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Porquecaemaspontes?
Desdequeo homemexistesobrea Terraouevê
objectoscaÍremsoba acçãoda forçadagravidade,
que os atraiinexoravelmente
paraa superlrciedo
planeta.
Massó desdehácercade 300 anos,com
os trabalhos
de Galileue Newton,
é quese conse
guiu,em primeirolugar,descrever
os movimentos
de quedae, em segundolugar,compreender
as
causasdessemovimento.
Tambémdesdeque o homemexistesobrea
Terraque faz edifíciose pontesde tal modoque
eles nãovenhama cair logo.Essatecnologia
da
quepermitiu
construção
as pontesromanas
ou as
catedraisda ldadeMédiafoÍ de baseempírica.
Ensaiava-se
a construçãoe, se não caísse,entã0...elaficavade pé. Experimentava-se
e viase,
tal qual um produtoculinárioque se prova.A
históriade Alexandre
HeÍculanosobrea abóbada
da Sala do Capítulodo Mosteiroda Batalhaé
elucidativa:o arquitectoAfonsoDomingues
teria
Íicadodebaixoda abóbadapara se certificarda
respectiva
segurança.
Segundoum estudiosodas
catedraisgóticas,as construçõesque não caem
nosprimeiros
cincominutosnãocairãonosseguintes quinhentos
anos...Talvezseja verdadepara
ediflciosde pedrafundadosem rochafirme.Mas há excepções,
comoa Torrede Pisa,emblematicamente
associadaa Galileu,
erguidano século/Vl, que nãocaiunos primeiros
cincominutos
mas,quedevidoa inconsistências
do solo,temvindoa cairdesde
entã0.Nãofora a tecnologiamodernaque a está hojea segurare
cairiarapidamente.

engenheiro
quede quedasde
J. E. Gordon,
pontesportuguesas
nadasabe,tem no livro
citadoumasecçãointitulada"0 designdo
engenheirocomo teologiaaplicada,,,cuja
actualidade
é evidente.Valea penatranscrever:
"Emquasetodosos acidentes
temosde
distinguir
doisníveisde causas.0 orimeiro
ê a razãoimediata,técnicaou mecânica
parao acidente;o segundoé a razãohumana subjacente.
É Oemverdadequeo design
nãoé umacoisamuitoprecisa,
queacontecemcoisasinesperadas,
queocorremerros
genuínos,etc., mas na maior parte dos
casosa razão'real'deum acidenteé um
erro numanoque se podeprevenir.
Estáhojena modâsuporqueo erroé uma
dascoisaspelasquaisnãoéjustoacusaras
pessoas,que, no fim de contas,fazem,o
seumelhor'ou sãovÍtimasda suaeducação
e do seu ambiente,
ou do sistemasocial,
etc. Mas o erro oculta-senaquiloque não
estána modachamar'pecado'(...)Muitos
A velhapontede Mariapia nãocaiu,emboratenhasidosubsti_ poucosacidentes'acontecem'
de um modomoralmente
neutro.
ponte25 de Abrile
tuídapelapontede SãoJoã0.As modernas
Noveem cada dez acidentessão causadosnão por efeitos
PonteVascoda Gama(a nossamaiore a segundamaiorda Europa) técnicosmais ou menosabstrusos,
mas pelo velhcle relho
aí estãoimpecavelmente
de pé.Assimcomoestãode pé as outras
pecadohumano,que às vezesroçaa puramalvadez.
pontesdo Eng.EdgarCardoso.
porquecaiuentãoa pontede Entre
os-Rios?

A tecnologia
de tuer e manteredifÍclose pontes- a Engenharia
Civil- conheceu
Íorteexpansão
nosséculos
XVllle XIXpelosimples
quea mecânica
factode seter percebido
deGalileu
e Newton,
com
por outroscientistascomo Hooke,
as mais-valias
introduzidas
Cauchy,
Young,etc.(predominam
franceses
e ingleses),permitia
fazercálculosde forçase, portanto,conhecerantecipadamente
a
estabilidade
estruturalde uma dadaobrade arte ícuriosaesta
expressão
aindahojeusadaem Engenharia
Civil,mesmoparaas
obrascujafealdade
é evidente).
A Íïsica,cujalinguagem
naturalé
permitiuprevernão só se umaobrateria a devida
a matemática,
segurança
rnastambémescolheros materiaismaisadequados
paraa construir
e a maneiramelhorde ligara formacoma função
(assegurando
umaverdadeiravertente
estética),
ComodisseFranklin
Guerra,em "Históriada Engenharia
em Portugall',
1995,o Eng,
EdgarCardosopassoude combciona primeira
travessia
da sua
pontede S. João,no Porto,com a mesmasegurança
com que
AfonsoDomingues
se teriacolocado
no centroda salacapitular
(mandaa verdade
dizerquefoi o mestrefrancêsHuguet
o provável
autorda abóbadaondeHerculano
decidiucolocarDomingues,
o
geralda obra).
arquitecto
NoséculoXlX,o ferropassoua sermaterialde construção
das
pontes,paraalémda pedraou mesmosubstituindoa
totalmente.
Sintomático
do atrasocomquea Revolução
Industrial
chegoucá
talvezsejao factodeteremsidoengenheiros
franceses(video caso
de GustaveEiffel,autorda pontede MariaPia)e inglesesque
projectaram
muitasdaspontesportuguesas
erguidas
nesseséculo
(a ponte de Entreos-Rios
não é excepção).
SegundoFranklin
"Durante
Guerra,
todoo séculodoferro,o paísvegetou
numaquase
total dependência
em matérias-primas,
equipamentos
mecânicos
e matériacinzenta."
Claroqueavançámos...
masos outrospaíses
avançavam
aindamais.ïalvezsejatambémsintomático
das nossas debilidades
estruturais
o factodaquelaqueaté há poucoera
a maiordasnossaspontes- a Ponte25 deAbril- ter sidoerguida,
durante
o EstadoNovo,portecnologia
norteamericana,
incorporandoemboraumaparcela
nacional.
Eé tambémelucidativo
o factode,
no desastreocorridodurantea construçãoda ponteVascoda
Gama,terem morridoengenheiros
e operáriosestrangeiros(os
últimosafricanos).
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(,..)Sãopecados
sórdidos
comoo descuido,
a inacçã0,
o nãopergunto-nêm-preciso-aprender,
o ninguém-me-pode-d
izer-nadao orgulho,a invejae a cupidezquematam
Caiu porquenada é eterno,nem as pontes.0s materiais sobre-o-meu-trabalho,
(...)Soba pressão
as pessoas
doorgulho
e da inveja,
dacupidez
corroem.0s defeitosestendem-se.
As fundaçõesfragilizam.
0
política,
só se atendeàs miudezas
do quotidiano.
remédioé vigiar,reparare substituir.NoPorto,a pontede Maria e da rivalidade
gerais,o primado
As avaliações
da engenharia,
acabamporse
Piafoi substituída
a tempoe, em Lisboa,a Ponte25 de Abriltem
tornarimpossíveis.
As coisastornam-seimparáveis
e deslizam
sido reparadae tem já alternativa
na PonteVascoda Gama,0
engenheiro
J. E. Gordon,autordo interessante
livro"Structures parao desastreà vistade todos.Assimse cumpremos desígniosde Zeus".
or WhyThingsDon'tFallDown",Penguin,
1978,põeo dedona
ferida:"Todasas estruturasacabamquebradas
ou destruídas
No rio Douronão se passouumatragédiagregamas uma
tal e qualcomoas pessoas,queacabampormorrer.0 propósito
porum
Passou-se
tragédiaportuguesa.
uma tragédiamuito nossa,
da medicina
e da engenharia
é adiarestasocorrências
oue tem raízesfundasna nossahistória.Se fizermosuma
intervalode tempodecente'.
geral,comomandao espíritocientífico,
reconheceavaliação
de partede umatragédia
A pontede Entre-os-Rios
viveumaisde cincominutose menos mostratar-seapenase infelizmente
do quequinhentos
anos:apenaspoucomaisde cemanos.Será maisgeral(videos lúcidosartigosde AlbertoCastroNunes,
no "lndependente"
de 76/3/07, "EmPortugalcai umaponte
umtempode vidadecente?Defacto,foi indecente
a morteque
tevee as mortesquecausou.0 acidente,comomuitosoutros, de dezem dezdias",e de JoséDiasUrbano,"0 desastrena
escolae a mortena estrada",no "Público",de t7 /3/Ot) que
Íoi perfeitamente
escusado.0 que aconteceu
nãofoi, de facto,
é a ignorânciacontinuadadas leis do funcionamento
do
Não
acidental.
tendo havidodefeitoóbviode construçãonem
m undo.
sendoos materiaisdesadequados
de todo, a vigilância
e a
reparação
forampurae simplesmente
insuficientes.
Nãoserve
dizerquea pontefoi feitahá maisde um séculoparadiligências
LIVROSPARASABERMAIS
a cavalo:a pontede MariaPia tambémnão foi feita paraos
modernoscomboios,masfoi primeiroreparadae depoissubs- FranklinGuerra,"Históriada Engenharia
em Portugal",
tituída.Tambémnão serve dizer que há desastresnaturais
que,segundo
("os actosde Deus",comose dizianas antigas 1995.Ediçãode autorsobreum domínio
o autor
imprevisíveis
(etem razão!),
"é terrenodeixado
poisas cheiasdo mesmorio nãoievaram dizno prefácio
ao abandono".
apólices
de seguro),
paraas intempérioutraspontes,obviamente
maispreparadas
- J. E. Gordon,"Structures
or WhyThingsDon'tFallDown",
es. 0 queaconteceu
era,pelomenosparaalguns,perfeitamente
previsível.
1978.Outrosintomado nossoatrasotecnológico
éo
0 fim da velha ponte era tão previsívelque havia Penguin,
"TheNewScience
planos,infelizmente
factodos livrosdesseautoríestee o anterior.
adiados,paraumanovaponte.
of Strongmaterialsor WhyYou Don't FallThroughthe Floor",
A quedada ponteé, afinal,um problema
de faltade cultura Penguin,1968) não terem ainda sido traduzidos.0 mesmo
de
científicae tecnológica.lmportamosa ciênciae a tecnologia acontececom os livrosde um professornorte-americano
o "poetada tecnologia": Henry
Civilconsiderado
masnãoas interiorizamos,
nãoas pomosde formaconsequente Engenharia
Petrosky,
autorde "Engineer
of Dreams",sobrea engenharia
de
ao serviçodasnossasvidas.Confiamos
demaisna sorte(ou,se
quea ciênciae a tecnologia
calhar,em Deus).lgnoramos
fazem pontes.
previsõesa respeitodo mundoe que, com isso, podemos
tcarlos@teor.fis.
uc.pt
acautelar
o nossofuturo.Claroouenãose fazissocomabsoluta
http://nautil
us.fls.uc.pt/-cfiolhais
certezamassim,o quejá chega,comsuficiente
fiabilidade.
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