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Arte: 

3. Atividade que supõe a criação de sensações ou 

de estados de espírito, em geral de caráter estético, 

mas carregados de vivência íntima e profunda, 

podendo suscitar em outrem o desejo de prolongar 

ou renovar.

1. Capacidade que tem o homem de pôr em prática 

uma idéia, valendo-se da faculdade de dominar a 

matéria.



Engenharia:

1. Arte de aplicar conhecimentos científicos e 

empíricos e certas habilitações específicas à criação 

de estruturas, dispositivos e processos que se utilizam 

para converter recursos naturais em formas 

adequadas ao atendimento das necessidades 

humanas.



Arquitetura:

1. Arte de criar espaços organizados e animados, por 

meio do agenciamento urbano e da edificação, para 

abrigar os diferentes tipos de atividades humanas.



Obra de arte:

1. Obra produzida segundo o conceito de arte, 

especialmente a que é tida como de boa qualidade.

Obra-de-arte:

Designação tradicional de estruturas tais como 

bueiros, pontes, viadutos, túneis, muros de arrimo, etc., 

necessárias à construção de  estradas.



O homem é um animal racional.



O homem é um animal racional e muito 

emocional.





No 5, 1948

Jackson Pollack

coleção particular

Retrato de Adele Bloch-Bauer, 1907 

Gustav Klimt

Neue Galerie, Nova York



Abaporu, 1928

Tarsila do Amaral

Museo de Arte Latinoamericano de 

Buenos Aires - Malba



Cidade e Forte de Frederik na Paraíba, 1638

Frans Post

Fundación Cisneros, Caracas, Venezuela



Retrato de jovem com corrente de ouro (Auto-retrato com 
corrente de ouro), 1635

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (e Ateliê)

MASP

O homem com o capacete dourado, c. 1650

seguidor de Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Galeria de Pintura do Museu Estatal de Berlim



“Uma obra de arte tem que criar surpresa e 

emoção. Senão não representa nada.

A repetição não interessa.”

Oscar Niemeyer, em entrevista de 27.3.2007





Cadeira CIMO, década de 1940

Madeira laminada, com as lâminas externas 

em imbuia

CIMO – Companhia Industrial de Móveis S/A, 

Rio Negrinho, Santa Catarina















Início da construção: 14 de novembro de 1922 

Inauguração: 13 de maio de 1926

Projeto: David Bernard Steinman, de Robinson & 

Steinman 

Construção: American Bridge Company

Material: aço

Comprimento total: 819,5 m 

Possui três trechos: 259 m de viaduto insular, 339,5 m 

de vão central e 221 m de viaduto continental

Altura dos pilares: 74 m

Altura sobre a água: 30 m

David Steinman, junto

à ponte Mackinac Straits

Estátua do Governador Hercílio Luz (1860 – 1924), que era

engenheiro civil





























O fechamento e a recuperação da ponte Hercílio Luz

• 1967:  A ponte Silver, sobre o rio Ohio, nos Estados Unidos, uma ponte pênsil inaugurada em 1928,

desmorona, matando 46 pessoas. A ponte, com vão central de 213,5 m, possuía duas correntes de

barras de olhal, cada uma com duas barras. Investigações detectam que a causa da ruína da

ponte foi a ruptura de um dos olhais por fadiga. A ponte St. Mary’s, também sobre o rio Ohio, e que

também era uma ponte pênsil com correntes com duas barras de olhal é imediatamente fechada

ao tráfego, sendo posteriormente demolida em 1971. 

• 1981:  A pedido do DER-SC, o IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo inspeciona

a ponte Hercílio Luz e recomenda a sua interdição, em decorrência de acentuada corrosão da

estrutura.            

• 1982:  Em uma inspeção de rotina da ponte, detecta-se a ruptura do olhal de uma das barras, e a ponte é

fechada ao tráfego.

A empresa Steinman International, Inc. é contratada para estudar o problema e propõe um reforço

da corrente com cabos substituindo as barras de olhal comprometidas.



Sela de conexão das barras no topo de um dos pilares Reforço das  barras de olhal 

comprometidas

• 1988:  A ponte Hercílio Luz é reaberta ao tráfego restrito de pedestres, bicicletas, motocicletas e veículos

de tração animal.

• 1991:  A ponte é novamente fechada ao tráfego, estando interditada até hoje.

• 1997:  A ponte, que em 1992 já havia sido tombada em nível municipal, é tombada em nível estadual e

federal.



• 2006:  Inicia-se a recuperação da ponte, contratada pelo Departamento Estadual de Infraestrutura, que

deverá terminar em 2014.











Entrada da Baía de Guanabara, Marc Ferrez, 1880 Enseada de Botafogo, Marc Ferrez, 1905



Estrada de Ferro do Corcovado, 1882 a 1885

Engenheiros João Teixeira Soares e Francisco Pereira Passos





Chapéu do Sol, 1885

Estrutura metálica, fabricada na Bélgica

Diâmetro: 13,5 m

Fotografia de Augusto Malta, provavelmente do início do século XX





• 1859:  o padre Pierre Marie Boss sugere à Princesa Isabel a construção de um monumento religioso no

alto do Corcovado.

• 1921:  é proposta a construção de uma estátua de Cristo Redentor no Corcovado, em comemoração ao

centenário da independência do Brasil. 

• 1922:  é lançada a pedra fundamental do monumento do Corcovado.

• 1923:  o Engenheiro Heitor da Silva Costa, professor da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, ganha o

concurso para a construção do Cristo Redentor. O esboço do monumento apresentado por Silva

Costa, de autoria do pintor Carlos Oswald, mostra o Cristo Redentor com uma cruz e o globo terrestre

símbolos da redenção.

Heitor da Silva Costa Carlos Oswald, em seu atelier em Paris, 1910 Primeira proposta para o 

Cristo Redentor



• 1924:  Heitor da Silva viaja para a França, a fim de escolher um escultor para fazer a maquete do Cristo

Redentor, a partir de nova concepção de Carlos Oswald, com o Cristo de braços abertos, em forma

de cruz.

Sua escolha recai sobre o escultor francês Paul Landowski, que com base em desenhos e pinturas de

Carlos Oswald, cria um modelo de gesso de quatro metros de altura para os estudos de ampliação e

esculpe os moldes da cabeça e das mãos do Cristo, depois enviados em partes ao Brasil. 

Paul Landowski Parte do molde da cabeça  

do Cristo

Parte do molde da cabeça do Cristo chegando ao Corcovado



• 1924:  em sua viagem à França, Heitor da Silva Costa contrata o engenheiro Albert Caquot para projetar a

estrutura do monumento.

Na França, Silva Costa coordena os trabalhos de Landowski e Caquot e supervisiona o trabalho de

ampliação do modelo da estátua, realizado por cinco equipes de dois desenhistas. 

• 1926:  início da construção do monumento. 

Albert Caquot, quando aluno 

da École Polytechnique



Altitude: 710m acima do nível do mar

Altura total do monumento: 38 m

Altura da estátua: 30 m

Altura do pedestal: 8 m

Altura da cabeça: 3,75 m

Comprimento das mãos: 3,20 m

Envergadura: 30 m

Peso da estátua: 1.145 toneladas

Peso da cabeça: 30 toneladas

Peso de cada mão: 8 toneladas

Peso de cada braço: 57 toneladas



http://www.archives-aube.com/cgaube/_depot/actus/11/11_img.jpg






Engenheiros Heitor da Silva Costa, Pedro Vianna da Silva (ao centro, de óculos)  e Heitor 

Levy, de chapéu, responsáveis pela  construção de concreto, e Antonio Fernando, atrás.



Inauguração do Cristo Redentor, em 12 de outubro de 1931



Restauração realizada em 2010









Palácio da Alvorada

Arquitetura: Oscar Niemeyer

Estrutura: Joaquim Cardozo

Início da construção: 3 de abril de 1957

Inauguração: 30 de junho de 1958

Equação da curva superior dos pilares da 

fachada:

y =  0,037 x4 – 0,19 x3 + 0,381 x2 – 0,048 x



Oscar Niemeyer no Palácio da Alvorada, 

em 1958

Escultura de Joaquim Cardozo, em concreto, 

na Ponte Maurício de Nassau, em Recife















Catedral de Brasília

Arquitetura: Oscar Niemeyer

Estrutura: Joaquim Cardozo

A construção foi realizada  em duas etapas:

- na primeira (1959 – 1960), foi construída a estrutura  da 

nave ;

- na segunda (1969 - 1970), foram executadas as obras 

complementares e de acabamento: espelho d’água,

batistério, campanário, interior da nave, vitrais, sacristia e 

rampa.

Inauguração: 31 de maio de 1970

Oscar Niemeyer e maquete da catedral



Diâmetro da base: 60 m

Diâmetro do anel superior: 6,8 m

Altura: 40 m

Pilares: 16 pilares de concreto armado com seção triangular vazada, armados no trecho mais solicitado com 90 

barras de  uma polegada





http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/43422236.jpg






Os vitrais, de autoria de Marianne Peretti, nascida na França e radicada no Brasil, foram instalados em 1987 

Área total dos vitrais: 2200 m2









Joaquim Eugenio de Lima, por Roque de Mingo

Parque Tenente Siqueira Campos (Trianon)

A Avenida Paulista, inaugurada em 1891,  foi idealizada 

e construída pelo engenheiro uruguaio Joaquim Eugenio 

de Lima (1845 – 1902)

http://www.associacaopaulistaviva.org.br/?foto=27&p=2009-05-16_pi108&f=30


• 1910: o Prefeito Raymundo Duprat encomenda a 

Ramos de Azevedo o projeto e construção do 

Belvedere Trianon

• 1916: inauguração do Trianon, pelo Prefeito 

Washington Luís Pereira de Sousa

http://www.associacaopaulistaviva.org.br/?foto=17&p=2009-05-16_pi108&f=30


• 1938: inauguração do túnel da Avenida 9 de julho

• 1950: demolição do Belvedere Trianon, para a 

realização no local da primeira Bienal de São Paulo, 

ocorrida em 1951  

http://www.associacaopaulistaviva.org.br/?foto=4&p=2009-05-16_pi108&f=30
http://www.associacaopaulistaviva.org.br/?foto=2&p=2009-05-16_pi108&f=30


Museu de Arte de São Paulo – MASP, 1968

arquitetura: Lina Bo Bardi

projeto estrutural: Escritório Técnico J. C. de Figueiredo Ferraz

Lina Bo Bardi (1914 – 1992)
José Carlos de Figueiredo Ferraz (1918 – 1994)



Pietro Maria Bardi e Lina Bo Bardi : chegada ao Brasil, em 1947

Pietro Maria Bardi e Franciscio de Assis Chateaubriand Bandeira 

de Melo: inauguração do MASP, em outubro de 1947

Croquis e projeto  de edifício do MASP em São Vicente, 

1950 - 1951

Croquis  do edifício do MASP em São  Paulo, 

década de 1950







Vão das vigas principais:  70 m

Vigas principais e da cobertura: seção vazada com 2,5 m x 

3,5 m 

Pilares: seção vazada com 4,0 m x 2,5 m

Reação de apoio das vigas principais:  12 MN (1200 tf)

Máximo momento fletor das vigas principais: 200 MN.m 

(20.000 tf.m)

Protensão das vigas principais: 122 cabos de 40 Φ 5 mm

Máximo momento fletor das vigas da cobertura: 90 MN.m 

(9.000 tf.m)

Protensão das vigas da cobertura: 62 cabos de 36 Φ 5 mm

Altura dos pêndulos de apoio das vigas da cobertura: 6,7 m



http://www.associacaopaulistaviva.org.br/?foto=19&p=2009-05-16_hy107&f=30






Figueiredo Ferraz, Engenheiro Richetti, Prefeito Prestes Maia, Lina Bo 

Bardi e engenheiro Fonseca, 1960 

Protensão pelo sistema patenteado pelo professor Ferraz 









Inauguração do MASP pela Rainha Elizabeth II, em 7 de novembro de 1968





http://medicinaoral.org/blog/wp-content/uploads/2009/08/amib-congresso-cartaz.jpg

