


Fôrro de. gêsso
Gessoplac:
eterno,
decorativo,
isolante,
e incombustível

o gêsso é um material que,
com o passar do tempo,
fica mais resistente. O forro de
gêsso Gessoplac é,
porisso. eterno. E é também
removível ê' reaproveitável.

liiiii:.:'.:.:.:.'.'.':..Naverdade, são incontestáveis..•.• : : :.:' as vantagens do fôrro de
::-.::::: :::-:-:': gêsso Gessoplac
:::,:::::::':::'::. sõbre qualquer tipo de fõrro.
:':'::::::.-:::',:, Esta afirmação não é gratuita
: ::: ':: -:::::-::' :' e baseia-se em razões sólidas,
.':"::.::':H. : ' Veja:
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Material nobre e homogêneo
de grandes possibilidades
plásticas, nada pode superar o
fõrro de gêsso Gessoplac
quanto à aparência e
possibilidades decorativas,
resolve rido técnica e
plásticamente, os problemas
de iluminação.

Uma outra característica
do gêsso e, portanto do forro
de gêsso Gessoplac, é
a estabilidade e inalterabilidade
do material: não empena,
não racha, não abre fendas,
não bicha. Dispensando
entarugamento, não sofre
também os efeitos de sua
instabilidade.

O gêsso é incombustível.
Porisso, submetido durante
15 minutos a uma temperatura
de 7500 (teste realizado
pelo Instituto de Pesquisas
Técnclóqicas conforme
certificadooficial n." 222.315)
concluiu-se.que o forro de
gêsso Gessoplac não se
incendeia, que não houve ,
produção de gazes
combustíveis, não se
observando também nenhuma
elevação de temperatura.

O fôrro de gêsso Gessoplac.
como se viu, é perfeito
isolante térmico, poupando
porisso, os aparelhos de
condicionamento de ar.
Ê também isolante acústico.
com grande coeficiente de
absorção (certificado oficial do'
IPT n.O 12.677). Para a
perfeita isolação térmica e
acústica contribui também a
manta de lã de rocha de que
são revestidas as chapas.

GESSOPLAC
Rua Marconi, 31 6.0 andar "tel.: 34 01 19 São Paulo

Por ser eterno e reaproveitável,
o forro de gêsso Gessoplac seria,
só por isso, a melhor solução
do ponto de vista econômico.
Mas há ainda outros fatores
que contribuem para a redução •
do seu custo: sendo .
incombustível, reduz a taxa de
seguros e o custo de colocação
(incorporado ao preço)
é baixo, dada a rapidez com
que se processa.

Formato das chapas: 0,60xO,60m.

As chapas são presas por meio
de tirantes de arame
galvanizado sustentados por
pregos de aço fixados a revolver.

Suportes de alumínio na borda
fixadora garantem uma
fixação segura.

Colocação sob a
responsabilidade do
departamento especializado da
Gessoplac

REPRESlõNTANTES:Port<> Alegre : HEJ,JSER & CIA. LTDA. - R. Vig, José Inéc io, 371 - 9.° And. - 5/913 - Galeria Rosario - Fone: 5082 - Cx, Postal1ô78
O Rio de Janeiro: ENG.O CELSO PIRES LEHNEMANN - Av. Rio Branco, 156 _ Grupo 2810 _ Fone: 52-8292. Campinas: WALDIR A, HEIDRICH E CARLOS LIMA

Rua Dr, Costa Agular, 698 - 11.0 and. - 5/1105 - FOOfi: 8-5137 o Barra Mansa: CYRANEL COMÉRCio E REPRESENTAÇÃO _ Av. Joaquim Leite, 604 - S/ 214
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Klabin Irmãos & Cia.
Setor Manufatura Nacional de Porcelanas
Escritório Central: Av. Rio Branco, B1 . 14. andar· Tel.: 23·5870
Caixa Postal, 1622 . End. Telegr. "Klobin" . Rio de Janeiro

Azulejos

Quando você vai ao seu clube, você nota
que a piscina e os vesuarios são revestidos
de azulejos. Nos refeitórios dos colégios e das
fábricas, nos laboratórios e' gabinetes de fí-
sica e química, e nos hospitais, onde a assepsia
é um imperativo, você também encontrará
os azulejos. Mas, além do grande serviço
que os azulejos prestam à higienização dos
ambientes, êles podem ser usados também como
elemento decorativo, em magníficos painéis
a côres ou decorando fachadas e corredores.
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cobertura horizontal?
m e ios-tu bos

Aliando a beleza estética à funcionali-
dade, os meios-tubos ETERN IT pro-
porcionam coberturas horizontais im-
permeáveis e de duração ilimitada.
Suas dimensões, além de aumentarem
o rendimento da montagem, permi-
tem beirais de grandes balanços. Com a

ni1
junção de duas ou mais peças, pode-se
cobrir grandes áreas sem calhas in-
termediárias. Os meios-tubos de
cimento-amianto ETERNIT constituem
a solução adequada para coberturas
horizontais.

Consulte os Serviços Técnicos Eternit.

ETERNIT DO BRASIL CIMENTO AMIANTO S.A.
eternit ê cimento amianto há mais de 60 anos



Ah! ah!
que pesadona!

Sorte sua,
eu ter sido feita quando
ainda nao existia
STYROPOR ...

também
Dona Tartaruga

sabe que
para isolar e proteger. não existe nada tão leve como
STYROPORI O isolante térmico da atualidade é ultra-
-fác(1e econômico de, transportar. Pode ser cortado. ser-
rado ou fresado nas dimensões e nas formas que se
desejar, para uma rápida colocação como corpos pré-
-moldados. Isola perfeitamente paredes. telhados e pisos.
oferecendo ainda boa resistência a vibrações mecâni-
cas e ruídos. trrrurie à ação de ácidos. bases e muitos
outros produtos químicos. STYROPOR não mofa nem
forma parasitas. não apodrece e não envelhece. Dona
Tartaruga tem razão: se antigamente já existisse
STYROPOR, a fábula seria diferente ...

Procure em todo o Brasil as chapas manufaturadas à base de STYROPOR· sob êstes nomes de fabricação,
F R I G O P O R - M U L T I P O R - 'p O LY S T O R - S TI ~ O P L A C - S T I R O PL A S T .W
Informações e folhetos na QUIMICOLOR-AV. S~o Luís, 86 - 11.0e 12.Q - São Paulo - POrto Alegre: tel. 5401/06 - CP, 1257
Rio de .Janeiro: t e l.i 23-46.87 - CP, 158 - Recife: tel .• 4-3983 - .cp, 360. STYROPOR - matéria prima produzida
exclusivamentE! pela Cla de Produtos Qufmlcos IDRONGAL ;,.Guaratlnguetá - São Paulo.



PINTaR É UM DESCANSO!
COM OS PRODUTOS•••

TINTAS E VERNIZES PARA TODOS OS ANS

o elevado poder de cobertura,
a grande secatividade e

durabilidade e o excepcional
índice de rendimento dos
produtos MSA - os mais

econômicos em sua
categoria- tornam facílima

a sua aplicação, oferecendo
sempre resultados

cornpenscdores !

F1ATEX • Tinta de em u1-
são, fôsca, lavável, exce-
lente para paredes de in-
teriores.

CANARIO • Tinta a óleo,
brilhante. de primeira
qualidade, para madeira.
Lindas côres.

CAlÇARA. Tinta fôsca, ol-
quidico acetínado, para
interiores (paredes, por-
tas, esquadrias, etc.

SUPER FLATEX • Tinta plás-
tica, fôsca acetinada, à
base de P.V.A., para in-
teriores.

NIULAC • À base de nltro-
celulose é a tinta ideal
para a utos e outras su-
perfícies metálicas.

SINTEX • Esmalte sintético
- rápido - para interiores
e exteriores Excelente se-
catividade.

SINT·O-L1N - Esmalte sinté-
tico, alquídico-fenólico,
para uso getal. Côres mo-
derníssimas.

MEB-O-L1NE - Tinta à ba-
se de óleo, brilhante,
econômica e de boa du-
rabilidode.

RIO - S. PAULO· P. ALEGRE - B. H~IZONTE • RECIFE - SALVADOR. . . .

BEL~M - NITERÓl • PELOTAS - FORTALEZA - MARllIA • VITÓRIA



Seria bom! Uma casa em Cabo Frio, uma Maserati-
~ • • .<

Cinquemilla e um escritório com as paredes revesti-
das em chapas de madeira Codeplac!
Codeplac • Chapas de Madeira para Revestimentos· ~ Co·de p Ia C
disponíveis em jacarandá, cerejeira, cedro, imbuia, ..... .
amendoím, marfim ou pinho. Instalam-se ràpldamente,

Codega & Cia. Ltda. - Caixa Postal 405
CURITIBA - P R



( ... e pelo "seu" investimento! )
Você sabe o que é uma Letra de Câmbio. O que ela re-
presenta para quem a emite: capital que dinamiza a indús-
tria e o comércio. O que ela representa para Você: prote-
ção do seu dlnhelro contra a desvalorização e, mais do
que isso, uma renda excepcional.
Mas, para Você, tão importante quanto o rendimento, é
saber quem responde pela Letra de Câmbio que Você
adquire, quem a aceita, quem garante o seu pagamento no
prazo certo.
Aplique bem o seu dinheiro. Confie a sua aplicação a quem
representa absoluta garant!a e proteção.

SOCIEDADE NACIONAL DE CRÉDITO.
FINANCIAMENTO E 1,t'1VES'rIMENTOS

Carta Patente 145 - Capital: Cr$ ioo.obo.ooo.oo
Rua do Ouvidor. 108 • 4.° ando • Tels.: 31-3621- 31-32?O - 31-3622-Rio, G6

CONSElHO CONSULTIVO
Francisco Manuel de Mello Franco
Joel de Paiva Côrtes
José Luiz de Magalhães Uns
Juraci Montenegro Magalhães
Marcos Magalhães Pinto
Oito Lara Resende
Rui Gomes de Almeida
DIRETORIA
Presidente: Sylvio de Magalhães Uns
Superintendente: José Rangel de Almeida
Diretor: Delphim Sallum de Oliveira

Informações sôbre a SINAL
nos seguintes bancos:

BANCO NACIONAL DE MINAS GERAIS S/A
BANCO COMERCIAL DE MINAS GERAIS S/A
BANCO DE BRASILlA S/A
BANCO DO TRIÂNGULO MINEIRO S/A
BANCO NACIONAL DE SÃO PAULO S/A
BANCO NACIONAL DO ESPIRITQ SANTO S/A
BANCO SOTTO MAIOR S/A



ambiente - spazio
HHUio móveis e d e e o r e ç õ o s l im i te d e
concessionário exclusivo para" guo1lobaro de
ambiente indústria 11 comátd(> de m6v$is $, A.

uma linha completa de m6veis para escrit6rio e
residência, desenhados por arquitetos de renome
internacional, satisfazendo as e-xlgencias e necessi-
-dades contemporaneas de Funcionalidade e beleza.

consulte sem cemprcmlssc nosso departamento de planejamento
rua barata ribeiro 200, loja f, tel; 37-6637 rle > gb



.marqulses
terraços
caixas d'água
suh-solos
calhas
piscinas
etc,

COMPANHIA AUXILIAR DE VIAÇÃO E OBRAS

MATRIZ FILIAL FILIAL FILIAL

RUA PRESIDENTE ~OARES BRANOÁO. 163 RUA GOITACAZ ES, 14 - $. 60 I RUA 15 DE NOVF.MBRO, 556 - s. 701/P

TEL.33-5998 TEL.2-1617 TE.L.4-1220

rEL..EG." N EUCHATEL" TELEG. ~'NEUCHATEL" TEL.EG. "'NEUCHAT.EI. ..•.
5AO PAULO BELO HORIZONTE CURITIBA

~UA SANTA L.UZIA.6BS·109

TEL.32-2270

TE~EG."NEUCHAT~Lh
. RIO CE \o.IANEIRo



trazemos
urna palavra

de Brasília...

De otimismo. De confiança no futuro." Somos o único
Banco brasileiro com sede em Brasilia. Somos, provavel-
mente, a primeira organização privada brasiliense que se
projeta pelo Brasil e que se estende ao Estado da Gua-
nabara. Estamos ultimando nossas' modernissimas insta-
lações para tnauquracào, muito breve, na Rua do Rosário,
Primeiro Banco sediado em Brasilia desde os dias pio-
neiros da construção, Já com agência em Goiânia e
Curitiba, o Banco de Brasilia traz para a Guanabara o
mesmo empenho em servir a economia brasileira. o co-
mércio, a indústria, os particulares. E, acima de tudo, a
sua confiança no futuro. comum, traduzida nesta mensa-
gem que trazemos de Brasilia. Esperamos que, muito
breve, o Banco de Brasilia venha a ser um "velho ami-
go" a serviço da Guanabara.

Capital: 140.000.000,00'
Sede: Brasilia
Agências: Goiânia - Curitiha

DIRETORIA
DIRETOR PRESIDENTE -Fernando Magalhães Pinto
DIRETOR - Glower Haimundo de Souza Duarte
DIRETOR -' Eleowaldo Pieruccetti
DIRETOR' - Sylvio de Magalhães Uns

Banco de Brosilia S. A.



Agradecemos aos nossos prezados
clientes a preferência dada ao
aço especial para construção

cujos índices .de vendas
superaram as nossas expectativas

Fabricanres
SIDERÚRGICA BARRA MANSA S.A.
Vendas
IND. E COM. METALÚRGIC~ AT~:AS "5. A.
Ruo Rizkallah Jorge, 50 . 14.0 e 15.0 Andares
Fones: 32-3148 - 32-5146 . Rede Úit'erna - S. Pôu 10
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Editorial

Ainda. a ReforInõ Habifacional

Os arquitetos brasileiros concentraram, nos últimos
anos, SeUS esforços maiores na análise e no estudo da
crise habitacíonal do País. A primeira etapa dêsses
trabalhos, a mais imediata, levou-os a denunciar as baixas
condições de habitabilidade de grande parte da população
e o caráter desorganizado e mesmo caótico que preslde o
crescimento dos nossos núcleos urbanos.

o primeiro contato com o problema habítacíonal
levou {)S - por implicações próprias da formação pro-
físsíonal - a considerar o problema a partir de uma
perspectiva mais ampla, mais global, do que a até então
comum. Para o arquiteto, o problema habitacional não
pode ser equacionado, e em aaguída resolvido, dentro
de um esquema no qual o pêso primordial e decisivo é o
dos meios financeiros. Esta tomada de poiíção poderia
parecer írrealísta e romântica se considerada ao pé da.
letra. O arquiteto não é a figura mística do artista "belle
époque" qUe muitos ainda teimam em construir. 11:1enáo
despreza, nem relega a plano secundário os meios econô·
mícos e financeiros. Pelo contrário, os tem presente e
conhece sua importância. Por sabê-los fundamentais
e preciosos é que o arquiteto parte do princípio de que
se vamos mobilizá-Ios e aplicá-Ios em escala constderável,
lícito é procurar retirar desta aplicação o maior rendi-
mento social e econômico possível.

A visão que o arquiteto tem da habitação não se
circunscreve à volumetria isolada de uma casa, de um
prédio de apartamentos, ou mesmo de um conjunto
dêstes. S'ua visão vai mais longe. Abrange não só a casa,
mas casas. Vê o edifício junto 300s outros' edifícios, êstes
em relação às ruas, praças, parques, escolas, campos de
esportes, lojas, mercados, igrejas', ao tráfego, ao abas-
tec.mento e aos serviços públícos essenciais. 11:ste con-

2 junto é visto ainda. assente numa terra onde contam os.
acidentes geográficos naturais: morros, rios, lagos, mar,
bosques, florestas e o céu que os envolve. O seu olhar
abarca a casa o edifício, a unidade de vizinhança, o
bairro, a cidade, a região, o país e, principalmente, os
homens que i'azem estas coisas terem um sentido.

Os arquitetos respiraram ao verem as supremas auto-
ridades do País, passarem a colocar numa ordem de con-
siderações de primeiro plano o problema habitacional.
O fato é relativamente recente, mas a êle tem se empres-
tado uma continuidade de preocupação que, em todos 03

sentidos, deve ser destacada, íneentívada e ajudada.

Os precários dados de que se díspõe são gritantes e
brutais. O deficit habítacíonal brasileiro é estimado em
6 a 7 milhões de unidades residenciais. Traduzindo: cêrca
de 40 milhões de pessoas no Brasil não moram ou vivem
em abrigos improvisados, circunstanciais, indignos de
serem qualificados como casa. A... estatísticas, como

se disse, são falhas e incompletas. Não é conhecido, exa~
tamente, o número real da população atingida pela crise
de moradias, nem como esta carência se distribui no
território brasileiro.

A consciência do problema nos núcleos urbanos mais
Importantes é maior porque maior é o contraste entre as
zonas edificadas legalmente e as aglomerações antí-hí-
giênicas. A distância que vai do barraco da favela ao
restante da edífícação é grande demais para não arlorar
e sensibilizar.

O problema, entretanto, não se circunscreve aos
limites do quadro que se impõe à primeira vista. A habi-
tação liga-se a outros fatores que não a utilização de uma
construção razoavelmente bem feita. Implica, - na área
urbana, principalmente, - numa vinculação estreita ao
espaço maior que é a cidade. E sabemos' o estado de saúde
de nossas cidades!

Por esta razão, os arquitetos brasileiros preocupam-se
fundamentalmente com a orientação a ser dada ao
equacionamento da crise habitacional. Antes mesmo
de pensar nos meios financeiros disponíveis é preciso
cuidar seriamente em como êles serão aplicados. Uma
cidade não se constroi pela mera agregação periférica de
novas edificações. A cidade é um organismo e, como tal
deve ser tratado.

Construir maciçamente, sobrecarregando enormemente
nossas pobres e arcáícas estruturas urbanas, representa
um processo de mineralização que só pode conduzir os
organismos urbanos à morte, por saturação e entarta-
mento. Precisamos construir muito e por certo vamos
construir. Mas, precís amos construir com um mínimo de
ordem, de racionalização, para evitar que as futuras
gerações arquem com um volume insuportável de êrros
urbanistícos. Nós recebemos - e já enríquecemos bastan-
te, por falta de consciência de planejamento - a pesada
herança de uma estrutura urbana não planificada racio-
nal e orgânica.mente.

O drama da habitação no Brasil atinge não só os
setores de menor capacidade econômica. Tôda a classe
média brasileira vive hoje a angustiante presença da
falta de moradias e da cidade caótica e hostil que,
crescendo em população, defasou-se em matéria de ser-
viços e equipamentos.

Daí estarem os arquitetos brasileiros com '08 OLhos
voltados para a ação governamental neste complexo e
difícil aspecto da evolução do país, prontos a empresta-
rem todo o seu entusiasmo e capacidade profissional a
uma política habitacional que ralmente considere os pro-
blemas da moradia em consonância com os problemas da
base na qual ela está assente, o núcleo urbano, a cidade.



Reportagem

ArnhelD, Holanda:

único Museu de Arquitetura
do mundo, documenta
estruturas e técnicas seculares

Reportagem de Maurício N. Batista

Fotos: Arquivo do Museu de Arnhem

menos 30 anos, ligou muita importân-
cia a sua obra, e muitos poucos foram,
os que se dispuzeram, de alguma forma,
a ajudá-lo. Na época, todos estavam
muito maís preocupados com a vene-
ração dos heróis h.stórícos, do que com
o folclore. Mas, apesar de tudo, o Sr.
Hoefer conseguiu, com extrema dedi-
cação e pacíêncía ir construindo o seu
museu ao ar livre em Arnhem, anima-
do pelo propósito de "promover o eS-
tudo da cultura da população rural
holandesa no que se refere à constru-
ção de casas; à estrutura da aldeia,
costumes e modas locais, utensílios
domésticos, ferramentas, indústrias,
etc".

E por isso, o Museu de Arnhem é
seguramente o único museu de ar qui-

. ,tetura existente no mundo, se não se
,considerar as. "cidades-monumentos"

Em 1912. um holandês ansioso e
amante da tradição resolveu fundar
um museu di f e r e n t e, cujo objetivo
principal não fôsse o de recolher,
guardar e exibir simplesmente obras
exponenciais, produzidas pela ação ou
pelo invulgar pcder criador de alguns
dos seus heróicos ou talentosos an-
cestrais. O Sr. F. A. Hoefer tinha por
idéia. básica recolher e preservar tudo
o que pudesse refletir o passado da
população rural holandesa, 'Como vivia,
morava, trabalhava e se divertia.

Lutando com enormes dificuldades
financeiras, o Sr. Hoefer, em um par-
que que mede mais ou menos 33 hec-
tares começou pacientemente a tarefa
de reconstruir, com peças recoih.das
em tôda a Holanda, a vida quotidiana
dos antigos cidadãos holandeses. Nin-
guém, antes que decorressem pelo



--~---------------------------------------------------

Dupla ponte 1e v a d i ç a da aldeia
zaan., h~ta ponte servia anteriormen-
te para a travessia do Rio Affi'3tel.As

duas metades da ponte são íàcilmente
levantadas por vigas, permitindo assim
a passagem de embarcações.
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No primeira plano, um moinho de
vento "Spínnekop", tipo aperfeíçcado,
usado pàra drenagem. O da f9to pro-
vêm de Gorredijk (Eriesland) . No se-
gundo plano, outro moinho, o ''Ba·ven-
kruíer", usado para mcer cereais, ori-
gínárío de Delí' sul da Holanda, do
século XVII.



• lavatories

1- Casa de verão

2 - Alfândega
21 - Pombal
22 - Casa de fazenda de Staphorst

23 - Casa de fazenda "Stelp" de Zuid
Scharwoude

24 - Moinho de drenagem

25 - Ponte levadiça dupla
26 -< Casa de sapateiro

27 - Tabacaria

3 - "Loshoes"
4 - Local para exíbíção de costumes

tradíeíonaís

5 - Padaria
6 - Moinho de vento "Tjasker"
7 - Moinho de vento "Spinhekop"
8 - Restaurante 28 - 30 - Casas do distrito de Zaan

9 - "Finchery" 31 - Casa "Ano Bom"
10 - Forno de linho 32 - Estaleiro

11 - "Loshaes" 33 - Casa de pescador

12 - Oficina de reparos de rodas 34 - Curral de ovelhas de Texel

13 - M\1>inhode azeite 35 - Mcó1.b.ode vento "Aanbrengertje"

14 - Forno de carvão vegetal 36 - Cabana de pescador

15 - Casa de fazenda de vierhou'ten 37 - Moinho de vento "Paltrok"

16 - Piso de pedras redondas 38 - Fazenda de cavalheiro

17 - Casa dos agregados 39 - Casa de fazenda de Giethoorn

18 - Curral de ovelhas de Ederveen 40 - Moinho de vento "Standerd"
19 - Casa de fazeiida; de' BeItrum 41 - Quarteirão de artesãos

ZO - Casa de fazenda ,de yoH~llhove 42 .:...Ta.nque de branquear

MAPADO MUSEU DE ARNHEIU

43 - Pavilhão das carretas da fazenda,
44 -< Horto

45 - Taverna "de Hanekamp"

46 - Escola da aldeia

47 - Casa de fazenda "de Zeijen"

48 - Cabine de turfas

49 - Moinho de farinha de aveia

50 - Interíar
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51 - Moinho de papel
52 - Moinho de vento "Bovenkruier"

53, - Casa de fazenda de Budel

541 - Cervejaria

55 - "Beugelbaan"

56 - Celeiro
51-- S'ant1;lári,o

58 - Santúário
58 - Galpão

59 - Alvo de arqueiros de Limburg

60 - Entrada

61 - Pavilhão de Carvagens
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Interior de um "L1>s Hoes", es-
pécie de casa grande de fazenda, ori-
ginário de Lichtenvoorde (Gelderland).

Vista p a n o r â m i c a da aldeia de
Zaan, no Museu ao ar livre de Arnhem.
Estas casas estavam localizadas em
Zaan, distrito do norte da Holanda,
tendo sido trazido para o Museu em
1939,onde formam agora um conjunto
harmonioso que revela autêntícamente
a ambientação e atmosfera de uma
aldeia holandesa do Séc. XVIII.

Casa grande de fazenda de Zuid"
Scharwoure, norte da Irolanda. Esta
casa é uma das mais belas peças do
Museu de.Arnhem , Sua. forma pirami-
dal torna-a mais notável ainda. Cons-
truída em 1745 foi transportada para
o Museu em 1949.



Moinho para fabricar azeite. f:ste
moinho era operado por um cavalo
para extrair óleo de diversas espécies
de sementes. A foto é de u'm moinho
que antigamente estava em Zieúwentl
em Gelderse.

Casa grande de Faz e n d a, encon-
trada com mais freqüência na região
sul da Holanda. A estrutura e a dis-
posição interna desta casa diferem
completamente dos outros exemplares
do Museu. Nela, sêres humanos, ani-
mais e o produto das colheitas não são
protegidos par um único teto, mas sim
por compartímentos separados, cons-
truídos em tôrno de um pátio interno.

l Moinho de papel de Veluwel cha-
mado de moinho "Marten Orges", no-
me tos primeiros fabricantes de papel
da região.
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"Leshoes" da r e g'i ã o de Twenthe,
É, talvez, uma das mais importantes
casas de Fazenda de tõda a coleção
do Museu. Homens, e animais eompar-
tilhavam o mesmo teto, sob o qual a
eolheíta era também armazenada. As
panedes são construídas semelbante-
mente à nossa "Ta,ipa". Vigas de car-
valho -fixadas umas às outras por ea-

vilhas de madeira - o prego não era
usado =» os espaços entre elas pre-
enchidos por trançados de vime e re-
vestidas de argila pelos dois lados. O
telhado é de palha e a habilidade das
seus colocadores é evid.enciada pelos
padrões da parte posterior da casa. A
construção data do Seco xvn e é de
Losser.

No primeiro plano um moinho de gundo plano a fazenda de Giethoom,
Vientooriginário de Noorplaren 'usado conhecida como a velha casa de Jan
para drenagem dos ."Bolders". ,~o se- _Ten Klooster, que nela viveu em 1894.



Nestas .nâo existiu a Intenção de fazer
museu. Tratou-se apenas de proteger
algumas obras que pelo seu intrínseco
valor plástico ou atributos históricos
mereciam ser preservadas. No Bras:l,
Ouro Prêto é um exemplo disso.
Outras cidades coloniais brasileiras
- hoje quase cidade-mortas, (Alcân-
tara, Farati) poderiam abrigar, com
enormes vantagens para a cultura
brasileira, uma instituição semelhante
à criada em Anrehm pelo Sr. F.A.
Hoefer. Um Museu cuja preocupação
não fôsse unicamente de preservar
obras primas os monumentos, mas a
arquitetura que ao longo do tempo o
homem vai fazendo de acôrdo com as
suas necessidades de proteção e con-
vivência e segundo os meios de que
dispunha.

A COLEÇAO DO MUSEU
AO AR LIVRE

A "sul generis" coleção iniciada pelo
Sr. Hoeí'er conta hoje com 88 "peças"
- prédlcs e construções de todos os
tipos e para todos os fins, díspostos
numa área de 33 hectares. Os diretores
do Museu esperam poder, dentro em
breve, ampliar esta área para 44 hec-
tares e aumentar o número de edifi-
cações. A atual coleção inclui vários
tipos de antigas casas de fazenda, ce-
leiros, estábulos e tôda uma variada
gama de indústrias rurais, tradicionais,
nas onze províncias dos Países ..Baixos.
Dela constam os moinhos para a fabri-
cação do papel, o moinho de descascar
e debulhar, a cervejaria, a tínturaría, a
fábrica de velas, o estaleiro e, é claro,
a. oficina do fabricante de tamancos de
madeiras.

A luta da Holanda contra as águas
está presente em alguns exemplares
de moinhos de bombear, água. A cole-
ção de moinhos do Museu é bastante
rica. Aiém dos já citados pedem ainda
serem apreciados cs destmados a ser-
'rarias, e à 1'abricação de farinha, em
diversos estágios de desenvolvimento
técnico.

A estrutura da antiga aldeia holan-
desa está representada por ruas inteiras
com casas típicas de certas regiões do
país, Estas casas estão mobílíadas e
equipadas com todos os utensílios que
refletem os costumes e hábitos fami-
antes de 1900. Cozinhas de tôdas as
épocas, carruagens e veículos' para
tôdas as circunstâncias e níveis sociais.

VEíCULOS

Nas carruagens, um pequeno deta-
lhe apresenta bastante ínterêsse. A ~o~' -
berba coleção de veículos' apresentados-

pelo Museu demonstra, a. semelhança ,.
do que' hoje ccorre com os automóveis,"
que os carros dos fazendeiros de maior,;
posse eram símbolos de sua posição
prívíiegiada. Um exame ma.s detalhado
dessas viaturas mostra, entretanto,
que apesar do desejo de ostentação, cs
fazendeiros possuíam um elevado es-
pírito econômico e tinham bastante
expediente. Muitos veículos empregam
tipos de couro no lugar de molas dê
aço, pois o uso de molas implicava nó
pagamento obrigatório de um determi-
nado ímpôsto, ao passo que o emprêgo
de tiras de couro não era taxado.

FUNOIONAMENTO DO MUSEU :;-:

O Museu emprega 150 funcionários.
Seus numerosos departamentos incluem
o grande escrttórío do arquiteto e va
oficina na qual trabalham os funcioná"
rios encarregados das novas aquisições
e transferência de peças para o Museu.
Esta é uma tarei'a das mais delicadas
e trabalhosas. Assim .que um prédio;
em qualquer lugar da HOlanda, é com-
prado pelo Museu ou a êle doado, um
grupo de funcionários desloca-se para
o local afim de desmontar a constru-
ção, tijolo por tijolo, viga por viga,
peça por peça, numerando-os e trans-
portando-os para Arnhem, onde êle
será reconstruí do, nos terrenos -do
Museu, exatamente da mesma forma.
Quando se trata da construção de uma
casa" o que ocorre rreqüenteinente, pro-
cede-se o cuidadoso inventário dos cb-
jetos qus irão povoá-Ia, trabalho êste
que exige muita paciência e um pro-
fundo conhecimento dos estilos, hábí-
tos e tradições locais.

Os peritos, do Museu exercem uma
permanente vigilância sõbre as cons-
truções antigas em tôda a Holanda.
Muitas vêzes o interêsse demonstrado
pelo perito do Museu por alguma' edí-.
ficação, desperta a atenção e' o zêlo
das autoridades locais para, o seu valor
histórico eu arquítetôníco; levando-as
a impedir a venda e o transporte para
Arnhem. Neste caso, normalmente, aS
autoridades locais preferem restaurar
o' prédio, transformando-o num monu-
mento de sua comunidade. Êste~ fato
não contraria, nem aborrece o Museu e
o seu pessoal. O objetivo do Museu
não é o de egoísticamente recolher' ~_
guardar em sua área tôdas as peças
que representam o passado, mas' sim
preservá-Ias da destruição ou desapa-
recimento, para dar ao povo holandês
a conscíêncía da viva tradição cultural
que lhe foi legada por seus _ancestrais.
Se as autoridades locais preferírem,
elas mesmas, se' desíncumbírem da
tarefa de restauração'. e preseryaçã~,',
tanto- melhor. . -.~, -' ....
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I.~andro Tocantins, ensaísta, hístortador e sociólogo, autor de "~ For!llaçã~,
H.storica do Acre", livro premiado pela Academia de Le~r~s ~ , 0. ~l.O ç~
manda a Vida!' entre outros; acaba.jde puoocar,_ pela ;',~vrar~a C~vl~lzaçao
Brasileira a obra "Santa Maria de Belém do Gra-o Para ,gUla hístóríco e
turístico da cidade de Belém, na opinião dos ,críticos, 'o maíseompletc tr~-
balho do gênero, com capítulos uedicados a arquitetura 'Ela azulejaría
de, a,.elém do Pará. '''.<

Os Azulejos
na Arqui tetura
Brasileira

Leandro Tocantíns (*)

se destacaram os artístas babüônícos e
penas, o mosáico passou à Grécia,
Itáiía e Bizâncio ..

As invasões mulçumanas na penín-
sula ibérica vieram difundir a arte do
azulejo, que é uma decorrência. da téc-
nica, do estilo e da aplicação do mo-
saico , A chamada cerâmica híspano-
arábica teve por centros principais as
cidades de Málaga, vatença e Sevilha,
onde nasceram, nos confins ocídentaís,
os azulejos, palavras que d e r i v a do
árabe al-zuleiehe ,

11
Lisboa e várias cidades de p'ortugal

estão cheias de azulejos revestindo mu •.
ros, pertas, janela", pátios, patamares,
frontais de altares, abóbadas, tetos,
pilares de igrejas, naves, canteiros de
quinta. A princípio, vindos de Espa-
nha, mas, logo produzidos no país com
que técnica, beleza' e origínalldade,
de. de O século XV. E' o azulejo ncou
sendo,' prínc.palmente para nós, brasi-
leírcs uma arte decorativa' por exce-

. ) ,&.!.

lência portuguêsa ..'

Sem se apresentar como arte e. in-
dústria originários de Portugal, o azu-
lejo é, contudo, uma tradição lusitana.
Uma. das bcas tradições lusas introdu-
zidas no Brasil e chegada ao Norte
por volta de 1840, ou, talvez, um pou-
co antes. Generalizava-se. em Be-
lém, no Maranhão, na. Bahía e no
Rio, por exemplo, a técnica de reves-
timento cerãmíco das f a c h a das, a
exemplo de Lisboa, não cobstante exis-
tirem paínéís azulejados nas salas e
capelas do Convento de Santo Antô-
nio, em Belém, que pertencem ao gosco
de p.ntura cerâmica em grandes di-
mensões, reproduzindo cenas da vida
de São Francisco de Assis e de Santo
Antônio de Lisboa, e, em outros pai-
néis, uma vistosa decoração de grinal-
das, festões de flôres, putti, golfinhos,
.conchas de formas rococós vibrantes.

A arte de esmaltar o barro é muito
antiga. No Egito, na Mesopotãmía,
na Pérsia, se encontram vivos traços
de artefato do mcsáíco polícrõmíco e
figurativo. Nascido no Oriente, onde

(*) '.
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"Cidade Velha":
Palacete Pinho em Belem.
-Foto: C. N. G.



As velhas cidades, Belém, Salvador,
S. Luíz, Alcântara, Rio de Janeiro
adotaram-na e as novas esquece-
ram-na. Nada de conservação e pre-
servação das belas coleções - ainda
vistas nas tachadas 'de inúmeras ca
sas e no interior de algumas delas -,
nada de retornar ao seu emprêgo na

. arquitetura, com o mesmo efeito e a
mesma disposição .

Os arquitetos e engenheiros do Norte
e Nordeste, principalmente no meio dos
quais se encontravam valores reconhe-
cíveis, lamentàvelmente se esqueceram,
até agora, de revalorízar o azulejo. As
autoridades se omitiram no desvêlo que
lhes competia oferecer, evitando a sua
destruição cada vez maior. Não se tra-
ta de ressuscitar "velharias" ou de des-
pertar gôsto de antiquário, e sim da
reabilitação de um valor tradicional na
arquitetura nortista, que o português
e os paraenses, maranhenses e outros,
no século XIX e no princípio do atual,
souberam empregar nas cidades com
inteligência, senso prático f. estético.

Oscar Niemeyer, que revoiucíonou a
arquitetura brasileira num sentido mo-
derno, em que há muito arrôjo e até
atrevimento de formas, é um entu-
siasta da aplicação de azulejos à ma.-
neíra portuguêsa: basta vermos o edi-
fício do Ministério de Educação, no
Rio de Janeiro, e a Capela de Pam-
pulha, em Belo Horizonte, com peças
pintadas por Cândido Portina.ri.

Niemeyer e Por tina ri são, de fato, os
reabilitadores e animadores. dessa prá-
tica na presente fase da vida brasi-
leira, ao lado de outros h o m e n s de
sensibilidade e bom gôsto, como o ín-
dustríal Raimundo Castro Maya, que
possui notável azulejaria em suas bo-
nitas casas, revelando- se estudioso da
arte do azulejo e um propagandista
de suas vantagens como solução de
efeito artístico, sentimental e fun-
cional.

Assim acontece com o arquiteto-de-
corador Jorge Hue. :Ê1e vem empre-
gando com i'elicidade o azulejo em
edírícíos e casas particulares. Uma
de suas recentes criações, o prédio da
Aliança da Bahia, na Esplanada. do
Castelo (Ríc) , ficou mesmo uma be-
leza com azulejaria aplicada nas pa-
redes internas das lojas do edifício.
Jorge Hue utiliza peças. fabricadas

em Itaipava (Estado do Rio), onde
brasileiros se especializaram nessa
arte índustr.el, reproduzindo com per-
feição os exemplares da antiga. cerã-
rníca de Santo Antônio do Põrto, ín-
clusíve pinhas e estatuetas.

Há pouco tempo foi inaugurado um
edifício em Miami, onde se aplicaram
azulejos de fabricação pemambucana,
sob a responsabilidade artística do ar-

quiteto Sérgio Bernades. A imprensa
norte-americana não regateou pala-
vras de aplauso e encantamento pela
graça cromática e figurativa da sin-
guiar decoração "à brasileira".

As cerâmicas Itaipava e do Recife
repetem os motivos ornamentais da
azulejaria, sobretudo os de cõres azul
e branca, mais comuns na antiga fa-
bricação portuense.

E enquanto se destrói ou se despre-
za o azulejo nas velhas cidades, arqui-
tetos e decoradores ressuscitam-no,
eomme il faut, na paisagem brasileira,
que tão bem se harmoniza a êle. Har-
monização ecológica ainda mais acen-
tuável na Amazônia equatorial.

E' bom darmos ênfase à nota de que
o azulejo está ressurgindo vitoriosa-
mente no Rio de Janeiro. Vejam-se
as novas lojas do "Jornal 510 Brasil".
na Avenida Rio Branco, e do "Correio
da Manhã", na Avenida copacabana
a Agência do B a n c o Mercantil, na
Avenida Rio Branco, o Bar Bonie, na
Avenida Copacabana, o Banco Miner-
va Sociedade cooperativa, na rua do
Carmo (sendo que êste, prédio anti-
go, possui azulejaria de fachada pos-
sivelmente de Santo Antônio do Pôrto) ,
o Banco Comercial de Minas Gerais,
instalado em prédio antigo, no Arco
do Teles, utilizando pisos de lajotas
iguais às do século XVIII, o Banco
Líder de Minas Gerais, na rua da
Quitanda, com belíssíma azulejaria
moderna em sua fachada.

Como assentam bem os azulejos .nes-
ses prédios, mesmo naqueles de décor
moderníssímo í

Uma frase do português José Quei-
roz, autor do livro "Cerâmica Portu-
guêsa", é digna de ser repetida e exal-
tada como uma espécie de canto li-
rico do azulejo, sob o calor e a luz
brasileiros: "O azulejo exposto ao ar
livre é risonho, tocado sob o sol é
festivo, dentro do aposento tranquili-
za a criatura, dá-lhe bom humor, pre-
serva-a da invernia e do tórrido do
verão".

Em Belém, no Maranhão, na Bahía,
no Rio de Janeiro e pelo país, agora
existe muito azulejo para apreciar e
defender. Na "cidade velha.", em Be-
lérn, o bairro mais antigo do bur-
go: o p a Ia c e t e Pinho, o solar do
Barão do Guarajá, cs sobrados d~ rua
Malcher, da Rua Dr. Assis, da Rua
D. Tomásia Perdigão, da. RiUa Dr.
Malcher, da _Aua Dr. Assis, da Rua
Síqueira Mendes. Quase' tôda a"d-
dade velha" está pontilhada. das cô-
res brilhantes dos -azulejos ..

Na vrua' Manuel -.Ba.rata; navrua '13
de Maio, na 'travessaOampos-êalés (re-
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Belêm -·Pará· - 'Rua Sá.:nto·,Alltonlo
SObrando de Azulejos: no' bairro eomerctaâ •..:Fóto:C: N;'G.· ... ...' .... - '.-. .' .-



brósío Henriques, esquina COmManuel
Barata) ., na rua Quinze de Novembro,
na Avenida Nazaré, na Avenida São
Jerônimo, na rua ó de Almeida - e
quantas mais eu poderia citar para
fa,iar apenas em B e I é m -, são
vistos azulejos em padrões geométricos,
ou em estilizações vegetais. Azuis,
amarelos, roxos, verdes, róseos. Al-
guns de placas em relêvo, bastante de-
corativos, e de nítida influência neo-
clássica.
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Quando alguém estiver a percorrer
certas ruas de Belém e de outras ci-
dades tradicionais brasileiras,que le-
vante os olhos para alcançar, tam-
bém, as pinhas eas estatuetas da ce-
râmica de Santo Antônio do Pôrto, en-
címando, graciosamente, as platíban-
das das casas e sobrados. E' o comple-
mento do eí'eíto estético obtido pela
azulejaria de fachada, em bailados si-
lenciosos, de procedimentos píctórícos,

Na cidade de Belém não existem azu-
lejos coloniais, como se fazia crer an-
tes dos estudos do Professor Mário
Barata, autor de notável trabalho
"Azulejos no Brasil", que é a sua tese
para a conquista da cátedra de His-
tória da Arte, da qual é titular na
Escola Nacional de Belas Artes da Uni-
versidade do Brasil.
painéis internos do
Santo Antônio.

Colonial, só os
Convento' de

De 1830 em diante a cídade come-
çou a se enfeitar de azulejos, nos ex-
teriores de casas e sobrados. Mestres
portuguêses generalizaram a técnica
de revestimento cerâmíco, muito útil
em cidades ,úmidas,pois evita: a .pene-
ttaçãÓ;da 'água da chuvae da )i~iéIa,de

nas paredes, e o a p a r e c i ,m e n t o
de manchas enormes nas fachadas
(os nortistas e nordestinos chamam
caruncho a essas manchas), além de
suavizar a incidência dos sóis ar-
dentes.

No fim do século XIX se introdu-
ziu o gõsto de adornar as paredes das
varandas, das salas de jantar, dos ter-
raços, com azulejos entcítados de tlô-
res, ramagens, frutos, e fruteiras bem
a "art nouveau", Um tipo de louça
de grande tamanho (20x20cms) , que
ainda pode ser visto nas casas mais
antigas. 1!:sses azulejos procediam de
cnoísv-t.e-acr, França, e alguns de ce-
râmicas belgas.

A maioria dos azulejos do norte e
nordeste é de p r o c e d ê n c i a portu-
guêsa , Seu tamanho é de 13 por
13 centímetros, o desenho é composto
em quatro peças, a' côr (de preferên-
cia azul) se derrama pelas bordas dos
ornatos, a superfície de placa apre-

senta, quase sempre, algumas defor-
mações, como pequenos granulados, le-
ves altos e baixos, os que os torna
mais preciosos e fascinantes.
A maioria dos azulejos de Belém são

de procedência portuguêsa . .seu ta-
manho é de 13 por 13 centímetros, o
desenho é decomposto em quatro pe-
ças,a côr (de preferência .azul) se
derrama pelas bordas dos ornatos, a
superfície de placa apresenta, quase
sempre, algumas deformações, c o m o
pequenos granulados" Ieves.altçs.e bai-
xos, os que os torna, mais .precíosos .e
fascinantes.

Santos.Simões, ..professor da Acade-
-mía. de Belas Artes de' Portugal,ex-

convento Santo Antonio
painéis do 'Século XVIII
Foto: C. N. G.
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E' o caso de bendizermos os árabes
que não quízeram pintar formas hu-
manas, figuras de santos nos azulejos
(proibidos que estavam pelo Alcorão,
transferiram o estilo para a habilidade
de seus herdeiros ibéricos) e criaram
desenhos geométricos - os arabescos
-'-, estilo seguido na festiva azulejaria
da fachada em Belém e nas outras
cidades tradicionais.

Reynaldo santos se adianta na
afirmativa: "E' sempre ousado e pre-
sunçoso, falar da superioridade de
uma arte sôbre outra; mas as com-
posições, as côres e os esmaltes dos
painéis de azulejos puzeram uma tal convento Santo Antonio - Painéis do, Século XVIII _ Foto: c. N. G.
jovialidá.de e brilho no interior como
no exterior das casas, e a matéria
uma tal promessa de perenidade, que é
legítimo afirmar que o azulejo cons-
titui um dos meios de decoração mais
originais que a arte barroca criou no
ocidente da Europa, e que foi Portu-
gal o país que com mais fecundidade
e gôsto se soube servir dêle",

A pintura manual dos velhos artífi-
ces portuguêses teve de ceder vez aos
desenhos estampílhados, mais ou me-
nos depois de 1860, quando a França
entrou na competição comercial, ven-
dendo azulejos produzidos mecânica-
mente.

pressa a "preocupação bem portuguêsa
de tornar o azulejo, não segundo o
motivo anedótico da figuração, mas
como elemento de cõr para a produção
de manchas decorativas". Seu con-
terrâneo Reynaldo dos Santos mani-
festa idêntico ponto de vista, ao jun-
tar um semprísmo no "encanto de suas
côres e esmalte".

Há, também,bastante azulejo fran-
cês em Belém e S. Luiz principai-
mente. As fachadas com louça de
um amarelo vivo e brilhante são
revestidas de peças francesas, origi-
nárias de Dêvres, no País-de-Calais. O
seu característico é a perfeição dos de-
senhos, é a superfície da peça sem
nenhum defeito aparente, e, por fim,
a dímensão de 11 centímetros. O prin-
cípio decorativo raramente se decom-
põe em quatro peças, como no azule-
jo português.

Dá Alemanha vieram inúmeros es-
pécimens fabricados' na cerâmica de
Wittemberg, pequena cidade no rio
Elba. E' dlí'icíl distinguí -los, à pri-
meira vista, dos franceses. Só o exa-
me detido da peça, vendo o carimbo
da fábrica" na face posterior. Os, azu-
lejos alemães, como tamb mos, tran-
ceses, apresentam plástica e desenhos
mais perteítos do que os de Santo
.Antônío do Pôrto , Contudo, êstes úl-
.tímos possuem maior valor artístico e
histórico. , ", __I

A borracha, que tanta vida e esplen-
dor trouxe à capital paraense, con-
tribuiu para estimular o uso dos azu-
lejos. Portugal e França - Alema-
nha por último -, mandaram muitas
peças para Belém durante a fase da
alta valorização financeira da goma
elástica (1890 a 1~14). A formação
de uma, burguesia comercial na ama-
zônía, enríquecída com as transações
, do - produto sílvestre, veio contribuir
para o notável- surto de edificação ur-
banas: eram casas residenciais e pa-
lacetes, nos quais se aplicavam, gene-
rosamente, os azulejos, as pinhas, as
estatuetas, os bala ustres eorintíos.
Sem esquecer os sobrados de dois e
três andares, que são muito nume-
rosos. Os do Beulevard Oastílho
França (aindalwje o paraense usa o
francesísmo já transformado no neo-
logismo bulevar) , os da, Travessa Mar-
quês de Pombal, de arquitetura castiça
português a, ao ponto do trecho urba-
no parecer uma, cópia de Lisboa, for-
mam os dois mais importantes con-
juntos de sobrados azulejados da ca-
pital.Importante pela continuidade
de edifícios, numa apreciável extensão
Iínear, e pelo mostruãnocerâmíec de
fachada.. '

A aproximação -da primeira grande
guerra, coincidindo com a queda de
cotações econômicas da borracha no
mercado internacional, foi o período
em que se extinguiu a importação de
azulejos europeus. E o paraense aca-
bou por esquecer um dos detalhes mais
característicos de sua arquitetura.
Nunca mais o azulejo foi utilizado na
escala com que se distinguiu naqueles
anos do passado. Um ou outro sau-
dosista, sensível à tradição, lembra-se
de ornamentar uma sala, um terraço,
com uma pequena superfície azulejada.
Destroem-se prédios antigos e os seus'
azulejos mutilados vão ítcar perdidos
nos monturos. As vêzes, negociantes
do sul propõem a compra das peças,
retiradas, nesse caso, com as cautelas
necessárias ao seu posterior aprovei-
tamento.

15

Instrumento da imagem e da c ô r,
gracioso e útil ao mesmo tempo, o
azulejo ncs transmite uma sensação
de descanço, de riqueza de formas, de
eloqüência de tons, - "um mundo rico
e imaginativo, muito mais aberto e
variado que o da pintura. a óleo", na
opinião do critico de Arte Mário ;Ba-
rata::



Planejamento

Cinco Fórmulas Falsas
Para Habitação

Richar.d D. Ahern

Nota da Redação: Richard D. Ahern é o autor de um artigo para a revista "Urban and
Rural Ptanrng Thought" :editada por T. J. Manickam (';ireto'r da Escola Planejamento e Ar-
quitetura de Nova Deli, índia. O artigo critica as atuais tendências de planejamento de
áreas residenciais nos países da Asia, mas as observações ali contidas pol",2m ser aplicadas
aos conjuntos construidos em outro:s países e, especialmente, aos que na América Latina,
são edificados sob a denominação ".~ "habitações de interêsse social". Nesté trabalho apre-
senta algumas das idéias básicas contidas naquêle artigo.
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"Asia - terra de bazares exóticos.
côres estimulantes e bêcos fascinantes;
de edifícios esculpidos pitorescamente,
rodeados de agradáveis jardins; dos
edifícios públicos majestosos e dos ín-
timos espaços de suas casas - é tam-
bém' seguramente, uma terra de
muitas surprêsas no campo da habi-
tação pública e privada" ..

Assim pensa o arquiteto e projetista
estrangeiro antes de fazer sua primeira
visita ao Oriente. Encontrei os bazares,
as côres v.vas, os interessantes labirín-
tcs dos velhos bêcos, os palácios, e os
jardins dos templos. Não, talvez, em
tôda a amplitude esperada, porém, ín-
dubitàvelmente os éncontrei. Onde es-
tavam, porém, as novas experiências
em habitação? Existem, por certo, al-
gumas exceções notáveis. Mas, o que se
encontra geralmente são os centros co-
merciais impessoais, de estilo ocidental,
em lugar dos bazares: monotonia em
vez de COlorido; planos orientados para
o tráfego de automóveis e não no do
pedestres; poucos indícios das grandes
tradições de ajardinamento e uniformi-
dade em vez de intimidade ou esplendor.

Não é por consciência que isso parece
a descrição exata dos projetos habita-
cícnaís de> Ocidente. Encontra-se, na
Asia tanto quanto no Ocidente, ilustra-
ções trí-rümensíonaís das "cinco fór-
mulas falsas para habitação", que
tendem a tornar difícil distinguir a
habitação de um e de outro continente.

Quais são estas fórmulas? Por que
são emprc-gadas? Podem ser justifica-
das? Ha esperança de mudança, ou
está a população condenada a .ser in-
ternada em agrupamentos de tr-iviali-
dade êste reotipada.· Vâmos' examinar
a situação,

Parece existir uma crença geral de
que o espaço é intrinsecamente bom, e
que tanto mais dêle se tenha, melhor.
Isto conduz a duas escolas de planeja-
mento habitacíonal. Uma, crê que a
zona de habitação unífamíliar, de um
só piso e de baixa densidade é o essen-
cial em nabítabtlídad., pois que, desta
forma, o espaço fica equitativamente
distribuído entre todos habitantes, A
outra escola, acredita ser melhor cons-
truir edifícios de muitos pavimentes,
amplamente separados uns dos outros,
de maneira a uníífcar-se os espaços
para uso comum. -

O resultado óbvio, no primeiro caso,
é a falta de espaço suficiente ou con-
veniente para esportes públicos, pisci-
nas, jogos infantis, reuniões públicas,
parques, Iocaís para passear e sentar
e nas regiões onde se observa a prá-
tica da reclusão ,feminina, ausência de
espaços onde as mulheres possam reu-
nir-se privadamente. E, nos países onde
não existe tal prática, a carência, de
lugares cnde elas possam achar con-
veniente pretexto para conversar.
No segundo caso, o resultado é a

falta de espaço íntimo aberto, propício
ao estreitamento de relações indivi-
duais ou familiares; áreas públicas de-
soladas, poeirentas, descuidadas e ca-
rência de espaços bem definidos e em
escala apropriada aos vários usos
comunats,

,Em, um projet<.>.onde hayia espaço
excesívo destinado a· uma via entre 0&
brancos muros dos blocos de habitação

FÓRMUJ,A NÚMERO UM

Quanto mais baixa a densidade,
maior a b.abitalidade.

de três pavimentos, perguntei porque
não aproximaram os blocos uns dos
outros, para diminuir a abertura entre
êles. Isto teria reduzido a distância a
vencer a pé, em um clima tórrido e di-
minuído a área que o planejador ima-
ginara com um -prado verde, porém des-
tinado a converter-se, ínevítàvelmente,
numa superfície poeirenta. Ainda mais,
desta forma, os espaços abertos
comuns estariam definidos, criando um
maior interêsse e, ao mesmo tempo,
uma maior economia no uso da terra,
em uma cidade onde o seu valer é
exorbítantemente alto. Fui, .ilT~ediata-
mente, considerado "um "planejador
herege" e perguntaram-me: "Vot:e --
certamente não vai querer aumentar a
densidade, vai?"

Qual o significado da densidade?
Sua significação está relacionada à
quantidade e à qualidade do espaço
cúbico disponível. Se um espaço não
apresenta utilidade, então por que não
construir nêle? Por que não se aumen-
ta, a densidade? Se existem necessi-
dades para as quais não se previu
espaço (como é caso particular' dêsse
projeto) deve-se somar o espaço para
atender a essas necessidades. Se o ter-
reno disponível é pequeno a tradição
da, utilização dos terraços, .existente em
alguns países asiáticos, sugere certa-
mente o aproveitamento das coberturas
para funções que requerem pouca área.

Nf~o há necessidade de 'Usar fór-
mulas se os problemas são resolvidos
à medida em que são propostos. Exis-
tem famillas que necessitam de pouco
ou de nenhum espaço externo, e exís-
tem as que requerem um bom pátio pri-
vado, com pouco espaço coberto. Há a
necessidade de uma infinita variedade
de espaços, cada um apropriado a uma
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determinada. utilização. Os diversos
espaços df- uso externo devem estar
não sõment., relacionados lôgicamente
entre si e com a utilização dos espaços
internos, ccmo devem estar muito bem
articulados e ordenados, de maneira
que r a circulação entré um ou outro
seja uma experíêncía agradável. Assim,
evitar-se-ia a monotonia de unidades
de habitação de pouca altura e a fati-
gante formação de altas unidades regi-
montadas. Conseguindo-se, por outro
lado, uma engenhosa íntegração de
ambas, de forma a permitir que as
tradições espaciais do próprio país en-
contrem sua expressão' nos modernos
usos da terra,

fÓRMULA NÚMERO DOIS

'A menos jardas ou metros,
menor é a distância

Esta fórmula parece paradoxal quan-
do comparada com a número L Quem
entretanto, pode negar a tendência da
grande maioria dos que trabalham
hoje em planejamento para constan-
temente projetarem, de uma parte,
para densidades menores enquanto
que, de outra, estabelecem distâncias
máximas a serem percorrídas pelos
garotos para chegarem à escola, 0'1
pelas donas de casa para fazer com-
pras, a pé ou de carro?
Para o agrimensor a distância é uma

questão ce jardas, de metros ou de
qualquer outra unidade de medida bem
definida" O habitante do Nepal, entre-
tanto, calcula a distância em têrmos de
número de dias necessárícs a vencê-Ia.
Quando se pergunta ao asiático leigo:
"A 'que distância ... "; comum ente êle
responde: "muito longe", ou: "nãO
iniüto '.longe". Resposta bastante sub-
jetiva e que, muitas vêzes, não tem síg-
nlfícação alguma para o montanhísta
recém iniciado. Todavia, a distância
deve' ser considerada em 'têrmos "de
grau de interêsse e não somente em
precisas unidades de comprimento,
Observei, freqüentemente, que "não
muito longe" significa que o caminho
a percorrer pode levar através de
fascinantes bazares, por belas passa-
gens arborizadas ou por uma via onde
sé sucedem cenários .de absorvente ín-
terêsse ou beleza natural. Uma distân-
cia qus é "milito longe" não o é por
ficar muito afastada e sim por pare-
(ler sê-lo dada à monotonia, do cami-
nho.
Seria bom voltar,na fase do plane-

jamento, a êsse conceito leigo de dis-
tância, rá que serão os leigos que jul-
garão finalmente nossos planes habí-
tacíonaís. Que ocorreu, por exemplo,
com "a vista"? Desapareceu de nOSSRS
estradas juntamente com outros obs-
táculos ao tráfego de veículos e não
sem razão.
.É preciso, porém, não se deixar inti-

midar pelos que exclamam: "Belas Ar-
tes" ou "arte urbana reacionária", ante
qualquer um aue pense em têrmos de
belas vistas, Estas sempre fizeram e
fa~ão parte do vocabulário est.ético do
planejador urbano, em relação às es-
calas quer do movimento do pedestre,
quer do carro, Os maiores arauitetos
contemporâneos continuam usando "a
vista" (ainda que tenham aorendido,
discretamente, a não falar sôbre ela).
A.~vistàa;uda a criar -tnterêsse e por
eonseguintá .:'encurta 'a dístâncía e,

mesmo na escala do veículo, contribue
para reduzir "a fadiga produzida pelo
motor" ..

O grau de interêsse de uma determi-
nada rota depende também da varie-
dade de atividades que podem ser vis-
tas ao longo da estrada. Isto exige uma
assocíação -acertada do uso da, terra
em relação ao plano visual e funcio-
nal. Uma série de elementos variados
é muito mais interessante do que uma
grande í'ileíra de usos idênticos. Assim,
cabe-nos dedicar cuidadosa atencão ao
agrupamento dos elementos e à híerar-
quia das massas urbanas, compostas
talvez de altas torres (onde o permí-
tam as condições do ~1010 e econômr-
cas) em contrastes com unidades de
pouca altura. - ,

Primeiramente, nada nos deve des-
víar a intenção de criar um ambiente
na escala humana. Esta não é sõmen-
te a do espaço pequeno, íntima, para o
ser humano, individualmente, tam-
bém a dos grandiosos espaços para as
massas de seres humanos. Esta escala
é diferente da escala mecânica ,do pla-
nejador urbano, onde são aplicados os
mesmcs princípios, porém onde o grau
de interêsse }llU'l" milha" (ou outra me-
dida, qualquer) não deve ser tão grande
quanto quando aplicados à escala hu-
mana, O "grau de ínterêsse por hora"
poderia, entretanto, ser o mesmo.
, A eliminação ou mínímízação dos ele-
mentos distrativos ou ínarmormícos
deve ser tentada. Isto significa. dar
atenção aos detalhes: os cabos e postes
de- energia ou telefone, a pavimentação
e o ajardinamento. Não devemos
porém, ficar tão presos . ao ajardína-
mento ao ponto de requerer, como nos
jardins Moghul do século XVII, um
exército de empregados para mantê-
los. Estas coisas parecem elementares
e seria desnecessário repeti-Ias se a'
maioria dos proj'etos não indicassem
uma grande íncompreensão dos prín-
ciníos básicos. .Parecemos estar' bem
rnaís . preocupados com uma aproxi-
mação pseudo-cíentífíca.

FÓRMULA NÚMERO TRÊS

Quanto mais cientificamente
planejadas, melhores serão ~
as unidades de habitação

É rudimentar para a ..estudante que
desenha seu primeiro projeto de habi-
tação projetar primeiro, uma unidade
tipo de habitação (talvez, duas 'ou
três), que, grupadas, fo,rinârão·~.
bloco tipo. Uma vez obtidos, os blocos
são convertidos em peças de'rr1.âdeira
em escala para compor, numa maque-
te, um conjunto. Os blocos podem ser
arranjados à vontade sôbre a base.
Chega-se a uma dlsposíçâótnâo, desa-
gradável e que duraiaté o více-presí-
dente da, empresa ímobüíáría deter-se
ante ela, olhá-Ia e. 'descobrír .que tor-
cendo, por exemplo, de 'certa rorma
quatro .blocos consegue '.colocar mais
um: Êste é' o prçcesso de 'planejamento.

O primeiro êrro-parece ser ode ad-
mitir que "existe algo conto uma fàmí-
lia típica". A família típíca.vporém,
existe somente nas estatísticas: Oonsi-
dere-se, por exemplo; ~Ia,. questão da
orientação. Enquanto a luz do sol é
muito apreciada "pela maíoría das pes-
soas, existem- outras, homens de letras,
modistas e artesã os, para ~as .quaís. a
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luz do norte é a mais desejável, para
leitura, pintura ou execução dos seus
trabalhos. Outro exemplo: quem quer
que estude os planos da habitação ur-
bana contemporânea, poderia, com
tôda razão, supor que o sistema da fa-
mília numerosa já não existe. Ainda
qUe isto seja certo em relação a muitas
famílias, outras, todavia, ainda con-
servam êste sistema. Poderia, também,
pensar que o solteiro é um elemento
social inexistente; que o homem ou a
mulher que gosta do qUe é agradável
são apenas entes romãnücos perdidos
(pertencentes a uma classe obsoleta
que desapareceu no século XIX) e que
o homem do século XX pode sér re-
duzido a uma análise matemática.
O dogma da orentação para o sul

que no Jnício da história da habitação
foi uma razoável reação contra as con-
dições insalubres e a falta de luz nos
tugúrios converteu-se cornumente, em
uma. farsa. Nos esforços para suavízar
a dura aparência das fileiras de blocos
paralelos de habitação o planejador
freqüentem ente introduz desvios e
quebras do alimento. Compare-se,
então, a orientação das unidades de
um dos extremos com as do outro.
Que diferença. O que à prímeíra vista
parece uma ordem racional tem na rea-
lidade pouca base científica. O ciclo é
completo porque o que começou como
lózlca converteu-se em fórmula. mal
aplicada e conseqüentemente sem ló-
gica. Devemos, certamente, cuidar da
orientação, porém sem escravizarmo-
nos a ela, já qus inúmeros são os pro-
blemas a serem resolvidos. Alguns
dêsses, as vêzes, suplantam o fato do
ângulo precioso de penetração da luz
solar no dia 22 de junho, ou qualquer
outro de crdem estatística.
Deve-se, por todos os meios, conti- ,

nuar a pesquisa para estudar os e~eitos
da habitação humana sôbre seus ocu-
pantes. A pesquisa porém nunca de-
verá conduzir Ia. uma unidade reeí-
dencial ideal. O homem constroí há
milhares de anos e não a descobriu.
Não conseguirá nunca descobri-Ia en-
quanto êle mesmo não se con-
verta numa máquina. Não se deve pro-
jetar a unidade ideal de habitação e
repeti-Ia até o cansaço. A pesquisa deve
ser estudada, analisada e colocada em
mãos do paneíador para aue êste ' a
utilize corno ponto de partida, nunca
como um fim em si mesma.
Um planejador "sôlto" pode desde

já, ser uma pessoa perigosa, assim
sendo, é razoável vigiá-Ia -, Isto conduz
a um dos mais difíceis problemas no
campo da habitação, que é o de asse-
gurar um vigilância agradável. Pouco
se pode esperar em matéria de bons
projetos enquanto a príncínal ~úali-
fícacâo exigida para o exerci CIO de
altos cargos em programas habitado-
naís fôr, corno freqüentemente ocorre,
a influência política. Não conheco, sem
exceção alguma, nenhum sucesso no
campo da habitação, onde o diretor
não tenha tido uma considerável ex-
periência em habitação e .uI?~bo.a dís-
posição para com ela. ~ mU!11 dlscu.tlr
as vantagens da peSQUISa sobre a in-
tuíção, no planejamento, se a pe~s?a
Que tem nas mãos o poder de decisão
final respeita ambas, muito pouco. O
êxito dos programas habítacionais não
pode ser medido, como bom ou. mal,
segundo a inclinação da curv~ do~ gra-
ficos colocados nas paredes: ele e sen-
tido, em última análise, de maneira

certa, ao notar-se o olhar de satisfação
na face dos habitantes.

FÓRMULA NúMERO QUATRO
Quanto mais uniforme o projeto,
maior a economia

Funcionários de programas de habi-
tação da Asia explicam que as condi-
ções econômicas são tais que não é
possível introduzir maior variedade,
sem elevar o custo da construcão. É
estranho que esta mesma explicação
seja dada nos Esta.dos Unidos, onde as
condições econômicas são totalmente
diferentes, para justií'lcar a falta de
variedade. Na realidade, arquitetos e
outros funcionários de ambos os con-
tinentes usam a. economia como des-
culpa. As verdadeiras razões são. en-
tretanto, falta de imaginação, falta de
capacidade criadora e falta de amor ao
trabalho.
Onde o custo da mão-de-obra é alto,

a uniformidade influe no preço: se um
operário pode fazer o trabalho de olhos
fechados, isto significa uma. economia
de tempo e conseqüentemente de di-
nheiro. Ainda assim, arquitetos como
Walter Gropius, por exemplo, expuse-
ram, há muito tempo, as vantagens de
criar unidades moduladas uniformes,
industrializadas, pré-fabrlcadas. para
habitacão. Estas unidades pcderiam ser
dispostas e arranjadas com infinita
facilidade e ao mesmo tempo, com
grande economia. Na Asía, onde o custo
dos materiais é alto, tal industrializa-
ção seria cara, porém, também na. Asia,
o custo da mão-de-obra é tão baixo que
a variedade nos planos de construção
pesaria muito pouco no custo global, e
êste acréscimo, seria compensado de
muitas formas. Os dividendos da va-
riedade em relação aos da uniformi-
dade são muitos.
O primeiro dividendo é sociológico.

Eminentes sociólogos são de opinião
que li. segregação em grupos econômi-
cos, grupos de idade, de interêsse, ou
outros conduz à estreiteza de menta-
lidadé; ao estancamento mental; à
ausência de habilidades interdepen-
dentes, essenciais em qualquer comu-
nidade e, principalmente, ao. tédio (o
vocábulo elegante é "ennuí"). O extre-
mo oposto. o da completa diversifica-
ção sociológica, não deve ser conside-
rado como a meta desejável, pois po-
derá, muitas vêzes, conduzir a um es-
tado de í'iccão interna, dentro da co-
munidade. O equilíbrio dos diversos ele-
mentos sociais, seria melhor. A deter-'
mínacão precisa dêste ponto ideal de
equilíbrio varia de comunidade para
comunidade. De Qualquer forma, é ne-
cessária maior diversificação do que a
existente na maioria dos projetos de
habitação, para fazer a balança incli-
nar-se para o outro lado.

Provendo uma variedade de tipos de
habitação a família que consegue au-
mentar sua renda não precisa sair do
seu ambiente para ter uma moradia
mais adequada. Algumas dessas famí-
lias poderiam ampliar suas casas.
Outras mudarem-se para alojamentos
maiores ou melhores.
Obtendo uma gama completa de

unidades de vários tamanhos, uma co-
munidade pode atrair aquelas pessoas
que prefeririam a alegre ambiência
dos jogos infantis à sombria tranquí-

lídade de um asilo para. velhos. Os me-
ninos poderiam gozar das pequenas
vantagens dos pensionatos da classe
"média acomodada". A interação social
exerci da numa. variedade de níveis re-
dundaria no estímulo dos seus habi-
tantes.

Quando a filosofia da grande varie-
dade substitua a da uniformidade, os
projetistas pensarão em deixar sspa-
ços para que a iniciativa privada se
desenvolva no coração do agrupamento
de habitações (housing development) .
O que não só poderá reduzir os efeitos
do modelo estereotipado, como signi-
ficar estôrço criativo na. etapa do pla-
nejamento, ou uma .maior vigilância
na etapa da construção.

Podem ser introduzidos, novamente,
nos programas de habitação o uso
apropriado da terra para !iIis não re:..
sidenciais. O bazar não perdeu seu
valor econômico e pode voltar nova-
mente, A escola secundária não estará
situada fora da comunidade como se
fôsse uma colônia de leprosos e sim
será convertida no ponto focal de
tôdas as atividades da comunidade,
dia e noite. Seus campos de esporte
serão espaços abertos bem recebidos, e
permitirão o reaparecímento da varie-
dade espacial. Certas indústrias arte-
sanaís poderão ser permitidas dentro
do padrão do. uso da. terra resictencial.

Os esforços sinceros para conseguir
economia através da uniformidade dão
como resultado o esgotamento dos
pontos focais sociais da comunidade.
Nas cidades antigas, êstes pontos
focais estavam situados nas cisternas,
nos tanques, no salão de chá local, ou
simplesmente sob uma árvore frondosa .
As modernas instalacões sanitárias
tornaram antíquados " alguns dêstes
pontos. Outros,' .entretanto, continuam
válidos e (. projetista consciente pode-
rá criar novos. QUe se cocstruam tan-
ques novamente. Chamados de píscl-
nas, não mais compartilhados como o
gado e com as cabras, serão, porém,
eficazes para, criar um espírito de or-
gulho cívico. Façamos novamente pavi-
lhões para servir àqueles que buscam
a sombra agradável e que atuando
como ímãs atendam a uma grande va-
riedade de atividades sociais. Permita-
se o retôrno do terreiro arborízado
para atrair grupos de conversa -, Revira-
mos o bosquezinho murado que induz
à contemplação e é remanescente dos
terrenos dos antigos templos. Deixe-se
espaço para postos de yakatorí pu
SUShI, dabab ou Samosa ao ar livre.
Não esqueçamos os cafés escondidos
ou as salas estratêgícamento situadas.
Certifiquemo-nos de que há espaço
para empinar papagaios em Bangkok,
.para espetáculosjpírctécníeos em Tókio
e para o desenvolvimento de qualquer
das centenas das pitorescas cerímônías
da índia.

Se não é possível pagar qualquer
destas coisas com fundos públicos, com
a renda provinda da venda ou do ar-
rendamento da terra à empresas pri-
vadas, ou com um pequeno aumento da
densidade mediante a eliminação do
espaço que Se desperdiça na maioria
dos projetos, então va.mos prever es-
paços para êles e planejar para êles.
A comunidade muitas vêzes acha ex-
pontâneamente os meios de completar
o projeto, -



Qual será, em ampla perspectiva, o
efeito dêsts afastamento da uniformi-
dade? A criação de uma comunidade
estável que, dada sua responsabilidade
inerente, continuará atraindo residen-
tes durante muitos decênios. Com isto
prever-se -à a futura e eventual rene-
vação de que necessitará um dia tôda
a comunidade. Nesta ocasião, grandes
economias serão realizadas, resultantes
do fato de se ter adotado uma acer-
tada política de diversificação em opo-
síção à uniformidade.

FóRMULA NÚMERO CINCO

Quanto mais amplas sejam as
vias, mais moderno é o projeto

"

Se escolhermos ao acaso cem proje-
tos de habitações asiáticos e os estu-
darmosveremos que pelo menos 90%
deles são guiados por um sistema viá-
rio. Os blocos de habitação são perpen-
diculares, paralelos,ou disposto em ân-
gulo uniforme em relação às ruas. Os
passeios para pedestres são paralelos
aos sardíneles (?) Monumentos anti-
gos, grupos de árvores ou cursos água
estão circundados pela estrada como se
o automóvel que passa ao largo fosse
obrigado a aproximar-se. O mais des-
razoável de tudo é, entretanto, a ave-
nida monumental, que serve de espí-
nhaço para tôda a comunidade, o que
constitue um êrro freqüente.
Por que dar tal atenção à rua em

comunidades onde poucos habitantes
chegarão a ter carro próprio, pelo
menos enquanto morem em agrupa-
mentos de habitações? Pode-se pensar
que os planejadores são previdentes e
que portanto previram o futuro au-
mento de proprietários de automóveis.
Observação mais cuidadosa indica que
isto não é verdadeiro pOIS não :::eltVOU
em consideração a previsão de áreas
adicionais para o estacionamento de
carros.

Uma única conclusão é possível: a
imitação dos projetos ocidentais, com
tôdas as suas falhas, é de nôvo a base
do planejamento. Na realidade, ainda
que no Oriente, os projetos de habi-
tação sejam planejados ao redor do
sistema viário, os planejadores ociden-
tais se dão conta, cada vez mais, da
necessidade de se voltar ao uso de
nossas próprias pernas e de afastar o
pedestre do trânsito de veículos.
As ruas são construí das ao redor das

zonas de grande movimento, e não
através delas. Zonas verdes ínteríores
ou uma espécie de passeio comercial
para pedestres, são previstos. O auto-
móvel está escondido sob uma plata-
forma elevada chamada "coberta, mais
barata qua Q estacionamento subter-
râneo, mais econômica, em têrmos de
desperdício de área, do que o estacio-
namento na superfície e mais conve-
níente que a garagem.

É surpreendente ver quão pouca
atenção se dá na Asia ao cidadão não
motorizado e que constitui G grosso da
população. A rnaneíra mais econômica,
prática e agradável de dirigir o movi-
mento de pessoas é estimular a circu-
lação a pé, o trânsito de bicicletas e de

massas. Uma vez que a discussão
dêstes meios estaria melhor colocada
no campo do planejamento do que no
da habitação, só resta sublinhar aqui
que o plano de obras para habitação
deve começar pela etapa do planeja-
mento.

Se bem que o Oriente, avançando
ràpidamente na direção da industria-
lização e da urbanização, busque
guiar-se, neste caminho, pela expe-
riência e precedentes ocidentais, 03
planejadcres ocidentais começam a
olharas grandes tradições do Oriente
a procura de inspiração para solução
dos problemas modernos. Admiramos,
partIcularmente,as normas tradícío-
nais ue CIrculação a pé, a íntegração
da iarqurtetura e do ajardínamento, a
murmoaus do pátio oriental, a inrí-
moa variedade conseguida através de
materrais ue construção simples e a
aaequaçao das tecmcas tradícionaís ao
cnma e a topografia. Afortunadamen-
te, um crescente número de arquitetos
e pianejadores dos países asíát.cos se
estao mteirando de sua herança. Re-
chaçam as ímrtaçoes vulgares. ,I!;,rre-
quensernente, ao resolverem completa-
mente pron.emas contemporâneos con-
servem soruçoes consequentes com as
veinas normas de construçao,

Notável progresso tem se conseguido,
tanto em coras ja construídas, quanto
em coras amua em projeto. O desenho
mcerior ue argun.as un.uaues resicen-
eras recentemente conscruruas pela
J ap ••.n .tiuusing oorporanon parecem
amplas e, no entanto, tem o auauvo
mumo do lar tracic.onai japones, De-
ve-se assmaiar, tarnnem, que os arquí-
tetos .range, KuroKawa, orasa e outros
de pesquisa sobre projetos contrrnuí-
perceneentes ao grupo "metabonsmo",
ram de rnaneira vauosa ao, pensamen-
to criador no campo da hamjaçao. As
recentes obras de habitaçao umgtaaa
çeios senhores Frazer e l<'lrth em .tÍong
Kong sao de uma extraordinária rõrça
e magnmcência. As experiências em
côr mcegraí com o material têm, tarn-
bem, tido exito. No vietnam os estudos
ínédrtos do arquiteto Ngo Piet Thu re-
fletem de forma dínãmica a herança.
CUltural do seu país. Os consultores
Harvey Brown e Roger Aujame das
Nações Unidas, o primeiro em Dacca e
o segundo em Kabul, demonstram um
grande respeito pela forma indígena.
O prcressor 'I'. J. Manickman, de Nova
Deu esta revívendo o espírito de pa-'
trick Geddes no estilo moderno de pla-
nejamento e habitação.

Le Corbusier, Maxwell Fry e Jane
Drew etabeleceram uma norma de ha-
bitação em Chandigarth que provável-
mente por muitos anos servirá como
uma marca de alto nível na índia. A
lista é incompleta, porém êstes exem-
plos indicam um renascímento asiá-
tico no campo da habítação.

Com êste progresso, talvez 'não estej a
lcnge o dia em que O' planejador oci-
dental encontre nos novos projetos de
habitação na Asia um reflexo de sua
herança culturai na arquitetura, no
ajardinamento e no planejamento
urbano.
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"música

Nelson Lins de Barros

(Décimo primeiro de uma sens
de artigos sôbre os problemas da
música através de sua história) .
Nenhum outro período musical

refletiu tão claramente a sua épo-
ca, quanto o romantismo. Aqui a
música se evidencia mais que nun-
ca como parte integrante da su-
per-estrutura de base capitalista. O
romantismo musical representa o
ideal burguês. Não representa a
sua revolução mas o seu predomí-
nio. A ascenção da burguesia re-
flete-se nos movimentos de van-
guarda musical desde a revolução
monódica. O romantismo musi-
cal não é revolucionário (apesar
de .Bei.hoven) mas crístalízauor .
Em sua forma e estrutura, é uma
extensao do movimento classíco .
Apenas íntensrtíca e desenvolve
características burguesas que já
se vinnam prenunciando há mui-
to tempo e despreza ou abandona
o que e especu.co da nobreza e
do Clero. A música mudou de do-
no. E o nôvo dono é um nôvo
nobre com outras idéias.
Nessa transição, as transforma-

ções musicais rorarn essenciaimen-
te sunjenvas. A díluícao da har-
morna e das formas é outras ca-
raccerístícas que surgiram no ro-
mantismo decorreram dêsse sub-
jeuvismo burguês onde prodomí-
navam o íueansmo e o índívíuua-
lismo. O individualismo foi, so-
bretudo, o grande propulsor da es-
tética romântica.

Assim a música romântica foi
marcada pelo sentimental, pela
íueanzação do amor e do herói,
pela nberdade, orígínalidade e vir-
tucsísmo, pelo sonho, peio arre-
batamento e todos os derivados da
gtormcação individual.

Era preciso mostrar os senti-
mentos Íntimos. Beethoven compu-
nha as sonatas Appassíonata e Pa- -
thétíque, Schumann descrevia sua
doce mrancia, Liszt os seus sonhos
de amor e Chopm demonstrava
seus arroubos patrióticos seguidos
de meiancona , O sentimento ín-
timo' Iigava-se consequentemente à

- persunauuaue, ao esuuo índrvidual.
·Era preciso qus cada um tivesse
seu estilo próprio, sua, marca ín-

confundíveL Para isso era precí-
,so ser origmal, ter uoerdace , As
rormas, a narrnorua, a tecnica, o
virvuosrsmo unnarn que cont.nbuír
para uar êsse cunno pesscai. O
impori.ante era o muivrduo , Os
quartetos e outras formas de cá-
mara, em que os ínstrumentístas
se equrunravam e se mteruepen-
diam, quase que desapareceram.'
Enquanto ISSO o concerto desenvoi-
veu-se e superou todas as rorrnas
smromcas em sucesso _ O solista
fICOUem pé de íguaiuade ou mes-
mo em posíçào superior à orques-
tra.. Era o mdíviuuo em face da
sociedade, num duelo retumbante,
onde o solista-herói teria que de-.
monstrar uma vírtuosidade sõbre-
humana. O virtuosísmo, aliás,
passou a ser sinônimo de díneul-
ríade física que O artista teria de
vencer. Dizem que Schumann
havia, indicado, no início de uma.
peça para plano: "o mais rápido
possível". }t; que mais adiante in-
dicara: "mais rápido ainda".
Liszt se orgulhava em compor rnú- "
sicas para piano tão difíceis que
somente êle era capaz de execu-
tar. S'ôbre Paganini o anedotárío
é infinito. Nas suas apresenta-
ções não precisava afinar o violi-
no. Uma vez, estava executando
um de seus mirabolantes concertos
quando as cordas do violino come-
çaram a partir-se. Paganini con-
tinuou a tocar impávido. Supõe-
se que restou uma corda. Entre-
tanto foi o piano que maiores re-
cursos ,forneceu ao vírtuosísmo,
bem como às demais característi-
cas românticas. Sua técnica de-
senvolveu-se tanto no sentido bri-
lhante como no de interpretação.
Além do que, era um artista único
e auto-suficiente. As formas para
piano multíplícaram -se . A harmo-
nia pianística passou a dominar e
depois a se diluir ràpidamente in-
fluindo em tôda música do fim do
romantismo ...
Finalmente a ópera, um espetá-

culo que sempre agradou à bur-
guesía, via-se agora- mais dominan-
te que nunca. Os temas exalta-

vam, na linha burguesa, a puri-
ficação pêlo amor, o amor impos-
sível e glorificação do herói. Ne-
nhum compositor de ópera desde o
grande Wagner ao popular Puc-
cini se afastou dessa linha.

Entretanto, apesar de todos os
exageros e superi'rcíalidades, o ro-
mantismo contribuiu, em muitos
aspectos, de maneira positiva, para
o desenvolvimento da música. De-
senvolveu as técnicas ínstrurnen-
tais, especialmente pianístícas, no
sentido do colorido e recursos de
in terpretação. Criou uma harmo-
nia rica e fluente, não mais es-
quematizada, que iria, no' fim do
romantismo, abrir as novas fron-
teiras tonais da música moderna ..
Igualmente quebrou as estruturas
rígidas do classícísmo oferecendo
aos compositores o direito de reco-
locarem o problema, da forma sem
preconceitos. Desenvolveu a músi-
ca dramática e, através da popu-
larização da ópera, fêz caminho
para a opereta e O musical mo-
derno.

E ainda, refletindo os movimen-
tos nacionais que surgiram na, Eu-
ropa decorrentes da revolução
burguesa, o romantismo produziu
compositores nacionalistas que
muito contribuíram para o enri-
quecimento da música ocidental,
com .suas novas melodias, harmo-
nias, ritmos e instrumentacões de
origem popular. -

NARA LEÃO

Considerada a mascote do mo·
vimento, Nara sempre estêve inti-
mamente ligada à Bossa Novu ,
Foi a própria garota BN. A bossa.
nasceu em sua casa. Por isso é
surpreendente, auspícíoso a alta-
mente significativo êsse seu exce-
lente primeiro LP onde a boa e au-
têntica música, dita bossa. nova,
forma ao lado da boa e autên-
tica música das novas tendências.
E' o prenúncio das novas tendên-
cias da nossa música. popular.
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ARQUITETO - !CARO DE CASTRO MELLO
GYMNASIUM "PAULO SARAZATE" - FlORrrALEZA - CE.

PROJETO 1964.
Iniciativa do Govêrno do Estacto do Ceará com capacidade para 12.000 pessoas sentadas, êste Gymna-

síum será utilizado para competições esportivas (Bola ao Cêsto, Futebol de salão, voleibol, Tenis, etc.) e outras
atividades como exposições, concentrações cívicas, espetáculos teatrais, ballet, concêrtos,patinação no gêlo, circo
e outras.

O diâmetro da cobertura é de 98 metros ocupando uma área aproximada de 7.OOOm2. A obra se acha em
fase de instalação. Em tamanho êste Ginásio coberto é o terceiro do Brasil.



•

ARQUITETO - WIT-OLAF PROCHNIK
RESIDÊNCIA DO SR. SEBASTIAO DINIZ FREITAZ

Estado do Rio de Janeiro
Projeto e Construção - 1962.

O principal aspecto desta residência construída em uma cidade de clima quente é o emprêgo como quebra-
sol do elemento construtivo mais simples de nossa arquí tetura: o muro. Muros funcionam como geradores de
espaços que protegem as áreas de estar da insolação direta, permitindo entretanto, v e n til aç ã o e iluminação
abundantes e criando lugares de estar cobertos que podem ser usados alternadamente pela manhã e à tarde.

A resídêncía é tôda revestida com piso de cerâmica 15 x 30, verde, paredes brancas e cobertura em con-
creto e cimento amianto.



Proprietário - Túlio S'ilveira
Itaípava - E. do Rio

2'4. Projeto e Construção - 1962

PROGRAMA - Residência destinada !l 2 casais (sendo 1 com 2 filhos menores), com dependências sq-
cíaís e de serviço em COIEum, e uependêncías intimas em alas separadas (com o quarto da extremidade da direito
previsto para ser subdivido em 2).

ARQUITO - IVAN OEST DE CARVALHO
RESIDÊNCIA DE MONTANHA

PARTIDO - Projetada para um terreno de mon tanha com declive .acentuado, ...cem _aproveitanHmto. quase
- -- --- - - - - _. --~

natural desta declividade - evitando grandes movimentos de terra ..
CARACTERÍSTICAS - Construída exclusivamente com mão (~~-obra local e- utílízando apenas materíars na-

turais da região (com excessão da lage de fôrro dos quartos) :
1. Fundações e embasamento aparente - em maciços contínuos de pedra. - - . _.'

'. 2. parede~ ext. e ·int.' - em tijolos maciços' (c/acabamento à verníz) e- em seixos rolados, sendo= revés-
tídas somente as 2 empenas laterais:

3. Esquadrias - em peroba (acab.à verriíz) .
4. Fôrros - em lage volterrana (nos quartos) e em f·rizcs de madeira. (no restante).

5. Coberturas - têlhas de fibro cimento.



Técnica

Segurança
construçõesem

contra incêndios
industrícds

Jeasi Pierre Klote *

Em artigo anterior (IAB-Guanabara. - n.os 3 e 4)
'abordamos o terna da necessidade de serem consíderados
pelo arquiteto, na fase do planejamento', O~ aspectos
relativos à prevenção contra incêndios. Voltamos ao as-
sunto, para tratar, especificamente, da segurança contra
incêndio nas construções para fins índustrtaís, onde"o
problema apresenta facetas que de forma.' alguma poderão
ser negligenciadas pelo arquiteto.

AS CAUSAS DOS INC~NDIOS
As estatísticas revelam as causas mais freqüentes

elos incêndios. É importante para o arquiteto conhecê-Ias
e levá-Ias em ccnta ao planejar uma Instalação fabril:

Chaminé, sujas ou defeituosas .
Corpusculos íncandescentes ernltldos por
chaminés , .
Sistema de aquecimento defeituoso
L i x o .
Chamas abertas insuficientemente cuidadas
Imprudências de fumantes .
Instalação elétrica em mau estado, ou
sobrecarregada , .
Acidentes cem líquidos inflamáveis, e
reações químicas .
Combustão espontânea .
Aquecimento por' falta de lubrificação,
faíscas soltadas por máquinas, eletricidade
estática .
Conseqüências de explosões (e não explo-
sões resultantes de incêndio) .
Incendiarismo caracterízado .
Irradiação (aquecimento previsível trans-
mitindo o calor a matérias cumbustíveis
insuficientemente protegidas ou afastadas) 2%
Causas não apuradas ou desconhecidas 21%

l 12%

5%
3%
17%

21%

12%
2% 25

3%

1%
1%

JEAN PIElR-REKLOTZ - francês, nascído em Paris em 1915, onde fêz seus estudos, Oficial do
exército francês foi designado para um curso de especialização em prevenção e combate a
incêndio, campo ao qual se dedicou desde então. Durante a 11 Guerra realizou estudos e açõ; ••
relativos à propagação de incêndio e, ao terminar a guerra, ingressou nos quadros da principal
firma francesa de engenharia de incêndio - a Phillips & Pafn, Radicado no Brasil desde 1951
vem desenvolvendo suas atividades técrucas-espectaltzadas e em 1957 organizou sua própria
firma: Vigilex, Alarma e Proteção Ltda, Do seu "curriculum vitae" no Brasil podem ser des-
tacados - participação na revisão das normas de sistemas hid,1'áulicos de cumbate a íncêndão,
por solicitação da ABNT1'. - Atuação no planejamento das Ianchas de combate a incêndio
Uo Corpo de Bombeiros do' Rio de Janeiro. Colaboração com Inúmeros arquítetos, entidades e
firmas.



A elevada incidência das "causas desconhecidas", e as
demais percentagens levam a concluir que a segurança
contra incêndios deve ser dirigida no sentido de serem
previstas medidas tendentes a:

- Evitar a eclosão do incêndio (prevenção)
- Prevenir a propagação do sinistro (proteçãe)

- Possibilitar a rápida evacuação de emergência dos
usuários (saídas).

Estes fatores devem estar sempre presentes na. mente
do arquiteto que projeta qualquer edificação. No caso par-
ticular de uma construção industrial, entretanto, esta
preocupação assume uma posição de muito maior relêvo.
Ao seu bom-senso e conhecimento dos. problemas relativos
à proteção contra o fogo o arquiteto deve somar a orien-
tação do especialista que visa, a lhe possibilitar, de início,
uma visão global do problema e da sua complexidade, dan-
do lhe os meios necessários à intervenção dessa defesa em
sua concepção arquitetônica.

INFLUltNCIA DA VIZINHANÇA

A maioria idos terrenos e:stá limitado por outros,
ocupados por outras construções e outras pessoas. A pos-
sibilidade da irrupção de um incêndio em construção vizi-
nha e o risco de propagação devem ser friamente avalia-
dos, ccnsíderando-se principalmente a finalidn.de da obra
a ser projetada. Caso o ramo da. indústria para a qual
se planeja apresente maior vulnerabilidade (uso de sol-
ventes, transformação de matérias de fácil ignição, etc.)
é necessário prever medidas de isolamento. Estas medidas
podem corresponder ao afastamento das edífícações, dei-
xando entre elas e as vizinhas, áreas livres suficientes; ao
emprêgo de paredes adequadas, com poucas aberturas, -
devidamente protegidas; paredes corta-fogo destinadas a
proteger as partes altas, etc.

A topografia e o regime de ventos da região, bem
como suas prováveis alterações provocadas por um in-
cêndio, são elementos importantes a serem considerados.

MEDIDAS ARQUITETõNICAS

Um incêndio corresponde a um considerável aumento
da temperatura ambiente. Assim sendo, o cálculo da re-
sistência dos materiais deve considerar não apenas a.
"temperatura normal" mas, também, a "temperatura aci-
dental". Esta "temperatura acidental" refletirá essencial-
mente a natureza do conteúdo da edificação, ou seja, a
quantidade e a qualidade de materiais inflamáveis ou
combustíveis que nela serão empregados ou e~tocados.

Uma quantidade elevadíssíma de materiais refratários
não afetará, em nada, é evidente, a segurança da edifi-
eação. Em contra partida o risco crescerá enormemente se
neia fôr usado, por exemplo, o "dowtern" (líquido infla-
mável, aquecido a um ponto muito próximo do seu "flash
point", circulando em encanamentos) ou se ocorrer a es-
tocagem de grandes quantidades de produtos suscetíveis
de desprenderem elevado número de calorias durante
longo prazo: algodão, madeiras, borracha e muitos outros.

Dois fatores influem preponderantemente: a tempera-
tura alcançável e a possível duração do incêndio, que é
função do poder calorífico e das quantidades dos materiais
em uso ou armazenados. Um exemplo: a combustão de
100 gramas de éter sulfúrico produz mais calorias em
poucos instantes do que 100 gramas de algodão. Uma
tonelada de algodão em fàidos'e em combustão, apre-
senta todavia um risco gravíssímc a uma construção,
dada a duração do calor elevado a que ficará sujeita a
estrutura.

O quadro abaixo dá ao arquiteto um certo número de
elementos que deverão ser por êle considerados l' que serão
discutidos a seguir:
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capazes de originar corrente de ar
(tiragem / chaminé), incentivar
e / ou propagar um incêndio, ou
canalizar fumaça

( combustibilidade
) destrutibilidade

t
Resistência dos materiais 1

ao calor, durante prazo
determinado deformabilidade

inaIterabilidade

Permeabilidade térmica
{
em função da temperatura e
da duração

( lanternin
) shed e/abertura de

t
superiores ext.?

ventilação pírodornes
pirodomes

Iateraís ext," 1
[anelas
acessos

internas

vãos de ventilação
vãos de iluminação
alçapão
vãos de monta-cargas
e de elevador, escadas
e rampas



RESIST:f:NCIA DOS MATERIAIS

Na escolha do partido estrutural e dos materiais de
construção o arquiteto deverá sempre considerar o com-
portamento dêsses materiais, e a conseqüente repercussão
na estrutura da edificação, antq a ocorrência de conside-
rável acréscimo do aquecimento local, determinado por um
incêndio.

Os diversos materiais empregáveis na estrutura dos
edifícios apresentam reações diferentes em função da expo-
sição a uma temperatura elevada e do tempo de exposição
a essa temperatura. Outro aspecto a ser considerado é a
forma pela qual êstes mesmos ma.teriais reagem ao resfria-
mento brusco.

O quadro abaixo dá, em linhas gerais, o comporta-
mento de alguns materiais ante o aquecimento forte e o
resfrtamento brusco.

Tipo de Material Reações ao aquecimento forte

Madeiras não tratadas

ao esí'ríamento brusco

Pequena espessura: combustão
integral, mais rápida C'n1 direção
vertical.

Grande espessura: carbonização
superficial, originando má condu-
tibilidadé ao calor e simultânea-
mente desidratação progressiva.

Madeira tratada

Ferro e outros metais
não. protegidos

unificação capaz de extinguir a
combustão em curso, podendo
porém originar, em seguida, uma
reignição, salvo nas madeiras de
lei.

Nas seções largas: eníraquecímen-
to da resistência mecânica.

ausência de chamas, carbonízaçâo
lenta, acompanhada de produção
de sais termo-isolantes nas cama-
das superficiais.

propa.gação do calor - dilatação
- diminuição da resistência mecâ-
nica - ini'lexões - torcimento ~
fusão.

umidificação superficial capaz de,
em certos casos, diluir a eliminar
o ignifugente.

I----------------------~----------------------~------------------~I
Ferro e oturos metais prote-
gidos por "fireretardants" (ver-
miculíte, gesso, cimento, asbesto

pulverizado etc)

Conereto armado

Graças ao produto aplicado, a
temperatura dificilmente ultrapas-
sa 400 a 500°C após um período
que é função da natureza do íso-
.lador térmico e de sua espessura,
possibilitando a manutenção das
características iniciais do metal,
durante bastante tempo.

grande despreendimento de vapor
d'água seguido de retração e alte-
rações das características físico-
químicas

retração do "fíre-retardant'' com
possibilidade de fendas na camada
protetora e conseqüente perda,
parcial ou total, da proteção tér-
mica.

Dilatação do 1erro não acompa-
nhada pela dilatação do concreto
- possível rutura

PERMEABILIDADE T:f:RMICA

A permeabilidade térmica tem suma importância na
propagação de um incêndio. Um navio moderno, POl-

exemplo, se não fôssem tomadas medidas especiais de iso-
lamento térmíeo, apresentaria um altíssimo grau de perigo,
pela irradiação do calor, de um compartimentoa.o outro,
através das divisórias.

As medidas tendentes a impedir a transferência do
calor proveniente de um incêndio de um compartimento
para outro - tanto no plano horizontal, quanto no ver-
tical - implicam na escolha de materiais adequados (ma-
teriais principais e de revestimento) que devem ser apli-
cados em espessuras apropriadas.

No plano da resistência ao calor, uma parede de con-
creto celular de 5 cm de espessura equivale a uma de con-
creto armado de 12 em, a .uma de .alvenaria de tijolo, de
uma e meia, na qual se empregue o tijoiocomum de 9 furos.

Brusca retração do concreto - ra-
chaduras profundas - rutura.
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A resistência das paredes ao calor tanto pode ser

obtida pelo emprêgo de materiais homogêneos (diversas
espessuras de tijolos) quanto pela sobreposição de materiais
diversos (revestimento com placas finas de concreto celu-
lar ou similares).

Esta resistência é de grandr, importância não só na
propagação da' calor, como na resistência das divisões,
sejam elas horizontais ou verticais. Assim sendo, os poços
de elevadores, as caixas das escadas internas, ou qualquer
outro elemenco da editícação ' que possa vir a servir oca-
sionalmente de chaminé, no casa de incêndio, deverá re-
ceber, em suas paredes, uma proteção térmica adequada.

ABERTURAS

Os vãos têm uma enorme importância na prevenção
de incêndios. É preciso ter presente ao planejá-Ios a lei de
Puís Ballot: o ar frio e úmido é mais pesado do que o



ar quente e sêeo, Em outras palavras, os vãos usados para
ventilação, iluminação ou circulação podem Se tornarem
elementos muito perigosos, em casos de incêndio, pela ti-
ragem de ar que através deles se processa. Ao racíütarem 'l

evacuação de ar quente pelas aberturas superiores - fi-
guramos sempre o caso de incêndio - incentivam a com-
bustão num plano ínteícr às citadas aberturas em virtude
da admissão de ar "fresco" com "carga de oxigênio".

Nestas condições, é indispensável considerar ou prever:

- Aberturas superiores de elevada 'resistência do calor

- Dispositivos de manobra que permitam fàcilmente
vedar, total ou parcialmente, estas aberturas.

- Possibilidade de "compensar" as aberturas superio-
res com portas ou janelas suscetíveis dE1-serem ràpídamente
fechadas, de forma a impedir a admissão de ar "fresco"
no plano inferior.

As escadas, particularmente, devem merecer o maior
cuidado por parte do arquiteto, especialmente em cons-
truções industriais de mais de dois pavimentos. Três con-
dições devem sempre, ser verificadas:

L? - As escadas devem apresentar uma garantia su-
ficiente de acessibilidade, seja qual fôr o ponto onde
irrompa o incêndio.

2.0 '-- As escadas devem apresentar sui'lcientes eon-.
diçôes de uso, isto é, proteção contra a admisão de fumaça
e eventualmente chamas.
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3.° - As escadas devem ter capacidade suficiente para

a. evacuação dos usuários da construção.

INSTALAÇAO ELÉTR.ICA

Nos países em franco desenvolvimento industrial, como
é tipicamente o caso do Brasil, costuma-se abusar das
cargas previstas inicialmente para as instalações elétricas.
Uma determinada carga é prevista para o funcionamento
do edifício. Alguns meses ou anos mais tarde, a instalação
de "novas máquinas ou equipamentos, necessários à expansão
ou atualização das atividades industriais, vem sobrecarre-
gar a instalação elétrica projetada.

- Nestas condições, os condutores esquentam e passam
a queimar os fusíveis simples. "Remédio": colocam -se fusí-
veis de maior amperagem para evitar a constante e dís-
pendiosa substituição de fusíveis, cuja queima, ocasiona 9.

paralizaçãodas operações índustrtaís, Esta prática é alta-
mente condenável. Despreza todos os cálculos de projetista

da instalação elétrica e pode determinar as mais graves
conseqüências: envelhecimento anormal do isolamento dos
condutores e o seu conseqüente enfraquecimento; custosos
danos a numerosos aparêlhos, devido à irregularidade de
tensão e, finalmente, o incêndio de origem elétrica.

Assim, em seu projeto o arquiteto deve estabelecer, em
colaboração com o proj etísta da instalação elétrica, uma
boa margem de segurança na carga elétrica da edífícação
e exigir a especificação de chaves autOmáticas ("quiklag",
chaves termomagnétíoas) invioláveis, ao invés de permitir
o emprêgo de chaves de faca, com fusíveis fàcilmente "con-
tornáveis".

Por outro lado, se a instalação estiver devidamente
equipada com eletrodos metálicos ligados à terra e dís-
juntares automáticos, um curto-circuito "francc" apresen-
ta, relativamente, pouca periculosidade. Assim sendo, re-
comenda-se ao arquiteto manter-se inflexível na seu ponto
de vista ao exigir uma especificação correta e segura,
recusando as freqüentes alegações de "economia" ou de
"facilidades de adaptação".

ALARME E PR.OTEÇÃO

As indústrias, cada dia que passa" apresentam uma
maior perículosidade intrínseca, dado o uso de r.ovas subs-
tâncias, freqüentem ente, entretanto, mais vulneráveis.
O "dowtherm", por exemplo, possibilita transmitir, a uma
certa distância, elevadas temperaturas. Tudo está perfeito
até haver um vasamento e o líquido, que viaja a uma
temperatura próxima do seu "flash point", pegar fogo.
A recuperação dos vapores de solventes permite grandes
economias nas instalações gráficas importantes. A borra-
cha sintética usa álcool e solventes altamente inflamá-
veis. . . Certamente, todos êsses novos processos e o
emprêgo de novas substâncias significam progresso, mas,
ao mesmo tempo, implicam em um [ncremento substan-
cial da periculosidade.

Em contrapartida, a técnica da prevenção e da defesa
contra incêndio progrediu bastante e tornou-se uma espe-
cialidade cada vez mais complexa. Assím, recomenda-se
ao arquiteto, não desprezar o concurso de técnico espe
cializado neste campo, ao se" defrontar com os programas
das construções industriais.

O técnico em engenharia de incêndio conforme sej a
a natureza dos riscos da ocupação e a natureza das cons-
truções, elaborará um programa de prevenção e defesa
contra incêndio que poderá incluir:



automático com atuação de dispositivos de extínção

manual atuando como dispositivo acústico apenas para loca-
lização do setor sinistrado.

sistema de alarme
( -- reagindo ao calor (detecção térmica)
) - reagindo à manifestações elementares (destílato
) ou fumaça) independentemente do calor Cdetecção
~ eletrônica)

automático .

defesa geral

( manual: rêde de hidrantes - caixas de incêndio etc ...

) ( de água.

) automática: rêde de "sprinklers" ~. de neblina d'água

~ { de espuma

defesa específica
}

equipamento de l.a emergência, escolaído de acôrdo com os riscos aos quais
se destinam, e considerando os riscos vizinhos.

{

instalações rixas - automáticas ou comandadas - destinadas a determinados
riscos

reforços ímedratos, destinados a riscos de uma só classe ou de diversas classes.

dispositivos especiais ~

para evacuação de fumaça

para fornecimento instantâneo de água sob pressão, uma vez dado o alarme
•

{ para isolamento elétrico do setor sinistrado

para iluminação de emergência etc.

Conclusão

o arquiteto como técnico altamente especializado, deve
estar capacitado a encarar globalmente todos os problemas
ínterveníentes no projeto e sua ulterior construção e uti-
lização. Desta forma, cumpre a êle levar em consideração
tôdas as eventualidades evitando, conseqüentemente,
qualquer probabilidade de ser surpreendido.

agem os sêres humanos quando em paruco, Infelizmente,
a maioria das pessoas se recusam a considerar êstes prin-
cípios. Os códigos de obras, que, em geral, exigem requisi-
tos mínimos não podem abranger adequadamente todos os
tipos de projetos, e só as grandes catástrofes forçam mu-
dança nos códigos; o arquitete, ao projetae, deve portanto
se colocar além dos regulamentos, prevendo o que aconte-
cerá em caso de incêndio, no prédio que está projetando
e como se comportarão os seus ocupantes, Dêsse modo, o
arquiteto, mais que ninguém, contribuirá para a proteção'
de vidas humanas, porquanto êle inicia o combate ao fogo~
antes mesmo que êle ocorra, quando o prédio ainda está
no papel."

Repetimos, novamente, as palavras do arquiteto norte-
americano John Thornton, citadas em artigo anterior: "A
proteção contra incêndio deve ser estudada na prancheta,
não após a construção do prédio. Os princípios da ação
do fogo e suas decorrências constantes - gases de com-
bustão - em nada -mudaram, sabemos, também, como

ARQUITETURA está preparando, para ser publicado em
breve, um número especial no qual serão observados os
aspectos relativos à prevenção e à proteção contra fogo,
ÊlSte número, preparado com a colaboração do técnico
Jean Pierre Klotz, apresentará matéria técn.ic~. da me-
lhor qualidade no campo da prevenção contra incêndio.

29



DESTAQUE

COMITÉ DE HABITAÇÃO,

CONSTRUÇÃO E PLANEJAME~TO

DAS NAÇõES UNIDAS

Em fevereiro do ano passado reali-
zou-se na, sede da .oNU a primeira
sessão do nôvo Comitê do Conselho
Econômico e Social das Nações Unidas
sôbre habitação, construção e plane-
jamenta.

Formação da Comitê

O Comitê formado i'oi sugestão
do relatório de um grupo de especia-
l.stas aprovado pelo Conselho Econô-
mico e Social e pela Assembléia Geral
das Nações Unidas. Govêrnos de 34
países expressaram o desejo de utili-
zar os serviços do nõvo comitê.

Argentina, Canadá, Cclombia, Chile,
Costa Rica, Dinamarca, E. U .A ., Fran-
ça' Grécia, Hungria, Indonésia, Iran,
Israel, Itália, Japão, Madagascar, Ni-
géria. República Árabe Unida, Ruma-
nía, Tanganika e União das Repúblí-
cas SoviéticaR foram eleitas pelo Con·
selho Econômico e Social. membros de
Comitê de Habitação, Construção e
Planejamento.

Primeira Sessão

Na primeira sessão do Comitê foram
estabelecídas as normas e recomenda-
cões ao Conselho Econômico e Social e
aos Estados membros das Nações Uni-
das sôbre a ação a cargo da ONU e
suas agências especíallzadas.

O cumprimento de algumas das im-
portant.es recomendações implicará em
considerável aumento do quadro de
pessoal da ONU, em sua sede, nas
comissões regionais (especialmente na
África, na Ásia, e na América Latina)
e a criação de novos centros de habí-
tação e planejamento.

O C.H,C.P., em orímeiroIuzar, des-
tacou o papel da habitação, da cons-
trucão e do planejamento í'ísíco no
decênio do 60, denominado pela ONU
COlY'O "decênio do Desenvolvimento". O
pensamento pvíncioal é de que os pla-
nos dI" desenvolvimento econômico
devem levar em conta a necessidade de
prover um ambiente físico f'.dequado
r-ara a atividade humana, social e cul-
tural; procurar a melhoria da habí-
tacão das famílias de baixa renda c·
fomentar o desenvolvimento de uma
índústvía de construcão eficiente. corno
asne-to nrincipal da formação de um
capital físico.

Além de garantia dá .mais economia!
50% no tempo exigido pelas lajes comuns. 30% no custo do lajeamento.
70% na mão de obra. 10% no custo total da estrutura. 100% no isolamento
termo-acústico. 80% .no escoramento. (Adapta-se a qualquer estrutura. Sim-
plifica_a compra e desafoga a obra). Comprove êstes dados visitando cons-
truções que têm esta placa:

~~f7:
LAJES VOLTERRANA
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Lajes pré-fabricadas para pisos e forros. Lajotas de
cerâmica ou de concreto. Lajes "X" com armação
cruzada para casos especificos. Consulte-nos para
maior eficiência de sua construção.

SÀOPAULO (Barão de Itapetininga, 151 - 11.0 - Fone 35-7245) - RIO (Rua da Lapa, 180
5.0 - Fone 22-5470) - BELO HORIZONTE (Rua São Paulo, 893 - 8.0 - Fone 4-1326)
RIBEIRÀO PRETO (Rua Álvares Cabral, 576 - Fone 3701) - BRASluA - RECIFE
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Ressaltou-se também a necessidade
da pesquisa, do treinamento e do ín-
tercamoio de informações. Observou-se
que o treinamento devíl ser provido em
1> níveis, desde o de mecanicos, dos
mestres de obra (competência afeta.
particularmente a OIT), l'assando pelo
pessoal profissional de planej amen to e
ciências sociais até aos encarregados
da política de desevnolvimento e da
administração de programas nacionais.
Expressou-se, aínoa, a especial neces-
síuade do rápido íntercãmbío de in-
formações para conhecimento das ex-
periências realizadas em outros países
e de grande valia para se evitar a
repetiçao de erros.
O Comitê recomendou que se fizesse

uma primeira avaliação para a criação
ce centros regíonaís ue pesquisa e trei-
namento. Em primeiro lugar, centros
estreítamente iígados às Comissões
Econômicas Regionais da ONU e, mais
tarde, centros nacionais com ajuda da
organização mundial. Recomendou,
também, o estabelecímento de um
centro internacional de documentação.

. !

Ffnaneiamento - mudança de atitude

Assunto de maior importância na
sessão foi o relacionamento com o
rínancíamento. A esse respeito, foi
notorra a transrorrriação ocorrida, no
crrterío internacional, durante o trans-
curso de um decente. Tal fato é de-
monstrado pela proposta, apresentada
à Assembléia Geral 'de 1952, pela Gré-
cia sobre rmanciamento da nabítação
e que fOI, na época, praticamente rídí-
curarizada. A construção de casas,
arguiu-se então, é capíta; para as em-
presas que produzem renda e divisas
ao Estano. Agora, dez anos depois, os
economistas mternàcíenaís concordam
sôbre J. importância da "inversão ano.
tecípada" em sêryiços públicos,' em
"obras de ínterêsse social" e na "mí'ra-
estrutura", já que para produzir aço
requerem-se casas e equipamento
social para os trabalhadores e uma
rêue de transportes. O Comitê solici-
tou uma rápida preparação de relató-
rio sôbre meios de financiamento in-
ternacional.
Projetos piloto (exemplos de manei-

ras de utihzar recursos nacionais) sob
os auspícios da ONU e com sua, assis-
tência técnica, receberão alta priori-
dade. O Comitê espera que em sua pró-
xima sessão os governos dos países
membros apresentem propostas da
maior variedade possível quanto à si-
tuação, cnma, materiais e técnicas, de
forma a possibílítar à ONU uma rápida
acumulação de expertêncía,

Coordenação de Esforços
Internacionais

O Comitê fez delicadas sondagem
sôbre as possibilidades de uma coor-
denação internacipnal de esforços, le-
vando em consideração a amplitude
dos interêsses implícitos nos campos
da habitação edo planejamento que
abrangem aspectos de saúde, educação,
trabalho e agricultura, já aos cuidados
de organizações 'internacionais. O Co-
mitê não considerou íadíspensável a
formação de uni nôvo órgão interna-
cional de habitação, na esperança de
que, cem o t~po, êste venha a ser o
ponto focal p~a a mobilização estra-
tégica de recursos internacionais que
sirvam de apôioaos nacionais inativos.
Para tanto, cada govêrno necessita ter

uma estrutura administrativa ínstítu-
cional sadia.

Em suas resoluções, o Oomítã re-
comendou que para conseguir atingir
seus objetivos deve contar com a. cola-
boração de organizações profissionais
voluntárias, tanto nacionais quanto
.Internacionaís e das instituições de
educação e pesquisas. Solicitou, então,
ao Secretái'io Geral que as resoluções
do Comitê Iôssem transformadas em
programas de pesquisa, treinamento,
documentação, divulgação e planos
.pilotos. .

Próxima Sessão

A proxima sessão do Comitê deverá
ser realizada em 1964 e para tanto foi
encomendada a vários membros a pre-
paração de relatórios sôbre assuntos de
seu ínterêsse.

(Buplemento Informativo de CINVA -
Maio de 1963)

DOIS DEPOIMENT0S D~
ARQUITETOS

o número 25 da revista da U. I. A.,
publica trechos de conferências e pa-
lestras de alguns arquitetos e críticos
da arquitetura em cujos textos são
abordados problemas com que se de-
frontam constantemente os arquitetos.
ARQUITETURA traz aos ceus leitores,
inicialmente, dois dêsses depoimentos.
O primeiro dêles, extrato de uma con-
ferência do arquiteto finlandês, Alvar
Aalto, trata dos "inimigos da arquite-
tura". O segundo, do arquiteto Arieh

Sha,ron, aborda as relações entre o
arquiteto e o planejamento, Em núrxe-
ros seguintes pretendemos transcrever
os extratos das conferências pronun-
ciadas por Gídeon, Neutra e Condela.

I - Alvar Aalto - Os ínimígcs da
arquitetura (Síntese de uma conferên-
c.a) .

Falarei das dificuldades que nós, ar"
quítetos, enfrentamos no campo da eco-
nomía, da política e da civilização.
Uma 'econemía sólida não é um ini-

migo, porém uma má economia é cer-
tamente um dcs piores inimigos que
podemos ter.
Os inimigos da arquitetura são mui-

tos, mas só mencionarei dois dentre
êles.
Começarei pela construção de nossas

cidades. Os arquitetos são acusados do
estado e dos prohlemas do tráfego.
A única solução é separar os pedes-
tres do tráfego de veícutos, porque o
lugar por onde andamos deVe ter uma
atmosfera especial. É precise. haver
árvores e grama em tôrno de nossas
casas, porém, muito poucas casas dis-
põem de árvores e vegetação em seu
redor, "N'as cidades comerciais o que
se p~de' ver .das casas? Êste é também
um dos inimigos da arquitetura. As
ruas e as casas não deveriam parecer
com a primeira página de jornal.
Equivalente ao problema do tráfego

de 'veículos é o da ind.ustrializaçãõ da
vida. Existiam poucas fábricas na
época dos nossos ancestrais. Hoje, tudo
é feito nas fábricas. Junto cem a ín-
dustrtalísação vem a estandartização.

ULI
M NO MAR

execulou os servicos
de ventila Cão do
"Volta Redonda", o
primeiro navio a molor
conslruido no Brasil
para grande cabolagem.
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A produção em massa não pode ser
feita pelo indivíduo e por isso o indi-
víduo deve mudar. Eu não sou contra
a estandarttzação porque ela tem seu
valor social. A questão é saber como
estandartízar. Creio que nós, arquíte-
tos, sentímos que não devemos nos
deixar escravizar e aceitar tudo que as
iábricas produzem. o. nosso trabalho é
que deve dirigir a estandartização.

II - AriE'h Sharon - Jntegração do
planejamento, da arte urbana e da ar-
quitetura, (Extrato de uma conferên-
cia).

ARQUITETURA chama a, aten-
ção para a coincidência de pontos
de vista entre as idéias expostas
por A. S. e as qus vêm sendo, con-
tínuadamente, defendidas em seus
edítoriaís. A tese de que a princi-
pal preocupação do arquiteto ne
momento deve SE:ra dos proble-
mas de habitação e planejamento
urbano é defendida com absoluta
consonância de princípios. Ques-
tões relativas à rormaçãc do a.r-
quiteto são também abordadas na
mesma linha.

Os arquitetos de hoje deverão ser
- mas não são - os fatores essenciais
do planejamento urbano e da habita-
ção. Não estão, os arquitetos, sequer
conscientes do seu papel decisivo e da
fundamental importância da arquite-
tura, como tal, no planejamento das
unidades de habitação, dos suburbíos
e das cidades.

95% - se não chegar a 99% - da
atividade arquítetôncía é consagrada
à construção de edificações isoladas.
Apenas um ínfima percentagem dessa
atividade é delicada à composição de-
talhada das relações tridimensionais
entre o plano verttcal dcs edifícios e o
plano horizontal das praças e dos
jardins e ao fator entre os conjuntas
de construções, as ruas e jardins.

'I'trdo isso" sem levar em conta,it
mensagem eterna do passado que nos
ensina que "a perspectiva de uma rua
é mais importante" que a mais bela re-
sidência particular, que "as proporções
de uma praça são mais essencíaís" que
os mais marcantes edlfícíos, que "uma
boa velha cidade" que combina ruas,
praças, espaços abertos, integrando-os
harmoníosamente na ambíentação
local: morros, vales, florestas e rios,
tem tido, seguramente, uma decisiva
repercussão sôbre atmosfera e o nível
cultural de sua população.
Os programas de trabalho e a pre-

mência dos probiemas de planejamento
urbano e de habitação são, hoje, mais
importantes do que nunca. Nos países
desenvolvidos, as aglomerações urba-
nas existentes são incapazes de fun-
cionar. Nos países em desenvolvimento,
a Industríalízação e Q seu corolário
imediato, a urbanízação intensiva,
estão já em marcha.
Estamos perfeitamente preparados,

do ponto de vista puramente profis-
sional a tomar uma ativa parte na so-
Iuçãe dêsses problemas.

o. problema maior de habitação é o
de criar, para de 5 a 10 mil pessoas,
uma unidade de vizinhança viva, ar-
quítetôníeamente, expressa pela har-
monia espacial que envolve casas, edi-
fícios públicos, ruas, praças e jardins.

o. elemento mais Importante de uma
cidade é Q seu centro. o. centro de
uma cidade, por ser a alma e o cera-
ção, é um fator decisivo no seu desen-
volvimento cívico e social. Bons exem-
plos são conhecidos, porém na grande
maioria das cidades, no mundo inteiro,
o planejamento não é considerado glo-
balmente com o sentido de uma ar-
quitetura equilibrada, e sim parceíada
e burocràtíeamente aplicada. Inrter-
vém inicialmente os responsáveis pelos
programas - sobretudo, políticos, ad-
ministradores e economistas - depois
os "planejadores", (os arquitetos são
pràtícamente excC.uídos)cujo trabalho

limita-se à distribuição por zonas, a
organização do tráregu e dos serviços
públicos. Em último lugar, os arqui-
tetos. O papel reservado ao arquiteto
é, primordialmente, de ordem estética:
decoração das ruas e das. praças já
traçadas, com 31jud,ade elegantes fa-
chadas.
Os arquitetos podem arguír que estão

dispostas a se devotar ao planejamento
das cidades; que êles desejam mesmo
f'azê-Io; jamais êles receberam da So-
ciedade mandato para resolver êstes
problemas. Cabe a nós, arquitetos, ex-
plicar, convencer e lutar pesa integra-
ção da arquitetura aos problemas de
planejamento urbano e de habitação.
A vocação da arquitetura e o dever

dos arquitetos de hoje é o de ter por
bandeira uma concepção arquitetônica
integrada no planejamento das cidades,
em todos os seus níveis. Certas con-
dições devem ser reunidas para atingir
êste fim. Uma delas é a educação ar-
quitetôníea. Nossas escolas consagram
uma parte muito pequena do seu pro-
grama ao estudo das relações entre os
conjuntos de construções que formam
nossas ruas e nossos subúrbios! Para
os nossos estudantes seria muito mais
importante analisar as relações vitais
e arquíteturaís existentes entre os ha-
bítantes de qualquer interessante cen-
tro urbano planejado, em lugar de se
dedicar e de se deixar Inríuencíae pelos
últimos exemplos de modernismo dos
arquitetos americanos ou japoneses.
A segunda condição seria 'O trabalho

prático do arquiteto em equipe com
engenheiros, economístas e sociólogos.
o. planejamento urbano de hoje e do
futuro torna o estôrço individual iso-
lado Ineficaz e as vêzes pe.rigoso. Os
arquitetos não acham fácil realizar em
equipe um trabalho criador. Entre-
tanto, a extensão dos projetos de ur-
gência para construção de novas ci-
dades nos obrigam agora a trabalhar
lado a lado, em estreita colaboração
com especialistas competentes entre
economistas, sociólogos e engenheiros.

VIDROTIL - Mosáico Vidroso
Para revestimentos, pavimentações e decorações.
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Noticias

INSTITUTO DE ESTUDOS
lJRBANÍ~TICOS

A admlnístracão da cidade de Nu-
remberg c a Confederação Alemã de
Arquitetos, fundaram recentemente
um Instituto de Estudos e Pesquisas
de Urbanismo e Arquitetura cujos
propósitos são, entre outros, o estudo
dos problemas urbanísticos, a forma-
ção de arquitetos e engenheiros e a
divulgação das realizações e progres-
sos obtidos neste campo do conheci-
mento especíalízado,

--~
XI CURSO REGULAR DE
HABITA:ÇAO DO CINVA

Encerrou-se em 20 de dezembro de
1963, o XI Curso Regular de Habita-
ção do Centro Interamericano de Vi-
víenda Y Planejamento. Fizeram o
curso ~8 profissionais provenientes de
13 países sulamericanos, na qualidade
de bolsistas da Organização dos Es-
tados Americanos. Três brasileiros
figuraram entre os que concluíram (,
curso: .ea.rlos Carneiro, engenheiro:
Glauco Gíacobbe, arquiteto e Neírc
Mota, arquiteto.

--e--
"RODOVIA BARROCA" NA AUSTRIA

Viena. (IDA) - A rodovia federal
2 207 será distinguida, brevemente com
O· nome honroso de "Rodovia Barroca".
Nessa via Se encontra uma série de
exemplos de arquitetura barroca, que
atualmente estão sendo reparados e
adaptados. A primeira parada nessa
rodovia é o castelo barroco de "Heili-
genkruE:uz-Gutenbrunn", o qual será
erigido um "Museu Barroco da Baixa-
Austria.". O edifício - que antiga-
mente abrigava um seminário
guarda af'rescos de Troger e Maul-
pertsch e é conhecido principalmente
por causa de sua belíssíma escadaria.
Há poucos kms. de distância se en-
contra o Convento de Santo André,
que é Igualmente ornado com atres-
cos de Troger. .Dessa série de nota-
bllidadss barrocas faz parte o Con-
vento "Herzcgenburg", que, a partir
do verão de 1964, por ocasião de seu
850.° Jubileu, e de agora em diante,
terá permanentemente salas de expo-
sição abertas ao público. Os grandes
artístas barrocos - Gran, Altomonte,
Fischer von Erlach, Kremser S'chmid.t,
Prandtauer, etc. - que trabalharam
na construção e ornamentação do

Convento, serão apresentados aqui aos
vil:Uantes, por :ml;io de Suas obras,
assim c o m o à mão de documentos
pessoais. Serão expostos 60 quadros
góticos dos ricos tesouros artísticos do
Convento de "Herzogenburg", cuja
restauração trouxe algumas novas des-
'cobertas artíszíco-hístórrcas, nas ~a-
lões do Imperador. A finalidade da
exposição de "Herzogenburg" é ligar-se
à série de grandes exposições artísti-
cas da. Baixa-Austría, porém, com a
diferença, que terá caráter permanen-
te. Da "Herzogenburg" a rodovia bar-
roca vai a Gcettwelg, onde encontra,
por enquanto, o SE:u término. Nos
próximos anos, porém, d e ver á ser
prolongada. Antes de tudo deverá ser
incorporada nessa nova rodovia, a ca-
sa de nascimento de Kremser Schmidt
em Stein. Tôda a rodovia será alar-

gada e munida de locais de estaciona-
mento. O Departamento Cultural
Estadual segue, com a rodovia barro-
ca, a meta de proporcionar a03 excur-
sionistas entusiastas da arte uma nova
atração, em preservar obras de arte do
esquecimento e de ccnseguír verbas
para a, sua conservação.

--e--
NOVO VASO SANITARIO COM
DESCARGA SILENCIOSA

Estocolmo (SIP) - Um nôvo vaso
sanítárto "silencioso", consi~erado o
primeiro de sua categoria, foi lançado
no mercado recentemente na Suécia.
Projetado pela firma Gustavsbergs
Fabriker de Estocolmo, incorpora um
d'sposítívo que reduz o sem produ-
zido pela. descarga.

A MELHOR LINHA DE METAIS PARA LOUÇAS

NOVO _

SIFIO
COMPACTO

INDU COMPANHIA INDÚSTRIA MEl ALÚRGICA
• RUA NERVAL GOUVEIA, 273 - TEL. 29·9900

. CENTRO: AV. RIO BRANCO, 1S1 - SI 1002 - TEL. 42-5518
. RIO DE JANEIRO GB



o som é produzido nos vasos saní-
tárícs convencionais d e v i d o a uma
queda repentina de pressão que libera
a energia dinâmica da água. Ao €:11-

cher-se novamente o tiep:'Jsito, uma
parte desta energia transforma-se em
som. Quanto maior a pressão da
água, mais alto é o som.
Para dímlnui-Io, a pressão deve ser

reduzida igradualmente antes que a
água passa pela válvula do vaso. A
maneira mais simples de proceder é
pela canalização da água através de
um tubo estreito que converte a ener
gia dinâmica em energia térmica.
Assim, o nõvo invento da Gustavs-

berg baseia-se neste princípio: a água
é compelida através de tubos de co-
.bre de certo comprimento e diâmetro,
para produzir um aumento de tempe-
ratura.. Desta forma, quando a água
atinge a válvula, Já perdeu a energia
dinâmica, fonte do som.
As provas efetuadas pela Gustavs-

bergs mostraram que o nôvo vaso pro-
duz um som inferior em 18 dB ao dos
modêlos. anteriores, a uma pressão nor
mal da. água. Isto significa que o
som resultante é 60 vêzes inferior ao
dos vasos convencionais.

•
Noticiário da U. I. A.

CONCURSO PARA AMPLlAÇAO DA
UNIVÊRSIDADE DE BERLIM

concurso Nacional do qual partici-
param convidados estrangeiros.. Clas-
siücaram-ss em primeiro lugar os ar-
quitetos Candilis, Josic e Woods
(Paris) que tiveram como colaborado-
res Grleg e Schiedhelm. Em segundo,
Larsen (Copennague) e em terceíroj:
Kreidt de Berlim.

•
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C)ALENUA,RJ:ODA U .I.A. - 1964-1965

Reunic;ies do Comitê Executivo

27-31 maio de 1964 - Budapeste
Hungría.; janeiro de 1965 - Espanh::;
30 de junho a 1.0 de julho 65 - Parls
- França; 10 e 11 julho de 1965 -
Paris - França.

Reuniões das Comissões
de Trabalho
Equipamento Esportivo e Recreação

- 16-20 de maio de 1964 - Oslo -
Suiça; Exercício Proí'íssíonal - ~-7
junho de 1964 - Istambul - 'I'urquía ;
Urbanismo - 12-16 junho de 1964 -
Noruega; Construções Escolares - 30
maio-s [unho 1964 - Lausane -
Berlim -: Rep. Dem. Alemã; Habitação
- setembro de 1964 - Helsink - F~n-
làndía: Reunião por ocasião do Con-
gresso de Paris ~ 2 a 3 de julho de
1965 - Paris - França.

Comissão de Concursos e Juri
da Premlaçâo da U. I. A.

1965 - Espanha

Seminário e Colóquio
lU Seminário de Arquitetura Indus-

tríal - 1 a 10 de junho de 1964 -
Lago Balaton - Hungria; Colóquio
sôbre industrialização no campo da
habitação - setembro de 1964 -
Holanda.

Congresso e Assembléias
IX Assembléia Geral - 2-3 julho de

1965 - Paris - França; VIU Con-
gresso - 5-9 julho de 1965 - Paris -
França.; X Assembléia Geral - 1967
- Praga - Tchecoslováquia; IX Con-
gresso - 1967 - Praga - Tchecoslo-
váquía.

MUNIQUE DA PR.t:MIO
A MIES'

A cidade de Munique outorgou seu
Prêmio Cultural a Ludwíg Mies van
Der Rde.
Mies nasceu em Aíx-la-Chapelle, c

estudou em Berlim. Após a Primeira
Guerra, construiu arranha-céus, casas
de campo e edítícíos admímstratívos.
O Pavilhão Alemão da Exposição Uni-
versal de Barcelona (1929) carro-chefe
da avant-garde da 'arquitetura mo-
derna ..
Em 1930; substituiu Gropius na di-

reção da "Bauhaus". Emigrou em 1937
para os EE .UU . onde Frank Lloyd
Wríght lhe confiou a direção da Escola
de Arquitetura de Chicago. Mies cons-
truiu numerosos edífícíos que se tor-
naram célebres. Recentemente, foi
encarregado de projetar um nôvo
centro cultural em Berlim-Ocidental.

•
II CONGRESSO·· INTERNACIONAL
DE AaQUITETOS E TÉCNICOS EM
MONUMENTOS HISTóRICOS

Será realizado em Veneza no perío
do de 25 a 31 de maio de 1964.

--&--

27.0 CONGRESSO g;NTERNACIONAL
DE HABI'rAçAO, URBANISMO E
PLANEJAMENTO TERRITORIAL

Será realizado em Jerusalém (Israel)
entre 20 e 27 de julho de 1964 . O temá-
rio abrange dois tópicos principais:
I - Poiítíca de habitação para re- ,

giões com rápido acréscíu,o populacío-
nal:
lÍ - Planos nacionais para redlstrí-

buição da população e para construção
de novas cidades.
Esclarecimentos suplementares pode-

rão ser cbtídos junto à General
Secretariat, Internacional Federation
for Housing and Planíng, 2 Alexan-
derstraat, the Ha.ge, Netherlands.

--a-.
VII ASSEMBL.ÉIA DA U.I.A.

Realizou-se no México sob a presi-
dência do arquiteto Sir RobE:rt
Matthews, no período de 9 a 12 de ou-
tubro do ano pasado, a VU Assembléia
da União Interna.cional de Arquitetos.
43 seções nacionais que totalizaram 131
Estiveram presentes 'representantes de
delegados.

Novas Adesões
Desde a última Assembléra.B seções

requereram sua admissão à U. 1.A. :
Algéria, Canadá, Grupo Centro-Ameri-
cano, ""o,éia. do Sul, índia, Iraque,
Mongólla e São Domingos. Estas novas
admissões elevam a 52 o número de
seções nací onaís da U. 1. A ..

Atividades Gerais da UIA
Sir Robert Mathews, presidente da

U.I. A. rendeu homenagem à memória
de três membros do Conselho Executi-
vo recentemente falecidos: Henry
Churchill, A. Vlassou e Jean Tschumi.
Em seu relatórío, o Presidente res-

saltou a expansão da U.1.A. através
do mundo inteiro. Suas atividades
foram numerosas. Durante os últimos
dois anos ela organizou inúmeras ma ..
nítestacões, entre outras, a. reunião de
especialistas encarregados pela UNES·
CO de estudar as influências recíprocas
do Oriente e do Ocidente, no campo da
arquitetura, fez-se representar em di-
versas manifestações de organizações
ínternacíonaís, O VU.o Congresso, em
Havana, foi um sucesso e as resoluções
ali aprovadas serão cuidadosamente
estudadas pelo Comitê Executivo.
Foi feita referência ao grande esfôrço

que é necessário fazer no que concerne
a Revista da UIA, único órgão através
do qual a UIA se expressa oficialmente,
e que apesar das recomendações da As"
sernbléía oe Londres não atingiu ao in-
dispensável difusão, i'ato êste que põe
sua própria existência em. perigo. (AR-
QUIT'ETURA, órgão oficial do IAB,
seção nacional da UIA, tem procurado,
na medida do possível, colocar os arqui-
tetos brasileiros a par das atividades
da UIA, traduzindo e dando curso em
suas páginas à matéria publicada na
R.evista, já que não é possível fazê-Ia
chegar a iodos).
Em outros aspectos, melhoramentos

são também necessários. As relações
com as Nações Unidas não são ainda
satisfatórias. Torna-se indispensável
organizar mais seriamente as reuniões
de que são encarregadas as seções
nacíonaís,

Sôbre a organização do Secretariado
Geral da UIA a Assembléia aprovou o
relatório especial deB. Rogind. Neste
relatório foram consideradas novas atí-
vidades a serem empreendidas: orga-
nízaeão do intercâmbio de professôres
conferências, estudantes P. estagiários;
criação de um Escritório Internacional
para defesa dos direitos profissionais
do arquiteto, e criação de um Registro
Internacional de Arquitetos.

Congresso e Assembléia de 1965
O VIII.o Congresso da UIA será rea-

lizado em Paris entre 5 a 11 de [ulho
de 1965. O tema proposto e aprovado
pelo t"omitê Executivo é: "A Formação
do Arquiteto".

Congresso de 1967
Dois países, a Bulgária. e a Tr,hecos·

lováquia, tinham se oterecído para
abrigar o IX.o congresso do UIA de
1967. A êstes dois oferecimentos jun-
tou-se, posteriormente, o da Argsntína
apresentado a Assembléia pela delega-
ção dêsse país Iatíno-amerlcano.
A Assembléia decidiu, por 64 votos,

que o IX.O Congresso terá lugar em
Praga (A Argentina recebeu 36 votos e
a Bulgárla 21).

<..Revista da U .I.A. n.o 25)



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS' -

CREA 5,a REGIÃO

A T O N,o 1 2

De 13 de JaneIro de 1964

"Delibera sôbre os profissionais ha-
bilitados a executa.rem instalações elé-
tricas, )10& Estados da Guanabara. e do
Rio .de Janeiro - Modifica disposições
e dá outras providências.

O Conselho Regíonal de Engenharia
e Arquitetura - 5.a Região, usando de
suas atríbuíções legais e no precípuo
interêsse da fiscalização do exercício
da profissão do engenheiro e do arqui-
teto, estabelecido pelo Decreto n.o
23 569, de 11 de dezembro de 1933 leis
subseqüentes e sua respectiva regula-
mentação:

Considerando sugestões que lhe
foram apresentadas pela Associaçãu
dos En6enhelros de Volta Redonda.;

Considerando que as atribuições es-
tabelecídas no seu Ato n.? 9 (antiga
Resoluçao n.> 9), já não mais atendem
às reais necessidades dos F.stados com-
preendidos na 5.a Região;

Considerando que nas categorias exis-
tentes foram omitidos os direitos de
profissionais díplomados que não os
engenheiros eletricistas;

Considerando, finalmente, que cabs
ao CREA, dirimir dúvidas e determinar
regulamentações para o exercício em
sua jurisdição.

RESOLVE:

Art. 1.0 - Os serviços de instalações
elétricas a qUé se referem os Atos
números 7 e 9 (antígas Resoi.uções
números 7 e 9), dêste Conselho Re-
gional, só poderão ser executados por
profissionais previamente habilitados
perante o CREA.

Art. 2.° - As categorias profissio-
nais passam a constituir-se de quatro
rategorías assim determínadas:

l.R categoria - Instalações de luz e
fôrça sem restrições quanto à carga.
tensão ou condição de trabalho.

_2.a categoria - Instalações de luz e
força. em corrente alternada, monotá-
síca e trírásíca, em baixa tensão salvo
em locais onde exista necesid~de de
material especial à prova de explosão.

3.a categoria -,..Instalação. de luz,
com cargas até 50 kW e fôrça mono-
fásica ou trifásica em baixa tensão até

HP, excluídas as instalações em re-
cintos de reuniões públicas e em locais
onde, pela natureza dos trabalhos, nele
executados, ou pela. natureza dos ma-
teriais neles empregados, possa ser ve-
rificada apresença de gases ou vapores
infla.m~h;ei~, assim como poeira, fibras,
combustíveís. etc.

4.1\ cátesoría - Instalações de luz
dcmícliíar, com carga até 10 kW e
Iôrça pata motores monorásícos tam-
bém de finalidades domésticas.'

Parágrafo único - Compreende-se
como "baixa. tensão" o que a respeito
determina a Norma Brasileira h.O 3.

At. 3.° - Os profissionais com atri-
buições correspondentes às quatro ca-
tegorías mencionadas no Artigo ante-
rior, são os seguintes:

1.1\ categoria - Sômente engenheiro-
eletricistas ou mecânícos-eletrícístas
ou, ainda, de outra especialidade pro-
í'issíonal que tenha anotado êsse di-
reito, poderão atender aos serviços da
J..a categoria, ressalvados, também, os
direitns de outros profissionais díplo-
mados de igual graduação quando o
serviço fõr parte integrante de uma
obra ou construção de sua responsa-
bílídade total.

2.a categoría - Além dos profíssío-
nais mencionados na 1.a categoría, se
enquadram na 2.a categoria todos' os
demais profissionais diploma dos em
curso superior de engenharia ou de
arquitetura que possuam em seu currí-
culo escolar aprovação em cadeira de
eletrotécnlca, ou noções de eletrotéc-
nica, )U de instalações elétricas em
edifícios.

3.a categoria - Enquadram-se na
3.a cauegcría, além dos profissionais
mencionados nas 1.a e 2.a categorias,
os técnicos de grau médio, dípiomados
em eletrotécnica.

4.a categoria - Além dos profissio-
nais mencionados nas três categorias
antecedentes, enquadram-se, na 4.a
categoria, proflssionaís, a título pre-
cário, que, embora não satisfaçam as
condíçôes das demais categorias, pro-
varem em qualquer tempo possuírem
idoneidade técnica e moral necessárias
ao desempenho das mesmas.

Parágrafo único - A licença conce-
dida a título precário, mencionada na.
4.a categoria, terá validade de 1 (um)
ano, podendo ser renovada a critério
do CREA.
Art. 4.° - O presente Ato entrará

em vigor na data de sua aprovação
pelo CREA, ficando revogadas as eis-
posições em contrário,

Rio de J<1neiro, 13 de [aneíro de
1964, - Mário Monteiro de Abreu
Pinto, no exercício da Presidência.
Umbelino Pereira Martíns, servindo de
Secretário.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de
1964. - Maria Aparecida Fonseca,
Encarregada do Cadastro - Visto:
Hélio Lemgruber Netto Machado, Dire-
tor da Dtvísão dos Serviços., Gerais,

(Publicado no Diário Oficial do Es·
tadoda Guanabara (Parte 1) n.o 18,
de 26 de janeiro de 1964, à página
1361) •
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GB - COMISSãO ESTADUAL DE
EELAS ARTES - SALãO DE ARTES
PLáSTICAS DA GUANABARA

LEI N.O 530 - de 27 de abril de 1964

Cria a Comissão Estadual de 'Belas
Artes e o Salão de Artes Plásticas da
Guanabara e dá outras providências.

o GC~ERNADOR DO ESTADO DA
GUANABARA, faço saber que a Assem-
bléia Leg.slatíva do Estado da Guana-
bara decreta e eu sanciono a seguinte
lei:

Art. 1.° - F'ícam criados: a Comis-
são Estadual de Belas Artes, subordi-
nada ao Secretário de Educação e Cul-
tura, com o objetivo de estudar, plane-
jar, resolver e aplicar diretrizes atí-
montes ao campo das artes plásticas, e
o Salão de Artes Plásticas do Estado
da Guanabara.... (vetado)... como
instituições oficiais destinadas a apre-
sentar, em exposições púbdcas, anual-
mente, cbras plásticas de artistas na-
cionais ou estrangeiros, e a estímular
prêmios e outras recompensas.

Parágrafo único - Compete, ainda
à Comissão Estadual de Belas Artes, a
escolha e a aquisição de obras que se
dest.narem ao patrímonio estadual
entre as que figurarem e forem pre-
miadas nos Sai.õts.

Art 2..° - O S'alão de Artes Plásticas
do Estado da. Guanabara compreenderá
... (vetado) . .. seções, a saber:

I - Pintura;
II - Escultura;
III - Gravura;

IV - ... (vetado)
V - Desenho ... (vetado)
VI - ... (vetado).

Art. 3.° - ... (vetado) .

Art. 4.° - O período e local em que
se realizará o Salão serão fixados por
ato do Secretário de Educa.ção e
Cultura.
Parágrafo único - O Secretário de

Educação e Cultura, ouvida a Comissão
Estadual de Belas Artes, poderá alterar
a data e o local das exposições, ...
(vetado) .

Art. 5.° - A Comissão Estadual de
Belas Artes compor-se-à dos seguintes
membros:

a) 2 (dois) pintores;

b) 2 (dois) escultores;

c) 2 (dois) arquitetos;

d) 2 (dois) artistas gráficos;

e) 2 (dois) jornalistas versados em
artes plásticas;

f) 1 (uma) pessoa indicada pelo Se-
cretário de Educação e Cultura.

§ 1.° - Caberá aos componentes da
Comissão, por votação, eleger o seu
Presidente.

§ 2.° - Os componentes da Ocmíssâo
serão escolhidos pelo Governador do
Estado entre os mais eminentes do
Estado, indicados em lista tríplice pelas
associações de classe... (vetado).
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§ 3.° - O Presidente, além do voto
como membro da Comissão terá direito
ao voto de qualidade.

Art. 6.° - A Comissão Estadual de
Belas Artes exercerá o mandato por 4
(quatro) anos.

Art. 7.° - A Comissão Estadual pro-
moverá, anualmente, a constituição de
uma subcomissão especializada com-
pcsta de 5 (cinco): membros com a
incumbência de organizar o Salão de
Artes Plásticas do Estado.

§ 1.° - Dos componentes da sub-
comissão, 2 (dois) serão nomeados pelo
Secretário de Educação e Cultura e os
outros 3 (três) restantes eleitos pelos
artistas expositores do... (vetado) ...
Salão de Artes Plásticas do Estado, re-
caindo tais nomeações entre os artís-
tas... (vetado) ... do Salão de Artes
Plásticas do Estado e um jornalista
versado em artes plásticas.

§ ~.o r: Os membros designados pela
Comissão Estadual para a subcomíssão
organiza dor a do Salão de Artes Piás-
ticas do Estado, providenciarão dentro
de 8 (oito) dias, a partir da designa-
çao, para que sejam eleitos os membros
restantes, e uma vez completada a sub-
comissão, esta designará àia e hora
para eleição dos 3 (três) artistas que
completarão o júri, e convocarão os ex-
positores para um escrutínio secreto,

§ 3.° - ... (vetado)

§ 4.° - Não serão aceitos votos por
procuração.

§ 5.° - Os trabalhos da subcomíssão
terão início 60 (sessenta) dias antes da
abertura das exposições.

BANCO NACIONAL
DE MINAS GERAIS S. A.

O BANCO QUE ESTA A SEU LADO

Não desejaríamos que êste espaço lôsse ocupado
por um simples anúncio de exaltação às nossas qua-
lidades. Tão pouco é nosso propósito estabelecer
coni:ronto entre os serviços que são prestados pelo
1I0SS0 Banco e os que não são, por outros.

Queremos, isto sim, nesta mensagem sincera e
cordial, dizer que, por acreditar em nossa gente é no
seu espírito realizador, temos prestigiado os mais
diversos empreendimentos.

Na edição de um livro, na produção de um lilme,
na arquitetura, na construção de uma galeria de arte,
no grande ou pequeno negócio onde a nossa presença
amiga possa signUicar uma ajuda e um incentivo à
energia criadora do homem.

Que êsses objetivos estão sendo alcançados, sa-
bem os nossos clientes e ,saberá Você, também, no dia
em que se valer dos serviços do



Art. 8.° - Compete à subçomíssão
organtzadora do Salão:

a) promover ampla publícídade do
mesmo;

b) abrir as inscrições, fixar o SéU en-
cerramento e receber os trabalhos;

c) convocar os artistas inscritos, rea-
lizar as eleições reterldas no ar-
tigo 7.°, § 2.° e dar posse aos
eleitos;

d) organizar os catálogos;

e) dirigir a colocação das' obras no
recinto das exposições, de acôrdo
com as indicações do Júri;

f) resolver os casos omissos;

§ 1.0 - Não serão admitidos' no
sa.ão:

a) cópias;

b) os trabalhos que hajam figurado
em concursos escolares;

c) obres de artistas falecidos, ex-
ceto daqueles cujo falecimento
tenha ocorrido um '2no antes da
abertura do Salão;

d 1 obras expostas em quaisquer cer-
tames anteriores;

e) obras que pão estejam assinadas;

f). esculturas em barro cru, cêra ...
(vetado) ;

g) obras de escultura, que ainda não
tenham sido integralmente retira-
das dos respectivos moldes ou
fôrmas;

h) obras atentatórias à moral, à re-
ligião e à ordem política e social

§ 2.° - Das deliberações tomadas
pelas subcomíssões, por maioria de
votos, caberá recurso para a Comissão
Estadual de Belas Artes.

Art. 9.° - Haverá para o) Salão um
júri de 5 (cinco) membros ... (vetado).

Art. 10.° - Compete aos Júris:

a) selecionar os trabalhos apresen-
tados à inscrição nos Salões; -

b) indicar às subcomíssões a coloca-
ção dos mesmos no recinto das ex-
posições;

c) Proceder aos julgamentos dentro
dos primeiros 20 (vinte) dias, a
partir da inauguração do Salão,
mencionando as obras e os artistas
premiados e distribuir outros prê-
mios oferecidos pelo Govêrno,
instituições ou particulares.

§ 1.° - Julgados os trabalhos, o Júri
dentro de 24 (vinte e quatro) horas
fará a necessária comunicação a Co-
missão Estadual, à S'ubcomissão orga-
nizadora e dará, em seguida, ciência
da deliberação ao Secretário de Edu-
cação e Cultura.

§ 2.° - O julgamento será proferido
enl sessão secreta.
Art. 11 - Os artistas que pretende-

rem expor em quaisquer saíões, deve-
rão requerer a sua inscrição à Subco-
missão, em tempo útil, com a entrega
dos trabalhos.

§ 1.° - Cada artista terá direito a
expor até 3 (três) trabalhos em cada
seção de que trata o art 2."

§ 2.° - Os trabalhos apresentados
pelos artistas "Hors-Concours"... (ve-
tado) . .. os portadores de certificados
de Isencão do JÚri... (vetado) .. _ do
Salão dê Artes Plásticas do Estado da
Guanabara, por seu Júri, conferirá os
seguintes prêmios:
a) 1 (um) Prêmio Brasil, no valor

corespondente a 25 (vinte e cinco)
salários-mínimos;

b) 1 (um) Prêmio Estado da. Guana-
bara, ao valor correspondente a
20 (vinte} salários-mínimos;

c) 1 (um) Prêmio Governador do
Estado, no valor correspondente a
20 (vinte) salários-mínimos;

d) 2 (dois) Prêmios no valor corres-
pondente a 10 (dez) caláríos-mí-
nimos;

e) 5 (cinco) Prêmios no valor corres-
pondente a. 5 (cinco) saláríos-mí-
nimos;

f) 10 (dez) Prêmios no valor corres-
pondente a 1 (um) salário-mí-
nimo.

-----------------------------~---,------------------==~---------------------

ECONOMIA
As formigas são dotadas de excepcionais qualidades de eco-

nomia e não perdem tempo no verão, suprindo os seus ce-

leiros contra os rigores do inverno. Aprenda com as formi-

guinhas a economizar o seu dinheiro empregando em suas

construções um material que lhe dê o máximo de rendimento.
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o cimento Portland Mauá
supéra as especificações
exlgidas para cimento
Portland no mundo inteiro

COMPANHI~ NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND
, ' (9,
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§ 1.° - o Prêmoí Brasil será conferi-
do com a votação €:m conjunto dos
membros do Júri à subcomíssão orga-
nizadora.

§ 3.° - Durante tal período de
tempo, ser-lhe-á igualmente vedada a
participação na Comissão Estadual, na
subcomíssão ou no Júri.

§ 2,° - (vetado).

§ 3.° - (vetado) ,

Art. 14 - A Comissão .Estadual de
BeiasArtes, dentro de 90 (noventa)
dias de sua constituição, organizará e
publicará o seu regimento e cuidará,
também, no processamento do Salão,
dos trabalhos da Subcomissão e do
Júri.

.:JS

§ 4.° - O artista contemplado com
um dos cinco primeiros prêmios rece-
berá um certificado de isenção de Júri
do S.A.P.E.G. Art. 15 - Os trabalhos agraciados
Art. 13 _ Caso um ou mais compo- com um dos cinco primeiros prêmios,

nentes do Júri se abstenham de votar constítuír-se-ão patrimônio do Estado.
sôbre o mérito dos trabalhos sujeitos a Parágrafo único _ É lícito a qual.
premíação ou trabalhar normalmente quer expositor, mediante comunicação
na sua missão, por qualquer motivo, por escrito, declinar o recebimento de'
será ou serão, dentro do prazo de 3 . um prêmio €:m dinheiro, ficando sõ-
(três) dias substituídos pbr suplentes mente com o direito a um certificado
(imediatamente mais votados) ou, em de isenção de Júri, quando se tratar de
caso especial, a substituíção ficará ~a um dos cinco primeiros prêmios.
cargo da Comissão Estadual que indi-
cará somente artistas plásticos. Art. 16 - Esta lei entrarã em vigor

na data de sua publicação, revogadas
§ 1.° - Todos os componentes do as dísposíções em contrário.

Jl:uC estão sujeitos ao que díspõr, o
artigo 13. Rio de Janeiro, 27 de abril de 1964;

76.0 da República e 5.° do Estado da
§ 2.° - O componente do Júri que Guanabara.

incorrer no previsto no artigo supra
ficará proibido de concorrer a: quaís- Vicente de. Faria CoelhO
quer prêmios do Salão durante cs ti
(cíncoLªn,()~,seguintes.- ---- -'-' 'CarliJs Octáviõ' Flexa'IUlieuo-
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LUMINARIAS "DECORLITE"
EM PLAsTICO ACRíLICO

DICOR NION



I

SUgestivo detalhe das instalações
sociais planejadas para a Fábrica da Cia.
Fiat Lux, de Fósforos de Segurança,
cuja construção está em andamento em
São Lourenço da Mata, Estado de Per-
nambuco. O projeto em execução prevê:
capela, escola, residências para operários,
pavilhão social, creche, vestiário, piscina,
campo de futebol e pista de atletismo.

Projeto dos arquitetos: Dilson Gestal Pereira
Waldyr Antunes de Figueiredo
e Árthur Cesar de M. Soares.



PREPARAÇÃO DO PISO PARA PARKEX
E SUAS VANTAGENS

ECONOMIA
DO PÊSO DA CONSTRUÇÃO DE
60 a 80 kgs por m2 de Piso

E
Er.. ECONOMIA
lIIt NA ALTURA DA CONSTRUÇÃO

50 mm por Andar

PARKEX
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