

Os dois tinham se conhecido no final de 1998, quando João Henrique es-

tava no último ano da graduação na Escola de Engenharia. Fernando

Danziger, professor da Coppe e da Escola, falara de Lobo Carneiro para João

Henrique. O rapaz estava cursando, no Departamento de Engenharia Mecâni-

ca, a cadeira de Biocinética do Vôo e do Nado, que trata das soluções que a

natureza encontrou para dar maior eficiência aerodinâmica ao nado e à loco-

moção terrestre. No livro-texto utilizado havia vários dados sobre pássaros e

ocorreu a João Henrique que talvez houvesse alguma correlação entre eles,

alguma espécie de semelhança. Mais especificamente, ele queria saber se havia

alguma relação entre a freqüência do bater das asas com o tamanho, o peso 

ou a área das asas. Falou disso com Danziger e o professor aconselhou-o a

procurar Lobo Carneiro.Tinha certeza de que o velho mestre se interessaria

pelo assunto.

O interesse foi mesmo imediato. Lobo Carneiro contou ao jovem que no

livro que escrevera sobre análise dimensional incluíra um capítulo sobre biolo-

gia, no qual discutia o tamanho dos mamíferos terrestres e sua relação com a
1. Depoimento de Ronaldo

Battista em 7/5/2004.

Adeus

228



freqüência dos batimentos cardíacos.Agradava-lhe a idéia de investigar os pás-

saros e seu vôo utilizando as técnicas da análise dimensional.

João Henrique passou-lhe as anotações que tinha feito e as dúvidas que le-

vantara. Dias depois, recebeu um fax em que o professor indicava os parâme-

tros necessários para equacionar o problema do vôo do pássaro e a forma de

montar a matriz dimensional.

A partir daí, o rapaz ia quase toda terça-feira ao gabinete dele para discutir o

tema. Mostrava o que tinha feito, o professor comentava, corrigia e ele ia

evoluindo até chegar à relação que procurava e que iria apresentar no seminário

da cadeira de Biocinética.Chegaram a comparar o resultado até com as medições

que João Henrique fizera de um pequeno falcão durante uma excursão ao Zoo-

lógico do Rio.

O rapaz espantava-se com a disponibilidade e o interesse de Lobo Carneiro

pelo assunto novo.As conversas no gabinete se prolongavam, eles acabavam fa-

lando de outros assuntos. Zenaide também participava. Os dois referiam-se a

João Henrique como “o menino dos pássaros”. Contavam-lhe episódios do

passado, rememoravam viagens.

Quando terminou a graduação, no final de 1999, João Henrique encami-

nhou-se para o mestrado na Coppe. Tinha escolhido a área de Acústica do 

Programa de Engenharia Mecânica. Ainda não sabia muito bem qual seria 

o tema de tese, mas já pensava em fazer algo que envolvesse modelos reduzi-

dos. Gostara da experiência de trabalhar com Lobo Carneiro no tal estudo so-

bre os pássaros.

João Henrique matriculou-se na cadeira de Análise Dimensional e Teoria

da Semelhança dada por Lobo Carneiro. Na hora de escolher o tema do se-

minário, propôs um trabalho sobre propagação de ondas unidimensionais em

dutos. Seria uma primeira tentativa de juntar análise dimensional com acústi-

ca. Lobo Carneiro ainda perguntou se ele não gostaria de continuar a traba-

lhar “no interessante assunto sobre os pássaros”, mas o rapaz já estava pensan-

do na tese de mestrado, que seria mesmo sobre acústica.

À medida que fazia as cadeiras do mestrado, ele definia com mais clareza o

assunto da tese. Há uma técnica em acústica de salas cujo objetivo é conhecer

o comportamento acústico da sala antes que ela seja construída. Constrói-se

uma maquete, simula-se o som que será gerado na sala real e mede-se a respos-
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ta.Assim, podem-se fazer ajustes no projeto antes de começar a obra. Cada sala

tem sua própria característica e, dependendo do uso que se queira fazer (con-

certo, ópera, auditório, estúdio de gravação, sala de estar), é necessário adaptar

sua acústica.

A revisão bibliográfica feita por João Henrique mostrou que a construção

de maquetes feitas com esse objetivo baseava-se numa teoria bastante simplifi-

cada e apenas algumas considerações de escala. Ou seja, faltava uma fundamen-

tação teórica para o uso de modelos reduzidos em acústica. Ele viu aí uma

oportunidade para aplicar aos fenômenos acústicos a fundamentação teórica e

as técnicas da análise dimensional e semelhança física.Tratava-se, pois, de aplicar

a técnica que Lobo Carneiro dominava a problemas de uma nova área.

Embora já tivesse como orientador oficial um professor do Programa de

Engenharia Mecânica, João Henrique convidou, então, Lobo Carneiro para

orientá-lo. Este ponderou que entendia pouco de acústica e alertou-o de que,

por não ter o doutorado formal, sendo apenas doutor honoris causa, poderia

haver algum problema com a burocracia do Programa de Engenharia Mecâni-

ca. De fato, ele teve que figurar como co-orientador – não exatamente pela

falta do título, mas porque já estava aposentado.

Quanto a não entender de acústica, repetiu-se o episódio de 30 anos antes,

quando pediu a um aluno que lhe ensinasse o que não sabia. Num dia em que

João Henrique fez-lhe uma pergunta que não soube responder, pediu-lhe, com

naturalidade, que, se encontrasse a resposta, trouxesse para ele. “Eu me espan-

tei, porque todo mundo falava que ele era uma sumidade e que sabia tudo!

Naquela hora eu vi que ele estava acima do jogo de vaidades do meio cientí-

fico e não tinha se envaidecido das próprias realizações pessoais”, conta João

Henrique.2

Os encontros para discutir a tese passaram a ser no próprio apartamento de

Lobo Carneiro.As reuniões em geral terminavam com os três – Zenaide sem-

pre presente – lanchando e olhando fotos de família e de viagens.

Também trocavam seguidos e-mails. Um dia Lobo Carneiro telefonou para

a casa do aluno: um contratempo o impedira de ler logo o texto enviado pe-

lo rapaz, pedia desculpas pela demora em comentar o trabalho.

A interatividade e a rapidez das trocas com o professor de 88 anos permi-

tiram ao aluno de 24 terminar a tese em um ano e meio. No dia da defesa pe-

2. Depoimento de João

Henrique Diniz Guimarães

em 29/7/2004.
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rante a banca, Lobo Carneiro apareceu de paletó, que ele raramente usava na

Universidade. Sentou-se calado e esperou pelos outros professores, que estavam

um pouco atrasados.A apresentação correu tranqüila. Lobo Carneiro fez algu-

mas sugestões sobre o texto, indicando a substituição de um determinado ter-

mo por outro mais preciso e perguntou por que João Henrique usara os da-

dos do Teatro Colón, de Buenos Aires, tido como o de melhor acústica do

mundo. Era uma pergunta que ele já fizera antes em uma das conversas que

tiveram. João Henrique deu-lhe a mesma resposta: o Colón era usado para

ópera e sua análise era de salas de concerto. Lobo Carneiro fez mais algumas

recomendações sobre o texto, elogiou o resultado, deu os parabéns, passou a

palavra a outro membro da banca e calou-se durante todo o restante da

argüição.

A tese foi aprovada sem restrições. Lobo Carneiro levantou-se, cumprimen-

tou mais uma vez, assinou a folha de rosto da tese e encaminhou-se para o blo-

co B, onde Zenaide o esperava. Deu o braço à mulher, os dois se despediram

e partiram de carro para casa. Já era tarde e estavam ambos cansados.

Lobo Carneiro gostava de morar na Barra da Tijuca. Nos anos 70, ele e

Zenaide tinham comprado uma casa num condomínio de Jacarepaguá, onde

viveram mais de dez anos. Mais tarde, em busca de uma residência menos 

trabalhosa para cuidar, trocaram a casa por um apartamento num apart-hotel

da Avenida Sernambetiba. Zenaide não gostava de lá.Achava o espaço aperta-

do, faltava um cômodo para instalar o escritório do marido. O computador ti-

nha que ficar no quarto de dormir. Ficou feliz quando, em 1986, conseguiram

o apartamento de dois quartos, num condomínio de frente para o canal de

Marapendi.

Os dois se adaptaram perfeitamente ao estilo de vida americanizado dos

moradores da Barra. Nos fins de semana, um programa habitual era a ida a um

dos shopping centers do bairro: almoçavam num dos restaurantes de comida a

quilo, compravam livros e discos e iam ao cinema.

Às vezes subiam para Teresópolis, na região serrana do Estado do Rio.Ti-

nham lá uma pequena casa de dois quartos, não muito longe da residência do

amigo Alberto Coimbra, o fundador da Coppe. Nessas ocasiões, os dois casais
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– Lobo Carneiro e Zenaide, Coimbra e Marlene – partilhavam animados

jantares em restaurantes das redondezas.

Quando ainda morava no apart-hotel da Sernambetiba, Lobo Carneiro

sofreu um acidente.Ao se agachar para pegar alguma coisa, bateu com a cabeça

no parapeito da janela. Foi parar no pronto-socorro, com descolamento da reti-

na. Os exames que fez na ocasião revelaram que ele estava diabético.

A diabetes parece ter sido um traço de sua família materna. Aurora 

morreu diabética; a irmã dela, Íris, também. Lobo Carneiro conviveu qua-

se dez anos com a doença. Foi proibido de comer os doces de chocolate

que se habituara a devorar prazerosamente desde os tempos em que Auro-

ra preparava os lanches dominicais para a família na chácara da Gávea.

E perdeu peso, adquirindo o aspecto de fragilidade física que exibiu em

seus últimos anos.

Num sábado, 10 de novembro de 2001, ele enviou um e-mail a João Hen-

rique.Após a defesa da tese de mestrado, o rapaz rumara para o doutorado em

Aachen, na Alemanha.Tinha chegado lá em outubro e tratara logo de pôr-se

em contato com o professor no Brasil.A mensagem de Lobo Carneiro era jus-

tamente para acusar o recebimento da correspondência que ele lhe enviara e,

como de hábito, compartilhar conhecimentos e contatos:

“Prezado João Henrique,

Recebi seu cartão e sua carta de Aachen. Boas notícias, obrigado.

Zenaide está bem e envia lembranças. [...]

Sugiro que você visite logo Köln, aí perto, com sua majestosa catedral em

estilo gótico, embora tenha sido construída oito séculos depois das francesas e

inglesas. Havia sido iniciada naquela época medieval, mas só foi terminada mais

recentemente, na era do Romantismo, utilizando as plantas originais.

Depois, se possível, uma excursão de navio pelo Reno até Mainz, a cidade

de Gutemberg. É lá que reside nossa amiga Eva Lieblich Fernandes.

Um grande abraço

Lobo Carneiro.”

No dia seguinte, domingo, foi com Zenaide ao Barrashopping. Ele, como

de hábito, dirigindo o Fiat Uno vinho, ano 1996. Passaram na livraria, al-

E N G E N H A R I A

D A  T R A N S P A R Ê N C I A

232

Vida e Obra de Lobo Carneiro



C A P Í T U L O  1 6  

moçaram e entraram no cinema para ver um filme brasileiro, O Xangô de 

Baker Street.Voltaram para casa e foram dormir cedo.

Pela manhã, Zenaide acordou antes, e estranhou. Normalmente, ele se le-

vantava primeiro e ia preparar o café que lhe trazia na cama.Aproximou-se do

marido e viu que ele revirava os olhos, tentando dizer algo. O porteiro do 

edifício foi acionado, logo chegou uma ambulância do hospital Barra d’Or.

Os médicos diagnosticaram acidente vascular cerebral encefálico-hemorrágico,

pico hipertensivo e diabetes não insulino-dependente. Foram três dias de ago-

nia no CTI.

Lobo Carneiro morreu à 1 hora da manhã de quinta-feira, 15 de novem-

bro de 2001, 112º aniversário da Proclamação da República.

O corpo foi cremado no crematório da Santa Casa de Misericórdia, no 

Caju.As cinzas deveriam ter sido dispersas, mas acabaram levadas para o jazigo

da família no Cemitério de São João Batista, onde repousam a católica Auro-

ra e o positivista Otavio.

Não deveria haver cerimônia religiosa. Mas os filhos quiseram encomendar

uma missa de sétimo dia, rezada em 22 de novembro de 2001, na Igreja de São

José da Lagoa.

Acabou como começou.
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Medalha Silva Ramos, melhor aluno do curso secundário do Colégio
Rezende 

Medalha Gomes Jardim, melhor aluno da Escola Politécnica do Rio
de Janeiro

Pesquisador emérito do Instituto Nacional de Tecnologia (INT)

Prêmio Emilio Baumgart, do Instituto Brasileiro do Concreto
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Membro de honra da Réunion Internationale des Laboratoires
d’Éssais et des Recherches sur les Matériaux et les Constructions
(Rilem) 

Prêmio Interamericano de Ciência Bernardo A. Houssay, da
Organização dos Estados Americanos

Doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro
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Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, Ministério da
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Doutor honoris causa da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
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Membro titular da Academia Brasileira de Ciências
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Criação do Prêmio Fernando Luiz Lobo Barboza Carneiro pelo
Instituto Brasileiro do Concreto (Ibracon), destinado ao destaque do
ano como pesquisador na área de Concreto Estrutural

Inauguração da Tenda Engenheiro Lobo Carneiro, espaço destinado 
a atividades de difusão científica da Coppe/UFRJ 

ABNT conferiu ao Engenheiro Lobo Carneiro o título de 
“Gênio da Engenharia”
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Réunion Internationale des Laboratoires d’Éssais et des Recherches sur les
Matériaux et les Constructions (Rilem), Paris, França – membro efetivo,
delegado brasileiro (1967-1984), presidente (1979), membro de honra (1983)

Comité International du Béton (CEB/FIB), Lausanne, Suíça – membro
delegado brasileiro

International Association for Bridge and Structural Engineering (Iabse),
Zurique, Suíça – membro efetivo e delegado brasileiro
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Academia Brasileira de Ciências

Sociedade Brasileira de História da ciência (SBHC)
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