


o LUGAR CERTO ...
I·

o senllO.-
••

usa a
;;ravata
no pé?

Claro que não. Pois cada coisa tem o seu lugar apropriado.

Se as suas mensagens publicitárias se dirigem a um público específico, o
lugar certo (e mais econômico) para elas é uma revista especializada. Ê a re-
vista que não só lhe garante rendimento integral, como, se fôr de qualidade,
(dessas que se colecionam), dá permanência ao seu anúncio.

A Revista ARQUITETURA, com sua distribuição dirigi da a todos os ar-
quitetos e construtores do país, pela sua utilidade, pela autoridade e excelência
de seu texto, é uma revista especializada de categoria, daquelas que se cole·
cionam, sem favor a melhor (e mais regular) publicação de seu gênero no
Brasil.

Se o senhor fabrica ou vende materiais e serviços para arquitetura, cons·
trução e decoração, só há um lugar realmente certo para o seu anúncio: a Re-
vista ARQUITETURA, o órgão oficial dos arquitetos brasileiros.

ARQUIT-ET"'URA, uma; revista que se coleciona



ARQUITETURA

JANEIRO

o
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o móvel brasileiro ocupa hoje lugar de destaque no panorama internacionol. As
criações dos nossos designers vêm conquistando, em exposições internacionais sucessivas,
prêmios e mais prêmios. Funcionalidade e bom-gôsto caracterizam uma produção de
alto gabarito que, a' ccdo.dio, se expande e enriquece,

Para mostrar o que é móvel brasileiro, seus problemas e soluções, e ainda preten-
dendo apresentar um panorama completo da Arquitetura de Interiores no Brasil, inclusive
situando suu verdadeira posição, a Revista ARQUITETURA dedicará seu número de [c-
neiro, próximo ao móvel brasileiro. Respondendo ao Inquérito sôbre o Móvel Brasileiro,
por 'nós lançado, alguns dos nossos maiores fabricantes de móveis, como Brafor, L'Atelier,
Ambiente, Oca, Forma, Mobilrnea, Mobília Contemporânea, Italma, Tenreiro, Hermann
Miller, deverão expor o. problema geral de criar e produzir móveis. E, em artigos espe-
ciais, designers e experts como Sérgio Rodriques, Joaquim Tenreiro, Jorge Zalsupin, Michel
Arnaud, Aluísio Magalhães, Jayme Maurício e Décio Pignatari, procurarão situar a Ar-
quitetura de Interiores e sua importância no Brasil de hoje.

brasileiro

Essa edição especial, como as anteriores; se destina a constituir-se num marco fun-
damental, como fonte', de informação e consulta.

, É sem dúvida, uma oportunidade sem par de promoção para a indústria brasileira
de mobiliário.

Se o senhor está ligado ao móvef brasileiro, criando, fabricando ou vendendo
móveis, sua emprêsa não poderá estar ausente das páginas de ARQUITE 1URA, em
janeiro próximo.

PRESTIGIE O MÓVEL BRASILEIRO E SUA INDÚSTRIA

Anuncie na edição especial de janeiro de ARQUITETURA,
a revista oficial dos arquitetos brasileiros



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

cujos índices de vendas
superaram as nossas expectativas

Fobriconres
SIDERÚRGICA BARRA MANSA S.A.
Vendas
IND. E COM. METALÚRGICA ATLAS S. A.
Ruo Riz k.cl l o h Jorge, 50 " 14.0 e 15.0 Andares
Fones: 32-3148 - 32~5146 - Rede Interna - S. Paulo
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IMPERMEIIBILlzaçôES ...
Terraços - Marquis'es - Piscinas - Caixas d'água - Calhas _ Subsolos

Fabrícação de feltro betumínoso

o Terraço do Edifício Barão de Mauá, no Rio de Janeiro, foi inupermeabiliecsio p~la CAVO.'

CAVO
COMPANHIA AUXILIAR DE VIAÇÃO E OBRAS

MATRIZ

R. SANTA LUZIA, 685.10.0

TEL. 32-2270
TELEG. "NEUCHATEL"

RIO DE JANEIRO

FILIAL FILIAL

R.PRES. SOARES BRANDÁO, 163 RUA GOITACAZES, 14 - S 601
'!'EL. 33·5998 TEL. 2·1617

TELEG. "NEUCHATEL" TELEG. "NEUCHATEL"

BAO PAULO BELO HORIZONTlil

FILIAL
RUA 15 DE NOVEMBRO, 556.

SALA 701/2
TEL. 4·-1220

TELEG. "NEUCHATEL"
OURITIBA

..;,' '..

FILIAL

AV. DAS NAÇõES S/N

TEL. 2-1867

BRASU,IA



PINTAR É UM DESCANSO!
... COM OS PRODUTOS

TINTAS E VERNIZES PARA TODOS OS FINS

o elevado poder de cobertura,
a grande secatividade e

durabilidade e o excepcloricl
índice de rendimento dos
produtos MSA - os maís

econômicos em sua
categoria-tornam facílimo

a sua aplicação, oferecendo
sempre resultados

compcnsadores!

FlATEX· Tinta de emul-
são, fôsca, lavável, exce-
lente para paredes de in-
teriores.

CANÁRIO • Tinta a óleo,
brilhante. de primeira
qualidade, para madeira.
lindas côres.

CAlÇARA - Tinta fôsca, 01-
quídiea acetinada, para
interiores (paredes, por-
tas, esquadrias, ete.

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

NIUlAC • À bcse de nitro-
celulose é a tinta ideal
para autos e outras suo
perfícies metálicas.

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

SINT-O-lIN - Esmalte sinté-
tico, clquidlco-fenóllco.
para uso geral. Côres mo-
derníssimas.

MEB·O·lINE - Tinta à ba-
se de ó Ie o, b r i Iha n te,
econômica e de boa du-
rabilidade.

RIO - S. PAULO· P. ALEGRE· B. HORIZONTE· RE::IFE . SALVADOR
BEltM - NITERól • PElOTAS - FORTALEZA· MARluA • VITÓRIA

.·1ILfA~..•.



cobertu ra horizontal?
m e ios-tu bos

Aliando a beleza estética à funcionali-
dade, os meios-tubos ETERNIT pro-
porcionam coberturas horizontais im-
permeáveis e de duração ilimitada.
Suas dimensões, além de aumentarem

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

o rendimento da montagem, permi- horizontais.

tem beirais de grandes balanços. Com a Consulte os Serviços Técnicos Eternit.

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



arquiteto
Affonso Eduardo Reidy

iR·•• ••

Colégio Experimental Paraguay. Brasil
Doação do Govêrno Brasileiro ? Universidade Nacional do Paraguay
Projetado pelo arquiteto Affonso Eduardo Reidy e construido sob.
os auspícios do Ministério das Relações Exteriores, abrigará a
Faculdade de Ciências e Letras e o Colégio Modêlo.
O Colégio está equipado com móveis Brafor •

Brafor classe internacional em móveis para escritório
Rua México, 21-A tel. 22-0180 Rio de Janeiro, Gb.
Praça Roosevelt. 159 tel, 34-6665 São Paulo. S. P.



RG.OI-33

Luzes altas: 60 metros ...

Luzes baixas: 45 metros.

Buzinas. Partida. Dínamo.

Rotor. Motor de arranque.

Lâmpadas internas. Sinalei-

ros. Lanternas à ré. Velas.

Limpador de para-brisas.

Bobina. Distribuição. Sistema

elétrico completo: BATERIA

DO GORDiNI: 12 volts. Cuida-

dos habituais: abastecimento.

carga. Fácil, no GORDINI.

onde tudo funciona em lugar

certo. Em hora certa. Como

numa orquestra. Orquestra

moderna. O maestro é você.

E em orquestra moderna ba- .:

teria "está na cara": à tona

do porta-malas. Nada de

esforço. Serviço rápido. E

você retoma a batuta de

"band leader" (liga o rádio)

e sai "snobando" no seu

"40 H. P. Clube" particular,

veículo de alta qualidade fa-

bricado pela técnica esme-

rada dos artesãos da WIL-

LYS-OVERLAND DO BRASIL.

Se isso é que é carro,

ISTO
É GORDINI!

RENAULT Cv0:,
(; '<11)~ V mil I~N I~ 'I!!!!!!J



l não tenha mêdo de ser diferentel
desenho: jorge zalszupin
poltrona arraia
po-718

móveis I'atelier

loja:
rua augusta, 1791
telefone 80 21 81 ramal 91

••

fortaleza
j. d. hollanda s. a.
rua dr. pedro borges. 59/63

curitiba
paulo valente decorações
e desenhos técnicos Itda.
rua senador alencar guimarães, 175

rio de)'aneiro
loggia I'atelier
móveis e decorações s. a.
rua hilário de gouveia; 57-A
copacabana

salvador
móveis ralf Itda.
avo 7 de setembro, 2.49

pôrto alegre
manlio gobbi & cia. Itda.
rua dr. flôres, 383

recife
bel lar móveis e decorações Itda.
rua da imperatriz. 50

nova york
chalesko inc. 445 park avenuo



Incluo umo ôosso moóerno
em seus p/'fllelos!

omelif~ELEVADOR
RESIDENCIAL

Se você está projetando uma residência de 2 ou 3 andares, consulte-nos, sem compromisso.
Teremos prazer em demonstrar-lhe como o seu projeto poderá ficar mais valorizado com a
inclusão de um elevador. Homelift revolucionou todos os conceitos de elevadores residen-
ciais. Criou um tipo simples, que dispensa poços, caixas de fôrça e quaisquer complicações,
com cabine desenhada individualmente, para adaptar-se ao estilo arquitetônico e decorativo
de qualquer residência. Pode também ser instalado fàcilmente em qualquer casa já cons-
truida. E seu custo não é superior ao de uma rampa. Faça-nos uma visita ou solicite a
presença de nosso representante. Verá como o elevador pode enriquecer seus projetos!

Homelitt éo elevador residencial
• Até uma criança pode acioná-I o, sem nenhum perigo.
• Dispensa poços'; 'casas.i!Ei'"fôrça, engrenagens.
• Pode ser instalado em qualquer rsâldência de 2 ou 3 andares.
• Funciona com corrente elétricà comum.
• Sobe e desce suavemente.
• Pára automáticamente ao menor obstáculo.
• Linhas dinâmicas. A cabine é desenhada de acôrdo com a deco-

ração de sua residência.
• Assistência mecânica por tôda a vida.
• Ho me I i ft não custa mais do que um bom equipamento

estereofônico. E você pode pagá-Io parceladamente.

COMÉRCIO E INDÚSTRIA
INDUCO S.A.om.lif~

Qualidade Induco

(a Induco fabrica também os elevadores Shepard, para edificios de escritórios e apartamentos),

Peça orçamento sem compromisso
Rio: Rua Fonseca Teles, 114 - Tels.: 54-1385 e 48-7673 • São Paulo: Rua Capitão Otávio
Machado. 565 - Tel.: 61-9678 • 8elo Horizonte: Av. Amazonas. 148 - salas 200/201 - Tel.: 2-1596
• Recife: Rua Siqueira Campos. 160 - s/225 - Tel.: 44-689 • Salvador: Rua Portugal. 7 - sala 15
- Tel.: 2-0019 • Pôrto Alegre: Rua Gal. Andrade Neves. 90 - 4.° ando - con], 44 • Curitiba:
Alameda Augusto Stellfeld, 640 - Tel.: 4-2136 ':

•
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modulo arquitetura "de interiores
rua bolivar, 21"0 -- 36-6675 •- rio

arquitetos --...,; a rapoport - s , rapoport
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Ê a nova versão do conhecido piso em frizos de madeira '''Frizotek'', ideal
para assoalhar ginásios, pistas de dança e auditórios.

Superfície absolutamente lisa. Madeira sêca
em estufa sob contrôle eletrônico Descontos
especiais para áreas grandes e facilidades de
pagamento em alguns casos,

TEKNO S.A.
Matriz· Avenida Brasil. 9.110 - Tel. 30.4400 - Rio
Filial - Viad. 9 de Julho. 181- Te!. 33.4329- S. Paulo
Repr. - Rua Pernarnbuco, 1347 - Belo Horizonte

FRIZOTEK "O MNASIUM" JÁ FOI APLIC1"DO NOS SEGUINTES LOCAIS: SÃO PAU L O -
BANESPA E 'N:NIS CLUBE PAULISTA * RIO DE JANEIRO - TIJUCA T:Ê:N.·S CLUBE E
BOTAFOGO DE FUTEBOL E !REGATAS ':' NITERóI _ ESTÁDIO CAIO MARTINS * SALVA-
DOR _ INST. NAC, PEDAGÓGICO * BELEM - CLUBE DO REMO. * NATAL - PALÁC,-O
DOS ESPORTES.

FATOS DOS QUAIS NOS ORGULHAMOS!
Fabricamos e fornecemos equipamentos de tratamento de água para
piscinas de clubes e particulares em todo o Brasil entre os quais:

• Sociedade Amigos da Práia de Torres. na aristocrática
praia de Torres - Rio Grande do Sul.

• Rio Branco Esporte Clube em Paranaguá
• Diversos Clubes de Campo do Interior de São Paulo.

como: São Jose dos Campos, Piracicaba, Franca
e muito outros.

• Clube Oitenta e Cinco de Petrópolis.
• Piscina do Colégio Estadual de 8elo Horizonte.
• Dezenas de piscinas residenciais de Pôrto Alegre a Fortaleza.

• A piscina olímpica do Estádio Municipal de
São Caetano do Sul, onde recentemente foram
realizados os famosos Jogos Abertos do Interior é
dotado de equipamentos Filsan•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !
FILSAN - PROJETOS E 'EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.

"EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA PiSCINAS,lNDÚSTRIAS E OBRAS PÚBLICAS"

Rua 24 de Maio, 77 - 10° andar - C], 1001 - Fone: 32-7002 - São Paulo

Mantendo departamanto especializado. estamos em condições de
prestar Assistência Técnica a engenheiros e arquitetos para elabo-
ração de projétos de piscinas de qualquer tamanho. Fornecemos
também acessórios, tais como, escadas, trampolins, raias, etc ...



]ECllSA
ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA S. A.

• ENGENHARIA

• CONSTRUCÕES
"

CIVIL E RODOVIÁRIA

MATRIZ

RIO - Rua Senador Dantas, 74 . 12.0 - Tel.: 32-2363

FILIAIS

RIO - Rua Alcindo Guanabara, 24 .15.0 - Tel.: 32-2363
BRAS1LIA - Av. W-3 . Conjunto 7 B2 Sul- Tel.: 2-3236
SALVADOR- Av. Estados Unidos, 27 s/504·507 - Tel.: 5572
B. HORIZONTE - Av. Amazonas, 311 si 708 - Tel. : 4.6383
LONDRINA - Edifício Autolon . 5. o si 501

SÃOPAULO - Av. Paulista, 726 - si 601· 602 - Tel.: 31-6636
.RECIFE - Ed. Arnalco Bastos - Av. Guararapes, 210.5.0

REPRESENTANTE EM WASHINGTON:

TONY PRADO - 1761 "R" St. N. W. D. C.

•



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:

Ngo..:
u
o-:
V)

:o
.c
'o
Õ
u

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.

SÃO PAULO (Barão de ltapetlninqa, 151 - 11.0 - Fone 35-7245) - F~IO (Rua da Lapa, 180
5.° - Fone 22-5470) ~ BELO HORIZONTE (Rua São Paulo, 893 - 8.0 - Fone 4-1326)
RIBEIRÃO PRETO (Rua Álvares Cabral, 576 - Fone 3701) - BRASluA - RECIFE

PISCINAS

engeprol
NAS MODERNAS nSCINAS
EQUIPAMENTOS

engeprol
•

COM A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DE TRATAMENTO DE AGUA

engeprol

v, S. NUNCA PRECISARA MUDAl~ A AGUA

DA PISCINA

Equipamento para Iimpeza de fundo

ORIFNTAÇAO T:t;CNICA PARA A

CONSTIWÇÃO DE PISCINAS

engeprol
ENGENHARIA E PROCESSOS LTOA.

avo rio 'branco, 15,6 - 24.0 and - gr. 2418

te!. 42-8'571 - rio - gb



Para seu planejamento financeiro.
1/ o Banco que está a seu lado"!

A correta programação financeira é a base

essencial para o êxito de suas vendas, seja V.

comerciante ou industrial. Nesta fase, conte com

o Banco Nacional de Minas Gerais.

Temos 20 anos de "experiência dinâmica"

- e servi-Io é o nosso negócio.

~

BANCO NACIONAL
DE MINAS GERAIS S. A.
o Banco que está a seu lado, i

i
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DUMEZ
SOCIEDADE ANONIMA

ENGENHARIA CIVIL
OBRAS PÚBLICAS
OBRAS PRIVADAS
BARRAGENS - PORTOS
FABRICAS .EJ~'~f3Ó~O, .:~b»,-f.Gr{'1117/20,- TEL .32~3g4~:"·

~~~; >':-~': o"+:h~-i;~i;;-~:f~::{;~",,'~:<",,,;·:'.,~:l~~~-;~~}~<:', '.; /,' .. . ',. .",.~~::,;:~~\.



K E I ENGENHARIA
PROJETA E EXECUTA

•.

CLUB CAMPESTRE TAQUARA

""ASSOCIAÇAO ATLETICA TIJ UCA

COUNTRY CLUB DA TIJUCA
_"

ENG. CIVIL

A R Qui T E TOS

JOSE ICAUF rei A fi!

H AROL DO BA RROSO
RUBEM BREITMAN

1302 52.4591
DA ASSEMBLEIA,93 SALAS 1907 TEL. 22_9563ENDfRE~O RUA



PRÊMIO ANUAL IAB - GB

o esfôrço do arquiteto brasileiro para traduzir o desenvolvimento
do país em um meio físico integrado, pode ser verificado no PRÊMIO ANUAL
IAB ~GB.

Baseado no êxito do ano anterior, o IAB - GB voltará a distríbuí-lp
em suas novas categorias.

A - ARQUITETURA -- obra construída
B - ARQUITETURA - projetos
C-PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL - obra construída
D - PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL __o projetos
E - PAISAGISMO - obra construída
F - ARQUITETURA DE INTERIOR - obra construída
G - DESENHO INDUSTRIAL APLICADO Â ARQUITETURA

peça executada
H - TRABALHOS ESCRITOS
I -DIVERSOS

Os prêmios ARQUITETURA (itens A e B), constarão das seguintes
categorias: 1 - habitação unifamiliar; 2 - habitação coletiva; 3 - edifício
para fins comerciais; 4 - edifício para fins industriais; 5 - edifício para fins
educacionais e culturais; 6 - edifício para fins esportivos ou recreativos;
7 _. edifício para fins de saúde; 8 - edifício para fins religiosos; 9 - edifí-
cio para fins diversos.

O prêmio TRABALHOS ESCRITOS será concedido sôbre assuntos
relativos às matérias objeto da Premiação Anual do IAB ~GB, nas categorias
seguintes: 1 - Ensaio; 2 - Crítica; 3, -, Reportagem.

A Revista ARQUITETURA publicará, em edição especial, no

mês de fevereiro próximo, na íntegra, todos os trabalhos premiados.
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Editorial
2 Arquitetura, publicidade e Iíteratura especíaizada.

Esporte & Arquitetura
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Editorial

Arquitetura, publicidade e
literatura especializada

2

Por que não temos uma literatura
especializada no campo da arquit~tur.: e
do planejamento? - Por que sao, ta.o
varas e fracas as nossas revistas técní-
ce-especíalízadas?
'O preço proíbíttvo das publicações es-

trangeiras e a imperiosa necessidade de
acompanhar, de estar em dia com o que
~~ faz, o que se produz e o que aplica
na solução dos problemas atinentes à
arquitetura e ao planejamento flísico
tornam eada vez mais rreqüentes per-
guntas desta natureza.
De fato, o movimento editorial do

país no âmbito da literatura espeeía i-
zada, príncípa mente quanto ,às ~~té-
rias de que nos ocupamos, e pràtíca-
mente nulo. Sabemos bem, e podemos
atestá-Io com absoluto conhecímento
de causa, o quanto é difícil manter a
periodicidade de uma publicação técni-
co-especializada.
As dificuldades são inúmeras e de di-

versas origens. Uma causa, entretanto,
pareee-nos fundamental. O trabalho
intelectual não é, no Brasil considera-
do como tal. Para a maioria, o traba-
lho que é dedicado ao estudo, à p~squi~
sa, à especulação inteJectua} ou a, tao-
rísação, não necessita ser pago. E ta-
mado com um "hobby" ao qual se de-
dicam alguns visionários que teimam
em prosseguí-Io.

O fato tem outras l'Iabes. A indús-
tria brasileira de materiais empregados
na construção civil trabalha em um re-
gime de produção aquém da demanda
- fabricamos, por exemplo 80% da
quantidiallle dos azuóejos consumidos na
edificação. Desta forma, não têm os
fabricantes dêstes materiais a, menor
íntenêsse em promoverem os seus pro-
dutos, já que não há OOm quem dispu-
tar a preferência de qualquer compra-
dor. Êste se dá por feliz quando conse-
.gue adquirir o material de que ne-
cessíta.
A repercussão dêste estado de coisas

na feitura das publicações técníeo-es-
peeíalízadas é por demais clara e evi-
dente. Ela não se faz notar apenas na
quantídads, e na periodicidade dessas
publicações. Atinge também, e de for-
ma ainda mais drástica sua qualidade.
Sc G traba:::ho técnico de resultados íme-
diatas é pouco considerado, - mal re-
munerado, portanto - o que ocorrerá
com êste mesmo trabalho quando os
seus frutos não são de natureza a se-
rem tão imediatamente palpáveis?

Se esta é norma, como esperar a pro-
dução de trabalhos técnicos d,: ordem
teõríca ou especulatíva que teriam nas
publicações técnico-especializa das o seu
veículo natural?
Por outro lado, a política publicitá-

ria das indústrias de materias de eons-
trucão ou a falta de visão de certos pro-
graÍnadores ao desprezarem, - como
ocorre normalmente - as publicações
técnico-especializadas como veículo de
suas mensagens promocíonais, atrasa
e dificulta o desenvolvimento dessa ati-
vidade sem dúvida indispensável à for-
macão' técnica e cultural do país. quan-
do poderia se eonstltuír em um dos seus
mais poderosos estímulos. Preocupados
OCiDl o objetivo de atingir o maior núme-
ro de pessoas esquecem os aspectos de
quabficação daqueles a quem a men-
sagem publicitária deveria sensibilizar
mais objetivamente. Ao invés de visa-
rem o arquiteto e o construtor, visam
a dona de casa ou (li leitor comum.

Ê necessário que se medite profunda-
mente sôbre êstes aspectos. O país pre-
cisa encarar os seus problemas com
olhos próprios e êste olhar só virá na
medida em que nossos intelectuais e
técnicas especularem, teorizarem e ex-
perimentarem soluções adequadas e
apropriadas às suas reais condíeões so-
ciais, econômicas e humanas.

A penspectíva que se nos cferece no
plano da arquitetura e do planejamen-
to físico é das mais inquietantes. A!tra-
vessamos uma fase de intenso cresci-
mento demognáfico e a popu'açãe brasi-
leira caminha, a passos mais largos
ainda, rumo à urbanizacâo. Em outras
palavras, isto síenífíca que teremos de
ampliar tremendamente, em um tempo
muito curto, tôda a estrutura urbana
do Brasil.
Como enfrentaremos êstes probremas?

Estamos, pelo menos, conscíentes de
suas dimensões 'e de sua; dramática
gravidade?
Parece-nos, infelizmente. que não.

Os meios de divulgação do país, - que
podeniarn ter urna posição d'e zrande
destaque no debate e nas tentativas de
equacionamento dêsses prcblemas -.
não se mostram nem um pouco ínte-
ressados. Pouquíssimos jornais, revis-
tas rádios ou emissoras 'de televisão
dispõem-se a dedicar alguns centíme-
tros ou alzuns minutos aos prcblemas
da arquitetura e do planejamento ~ísi-
ce, apesar da íntima e profunda Iiga-
ção dessas matérias às necessidades

•.

mais primárias e imediatas de seus Ieí-
tores e ouvintes.
Quando uma população ~e u~baniza

cêleremente, infere-se, ~e Imediato, a
necessidade da existência de urna es-
trutura urbana capaz de absorvê-Ia
harmônicamente. Ou seja, que exístam,
nas áreas urbanas para onde ela se
desloca, casas, comércio. empregos, eS-
colas, hospitais, meios Ile diversão e re-
ereacão e tudo o mais que constitui a
vida -urbana.
Se esta população urbana cresce num

determinado ritmo, impõe-se um cres-
cimenta paralelo e proporcional das
indústrias de construção, e da que pro-
duz os materiais que. esta consom~,
uma vez que novos bairros, novas c!-
dades devem ser levantados para abri-
gá-Ias.
Construir eídades constitui uma gran-

de tarefa - e construí-Ias bem marca
o valor da cultura de um povo. Nossa
perspectiva imediata, nos. pr~ximos
anos, é de ter que eonstruír Cldad~s
destinadas a acolher quase que .o tn-
pio d'a população !lue hoje habita a
rêde urbana brasilelrar.
Esta perspectiva traz à tona. um~ ga-

ma imensa de desafios. Desafios a .ca-
pacidade de criação ~e.nos~o~ a~qulte-
tos e planejadores; a, íntelígêncía dos
nossos técnic.os - ecologos, geôgratos,
economistas, agrônomos, sociólogos, de-
mógratos ... Desafio à capaci~ll;d.eem-
preendedcra dos nossos adminístrado-
res, homens de emprêsa e à visão dos
nossos podtícos e governantes-
Mias, antes de tudo, precísamos estar

preparados. A preparaçao para enfre~-
tal' uma tarefa desta envergadura eXI-
ge a mebílízaçâo dos esforços de t.cd.o
o povo porque não se constroem Clda;-
der. ou mais ainda .simples~ente, habí-
'tacões como um Iím em SI mesmo. A
CI&llstu'cãoda cidade é a síntese des
anseios humanos de atingir com har-
monia a íruteguação comunitária e,
conseqüentemente. o bem-estar co-
letivo.

Pana tanto, é indispensável que se
estude se pesquíse e se debata am-
plame;'te todos os aspectos em jôgo.
Neste trabalho, os meios de divulga-
ção e de intercâmbio de idéias têm
uma significação extraordínáría, Man-
ter, ampliar a revitalizar as nessas
publicações especializadas,. torn~-se
pois um dever e uma necessidade ma-
diáveis. D



Arquiteto icaro de Castro Mello
Membro da Comissão de Construções
Esportivas e Recreativas da U I A

" Fotos:' JORNAL DO BRASIL.

Experiências brasileiras
em es portes populares

No Brasil, e especialmente em São
Paulo, ninguém mais coloca em dú-
vida a marca da influência' exercida
pelo rutebo; sôbre os mais diversos
aspectos da vida brasileira. Motivo de
constantes discussões, que por vêzes
transformam-se em polêrnícasv- festa
popular por excelência, martírio e gô-
zo de legiões de fanáticos, temas ja-
mais esgotado em tôdas as rodas tl~
conversa, o futebol - a máxima e·-
pressão esportiva do país é obj eto de
notável ínterêsse e faz parte inte-
grante do dinamismo normal do bra-
sileiro. Trata-se, pois, tanto do pon-
to de vista social quanto econômico e
até mesmo moral (já não se faland

do aspecto esportivo da questão) de
um tema "muito sério" na vida na-
cional.
Como tal, êle foi encarado nesta ex-

posição.
É certo que as mais intensas alegrias

e as decepções profundas e sempre co-
letivas que o esporte proporcícna, oca-
sionaram boa parte das maiores emo-
ções vividas por nosso povo nos últi-
mos dez anos. Sàmente OS grandes
a.contecimentos políticos, eleições pre-
sidenciais e estaduais, renúncia de um
presidente, ameaça de uma guerra ci-
vil e fatos desta natureza, podem com-:
petir com os acontecímentcs esportivos
na conquista das paixões públicas ..



QUADRO I

QUADRO DE INTER:ÊSSE DEMONSTRADO PELAS VARIAS
MODALIDADES ESPORTIVAS

Modalidade Todos

%

Homens Mulheres
4 % %

Futebol 0 ••••• o •••

Basquetebol .
Futebol de Slalão .
Luta Livre .
Boxe 0 •••••••••••••••••••••

36
8

12
16
9
3
3

16
5
2

46
2
1
1

1

58
13
3
18
16
4
3
15
4
1,2

29
2
2
3
1
3

20
5
1

16
4
2
2
18
6
2

58
3
1
1

Ciclismo
Corridas
Natação
Voleibol
Baseball

de Cavalo .

Nenhuma .
Tênis .
Tênis de Mesa .
Atletismo .
Bocce .
Caça e pesca .

-----------------------------------------

Para isto, basta que recordemos o
estado em que viveram as casas, as
praças e as ruas, quando dos jogos dos
campeonatos mundiais da Suécia e do
Chile; a vibração em tôrno das mais
importantes vitórias de Éder Jofre e
Maria Ester Bueno, e dos jogos do Cam-
peona: o Mundial de Basquetebol ven-
cido pelo Brasil. Nem homens do Go-
vêrno, nem políticos, nem artistas,
nem. cientistas, jamais receberam as
apoteóticas demonstrações de carinho
e aprêço tributadas a êsses campeões.

O futebol movimenta a imprensa, o
rádio e a televisão, que se deslocam
para outras cidades, estados ·e, às, vê-
zes, até o exterior, no sentído de dar
a maior cobertura possível às ativi-
dades dêsse esporte.
Pode-se afirmar que nem mesmo os

temas de maior e palpitante atuali-
dade e, transcendental " importância
para o país - cümo por eXeIPDJOo
período parlarnentarjs' a ou a reforma
agrária - obtém a soma de minutos
em rádio e televisão, e esnaeo em jor-
nais e revistas, dados habitualmente
aos esportes.
Exaltado' por muitos e vilipendiado

por alguns, que o consideram até mes-
mo uma calamidade pública, esteríli-
zadora de esforços que encontrariam
melhor apltcacão em outro setor de
interêsse público, a arte de dominar
uma esfera de couro com os pés, pare-
ce haver-se convertido em um dos
mais sólidos e profundos alicerces do
modo de ser do brasileiro.
O futebol, em seus momentos de

glória e graças à tradicão aue se vai
firmando de ser uma das tôrças mais
eloqüentes de representação nacional
no exterior. se constitui também em
uma das fôrças de harmonízacâo do
homem com sua. terra e sua bandeira.
Observando-se o aspecto econômico,

pode-se ver que no domínio das cifras,
tôdas as demais modalidades esporti-
vas (salvo as corridas de cavalos) uma
vez somadas não alcançam o movimento
proporcionado pelo futebol. Os grandes
astros da bola têm seus passes' com-
prados e vendidos por pr&ços que não
se pediria ou se pagaria pelos servi-
ços de nenhum outro profissional de
qualidade de qualquer outra atividade,
arte ou ofício.
Existe, assim, dentro do esporte que

é o futebol, matéria para estudos muito
interessantes.
Um sociólogo poderá estudar, sem dú-

vida, as influências do clubísmo na
conduta social de tôda a comunidade-
Um filólogo poderá estudar como

essa modalidade esportiva ensejou e
criou novas palavras ou introduziu ín-
flexões e significados extravagantes em
nosso idioma.
Um psicólogo poderá preocupar-se

com os estranhos mecanismos que le-
vam às pessoas habitualmente serenas
e equilibradas a perder completamente
seu sentido de responsabílídadee edu-
cação, quando sentadas nas arquiban-
cadas de um estádio ou em uma po;ltro<
na frente à televisão.
Um importante jornal de São Paulc

encomendou a uma firma especializada
em consultar a opinião pública uma.
pesquisa das reações populares sôbre
esportes, a importância que se dá em
São Paulo à prática dos esportes, con-
ceitos e preconceitos dos aficionados
e dos indiferentes a êles.
Através daquela pesquisa com mui-

tas centenas de pau listas de ambos os



sexos, de tôdas as idades e classes so-
ciais, praticantes, indiferentes ou hos-
tis às práticas esportivas, foi possível
se obter os resultados mais. interes-
santes sôbre o assunto. O grau de ín-
terêsse público pelo esporte foi apre-
ciado através de perguntas dêste tipo:
"Interessa-se por algum esporte?"
"Assiste a espetáculos. esportivos?"
"Lê freqüentemente artigos da im-

prensa sôbre os mesmos '?-'"
"Escuta transmissões de rádio e tele-

visão?"
"Qual o esporte que lhe -desperta

maior interêsse?"
Baseando-se nos resultados dêsse tra-

balho foram elaborados alguns co-
mentários que focalizaremos aqui para
o conhecimento dos colegas.
J'á se disse que no Brasil não desper-

tam maior interêsse os jogos esporti-
vos que não sejam o futebol e o bas-
cuetebol (sendo os casos de Êder Jo-
rre e Maria Ester Bueno episódicos)
por falta de maior divulgação e de
maiores oportunidades e possibilidades
para a prática de esportes como atle-
tismo, natação, etc.
Na verdade, 46% das pessoas entre-

vistadas revelaram jamais haver pra-
ticado qualquer esporte e muito rara-
mente (só em grandes acontecimen-
tos internacionais) se preocupam com
o assunto.
Dêsse montante, 29% eram homens e

58% mulheres, em sua maioria mães
de família em bairros operários. Os
demais paulistas estão interessados
pelo esporte em geral. o futebol, con-
tudo. marcha à frente das demais mo-
dalidades esportivas.
Algumas diferenças merecem ser ci-

tadas.
A luta livre tem símpatízantes em

proporções iguais entre homens (18%)
e mulheres (16%).
O basquetebol é percentualmente

mais prei'erido pelos homens (13%) em
relação às mulheres (5%), com uma
diferença maior do que o próprio fu-
tebol, modalidade pela qual se interes-
sam. os homens (58%) e as mulheres
(20%). .
Vejamos o quadro de interêsse de-

monstrado pelas várias modalidades,
segundo pesquisas realizadas:
Hipismo, ginástica. malhas e futebol

de salão comparecem com um coefi-
ciente de ínterêsse menor de 1% e ne-
nhum interêsse foi demonstrado pe-
las lutas de galo (talvez devido à
proibição) ..

I
Q

I.Q
I

A MULHER E O ESPOR,TE

..

A. soma das várias investigações indi-
cam cifras superiores a 100,%. Isso é
devido ao fato de inúmeros entrevista-
dos mencionarem sua predileção por
mais de um esporte. O quadro se torna
muito ilustrativo no tocante à atitude
das mulheres frente aos vários espor-
tes. Ao contrário da posição feminina
em outros países, muito se afastam do
basquetebol. Deixam os homens entre-
gues ao i'utebol, mas os acompanham
prtncípalmente nas transmissões dle
te.evísão) em sua fascinação pela luta
livre (16% contra 18%). Não fazendo
o mesmo em relação ao boxe (4% con-
tra 16%), mas superando-os na na-
tação (18%) contra (15·%) e no tenis
(3% contra 2% ). modalidades que se
pres' am à prática feminina e estão
rodeadas de. amplo prestígio social.,

QUADRO II
INTER:F:SSE DEMONSTRADO PELAS MODALIDADES SEGUNDO A IDADE

MC'dalidade

Futebol .
Basquetebol .
Futebot de Salão .
Luta Livre .
Boxe .
Ciclismo .
Corrida de Cavalos .
Corridas
Nat.ação
Voleibol
Basebol

de automóvel .

Nenhuma .
Tênis .
Tênis de Mesa .
Atletismo .
Bocce .
Caça e pesca .
Rinha de galos .
Remo .
Malhas .
Física .
Ginástica ···.·· ..
Hipismo .
Outros .

Anos Anos Anos Anos
18 a 25 26 a 30 31 a 51 51 e mais

% % % %

40 36 35 31
13 8 8 5
2 1 1 2
15 20 16 16
13 10 9 7
7 3 1 1
2 3 3
8 3 3

26 18 14 10
12 4 4 • 2
3 2 2 1

37 44 47 52
3 3 2 1
2 1 1 2
2 1 1 2

1
1 2 3

1
1

1
1

2

AS IDADES E O ESPORTE

Ao estudar o esporte em relação à
idade dos aficionados, depara-se com
verificações curiosas: quando, por e-
xemplo, o próprio futebol, "Esporte
Rei", perde entusiastas a medida que
sobem. os grupos de idade, o atletismo
e o tênis de mesa mantêm quase o
mesmo grau de interêsse. Já a caça e
a. pesca parecem exigir as virtudes do
amadurecimento: calma ,e perspicácia.
E a presença de um público acima

de 30 anos nos hípódromcs confirma os
números das ínvestígações. As corridas
de cavalos obtêm seguidores nos gru-

pos de idade acima da adolescência.
As carreiras de automóveis apaixonam
especialmente o público entre 18 e 25
anos.
Vejamos o quadro respectivo.

MENS SANA IN CORPORE SANO
Para os que acreditam que as clas-

ses intelectuais, isto é, aquela. parte da
população que consegue freqüentar es-
colas de variados níveis, dispensam um
ínterêsse menor pelo esporte do que
as classes que pouco í'reqüentam esco-
las. as investigações reve.aram uma
surprêsa.
Vejamos o quadro III que esclarece

o interêsse demonstrado pelos espor-
tes segundo o grau de instrução:
O interêsse das classes mais instruí-

das pelos esportes é def.nítívo. As per-
centagens não deixam margens de dú
vida e muitas conclusões científicas
preciosas podem ser deduzi das da com-
paração das modalidades preferidas se-
gundo os diferentes gráus de instru-
ção, principalmente tomando se em
conta que para certas formas de es-
porte deve contribuir o estado finan-
ceiro do praticante. .
Para melhor esclarecer êste detalhe.

vejamos o quadro IV;
VendO-Se êstes quadros pode-serea-

firmar que o tema do esnorte é mntto
sério. complexo e de muitas implica-
ções científicas, ainda que isto possa
parecer impossível a quem pretenda
considerar apenas as explosões usuais
nos campos de futebol ou em um rin-
gue de lutas corporaís.
APRECIADORES A DISTÂNCIA
Se bem que 36% da população pau-

lista maior de 18 anos se conf~ssa apaí-

.5



xonada pelo futebol como prática es-
portiva, a verdade é que poucos faná-
ticos freqüentam os estádios onde se
disputa esta modalidade, com entra-
das pagas. A maior parte gosta de se-
guir os resultados dos torneios através
de audições e leitura, e tem as dis-
cussões futebolísticas como um dos te-
mas principais de suas conversacões.
Mas só raramente comparecem." aos
jogos.
No ano de 1962 (considerando as

principais competições) compareceram
aos estádios paulístas cêrca de um mi-
lhão de pessoas.

Neste número não estão incluídos os
sócios dos clubes, que não pagam en-
tradas e que em relação ao anterior-
mente citado é quase inexpressivo.
Apenas 7 ou 8 vêzes o estádio do Pa-
caembu estêve lotado. Nas demais ·oca-
síões, e assim como em outros está-
dios utilizados, sua acorrência foi cal-
culada. entre 1/3 e a metade de sua
capacidade, que é de 60.000 pessoas.

Êsse total permanece fixo, com va-
riações para mais ou menos de uns
19%, nos últimos cinco anos, enquanto
o aumento e as oscilações referentes
ao cinema e ao teatro (as principais
diversões populares) compreendem-se
dentro dos seguintes números:

Ano
1960
1961
1962

Teatro
796.542
851.201
790.980

Cinema
38.281.730
36.113.592
42.562.i63

Para. uma cidade de mais de qua-
tro milhões de habitantes uma concor-
rência aos cinemas (preços iguais à
entrada popular nos estádios) de mais
de dez vêzes a população.

Convém citar que êste fenômeno pa-
rece ser idêntico em todos os cen-
tros mundiais.
Chegamos então a esta comparação:

3,5 milhões comparecem mensalmente
aos cinemas, enquanto menos de 100
mil estão presente aos jogos nos está-
dios. I
Analisando a concorrência de ambos

cs públicos. verifica-se que o cinema
é essencialmente feminino e o futebol
marcadamente masculino, Isto sígní-
ficr. muito. Adiante veremos a razão da
acentuada ausência feminina dos cam-
pos de futebol.
OS QUE VÃO AOS CAMPOS
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Quem são aquêles que aos sábados,
dcmíngos e durante a semana í'azem
uma razoàvelmente custosa peregrina-
ção aos estádios, contribuindo decisi-
vamente para manter em bom nível
a. economia dos clubes e da' entidade
que os congrega. e para manter vivo
o espírito do futebol profissional? Con-
vém conhecer o quadro dêsses abne-
gados (quadro V).
Vemos que o quadro elucida perfei-

tarnente OS níveis de acorrêncía por
parttdas no campo, por sexo, por' idade,
grau de instrução e posição econômica.
A. classe média só por si, entre tôdas as
considerações que êste quadro' possi-
bilita' é um grande manancíaj para
estudos relativos ao futebol. Sendo a
classe dos burocratas e dos profissío-
naís liberais em maior número, parece
ouerer compensar em parte o seden-
tarísmo semanal de uma rotina de' es-
critório, assistindo e portanto incor-
porando por transferência, certos, ele-
mentos de ação rísíca com gestos he-
róicos a seu fim de semana.

OS QUE SÃO AFICIONADOS MAS NÃO
FREQÜENTAM OS ESTÁDIOS

J~. dissemos que 36% de população
paulista maior de 17 anos manifesta
sua predileção pelo futebol. Um pouco
mais de 14% dessa população costuma
assistir exclusivamente a uma partida
de futebol sendo que tal freqüência é
de uma regularidade de cinco partidas
anuais para o assistente que ganha o

título de contumaz, e de mais' de dez
para que seja chamado de assíduo.

A verdade é que dos que preferem
ficar em casa escutando o rádio ou 'a
televisão, não se decidem a. ir aos es-
tádios porque pensam que a qualidade
dos espetáculos não compensa o in-
cômodo e as dificuldades de transpor-
tes, nem sempre suficientes de aco-
modações precárias, etc.

AS RAZÕES PARA NÃO COMPARECER
AOS ESTÁDIOS

Como se explica que um público tão
interessado nesse esporte, a ponto de
justificar (veja-se o elevado número
de programas esportivos em tôdas as
emissóras de rádio e televisão, além
das páginas especíalízadas de todos os
jornais) um verdadeiro "uniyerso" eco-
nômico em tôrno da noticia esportiva,
não compareça aos campos, resultan-
do, em outras palavras, em apenas um
pobre público espectador? .

Êste é um assunto de especial im-
portância, não sendo exagerado pro-
clamar que o próprio ruturo do fute-
bol, como possibilidades econômicas,
está ligado à atenção que os responsá-
veis derem às considerações sincera-
mente expostas pe~o público.

Vejamos: se houver um interêsse efe-
tivo de vitalizar o entusiasmo do pú-
blico pelo comparecimento às praças
de esportes a fim de assistir a um
número razoável de jogos por ocasião
dOIJ campeonatos e tcrneíos, haverá de
certo refôrço da economia dos clubes
e das entidades, com evidentes e sau-
dáveis reflexos sôbre todo o futebol-
espetáculo, patrimônio nacional, a par-
tir da melhora das equipes. pqde-se
afirmar aue êsse futebol está utilizan-
do apenas a décima parte de seu mer-
cado potencial máximo. Vale dizer que
vão regularmente - aos jogos, apenas
uma entre as dez pessoas _(maiores
de 18 anos) que, têm interêsse 'pelo
futebol. Verdade que nenhum ramo
do comércio ou da indústria pôde ja-
mais vangloriar-se de haver utilizado
plenamente suas possibilidades no mer-
cado. Mas o fato que interessa a nos-
so futebol é que se torna muito viá-
vel obter que não apenas um, e sim
três ou quatro, freqüentem os estádios.
Isso significaria triplicar OÚ quadru-
plicar seus saldos, levando-se em con-
ta que as lotações mesmo dos grandes
estádios apenas se verificam umas pou-
cas vêzes por ano.
Vamos procurar demonstrar as prin-

cipais razões pelas quais as pessoas
que preferem o futebol como seu es-
porte favorito não freqüentam os es-
tádios com a assiduidade desejada.
Límítemo-nos ao setor masculino.

Queremos saber o que sucede com o
homem comum da classe média, edu-
cação também mediana, nas tardes' de
sábado e domingo. A idade média
dêste eventual espectador está entre
25e 50 anos.
Todo fim de semana êste homem é

obrigado a decidir como ocupar seu
tempo livre. De um lado, tem as re-
clamacões sentimentais da espôsa e
dos filhos, aos quaís deve deixar para
ir ao campo. (É êste o momento psíco-
lógtco importante em que a presença
da televisão e do rádio atua fortemen-
te na decisão do torcedor). Também
pode descansar, fazer visitas, ir ao ci-
nema, etc. Portanto, o futebol assis-
tido ne campo de [ôgo deve ter para
êle outros-apêlos, além do-simples es-



petáculo esportivo, ao qual êle aderiu
prontamente quando com menos idade
e em outra situação familiar e social.
Veja-se que há muita coisa disputando
ao estádio a presença do homem mé-
dio paulista e brasileiro.
É muito pouco 'ou quase nada o que

se faz para facilitar a decisão dêsse
homem. Nada absolutamente foi feito
para que êle inverta a situação fami··
liar, não cedendo ao apêlo da famíiia
para que í'ique em casa e sim levando-a
consigo a seu espetáculo preferido para
o fim de semana. A não ser as refor-
mas que alguns clubes introduziram
em. seus estádios, visando um público
maior (quase sempre com a ajuda do
govêrno) , nada se faz em relação às
tarefas correlativas tais como trans-
porte, urbanização, parqueamento,
etc.
Acontece constantemente que se tor-

na desastroso para os jogos que, no
momento de decidir "para onde vou?",
o homem de classe média, ainda que
amante do futebol, conclui que a ida
ao campo de jôgo não é o melhor que
pode fazer na tarde de sábado ou do-
mingo.
Eis aqui alguns dos motivos apre-

sentados por êsse tipo de cidadão para
justificar sua permanência em casa em
vez de assistir ao [ôgo ou ainda sair
com a família para outras diversões.
I - Impossibilidade prática de levar

tôda a família - Os estádios são pou-
co acolhedores para o público femini-
no. O fanatismo é exercido por gran-
de parte do público como ação de de-
safôgo. É freqüente no estádio, por
exemplo, que um côro de assobios
acompanhe uma mulher que entra
pelas passagens príncípaís até qus ela
se acomode. Os "palavrões", ainda que
dirigidos ao juiz e aos jogadores - in-
comodam e afugentam às mulheres.
Mesmo nas cadeiras especiais elas se
sentem perturbadas pela disposição das
filas de cadeiras ou de bancos, má dis-
posição que a incivilidade torna obser-
vatório indiscreto.
As lutas entre fanáticos são outro

fator para afastar as mulheres do cam-
po. O menor dos argumentos apresen-
tado por elas é 'o de que se trata de
um espetáculo brutal. Veja-se a as-
sistência feminina apresentando um
índice sobremaneira elevado para as
transmissões televisadas de luta livre
ou boxe. Elas se esquivam de acompa-
nhar a seus maridos, aos noivos, etc.,
aos estádios e passam a sugerir que
êstes também escolham outra diversão
para aquêle momento.
II - Falta de comodídada elementar

- Mesmo nos melhores estádios há
falta de proteção geral para os incon-
venientes do sol, da chuva, etc.
Uma ida ao estádio compromete a

roupa, que exige, quando de volta, cui-
dados especiais. Mas as principais re-
clamacões neste ítem são contra as
instalações sanitárias, que são poucas,
imundas, mal cheirosas, ainda que
quase todos os declarantes reconheçam
que o próprio público muito pouco faz
para que elas sejam melhor conserva-
das. Há muitas reclamacões também
contra a falta generalizada de bons
serviços de bares e restaurantes.
lI! - Público antiesportivo e gros-

seiro - Não só as mulheres, mas tam-
bém muitos homens (principalmente
para aquêles que além de futebol se
sentem inclinados por outros espor-
tes) consideram aborrecido venncar

Estádio dQ E. C. Taubaté - S. P. -

quanto são freqüentes nos campos de
futebol os "palavrões", os homens que
tiram os sapatos, a camisa, agressões,
o lançamento perigoso de um degrau
para o outro de garrafas, frutas, etc.,
as correrias por motivos vários, que
colocam em perigo as crianças, mulhe-
res e mesmo os homens.
IV - Falta de estímulo aos espetá-

culos - Entramos na área, das críticas
seletivas, de um público mais exigente,
composto principalmente por gente
que freqüenta os estádios assiduamen-
te e que começa a cansar-se de fazê-Io.
Dizem: "Os jogos são medíocres, há

poucos quadros bons e muitos ruins:
os jogos são muitos e os jogadores es-
tão cansados, produzem o suficiente
para justificar seus salários; sempre
os mesmos jogadores e clubes jogando
da mesma maneira; quando um clube
revela alguns bons elementos ou va-
ria uma técnica, logo mudam o técni-
co ou vendem os jogadores".
V - Falta dJe orgamizaçân - Esta-

cionamento difícil, filas para compra
de entradas, filas para entrar, funcío-

Projeto: Icaro de Castro MeIo

nários indelicados, inspeções policiais
índíscrímínadas, aglomerações, confu-
são e demoras para sair, perigo de rou-
bo ou dano dos carros.
VI - Falta de genuíno espírito es-

portivo - Muitas vêzes os resultados
dos jogos dependem de ratõres extra-
futebol praticado pelas equipes; joga-
das antíespcrtívas: aplicação de re-
cursos da "cêra"; cansativa e ímpíe-
dosa superioridade de alguns quadros
sôbre outros.
VI! - Decepção cem jogadores, com

árbitros, com dirigentes - O rendi-
mento dos jogadores é muito irregular;
os juizes são maus ou facciosos; OS di-
rigentes vendem depressa os bons jo-
gadores e compram outros que causam
malestar na equipe, redundando tudo
isso em "que não vale a pena ir a cam-
po". -
. VIII - Repetições dos resultados -
As primeiras colocações' sempre' em
poder dos chamados grandes clubes
restringem o interêsse dos sócios e tor-
cedores que estão dom possibilidade
direta. Os neutros e os torcedores dos

QUADRO nr
INTERÊSSE DEMONSTRADO PELAS MODALIDADES ESPORTIVAS SEGUNDO

O GRAU DE INSTRUÇAO

Mod,alidade Nenhuma ou até o
2.0 ano primário

%
29
2
1

17
8
1
3
3

10
2
2

57

Futebol " , .
Basquetebol , .
Futebol de Salão .
Luta Livre .
Boxe , .
Ciclismo .
Corrida de Cavalos .
Corrida de automóveis ..
Natação .
Voleibol .
Basebald .
Nenhuma .
Tênis , .
Tênis de Mesa .
Atletismo .
Bocce .
Caça e pesca .
Rinha de Galo .
Remo .
Malhas .
Física .
Ginástica .
Hipismo .
Outros ." .

'2
2
1
1

3.0 e 4.0 anos Secundário e
primários universitário

% %
37 37 7
5 16
2 2
18 14
17 14
3 4
3 2
4 5

10 30
3 10 .
1 4

48 35
1 5
1 2
1 2

1 5

1
1
1
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que foram afastados e dos que nunca
têm chance não têm atração para ir
ruo campo.
Um estudo profundo destas razões

pode levar a conclusões de muita im-
portância. Ainda que aí estejam os
motivos mais freqüentes referidos, en-
tende-se que a falta de comodidade, a
dificuldade de acomodar às mulheres
traqüilamente e a própria íntegrídade
espiritual e física, dentro dos estádios,
pesam muito mais para o vazio de que
as circunstâncias do campeonato, que
pertencem sempre aos "grandes", ou
ao número elevado de jogos. Já se
pode dizer portanto, que nada se faz
para levar mais público aos estádios.
Enquanto isso, a televisão, o cinema, o
tea: ro, etc.. esmeram-se em oferecer
cada vez mais confôrto, facilidade de
acesso, atrações especiais. Já não se
fala (em relação à classe rica e à qua-
se rica, que são as mais indicadas para
lotar os estádios e, portanto, propor-
cionar maiores arrecadações) nos clu-
bes de campo, nas estradas que unem
São Paulo às praias e aos melhores
pontos de atração e recreio no inte-
rior do Estado.
Posso, não obstante, afirmar que as

autoridades governamentais, desportí-
vas e nós, os arquitetos, estamos a par
dêsses problemas relacionados e esta-
mos planejando uma ação conjunta no
sentido de procurar solucionar os as-
pectos negativos e criar uma nova men-
talidade no povo em relação ao esporte,
e ao mesmo tempo, proporcionar ao
país um número suficiente de instala-
ções esportivas projetadas com a me-
lhor técnica possível no sentido de per-
mitir o aperfeiçoamento físico e moral
do nosso povo. [1

QUADRO IV

INTER,ÊSSE DEMONSTRADO PELAS MODALIDADES SEGUNDO A POSIÇÃO
ECONÔMICA

Modalidade Alta Média Baixa

% % %

Futebol .. · . . .. 37 37 32
Basquetebol · . · . · . · . 12 11 2
Futebol de Salão · . · . 2 1 2
Luta Livre . . .. · . · . 17 17 16
Boxe . . .. · . 12 8 7
Ciclismo . . · . . ... · . 4 1 2
Cor. de Cavalos . ... 3 2 4
Cor. de Automóvel · . ... 3 5 3
Natação · . · . · . · . · . 22 15 • 11
'Voleibol · . · . · . 6 6 2
Basebol .. · . · . · . :3 1 1
Nenhuma · . · . .. 39 42 56
Tênis o.· .. . . . . . .. · . 4 2
Tênis de Mesa · . · . · . 1 2 1
Atletismo ... · . . . . .. 2 2 2
Bocce ...... · . · . . .... 1 2
Caça e pesca · . · . · . . .... 3 1 2
Rinha de Galo · . · .

Remo .. · . . . .. . .. .
Malha ... . · . ... . . · . . ..
Física · . · . · . · . · . 1
Ginástica .. . .. . .. .. . 1 1
Hipismo · . · . ... .. . . .
Outras .. . . .. . .. . . .. 1 1

QUADRO V
NÍVEIS DE ACORRÊNCIA AOS CAMPOS

1 2 3 4, 5 a 10 11 a 15 16 e mais

Jogos Jogos Jogos Jogos Jogos Jogos Jogos
% % % % % % % %

A todos 20 24 14 7 23 6 6 I(1Q

SEXO
Masculino 18 21 12 9 27 6 7 100
Feminino 33 40 27 100
IDADE
18 a 25 24 19 19 5 23 5 5 100
26 a 30 25 25 8 17 8 17 100
31 a. 51 20 23 5 24 5 5 100
51 em diante 10 40 18 30 .20 100
Instrução
Nenhuma ou
até 2.°ano 25 25 25 25 190
primário
3.°ou 4.°ano 21 15 9 20 6 3 100
primário
Secundária ou
universitária 24 13 2 25 5 10 100
Posição
econômica
Alta 23 23 9 9 24 7 100
Média 32 18 18 18 5 100
Baixa 33 22 11 20 100



o Centro de Pesquisas e Estudos Urba-
nísticos, órgão anexo à Cadeira de Plane-
jamento II da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São Pau-
lo, na promoção da prática do [planeja-
mento territoriaI nos municípios do Estado
de São Paulo, realizou pesquisas em cêrca
de vinte municípios tendo em vista a ela-
boração de seus Planos Diretores. Estas
pesquisas se realizaram, todavia, dentro de
limitações de recursos financeiros disponí-
veis para êstes trabalhos, da própria ínex-
periência decorrente de uma atividade pio-
neíra neste campo e da reconhecida ca-
rência de dados estatísticos orícía's em

nosso país. Procurou-se com estas pesqui-
sas compreender a realidade de cada mu-
nicípio nos campos geográficos, econômi-
co, administrativo, legal e social. As in-
vestigações no campo social deram impor-
tância ao levantamento dos equipamentos
destinados à prática de esportes e recrea-
çãoe às áreas a êles destinadas.

O estudo especializado das formas de
recreação, da população brasileira, entre-
tanto está, de um modo geral, ,para ser
feito. Límítar-nos-emos aqui, apenas, a
considerações sôbre as formas de ativida-
des recreacionais de t~po exterior, compre-
endendo o recreio ativo - físico e atlético
- e o do passe'o e contacto com a natu-
reza (áreas verdes).

Ocorre que os estudos realizados pelo
Centro referem-se, em sua grande maioria,
a municípios-estâncias, cuja principal base
econômica é a indústria do turismo, o que
obriga um ínterêsse especial, por parte de
sua administração, a uma ênfase especial
às áreas de recreação e esporte.

Verificou-se, entretanto, que nenhum dos
munícíp'os estudados apresenta uma orga-
nização em equipamentos esportivos e re-
creativos convenientes às suas reais neces-
s'dades. Alguns municípios, como Aguas
da Prata. e Serra Negra, dada à sua condi-
ção especial de possuírem águas minerais

,
Areas esportivas

e recrea ti vas

no planejamento

fi unicipal

Arqs. Lauro Bastos Birkholz

e Breno Cyrino Bastos

Fotos: Fernando Abreu

de reconhecido valor terapêutica, e por
tôrça de uma melhor exploração dessas
águas, já possuem áreas de recreação sa-
tisfatoriamente organizadas. Tais áreas são
de propr.edade municipal, equipadas com
verbas fornecidas pelo Govêrno do Estado,
apresentando, geralmente, os seguintes
equipamentos: balneários, contendo locais
para utilização das águas (bebida, banhos
e tratamentos fisioterápicos); pisc{nalSe lo-
cais para esporte (quadras de tênis, volei-
bol e basquetebol). Também -apresentam
estas mesmas características os muníeí-
pios de Aguas de Lindóia, Aguas de São
Pedro, Santa Báribara do R.o Pardo e Ibi-
rá, nos quaís o Oentro, entretanto, ainda
.não iniciou trabalhos de planejamento
territorial.

Nos outros munícípíos estudados; não
estâncias, verificou-se que a prática dos
esportes esta condicionada exclusivamente
à existência de clubes que possuem, quase
sempre, campos de futebol, quadras de bas-
quete e voleibol e algumas vêzes piscinas.
~stes clubes de iniciativa não oficial, cons-
tituem um esfôrço da população local, con-
tando sempre com o auxílio do poder mu-
nicipal, no sentido de criar condições para
a prática dos esportes por parte da popu-
lação. Na maioria dos casos, estes equipa-
mentos se resumem apenas no campo de
futebol desprovido de arquibancadas, ves-
tiários e' alambrado , A Iocalízação, na d-



dade e a organização dos equipamentos nas
áreas de que dispõem os clubes nem sem-
pre são as melhores, uma vez que foram
êles realizados parceladamente, sem uma
visão de conjunto.

Verificou-se também, que a situação aci-
ma descrita refere-se apenas à zona ur-
bana, sendo que na zona rural pràticamen-
te inexiste o equipamento esportivo, que
se resume em rudimentares campos de fu-
tebol.

Quanto às áreas verdes destinadas ao re-
creio e esportes, verificou-se que são, de
modo geral, insuficientes, atingindo no má-
ximo a uma quota de 5m2/hab. Oonsti-
tuem-se, principalmente, de praças públi-
cas e parques municipais, destinados ao
passeio e ao recreio, e de praças de espor-
tes. Convém lembrar, entretanto que tais
áreas são muito superiores à média encon-
trada no comum das cidades do Estado,
uma vez que êstes municípios, pelo fato de
serem municípios-estâncias, procuram crar
condições de recreio para a população flu-
tuante. Pode-se, até mesmo, afirmar que,
em vista disto, a situação no caso comum
dos munícípíos é mais desvantajosa quan-
to ao equipamento esportivo e de recreio.
Além do mais, convém observar que o equi-
pamento esportivo existente atinge, geral-
mente, apenas algumas camadas da popu-
lação, além de quase sempre serem in-
completos, do' ponto de vista de atendi-
mento às necessidades de recreação e es-
portes para as diversas idades da popula-
ção, como seria de se desejar.

A conceituação básica adotada pelo Cen-
tro no planejamento terrítoríaí implica na
transformação das cidades nononucíeadas
existentes em cidades polínucleadas, cons-
tituídas de unidades de vizinhança com
seu próprio equ'pamento, apresentando, ao
mesmo tempo, o equipamento geral de ci-
dade, convenientemente localizado. Nas
cidades-estâncias êste equipamento geral
destina-se especialmente ao uso de popu-
lação flutuante. Esta concepção urbanísti-
ca, é como se sabe, originàriamente estran-
geira e baseia-se em conceitos universal-
mente 'aceitos, cuja adaptação à condições
especificas do Brasil vem se fazendo pro-
gressivamente, tanto do ponto de vista das
exigências e tendências da nossa popula-
ção para os diversos tipos de recreações e
esportes; como também do ponto de vista
das possibilidades e formas de sua exe-
cução.

Quanto às áreas de recreação e esportes
no nível das unidades de vizinhança, em-
bora não se possa tomar uma posição muito
rígida, a orientação seguida pelo Centro
tem sido de garantir áreas livres locali-
zadas em tõrno da escola pública para a
construção de parques infantis, campos
para futebol, basquete e voleibol e even-
tualmente outros esportes, para atender às
crianças e a população do bairro de modo
geral. Neste caso dever-se-à estudar os
equipamentos mais convenientes ao uso
da população de diferentes idades e o seu
aproveitamento múltiplo em horários con-
venientes. A falta de locais para recrea-
ção e esportes no nível de baírro se faz
sentir, de maneira muito nítida, através
do próprio uso das vias públícas como lo-
cais de recreação nos dias e horas de Ia-
zer, cuja inconveniência não é necessário
ressaltar. Torna-se, também, necessario
canalizar corretamente as iniciativas das
entidades e clubes de bairro, no sentido de
dotar as un'dades de vizinhança do correto
equ'parnento esportivo e recreacíonal ,

Além dêsse equipamento, a cidade deve
estar provida de equipamento esportivo e
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recreacíonaj geral, devidamen~e localizado
para uso de tôda a população. Nos muni-
cípios-estâncias torna-se mais evidente esta
necessidade, tendo em vista a exístêncía
da população flutuante constituída pelos
turstas que procuram estas cidades para
cura, descanso e diversão. O Centro tem
admitido nos casos estudados que êste equi-
pamento geral deve ser constituído de uma
grande área livre, decondiçães topográfi-
cas e naturais adequadas, para instalação
de parque público para recreio e lazer e
praça de esportes destinada aos jogos es-
portivos, dotada de campos de futebol, bas-
quete e voleibol, piscina e ginásio. ll:ste
equipamento demandando grandes despesas
para a sua execução, deve merecer um
crítertoso planejamento dos seus compo-
nentes do conjunto e principalmente de
sua localização na cidade. Quanto a êste
último aspecto é muito importante dotar
esta área de vias de acesso rápido e lo-
cais de estacionamento devidamente di-
mensíonados.

Nos planos realizados pelo Centro, em
vista da já mencionada e ínsurícíente
quota de 5 mzrtuu»: de áreas para reCl'ea-
ção e esportes, tem sido norma propor
uma quota de 16 m2/hab., assim distri-
buída: parques e praças públicas: 30%; re-
creio atlético e escolar; 70%. Dessa forma,
tendo-se calculado a população prevista
da cidade, e admitida a densidade bruta
de ocupação, obtém-se a área necessária a
cidade rutura. Admitido o índice proposto
e a população futura, pode-se calcular a
área necessária aos espaços destnados à
recreação e esporte, cuja distribuição e 10-
calização é estabelecida pelo Plano Diretor.
No que se refere às zonas rurais, a con-

cepção adotada fundamenta-se na organí-
zação de centros rurais destinados a servil'
determinadas zonas quanto às suas neces-
sidades de ensino, saúde, recreação, espor-
tes, culto, comércio e outras. Pode-se afir-
mar que cabe ao equipamento esportivo e
recreacíonal nesses centros rurais, cuja 10-
. cal'zação deve resultar de condições es-
peciais de natureza geográfica e sócio-
econômica, um papel de grande relevância,
como fator de verdadeira polarização de
interêSSe das populações rurais. D
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o Estádio Universitário a ser construido
na Ilha trnversítárta, no Rio de Janeiro,
terá capacidade para 215,.OO() pessoas, po-
dendo, excepcionalmente, abrigar 30.00'0
espectadores.

O projeto, elaborado há cêrca de dez
anos, fOi precedido de acurados estudos
sôore insolação, visibilidade, acústica, ilu-
minação' circulação, escoamento de públi-
co, etc., sendo a sua forma uma decorrên-
cia dêssesestudo e das condições estrutu-
rais estabelecídas através da análise de
vár.os esquemas.

O Estádio Universitário compreenderá:
área destinada à prática de futebol e de
atletismo; locais reservados ao público;
palco para grandes representações ao ar
livre e pista especial de desfiles. Para es-
tacionamentos foram reservadas duas gran-
des áreas. AJ3 bilheterias ficarão localiza-
das no ,pórtico de entrada.

O campo de futebol e as pistas destina-
das às corrtdas, saltos, lançamentos, etc.,
foram previstos com dimensões oficiais de
modo a permitir competições nacionais e
internacionais.

O público ficará loca-lizado numa arquí-
bancada, em forma de ferradura, dividi-da L
no centro em duas partes - superior e ín-
f eríor -- ligadas nas extremidades.

o acesso à parte inferior, em nível ligei-
ramente elevado, será POr meic de ram-
pas, em linha reta, partindo da entrada
principal de estádio até a galeria de cír-
culação geral. O acesso à parte superior
será também por rampas, em número de
duas, uma de cada lado do estádio, que
partindo do térreo vão até a rampa en-
volvente que contorna tôda a arquibancada
e cujas pontas, em viaduto, term.narão DO
palco. A declívidade máxima das rampas
será de 10%.

Uma grande marquíse, cujo maior ba-
lanço será de 50 metros, cobrirá tôda a ar-
quíoancada . O projeto estrutural foi con-

Cidade Uni versi tária no Rio
terá estádio para 30.000 pessoas

Projeto do S. P. A. do Esc. Tec. da
Cid. Unív. da Unív. do Brasil, chefiado
pelo Arq. Jorge Machado Mnreira
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fiado ao engenheiro Aderson Moreíra da
Rocha, professor da Escola Nacional de
Engenharia e da (Faculdade Nacional de
Arquitetura da Universidade do Brasil.

Bares e instalações sanitárias para o pú-
blico serão dístrjbuídos, por zonas, ao lon-
go da rampa envolvente e em subsolo, com
acesso no nível da galeria de circulação
geral, em espaços abertos protegidos pela
parte superior da arquibancada. As cabi-
nes para as estações de rádio e televisão
assim como as acomodações para as auto-
ridades, ficarão também ao longo da ram-
pa envolvente, na parte superior da arqui-
bancada.
O palco, colocado no lado oposto à ar-

quilbancada, destina-se a grandes espetá-
culos ao ar livre. Os camar'ns para artis-
tas e as instalações e vestiários para atle-
tas, ficarão localizados sob o palco, com-
pletamente Isolados do público .

•
A situação do Estádio Universitário pos-

sibilitará aos espectadores que ocuparem
a parte superior da arquibancada acompa-
nhar as regatas que se realizarem na en-
seada da Ilha trníversttãr:a. O

12



Pavilhão do play-grnund - Proj. Arq. E. A. Reidy -Perspectiva

Atêrro Glória - Flamengo:•.
Um milhão de

para -recreaçao
quadrados

pública
metros

Ethel Bauzer Medeiros

Assessôra do Grupo de Trabalho
para a Urbanização do Atêrro
Glória - Flameng;o.

Pavilhão do play-ground do Morro da Viúva - Proj. Arq. A. E. Reidy

NElGALóPOLr.s E SEUS PROBLEMAS

bitante da grande cidade. Se o progres-
so tecnológico dos últimos tempos trouxe
melhoría do padrão de vida e mais con-
fôrto material, resultou, também em mais
automatização, rotina e, evidentemente,
tédio para o homem, que viu progressi-
vamente subdividido o seu trabalho e es-
pecializadas as suas funções. A extraor-
dinária aceleração da mudança social,

13

Em área ganha ao mar por atêrro, está
a surgir no Estado da Guanabara um am-
plo parque público. Sua característica
mais digna de nota, entretanto, não é a
extensão - cem hectares - porém a sua
privilegiada localização geográfica. Numa
cidade de quatrocentos anos, com uma po-
pulação de quase quatro milhões de ha-
bitantes, concentrados em um território

de pouco menos de 1.200 quilômetros qua-
drados, merece especial destaque o apro-
veitamento para recreação p ú b I i c a de
grande superfície livre, em zona central.

o fato é que as atividades recreativas
são hoje encaradas como necessidade !bási-
ca do ser humano, notadamente do ha-

Teatro de fantoches e marionetes - Proj. Arq. Carlos W. de Carvalho



subseqüente à Revolução Industrial, acar-
retou-lhe, ainda, mais tensões e conflitos
em face das dificuldades inerentes à vida
nas concentrações urbanas, em que se
disputa palmo a palmo até o espaço para
viver. Nelas a competição veio a per-
mear tôdas as atividades, a máquina bu-
rocrática teve que ser ampliada e os con-
tactos entre os homens se tornaram cada
vez menos pessoais.. A tudo isto somou-
se o aumento das horas de lazer, que exis-
tem agora não só rr:>araa criança e o ado-
lescente, mas também para o adulto. A
agravar todos êstes problemas surgem ain-
da as elevadas taxas de delinqüência, me-
recendo reparo a alta incidência de infra-
ções aos domingos e feriados.

Em uma sociedade interdependente como
a nossa, o dia-a-dia transformou-se numa
sucessão de problemas: é o ganho da vida,
'a alimentação, a moradia, a escola, o trans-
porte; são as distâncias físicas a percor-
rer, os meios de comunicação entre as pes-
soas, o simples espaço para se movimen-
tar, as necessidades de repouso e de di-
versão. As últimas são atualmente reco-
nhecidas como importantes não apenas
para cada indivíduo, porém valiosas ao bem
estar da comunidade. Est9. se beneficia
do melhor aproveitamento das horas de la-
zer por parte de cada um dos seus mem-
bros, que assim alcançam melhor saúde
mental e, conseqüentemente, mais alto ín-
dice de produtividade.

A RECREAÇãO COMO SERVIÇO
PÚBLICO

Como decorrência dêsses fatôres, a re-
creação passou a constituir uma das res-
ponsabilidades dos podêres públicos e a re-
ceber especial cuidado nos trabalhos de
urbanismo.

Antes, a noção de entretenimento era
sair do povoado e ir à cidade, em busca
das luzes, do ruído, das novidades do co-
mércio e da agitação que ela podia ofe-
recer. A preocupação das autoridades com
a recreação centralizava-se em coibir abu-
sos e impedir atos antí-socíaís durante os
festejos públicos, prestígíando-os vez por
outra com a sua presença, Hoje, a idéia
de um feriado é fugir da cidade, é pro-
curar as belezas naturais ainda não ma-
culadas pela civilização. Por isto, nos fins
de semana as estradas que saem dos gran-
des centros coalham-se de veículos, re-
pletos de gente em busca de sol, ar livre
e espaço, à cata de meios para retemperar
o espírito e de tranqüilídade para com-
pensar o desgaste emocional da luta pela
vida. Porém as cidades se agigantam e
crescem até o campo, tornando cada vez
mais barulhento, extenuante e custosa a
viagem para o minguado fim de semana.

CONCiLUSÕES DE PESQUISoA RECENTE
SOBRE iRECREAÇãO.

Vale citar aqui alguns resultados de uma
investigação sôbre recreação realizada nos
Estados Unidos pelo S·er.viço de Recensea-
mento. De 1959 a 1961 foram entrevista-
das sôbre o assunto 16.000 pessoas dos di-
ferentes níveis- sócio-econômico, grupo de
idade e regiões geográficas. Dentre as
conclusões finais figuram as seguintes:

1 - São mais urgentes as oportunida-
QeS para recreação ao ar livre perto das
áreas metropolitanas.

2 - Existem no país extensões conside-
ráveís de terras para êsse tipo de recrea-
ção, porém elas não atendem às necessi-
dades, de vez que se acham afastadas das
zonas de alta densidade, populacíonal ,

3 - AI água é ponto focal de interêsse
na recreação ao ar livre.

4 - O oferecimento de facilidades para
recreação ao ar livre resulta em beneficios
econômicos para a comunidade.

5 - As atividades Simples (passear de
carro, andar a pé, realizar jogos e des-
portos aó ar livre, nadar e apreciar pano-
ramas) são as que gozam de maior po-
pularidade, independentemente do .viiv.el
sócío-econõmíco.. escolaridade, idade e pro-
ríssão dos entrevistados.

O PLANO DE URBANIZACão DO
AT1l:RRO .

Da compreensão de que e Imperioso, pe-
las razões acima, oferecer facilidades para
recreação ao ar livre junto às grandes ci-
dades, em zona de fácil acesso e servida
por transportes coletivos, que possa ser
freqüentada não apenas nos fins de se-
mana, mas todo dia e por ~ssoas de vá-
rias idades e classes sociais, surgiu o plano
de urbanização do Atêrro GlÓria-Flamengo.
Constituído o Grupo de Trabalho para o
planejamento da obra (por arquitetos, bo-
tânico, engenheiro e paisagistas), ficou suo
a presidência de Lota Macedo Soares, con-
tando com a assessoria de especialistas em
urbanismo e recreação.

Na ampla faixa aterrada ficaram apenas
duas pistas para automóveis, o bastante
para dar escoamento a veículos que fazem
ligação entre centro e zona sul, sem per-
mitir a formação de 'gargalos" pela pró-
pria configuração da área servida. Como
o pedestre deve ali encontrar repouco e
liberdade, não se previu a entrada de veí-
culos no parque, dístríbuíndo-ss pela sua
periferia seis praças para estacionamento,
com capacidade para 1.200 carros.

Seis passarelas e igual número de pas-
sagens subterrâneas garantem a seguran-
ça dos freqüentadores, servindo estas para
abrigar também alguns dos sanitários pú-
blicos.
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Pouco menos da metade da área total
será gramada, sendo formais os jardins
junto ao Museu de Arte Moderna, ao gran-
de pergolado na área da Glória e ao
Morro da Viúva. A parte central, esta
sendo transformada em bosques, planta-
dos em ondulações artificiais do terreno.
Numerosos bancos de concreto, distribuí-
dos ao longo dos caminhos ensaibrados,
por todo o Atêrro, atenderão aos que bus-
cam atividades contemplativas e repouso,
dentro de uma zona de beleza paísagístíca.
Nos jardins, planejados por Burle Marx e
a sua equipe, utilizam-se grandes grupos
de plantas da mesma eSpécie para obter
efeitos contrastantes entre as massas ve-
getais. As plantas são trazídas de diver-
sas regiões do país para o Hôrto-Pílôto,
onde se aclimatam antes do plantio defi-
nítwo, salientando-se a preocupação em
utilizar espécies variadas, de floração em
épocas distintas, a fim de assegurar a
presença constante de flôres.
Sob o grande pergolado um orquidário

e exposições permanente de aves, peixes
e plantas de coleção do Brasil servirão
para complementar as atividades recreati-
vas mais tranqüilas.

O único veiculo a trafegar em todo o
parque será o 'trenzinho", na realidade um
trator, que puxa quatro vagões, com ca-
pacidade total para 100 pessoas sentadas.
Quatro composições destas cobrirão um
percurso circular de três quilômetros, nu-
ma pista concretada de 5 metros de lar-
gura, que servirá à noite como rua de
serviço. A estação do trenzinho deverá
também conter alguns dos sanitários pú-
blicos (cujo número total ascende a dez) .

Uma área de aproximadamente 40.000
metros quadrados, destinada a píqueníques,
conterá bancos e mesas de concreto, em
zonas de sombra, do lado do mar.

Duas quadras de aerornodel'smo - uma
de dimensões oficiais, com 50 metros de

diâmetro e outra menor, com 4{) metros
- estão em pleno funcionamento, atrain-
do numerosos participantes e assistentes.
Os últimos ocupam um extenso banco de
concreto, revestido de oxícreto (pintado de
azulâo) , que circunda a área, protegida
por tela metálica.

Para o modelismo naval inaugura-se an-
tes do fim do ano um tanque de 18 por
50 metros, com uma profundidade de 60
centímetros, também cercado por bancos
e faixa de proteção.

A prática de desportos foi estimulada
pela inclusão de oito campos de pelada
(ensaíbradc) , sendo seis pequenos (30x60
metros) e dois grandes t801X40metros) e
por quadras cimentadas de basquetebol
(duas) e de voleibol (seis). Nestas fêz-se
também a marcação para !futebol de salão,
de modo a- ampliar o rendimento de cada
área e atender a interêsses diversificados.

Um coreto com 80,00 metros quadrados
abrigará bandas de música para audições
ao ar livre, enquanto que as atívídades de
dança írão se desenrolar em outro local,
de aproximadamente 750 metros quadra-
dos. São ambos projetos de A!fonso
Eduardo Reidy, sendo que a pista de dan-
ça abrangerá duas plataformas circula-
res, dois planos de altura, uma com 13 e
a outra com 16 metros de diâmetro. Tan-
to estas quanto a arquibancada que as
circunda, com capacidade para 500 pessoas
sentadas, serão revestídas de oxicreto, em
tons de cinza. Outra possibilidade de uti-
lização dessas instalações é com teatro de
arena.

Um teatrínho de fantoches e marionetes,
projetado por Carlos Werneck de Carvalho,
abrigará 200 pessoas sentadas, que poderão
apreciar espetáculos desenrolados num pal-
co que permite atividades variadas, pois
tem cêrca de 3'010metros quadrados. Suas
paredes serão de alvenaria (tijolos aparen-

tes) , sendo revestidas exteriormente por
painéis de Enrico Bianco.

Em dois "playgrounds", com cêrca de
30.000 metros quadrados cada um, pro-
ressôres especíalízados em recreação, aten-
derão em áreas cercadas a freqüentadores
de tôdas as idades. Como em todo o Àtêr-
1'0, a idéia central do planejamento destas
unidades é estimular ao máximo a partící-
pação ativa dos freqüentadores, em oposi-
ção à tendência ao espectadorísrno, de ma-
neira a favorecer a verdadeira recreação.
Um parque está síti-ado no início do F'la-
mengo e o outro no Morro da Viúva, ha-
vendo em ambos um pavilhão (projetos
de A. E. Rcidy) para atívídades mais se-
dentárias e que permitirá, ainda, um bom
atendimento nos dias de chuva e de calor
intenso. Cada "playground" compreende
os seguintes setores: pequeninos, médios
ou escolares, adolescentes e adtâtos, idosos.
Como atuação especial haverá em um dê-
les uma aldeola, com pequenas casas, es-
cola e lojas, ruas, praças e mirante (pro-
jeto de Maria Laura osseri .

O equipamento das unidades de recrea-
ção foi planejado tendo em vista não so-
mente economia de custo e facilidade de
manutenção, mas resistência ao uso inten-
sivo (quando não abusívo) e a exposição
ao tempo.

A preocupação constante foi oferecer
material variada, que incentive a imagina-
ção, ao mesmo tempo em que, pela sua sim-
plicidade e beleza .de formas, desenvolva a
apreciação estética.

Na enseada da Glória ficará o ancora-
douro para barcos de passeio e junto ao
Morro da Viúva um restaurante (projeto
de Jorge M. Moreira). Em todo o Atêrro
o público terá a orientá-Io extensiva sina-
lização.

Acham-se em fase final os trabalhos de
preparação de uma praia artificial, no
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Aldeola - Proj. Arq. Maria Laura Osser

Pista de danças - Proj. Arq. A. E. Reidy
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Coreto - Proj. Ar.q. A. E. Reidy

Flamengo, com 1.500 metros de compri-
mento e cêrca de 50 metros de largura.

CORETO

Projeto do arquiteto Afonso Eduardo
Reidy.
Uma plataforma com aproximadamente

80,00 metros quadrados, e situada a
100 metros do solo, destina-se aos músicos.
Acha-se abrígada por uma cobertura qua-
drangular, em laje de concreto continua,
com espessura de 0,.07 m. No sentido das
duas diagonais está a estrutura dacober-
tura repousando no único pilar central.
No subsolo um depósito.

PliSTA DE DANÇA

Projeto do arquiteto Afonso Eduardo
Reidy.
Será constituído por duas. plataformas

circulares de, respectivamente 116,00 m e
13,00 m de diâmetro, em diferentes alturas.
A primeira será circundada por uma ar-
quibancada de sete degraus, rebaixados em
relação ao nível do terreno.
Terá capacidade para 500 pessoas.

PAVILHAO DO ''PLAYGROUND'' DE
2 DE DEZEMBRO

Projeto do arquiteto Alfonso Eduardo
Reidy.
A estrutura será em concreto armado

aparente e constítuír-se-á de uma plata-
forma de 391,44 m, situada HlO metros aci-
ma do terreno circundante, sôbre o qual
duas paredes ligeiramente recurvadas,
apoiarão a cobertura composta de quatro
abóbadas invertidas.
O pavilhão disporá de um amplo salão,

varandas, sala de trabalho para as recrea-
dor as, local para pronto-socorro, copa, ves-
tiário, instalações Sanitárias para os dife-
rentes grupos de idade e sexo.

TEA'ERO DE FANTOCHES E
MARIONE'I1EiS

Projeto do arquiteto Garlos Werneck de
Oarvalho.
Platéia com capacidade média para 200

pessoas.
Cobertura, - uma laje de concreto apoia-

da em oito pilares, interligadas por 2 vi-
gas-calhas tendo todo os vigamentos apa-
rentes.

Caixa do palco - tem as seguintes de-
pendências:

Local para representação
Toilette
Depósito
Subsolo

As suas paredes externas são revestídas
com painéis do pintor Enrico Bianco.
O Teatro estará localizado entre árvo-

res, para melhor aproveitamento acústi-
co e tomar o ambiente o mais ameno pos-
sível.

PAVIiLHAO DO "PLAYGROUND" DO
MORJRO DA VIúVA

Projeto do arquiteto Affonso Eduardo
Reidy
O pavilhão para o "playground" do Mor-

ro da Viúva terá planta circular COm22,00
metros de d'âmetro com jardim interno.
Sua estrutura em casca de concreto será

constituída por uma parede-cortina perí-
metral.
O pavilhão disporá de um amplo salão,

sala das recreadoras, instalação de pronto-
socorro, copa, vestiário e depósitos, insta-
lação sanitárias para diferentes grupos de
idade e sexo. O





o plano da Cidade Umiuersitaria Arnum-
ao Salles de Oliveira f.oi subdividido em
setores e cada um dêstes setores entregues
a um arquiteto para projetá-Ios.
1l:stes arquitetos, em colaboração com o

diretor do Fundo para a Construção da
Cídade Universitária Armando de Bales
Oliveira, arquiteto Paulo Camargo de Al-
meida, estudaram o replanejamento da
área destinada à universidade,

Piscina coberta
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Piscina oUmpica e de saltos



Gymnasium
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Galpão de barcos e vestiário

Arquib~ncada de remo - planta
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Estádio de Tênis

o centro esportivo que apresentamos, de
autoria dos arquitetos ícaro de Castro
Mello e Alfredo Paesani, está situado pró-
ximo ao setor de atividades sociais e ao
conjunto resídencíal.
O centro esportivo projetado, compõe-se

de um estádio, não profissional, para
30.,000 espectadores, com písta de atletis-
mo, vestiários, 2 campos de futebol para
treinamento, uma pista de atletismo para
treinamento, 6 quadras de basquete, 6 qua-

, dras de vôlei; um ginásio com capacidade
de '5,.000' espectadores, para todos os es-
portes; um estádio de tênis para 3.000, es-
pectadores, com 9 quadras; conjunto aquá-
tico, dispondo de piscina coberta, com água
aquecida, de 25, x 18m., para 2.000 espec-
tadores; píscína olímpica de I':üm, para
4.0QOespectadores; piscina de saltos e pis-
cina para recreação; uma raia de remo
de 2. OOOmde compr.mento por 6 de lar-
gura, com arquibancada para 5.000 pessoas
e instalações para barcas. D



Parece-nos impossível apresentar fiel-
mente o estado atual e as futuras previsões
das instalações esportivas do México, sem
antes fazer algumas considerações hístó-
rcas que darão uma ligeira visão do sen-
tido e da importância do esporte no Mé-
xico.

A necessidade de praticar esporte vem
de nossos ancestrais, que o consideravam
uma das atividades essenciais do ser hu-
mano. iSegundo êles, no paraíso todos o
praticavam, como testemunham as pintu-
ras murais daquela época.

Pede-se afirmar, sem risco de êrro, que
o México foi no passado o país onde o
esporte teve a maior. importância.

Para dar uma idéia desta importância,
considere-se que eram praticados a na-
tação, a caça, a corrida a pé, as regatas, o
"bowlíng ", uma espécie de hockeu, a acro-
bacia, o "velado" e o jôgo da bola. zste
último, o mais popular, era praticado em
terreno especialmente apropriado, do qual
ainda existem alguns milhares de exem-
plos, e aos quaís só t'nham acesso os mem-
bros da família real e das classes privile-
giadas. O povo praticava êste esporte em
qualquer terreno suficientemente plano.

A ímplícação religiosa da esporte na-
quela época, ressalta claramente da loca-
lização privilegiada das instalações espor-
tivas nas aldeias indígenas. A esta impli-
cação deve ainda ser atribuída a implan-
tação predominante dos estádios, ao lado
dos edifícios mais importantes.

..

:Êste caráter religioso provocou, por par-
te doS conquistadores, uma ação à total
erradicaçâo do esporte, já que o conside-
ravam um retôrno aos ritos pagãos, con-
trário, portanto, à relígtão e ao reino que
representavam .

Como conseqüência, durante a época co-
lonial só foram praticados os esportes de
origem estrangeira - ã equitação, a es-
grima, "foDtenms" e a pelota basca - dos
quaís só participavam os espanhóis e mes-
tiços.

A instabilidade política que se seguiu à
independência, impediu que os governos

Evolução e atualidade das
instalações esportivas no México

que se sucederam durante o século XIX
pudessem dar ao povo as instalações es-
portivas capazes de satisfazer às necessi-
dades fisicas e morais da população.

Somente no !fim do século passado, como
fruto de um longo período de estabilidade
política, sob a ditadura de Porfirio Díaz,
restaurou-se a prática dos esportes. Cons-
truíram-se então, hipódromos e velódro-
mos, reservados a um pequeno grupo de
famílias aristocráticas, dando, desta for-
ma, ao esporte um caráter de espetáculo
soc'al para a elite.

A concepção e a construção de instala-
ções esportivas como função social só apa-
rece realmente em 1920, data da inaugura-
ção do primeiro conjunto esportivo cha-
mado "Venustiana Carranza", situado pró-
ximo a um dos bairros mais populares da
cidade do México.

A part.ír desta época, o México passou a
se beneficiar de liberdade e de estabilidade
polít'ca favoráveis, que lhes deram um con-
junto de instalações esportivas que, hoje,
somente na capital, soma 7.500 terrenos
esportivos públicos, sem contar as instala-
ções 'esportivas privadas.

O conjunto destas considerações, asso-
ciadoa diversos fatôres, como o da exis-
tência, no México, do maior conjunto es-
.portivo do mundo e a experiência adqui-
rida em matéria de organ'zação de acon-
tecimentos esportivos internacionais, fize-
ram COm que a cidade do México fôsse
escolhida para sede dos XIX Jogos Olím-
picos, aos quaís foram assegurados um
êxito e uma qualidade iguais aos dos que
lhe antecederam.

Entret:tnto, apesar dêste positivo acêrvo
de realizações, o esporte no México, neces-
sita empreender um esfôrço definitivo para
colocar à disposição da população as van-
tagens de instalações esportivas apropria-
das, e com a fínalídade de cumprir "o de-
ver da coletividade de colocar à disposição
de todo indivíduo os meios necessários ao
seu desenvolvimento social e cultural" e
assegurar "o direito ínaltenável de todo ser
humano de realizar integralmente' seu cor-
po e seu espírito", como afirma o mani-
festo de Varsóvia.

•

Arquiteto Jorge Greel de la Barra
Representante do MI~xicona Comissão
de Construções Recreativas da UIA.

A distribuição de unidades esportivas
para tôdas as classes sociais, no conjunto
do território mexicano, representa um pro-
blema particularmente complexo. Cin-
qüenta por cento da população hab.ta
cidades de menos de 5.{);OO habitantes
muito afastadas uma das outras. O con~
tato entre essas aldeias e os centros urba-
nos mais desenvolvidos, onde há condições
de implantar instalações esportivas e re-
creativas apropriadas, é muito difícil.

Nestas circunstâncias, torna-se indispen-
sável criar edifícios de dupla função, cul-
tural e esportiva, trazendo, graças à no-
breza do esporte e às relações comunitá-
rias, melhores condições de vida 'e maior
dignidade humana.

Um pais em pleno desenvolvimento como
o M.sxico, não pode se dar ao luxo de cons-
truir conjuntos esportivos demesurados ou
muito ambiciosos. Pelo contrário, a situa-
ção atual, se bem que florescente e em
constante evolução, exige um programa
adequado às necessidades e ao progresso
das pequenas comurr'dades isoladas.

A nosso ver, a primeira etapa a cum-
prir, em vista da necessidade de implantar
instalações esportivas nas comunidades
será a de dotar as escolas, construídas coU:
tanto sacrifício, de equipamento esportívo
e recreativo elementares.

:Êste primeiro passo, dever-se-à integrar
num programa nacional de planejamento
e de execução consagrado à dístribu ção
quantitativa e qualitativa das instalações
esportivas, não se perdendo de vista o seu
objetivo primordial: o ser humano.

Considerados o modo de vi-da e a forma
de govêrno, propomos, para solução dêste
problema, a eriação de um departamento
de esportes, que coordenaria os esforços de
todos os organismos oficiais e privados in-
teressados, a fim de favorecer e promover
o planejamento esportivo exigido, imedia-
tamente, pelo México.

Desta forma, com o apoio total do gOg
gêrno, poder-se-ia dar ao povo as instala.
ções esportivas necessárias ao desenvolvi-
mento de um "mens sana in corpore sano",
para todos os mexicanos. O
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Planejamento para

Arq. Wit-Olaf Prochnik

Em meados de 1964, segundo o Serviço
Nacional de Recenseamento, a população
brasileira ultrapassou a casa dos 80 mi-
lhões.

o crescimento nestes últimos 20 anos
não foi homogêneo.
A população rural teve um crescimento

constante de 1,6% ao ano, enquanto os
núcleos urbanos aumentaram 3,9% ao ano
entre 1940 a 50 e de 5,4% no decên:o se-
guinte.

AS tendênc'as mundías, das quaís o
Brasil não pode escapar, são para um au-
mento constante dêstes índices. A meca-
nização da agricultura (13% da população
dos Estados Unidos produz os alimentos
necessários para o seu atual consumo, com
excedentes exportáveis substanciais, en-
quanto que no comêço do século XX esta
porcentagem era de mais de 5<0%) de um
lado, a industrialização e as facilidades e
oportunidades variadas orerecídas pela
vida urbana de outro, são causas ímedatas
da urbanização.

Em sua assimilação à cidade, perde o
homem uma boa parte dos contactos com
a natureza.

O primeiro prejudicado é a criança.
Para esta o asfalto é um condicionamento
antinatural. Suas atividades recreativas
são cerceadas e as restrícões de uso que as
condições físicas da cidade propícam são
novos traumas acrescidos à EUa formação.

O adulto sofre um outro t:po de desa-
[uste , É a ausência de oportunidades de
expressar sua criatividade por meio de
um trabalho estimulante e que lhe abra
continuadamente novos horízontes. No es-
critório, na fábrica, as tarefas são monó-
tonas, repetidas. A rotina é a regra.

Apesa- disso, a c'dade tem atrativos
que superam o ideal bucólíco e talvez tam-
bém tornam relativamente cond snáve.s
certas organízaçõss demasiado rígld as no
plano urbano. Há mais escolhas, tan:o no
plano das relaçõas humanas como no do
desenvolvimento cultural ou profissional;
n10 existe a "vigilância" que a coletividade
fechada exerce sôbre seus membros. Esta
censura coletva, ,à qual os sociólogos de-
nominam de "expectativa de comporta-
mento" tende a apoar os contormístas,
reduz aquelas formas de expressão mais
autênticas pelas quaís se processam os pe-
quenos avanços da humanidade.

,areas livres

EstaS considerações levadas em conta
induzem-nos a incluir no planejamento de
áreas livres todos aquêles locais onde em
horas de lazer o homem possa "recrear-se".
Isto inclui lugares onde se pode ir por
algumas horas, dias, semanas ou meses.

O planejamento não deve, portanto, ficar
restrito às vízinhanças da moradia ou do
local de trabalho. Aumentam as horas de
lazer com as novas conquistas socía's, com
a mecanização e a automatização, me-
lhoram as facilidades de transporte e, em
conseqüência, a coletividade passa a dis-
por de um potencial de atividades varia-
das que precisa ser organizado.

O primeiro aspecto a ser resolvido seria
o de uma coordenação adequada das ini-
ciativas públicas e particulares. No caso
do poder públtco, a coordenação admínís-
tr atíva é indispensável para que seja apro-
veitado todo o potencial que o solo brasi-
leiro - ainda virgem e não. devastado em
alguns caws - oferece.

O E3tado da Guanabara é um exemplo
desta multípltcidade .

Os parques e jardins são supervisionados
por uma dependência da Secretaria de
Viação e Obras. A Floresta da Tijuca e
alguns outros parques estão subordinados
ao Serviço Florestal, e há uma reserva
bíológioa ligada. a outra secretaria. As
praias e as lagoas pertencem, por sua vez,
a terceiras jurisdições. O Parque do Atêr-
1'0 é da Surmn. O Jardim Botânico, de-
pendência do M'nístérío da Agricultura;
muitas áreas ficam na dependência dos
Ministérios militares. Os poucos plétV-
çrounâs são de um serviço da isecreta:ia
de Educação. E assim por diante.

Para um planejamento bem definido das
áreas livres será necessário estabelecer-se
Objetivos e coordenar os empreendimentos
dentro de um equacionamento realista das
possbilídades e das necsss.dades atuaís.

A ausência de uma política neste sentido
é uma verdadeira tendência à automutí-
laçâo, e algumas medidas pouco díspendío-
sas podem trazer resultados desmesurada-
mente grandes.

A verificação de estudos realizados em
outros países sugere de imedíato a díscri-
•minação das atribuições nos vários níveis
governamenta 's ,

•.

Para um programa federal, podem ser
mencionados os seguintes serviços:

1) Parques e florestas nacionais.
2) Reservas Biológicas.
3) Areas protetoras de mananciais.
4) Areas de beleza natural única (que-

das de água, formações rochosas, etc.) ,

5) Faixas ao redor de açudes e outras
obras de saneamento.

6) Areas históricas.
7) Areas do patrímônío artístico.
8) Areas a serem mantidas selvagens.

9) Areas valorizadas pelo programa rodo-
viárío federal.

Atribuições estaduais; o go.vêrno esta-
dual terá entre outros os seguintes obje-
tivos:

1) Proteção a estâncias climáticas.
2) Parques estaduais de recreação.
3) rC'ontrôle da poluição.
4) segurança pública.

5) Contrôle de anúncios, cartazes, etc
O poder público municipal deverá, utili-

zando o zoneamento como instrumento bá-
sico para previsão de áreas:

1) prever áreas de recreção organizada
(play-ground, play-f'íelds, etc.) .

2) Contr olar áreas usadas por escolas,
estradas, etc.

3) Comprar, trocar ou alugar novas
áreas.
4) Criar as adm'riístracôes necessárias

para Um bom aproveitamento das áreas
livres.

5) Zelar pelos aspectos tradícíonaís, -
pontos de encontro, comércio de fins re-
creativos e turístícos, criar legislação pró-
pria.

Uma perspectiva clara das funções dos
vários níveis governamentais na preserva-
ção e no fomento das áreas livres permi-
tirá ao admínstrador usar os recursos da
técnica de planejamento terrttoríal de um
modo mais objetivo e eficiente.

Aos Iatôres mencionados deve se adicio-
nar aspectos locais que serão determinados
pela pesquisa. O



para
Nova técnica para construção
de quadras esportivas

Base mole

VISTA 00 PISO

Tablado de madeiro pecas de
!) X 3cm. mocho e femec.

Pi:o externo do qUQdrol

v

Ferro de fixoçOo
do viga.. Barrotes de 7.5X 4.5cm.

c/40cm. ce foceofoce,
TocO$ de madeiro
ver detolhe - B

DETALHE DE PISO PARA QUADRA DE BOLA AO CEsto
Escolo 1:5.

chão duro:

•
Eng.o Renato Castelo Branco

Gerente Regíonat da Eucatex

A construção dê quadra para, a prá-
tica de bola-ao-cêsto, futebol de salão,
volleibol, e outras modalidades esporti-
vas que se disputam em ginásio não
pode prescindtr mais da aplicação de
piso flutuante. A técnica moderna
não dispensa êsse cuidado. Ao contrá-
rio, recomenda-o sempre, porque sabe
que o bom funcionamento de uma qua-
dra exige um piso com propriedades
elásticas e isolantes de barulho. Qua-
dras "duras" provocam, ruídos prej udi-
cíaís, além de afetar o próprio desen- 23
volvímento técnico do jôgo: o pique
da bola não é uniforme, origina "efei-
tos" íncontroláveís. Em quadras "mo-
les" (com piso flutuante), êsse fenô-
meno não se observa. Há eliminação
de barulho e o pique da bola é unifor-
me.

Aqui. no Brasil, especialistas no as-
sunto reconhecem e proclamam as
vantagens do piso flutuante. Os téc-
nicos do Departamento Estadual de
Educa.ção Física, e Esportes do Estado
de São Paulo (DEFE), por exemplo,
invariàvelmente orientam às entida-
des e pessoas que consultam êsse ór-
gão sôbre a construção de quadras,
aconselhando a aplicação do piso flu-
tuante.



Tacos de peroba (fixodos no argamasso) Essa divulgação dos benefícios asse-
gurados pelo piso flutuante já vão tor-
nando corriqueira em todo o país a
construção de quadras dotadas dêsse
importantíssimo detalhe técnico. Um
caso recente é o ginásio da Escola de
Aeronáutica de Piraçununga.
Outro é o do Ginásio do Ibirapuera

em. São Paulo, que o adotou por oca-

Conopla
de borracha substituive!'"

p/tampa de .Iatllo. Po ste
l
cano !Il 2 u

.----·;....Tampo de
lotão

,+-;~~- Conopla de ferro
I~~~ p/ fixação do poste

..::.com o tubo de espero

.' . ~.'. . . .. :.
:)'p.:}/ ..;..~',/::~'.:~. :.',~:,: Argamossal'4

concretop . ',' '~~" . ~---:~ I
Eucotex Frigorifico r' -~',>~ Tubo de espero~.'1..Jt~...chumbado com concreto

b,/J .. " ~'.'~'.:

DETALHE DA FIXAÇÃO DE POSTES
REMOVIVEIS DENTRO DA QUADRA

Escola I: 5

2.4

Piso externo
do quadra

""1-- ><s'rolToou
EC-B:3I-3M

Barrotes de 7.5X 4.
c/40cm .de face o face.

Tocos de madeira
ver detolhe- 8

CORTE A-B
Escola I'::;

sião dos Jogos Pan-Amerlcanos e Cam-
peonato Mundial, embora com peque-
na" modificações como solução de
emergência auferindo excelentes re-
sultados.

PISO FLUTUANTE: COMO SE FAZ

1) - Nivelado e apiloado o terreno,
serão fixados os tubos de esperados
postes móveis internos à quadra (Pos-
tes de sustentação da rêde de volleibol,
baliza do futebol de salão. suporte de
tabela para nola-ao-cêsto. etc.).

2) -. Em seguida, é executado urr;
lastro de concreto magro, fixando me-
lhor os tubos de espera, nivelado sô-
bre o qual serão colocados os tacos de
peroba de secção trapezoidal espaça-
dos de 1,00 metro de eixo a eixo no
sentido transversal da quadra e
C,445 m. no longitudinal da, mesma, fi-
cando a maior dimensão nesta mesma
direção.
3) - Entre os tacos e perfeitamente

nivelada com êles, coloca-se uma ca-
mada de argamassa de cimento e areia,
traço 1:4 sôbre a qual é aplicada um
colchão de chapas isolantes de fibra
de madeira, colocado com uma demão
de asfalto oxidado tipo O 94 ou com
o impermeabilizante EC-331-3 M que
deverá inclusive envolver os tubos de
espera.

4) - Nova demão de Impermeabill-
zanté deixará a superfície pronta para
receber os barrotes aparelhados, pre-
viamente escareados e perfurados, de
secção 7,5 x 4,5 m, deitados no sentido
transversal à quadra e a distância de
0,445 m de eixo a eixo, fíxados por pa-
rafusos passantes, que sea,tarracha-
rão nos tacos de peroba já menciona-
dos,

5) - Nos espaços entre os barrotes,
será cclocada uma camada de chapas
isolantes de fibra de madeira depois
do que poderá ser c-olocado o tablado
de peroba aparelhada, peças. E,O x 3,0
em" macho-fêmea, no sentido longitu-
dinal da quadra, pregada nos barrotes
e que receberá acabamento necessário
à pratica. do esporte.

6) - Nas cabeças e lados da, quadra
serão colocadas vigas de peroba apa-
relhada, dimensões 6,0 x 16,0 cm., "em
pé., chumbadas no lastro de concreto
de forma a tícarem niveladas em sua
race superior com o tablado, e imper-
meabilizadas com asfalto oxidado ou
com o EC - 831 - 3M, Fora do retângulo
limitado por estas vigas (afastadas de
dois a três metros da linha de [ôgo) o
piso poderá ser comum em tacos. as-
soalho ou cimentado. D
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ELEMENTOS COMPILADOS PELO ARQUITETO ICARO DE CASTRO MELLO
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Atletismo: elementos
SALTOS
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COMPOSIÇÃO DOS PISOS: PÊSO

TANQUE DE AREIA PARA SALTOS (DETALHE)
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A iluminação de campos de esporte tor-
nou-se necessária devido à intensidade da
vida moderna, que diminuiu as horas diá-
rias disponíveis às práticas esportivas. Em
países tropicais, a iluminação para tais
fins tende a tomar um maior impulso,
uma vez que as noites, em geral mais fPES-
cas, favorecem as condições para os exer-
cícios físicos e a competição.
No presente artigo, nos restringiremos à

iluminação de campos ao ar livre, uma vez
que a iluminação esportiva em recintos
fechados não é padronizada, havendo ne-
cessidade de ser calculada, levando-se em
consideração dimensões do local, altura de
montagem, côres de paredes e tetos, além
de outros fatôres que variam também de
projeto para projeto.

Projetor F-690

APARELHOS DE ILUMINAÇÃO
UTILIZADOS

São utilizados os chamados projetores, ou
seja, aparelhos de iluminação planejados
para concentrar e dirigir o facho lumin-oso
numa direção determínada, objetívando Um
longo alcance para a luz emitida. Tais
aparelhos requerem características técni-
cas de alta qualidade, a fim de garantirem
um bom rendimento luminoso.Projetor F-566

esportiva

Arquiteto Amauri Vallim Neves

Projetista de iluminação de inte-
riores e iluminação a projetores
da G. E. e responsável pela seção
de iluminação de ARQUIT'ETURA.

:ê: comum, tcdavía, embora imprópria-
mente, serem os projetores chamados de
"refletores ". Tal designação, no entanto,
deve ser aplicada apenas aos tipos de apa-
relhos de características técn'cas mais po-
bres (que é o caso dos tipos menos díspen-
díosos) e, 'Portanto, onde o contrôle do
facho e o rendimento luminoso são bas-
tante deficientes.
Os projetores são classificados em várias

categorias, determinadas pelos ângulos de
facho (vertical e horizontal), sendo que os
mais comumente fabricados são:

Projetores de facho estreito - ângulos en-
tre 18.° a 30.", aproximadamente;

Projetores de facho médio - ângulos en-
tre ,3,0.° a 4'5.°, aproximadamente;

Projetores de facho aberto - ângulos en-
tre 70.0 a 1'00.°, aprox'madamente .

A superfície refletora dos projetores é
confeccionada geralmente em alumínio,
com acabamento especial, para se obter
alta refletància e boa durabilidade.
Para Se determinar qual o tipo e quan-

tidade de projetores adequados a uma
aplicação específica, há a necessidade 'de
se processa- um número de gráficos e cál-
culos, tendo como conhecidas as caracte-
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Em qualquer das coíuções, os es:paçamentos
entra os postes são dados em fun<;ão do
comprimento L "."l campo evitando-se a co-
locação de postes nas linhas de fundo, a
fim de não provocar otuscamento nos jo-
gadores por ocasião da cobrança de "tiros
de canto".

rístícas 1:otométr~cas do aparelho (lumens
totais no facho, ângulo vertical, ângulo
horizontal, curvas de ísocandelas e outra).
O cálculo de número de projetores pode

ser feito pelo método dos lumens ou pelo
método .ponto por ponto.
Todavia, podemos adiantar que os pro-

jetores de facho aiberto são utilizad-Os
quando os aparelhos estão instalados pró-
ximos ao campo de esporte. Aumentando-
se a distância, recomenda-se o uso dos
projetores de facho médio ou até mesmo
de facho estreito.
Em muitos casos, para se conseguir

maior uniformidade na iluminação do cam-
po, recomenda-se misturar projetores de
fachos diferentes.
Os chamados "refletores" são geralmen-

te fabricados em chapa de ferro esmaltado
a fogo, apresentando características técni-
cas mais modestas e um f'acho luminoso
extremamente aberto. For isso mesmo, em
uma determínana quadra de esporte, para
um mesmo iluminamento, são necessarios
em maior número do que o de projetores,
visto terem os refletores uma utilização do
racno luminoso inferior à daqueles.

ESCOLHA DA FONTE DE ~UZ

Para a maioria d03 casos, a, lâmpada ín-
candescente é ainda a mais índcada, uma
vez que, sendo uma fonte luminosa pune-
tual, pode ser controlada mais fàcilmente
do que outros tipos de lâmpadas. Além
disso, permite com facilidade, dentro de
certos limites, a aplicação de sobretensão
para se conseguir um maior fluxo lumi-
noso e, :portanto, um ílumínamento mais
alto, Assim é que uma lâmpada íncandes-
cente, sõbre-voltada de 10%, emite um
fluxo luminoso cêrca de 35-% maior do que
o normalmente produzido, para um au-
mento da carga elétrica requerida em apro-
ximadamente 16%. Em tais círcunstãn-
c.as, a vida da lâmpada, todavia, sofre
uma apreciável redução. Por outro lado, a
utilização da sobretensão permite que se
reduza o número de projetores necessários
em uma instalação.
O balanceamento dêstes f'atôres todos

conduz finalmente a uma recomendação,
do iPonto de vista econôm'co, para a me-
lhor sceretensão a ser aplicada, em função
da utilização do equipamento em têrmos
anuais:

Sobretensão a
ser aplicada

Horas anuais de
jogos noturnos

10%

5%

0%

até :200 horas
de 200 a 5-00 horas
acima de 500 horas

Modernamente, tem-se pensado no em-
prêgo das lâmpadas a vapor de me:rcúr_io
em projetores. Todavia, a sua aplícaçào
a campos esportivos só pode ser feíta para
determinados locais e alguns tipos {le es-
porte, pelas restrições que apresenta.
Um projetor com lâmpadas a vapor de

mercúrio tem o seu racno muito aberto e
assim só {leve ser instalado, próximo do
local de jôgo, para garantia de uma .boa
utílízacão do fluxo luminoso. Além disso,
a distÓrsá.o acentuada das côres limita sua
aplicação onde aquelas são primordiais à
identificação dos objetos ou partcípantes .
Exemplo: córes das camisas dos jogadores.
Atualmente nos E.U.A. estão sendo in-

troduzidos, em larga es-cala, projetores es-
peciais equipados com lâmpadas íncandes-
contes com ciclo de iôdo, em tubos de quar-

•

tzo. Estas lâmpadas, com vida e eí ícíênc.a
luminosa superiores às da incandescente
comum, podem ser utilizadas na ma'oría
dos esportes com ótimo resultado. O facho
de um projetor com "lâmpada de, quartzo"
tem o seu ângulo horizontal algumas vê-
zes maior do que o ângulo vertical, que é
bem pequeno, de modo que permite a sua
aplicação a grandes distâncias, com uma
utilização do fluxo luminoso bem superior
a dos projetores conven-cionalmente usa-
d03.

NíVEIi3 DE ILUMINAÇÃO

De acôrdo com a tarefa visual a ser
executada, deve-se. adotar um nível de ilu-
minação adequado. O iluminamento re-
comendado para um jôgo de tênis, por
exemplo, que se processa com grande ra-
p'dez e uma. bola muito pequena, deve ser
bem maior do que o de um jôgo de fute-
bal.
Assim, damos abaixo uma tabela que

relaciona os valôres mínimos de ilumina-
msntos recomendados para os tipos mais
conhecidos de atividades esportivas. Tais
níveis são os recomendados pelas normas
americanas da IEJ3 (Illuminating Enge-
neering Soeiety) .

Esporte I categoria Iluminação (em lux)
-----------------------

Futebol

Basquete

Tênis

Vôlei

Profissional - acima de
30.000 espectadores

Clube - entre
10.000 e 30.000 espectadores

Recreio - abaixo de
10.,000 espectadores

Tome.o

Clube

Recreação

Torneio

Clube

Recreação

Clube

acima de 200

150

100

300

2DO
100

300

200

200

100



DIMENSõES (metros)

QUADRA I I IC L C/2 C/4

Mínima 24 13 12 6

Média 26 14 13 6,5

I I IMáxima 28 I 15 I 14 I 7

..I N.o DE PRO- N.o TOTAL PO'I'll:NCIAP!ROJETOR JETORES DE PROJE- TOTA[.
POR POSTE TORES (KW)

.F - 695 I 2 I 3 I 12

F -566 I 3 I 12 I 18 I
A lâmpada. ind.icada. para ambos os casos deve
ser a de 1500 W (120 ou 220 V). Sugerimos
que a m'lntagem dos projetores seja a uma
altura míníma de 9 metros acima do solo.
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N.? de Pro- N.o total PotênciaClasse Projetor jetores por de Proje- totald.e jôgo Catálogo postes tores KW

I F- 695 I 3 I 6 I 9
Clube

I I I IF -566 5 10 15
,

I F - 695 I 2 I 4 I 6 IRecreio

I I II F -~166 I ~ 6 9o

A tabela indica as quantídades de projetores recomendadas, de
acôrdo com a categoria de jôgo a ser realizado. Para uma ou outr ••
categoria, a lâmpada recomendada é a de 1500 W (1.20.ou 220 V).
Os projetores deverão ser instalados a uma altura mmrma de 9 ms

acima do Solo.



OB~IERVAÇÕES GERALS

Resumimos, nos Itensebaixo, certos cui-
dados que devem ser tomados para se con-
seguir uma boa instalação de iluminação
esportiva:
a) Os postes onde deverão ser instala-

dos os projetores não devem distar entre
si mais que 4 vêzes a altura de montagem
dos projetores, a fim de se consegutr boa
uniformidade.
b) Tendo sido feita a focalização dos

projetores, deve-se marcar com tinta inde-
lével, na parte do projetor graduada para
marcação dos ângulos horizontal e vertical
do facho, os valôres dêsses ângulos, para
se poder voltar à posição de apontamento,
no caso de ser o projetor deslocado por
qualquer motivo.
c) A manutenção dos projetores deve

ser feita rigorosamente, no ínícío de cada
temporada, limpando-se a superfície re-
fletora do projetor e trocando-se as lâm-
padas enegrecidas ou no fim da víua. Cos-
tuma-se recomendar uma repos'ção total
das lâmpadas (reposição em grupo) para
se economizar tempo e despesa com os
trabalhos de reposições parcíaís.

SOLUÇõES PADRõES Pil:~A CAMPOS
DE ESPORTE

Auresentamos neste artígo algumas solu-
ções padronizadas, para atender os esportes
mais comumente praticados entre nós. Os
casos que porventura não se enquadrarem
nestas soluções deverão ser adequadamen-
te calculados e a sua determinação será
motivo de artigo mais completo para o
ruturo. D
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a Arranjo. para dislputa de torneios e
competíções (8 postes)
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b. Arranjo. para disputa de jo.go.Srecreatívos
(4 postes)
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29.2 1mio,

b. Arranjo. para disputa de jo.go.Spuramente
recreatívos (4 postes)

A altura de montagem (1,osprojetores não. d'?verá ser ínteríor a 9,00 metros. Em toõms os casos
serão utilizadas lâmpadas de 1.500 W (120 ou :<20 V) com exceção. apenas de "quadras símpbes"

=categorta recreio", equipadas com pro·jeto.r F-695, em que as lâmpadas empregadas serão
de 1 000 'W, para as mesmas tensões. '



Piscina Olímpica - Estádio Aquático da Bahia

Piscinas e modernaa
arquitetura esportiva
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o desenvolvimento que se processa em
nosso país em todos os setores comercía's,
industriais e de relações humanas, e que
provoca um aumento sensível da renda
per capíta, tem conseqüências diretas no
volume de empreend'mentos novos com
aceitação pela nossa população,
A melhoria da renda, as maiores faeili-

dades de educação, transportes, comuní-
cações, etc., criam necessidades novas e
desejo de melhoría de seu bem estar, na
população:

Assim, é evidente a mutação da vida so-
cial da classe méd 'a e das classes popula-
res. O aparecímento de inúmeros clubes e
a tremenda transformação sofrida pelos
tradicionais clubes de futebol e 'de outros
esportes especíalízados, que intensifieam
suas atívidades sociais, são uma, prova
disso.

Nesse surto de criação de clubes e mo-
dernização dos já ex'stentes, a PISCINA
tem destaque preferencial, já que é fator
de saúde e diversão para a totalidade dos
associados independentemente das condi-
ções físicas e da, Idade, sendo mot'vo tam-
bém, de atração pelo aspecto arquítetôníco
e paísagístíco.

Eng.o Mário Víeira

Há dez anos atrás, o arquiteto que ne-
cessitasse de informações para projetar um
estádio aquático ou uma simples piscina,
teria que recorrer a fontes estrangeiras, ou
a dados deficientes de entídades esporti-
vas.

A tendência para a especíal'zação fêz
surgir firmas construtoras especializa das
neste tipo de obra, que são capazes hoje
de assessorar os arquitetos, fornecendo-
lhes os detalhes necessários - dimensões,
tipos de equipamentos e acessórios, requi-
sitos especiais para competição, normas
internacionais e suas mod-ncações, ete. -
para a execução da obra dentro de um ele-
vado nível técnico.

PROJETO DE UMA PISCINA PÚBLICA

As piscinas públicas são as de clubes,
associações, corporacões militares, hotéis,
escolas, hospitais e demais entidades es-
portivas municipais, estaduais e federais.

Os projetos relatvos a estas piscinas,
devem naturalmente obedecer às condições
dos Objetivos a serem atíngídos. Pode-se
classificar as piscinas segundo seu Objetivo
em:



Al - piscinas sociais;
B -- piscinas de competição.
C - piscinas especiais.

A - PISCINAS SACIAIS, são as desti-
nadas à utilização pelas assoc'ados sem
quaisquer provisões para competições, sal-
tos, etc.
Nestas piscinas, observam-se os seguin-

tes requisitos principais:
SEGURANÇA: - Pisos ant'derrapantes

no pátio; proíoíção de ingresso de garra-
fas e 00pOS de vidro no pátio; assistência
permanente de Um banh'sta encarregado
da ordem e casos de emergência.

DlMiENSoES DA,8' PI,SCiNAB

COMPRIMENTO E LARGURA: - De
acôrdo com a forma dada pelo arquiteto.
PROFUNDIDADE: - Var'ável, reco-

mendando-se as seguintes: Piscínas infan-
tis - O,30m a 0,60m.
Piscina de adultos - de 01,80m até 2,00

no caso de não possuir pranchas e 3,m
no caso de pranchas até 3m de altura.
Deve-se notar que as piscinas de adultos
devem ter 700% de sua área nas profundi-
dades de O,80m a 1,60m, pois nesta região
é que há o maior acúmulo de banhistas.
CAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO: - As

regras gerais de capacidade de utilização
de uma piscina são baseadas na larga ex-
periência de estatísticas feitas pelo JOINT
COMMITEE ON BATHING lPLACES da
"AMERICAiN PUBLIC HE'ALTH AlSSO-
CIATION" e da "CONFERENCIE OF STA-
TE SANITARY ENGINEERS", na deter-
minação da área mínima e volume mínimo
de água necessários para, um determinado
grupo de banhistas em uma piscina.

O volume de água de piscina ficou limi-
tado a um mínimo de 200 I'tros por pessoa,
desde Que a água seja filtrada e desinfe-
tada oontínuaments, o que ocorre na tota-
lidade das piscinas atuais.

Como somente parte dos banhistas está
dentro da água, pode-se tomar uma área
média de 1 metro quadrado de área de
piscina por banhista (índice cue íneluí os
banhistas que estão presentes fora da
água) .

AClESSóRIOS

ESCADAS: - Devem ser colocadas es-
cadasem todo o perímetro da piscina, nu-
ma d'stâncía aproximadamente de 15 em
15 metros. Essas escadas pedem ser de al-
venaria na parte rasa e de material antí-
corrosivo, no resto da piscina. Normalmen-
te usam-se escadas em met-u .com crema-
ção dupla, de degraus em bronze cromado,
Essas escadas têm 3 ou 4 degraus, depen-
dendo dos detalhes da borda.

TRAMPOLIM: - Nas piscinas sociais,
utilizam-se normalmente pranchas ao ní-
vel do pát'o ou montadas em sunortes
cromados. ou ainda peouenos trampolins
até o máximo de 3 metros.
As pranchas são construídas de madei-

ras especiais, em peças longitudinais, cola-
das r-em arlesivos à prova d~ água, e de
grande flexíb'Iidade e durabil'dade. O re-
vestímer.to das pranchas modernas é feito
com material ;nlástico antiderrapante de
grande durabilidade.

ILUMINAÇAO SUBAQUATICA

A Ilumínacão subaquátíca tem a dupla
finalidade de permitir a utilizacâo notur-
na da písc'ria, bem corno nror-or-íonar um
aspecto nictórlco de grande efeito em fes-
tas e reuniões.
Est.a iluminação deve ser realizada ape-

nas por especialistas, já aue obedece a
um sistema de alta seauranca e Que
exige a observância de uma série de deta-
lhes técnicos de grande importância.

Equipamento doe tratamento

Equipamento para limpeza de func!.Q

Entrada dágua

Ralo de drenagem

O sistema de iluminação -é,inte'ramente
conectado à terra por meio de hastes co-
locadas em postos pré-determínados, e as
quaís se acha soldado o cabo de terra. To-
dos os refletores, caixas, eletrodutos, cha-
ves, motores e carcaças, são interligados
a êste cabo.
03 aparelhos de iluminação mais utili-

zados são os chamados de "NICHO MO-
LHADO". São aparelhos inteiramente es-
tanques, êles são colocados em nichos, onde
a água penetra livremente e refrigera. a
carcaça do aparelho.

Os aparelhos utílzados são fabricados
para lâmpadas de 1.000 watts, 5(H~watts e
200 watts, e calculados para uma carga
aproximada de 15 watts por metro qua-
drado de superfície de água.

TRATAMENTO DE AGUA

Tôdas as piscinas são dotadas de apare-
lhagem especial para recírcalação, filtra-
ção e esterilização da água. Este equipa-
mento funciona em circuito fechado e sue-
ciona a água da piscina, pela parte mais
funda, através de ralos técnicamente dis-
tribuídos em seu fundo, recalcando-a de
volta à píscína através filtros de pressão.
Ao equipamento estão sendo conectados
diversos acessórios, como o aspirador para
limpeza do fundo e aclarador.

TEMPO DE RECIRCULAÇAO

O equipamento de filtração deve ser cal-
culado para uma recirculação total da água
da piscina segundo a tabela abaixo:

TIPO DE P[SCINA

1) - Pública em recinto fechado
2) - Pública ao ar livre
3) - Pública em clubes campestres de

pouca freqüência

.TEMPO DE 'RiECIRCULAÇAO (horas)
4-6

8
10

Esta tabela obedece as normas do NA-
TIONAL SWI!Ml\fiNG POOL INtSTITUTE,
da AMERICAN PUBLIC HEALTH ASlSO-
CIATION, bem como a legislação em vgor
no Rio e São Paulo, exceto a categoria 3,
que não existe nas legislações estaduais.

ESTERILIZAÇAO

A esterilização de água em circulação
pode ser feita par compostos de: Iôdo, Cio-
1'0, ou Raios ultra-víoletas. O s'stema
mais usado utiliza os compostos de Cloro
ou o Cloro Grosso . Os compostos de cloro
empregados são o hipoclorito de sódio e o 37
hipoelorito de cálcio. O cloro grosso é uti-
lizado nas grandes piscinas, onde compensa
colocar aparelhagem cara de dosagem.

CAlSA DE !MAQUINAS

O equipamento de tratamento de água
deve ficar colocado em uma casa de má-
quinas adequada, cujos requisitos príncí-
pa.s são: boa. iluminação (pode ser -artff i-
cíal) ; boa ventilação (os motores elétricos
em funcionamento produzem aquecmento
do ambiente e como a água, que circula
no ínterío- dos tubos e filtros está mais
fria, produz-se uma condensaçâo nas pa-
redes externas do equipamento que deve
ser evitada); o piso da casa de máquina,
deve estar, no mínimo a 2 metros abaixo
do nível da água na piscina (isto não é
tndspensável, mas altamente recomendá-
vel) .
Damos a seguir uma tabela de dmensões

de casa de máquinas em função do volu-
me de água:



VOLUME PÉ AREA DA OAS,A
TOTA.L DIREITO DE MAQUINAS
(m3) (m) (m2)
200 2,50 12
5,00 3,00 32
800' 3,00 40
120,0 3,00 50
1800 4,00 60
2500 4,00 70
3,000 4,50 85
5000 4,50 120

PATIOS E B~AS

::;8

As recomendações a seguir estão basea-
das na experiência de funcionamento de' 9
centenas de piscinas construídas pelo au-
tor, bem como nas normas do NATIONAL
SWIMMlING POOL INSTlTUTE.
As piscinas socíaís dispensam as bordas

com calhas laterais de esgotamento, cha-
madas "cuspídeíras" que obrigam o nível
da água a ficar cêrca de 30 centímetros
abaixo no nível do pátio. As bordas mo-
dernas, para êste tip-o de piscina, permt-
tem que o nível da água seja aproximada-
mente o mesmo do pátio, dando-lhe uma
aparêncía de lago, e permitindo a saída
fácil de dentro da água.
Os pátios devem ser projetados de for-

ma a permitir fácil circulação dos banhis-
tas, separando-os completamente dos as-
sistentes.
O pátio das piscinas já não incluí o anti-

estétic-o lava-pés que as circundavam. :il:ste
deve f~car locaüaado na saída dos vestíá-
rios, e o pátio é considerado zona Séptica.
O lava-pés na saída dos vestiários tem um
volume pequeno de água que pode ser es-
gotada diàriamente e fortemente clorada
para uma esterilização rápida dos pé·3 dos
banhistas. A profundidade de água do la-
va ..pés deve ser de 15 a 20 centímetros.

Piscina resídencíal _ Arquíteto Nícolaí Ficoff

PIISCINA/S DE COMPETIÇAO

As piscinas de competição obedecem às
normas das píscínas sociais em suas carac-
tensttcas gerais.
As regulamentações internacionais de

competição são as da F.I.N.A. (Federa-
tion Iriterriatíonal de Natation) e devem
ser observadas rigorosamente para que as
piscinas possam ser aprovadas e homolo-
gadas nas federações de natação.

DIMENSõES: - As piscinas de compe-
tição devem ter as dimensões oficiais e
que permitem a homologação acima referi-
da. As competições aquáticas são de duas
classes: natação e saltos.
Atualmente, as competições internacio-

nais são sempre realizadas em piscinas
olímpicas. As piscinas semíolímpícas, fi-
cam reservadas para as competições nacio-
nais e municipais.

DIMEN'ISÕíElS

COMlP. LARG. PROF.

Olímpicas ' 50m.
Semiolímpicas. . .. 25m.

20/30m.
12114m.

A tolerância na mediçã-o é de + 3 em,

SALTOS DE PRANCHA E 'PLATAlFORMA

A tendência atual é a da separação entre
a piscina de natação e a caixa de saltos
de prancha e platad'orma, a rím de permi-
tir o treinamento simultâneo. Não há, po-
rém, qualquer exigência a êsse respeito, po-
dendo a caixa ser íncorporada ao formato
da piscina de natação.
As plataformas e pranchas oficiais de

compet'ção são as seguintes:

PRANCHAS: - Em madeira, 4180m de
comprimento com Q,50m de largura, as-
sentadas sôbre apoios de fulcro regulável.
Altura da ponta da prancha à superfície

da água: 3,OOme 1.00m.
PLATAFORMAS: - Com 5,00,7)50 e 10,00

metros de altura, medidos entre a extre-
midade da plataforma e o nível da água:

DIMENSõEJS DA CAIXA DE SIAL,TOS
PROF. COMP. LARG.

Para trampolim .... 5m. 14m. 16m.
COMPlLETO (Iüm, 715m, 5m, 3m).
Para trampolim .... 4m.
IvmDIO (5m e ·3m) .

12m. 12m.

ACFS!SÓRIOS

mín.
1,80
0,90

As piscinas de competições podem ser
dotadas de uma série de acessórios, entre
os quaís citaremos:
a) - Visor suoaquátíco em vidro para

observação da técnica de natação.
b) - stands para [urzes.
c) - Raias de competíção .
d) - s'stema eletrônico de contrôle de

chegadas de provas.
e) - Iluminação subaquátlca. O mes-

mo sistema já explanado nas piscinas so-
ciais.

PISOIN AS ESPlEOIAJS

Nesta categoria incluem-se as piscinas
das saunas, as destinadas à recuperação
de paraplégícos, piscinas aquecídas, etc.
Oada uma obedece a características es-

peciais, que deverão ser estudadas separa-
damente de acôrdo com a função a que

se destinam. O



CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS
AL VlARES CABRAL

Vitória - Espírito Santo

Arquiteto: F. A. REIS e ANTONIO
ANTUNES' SOARES FILHO

Proprietário - Clube de Natação e Re-
gatas Alvares Cabral

Projeto

O Clube de Natação e Regatas Alvares
Cabral resolveu construir sua sede defini-
t:va na praia, em magnífico terreno, doado
pelo Estado, e s.tua do entre as avenidas
Litorânea e Beira-Mar, no nôvo bairro de
Bento Ferreira, com frente para o canal
de entrada do pôrto.

As dimensões do terreno, sua excepcio-
nal situação e o panorama que dêle se
descortína, favoreceram a tarefa dos ar-
quitetos, que dispuseram dos diversos ele-
mentos no terreno, agrupando-os segundo
as várias atividades esportivas a serem
programadas.

PAINEL

O edifício sede, encostado à pequena
elevação existente na divisa do terreno, e
abrigando o restaurante, o bar, salão de
festas e adm'nístração, domina tôdas as
atividades do clube, tendo por fundo um
deslumbrante panorama.

piscinas infantis, sáuna, departamento mé-
dico, play-ground, ginásio com acesso di-
reto à rua, quadras de vôlei, basquete, bo-
lha, futebol e atletísmo, além da residência
do regente e empregados solteiros. Foram
previstas, ainda, acomodações para atletas 39
visitantes, parqueamento
franqueada pelo clube

e uma escola,
às crianças doO programa prevê sede, vestiários cen-

trais, piscina social, piscina semí-olímpíca, bairro. o
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CLUBE CAMPESTRE TAQUARA

Alto da Tijuca - Rio de Janeiro

Arquiteto: HiAiROLDOBARROSO e RU-
BEM BRElITlMAN

Paísagísmo - ROBERTO BURLE MARX

Proprietário - Turoíl S. A.

Projeto - setembro de 1963

o terreno no qual o clube se localiza
está situado próximo ao alto da Tijuca,
em meio a exuberante vegetação. O clube
tem por característica principal a de pro-
porcional' atividades sociais-recreativas a
3.00.0 sócios da classe média. As constru-
ções abrangem uma área de 3.000 m2 e
foram solucionadas de maneira a permitir
maior descentral'zação das atividades,



·Perspectiva - Sed,e

•.

atendendo-se ,à acidentada topografia e ao
patrimônio existente na vizinhança. A

construção existente foi transformada em
agradável pouso cujo acesso será feito por
um runícuíar ou através de caminhos pela
reserva florestal.

o programa do clube, inclui sede - com
restaurante, salão de estar, teatro, cinema,
salões de festas e de jogos, buate, bar e
administração; ginásio - dotado de boli-
che, vestiários, cabelereiro, barbeiro e sau-
na; piscina - para adultos e crianças, ves-
tiários, play-ground, bar, pérgolas, quadras
de voleibol, tênis e futebol.

o projeto de arquitetura paísagíst.r a
procura atíngír a maior .ntegração possí-

vel com a p:ü"ag'êm existente e a criação
de locais de contemplação, para o que se
emprega mirantes e locais de estar. D

Perspectíva

Gináisio e vestiário - perspectiva

41

Planta vertical - piscina c pIay ground
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CLUBE CAMPESTRE DA GUANABARA
Leblon - Rio de Janeiro - Guanabara
Arquitetos: ImLIO MNMEDE e
MAiRCOS KONDER NETTO
Projeto - 1961 - Obra em construção

Olube projetado em terreno relativa-
mente pequeno e de difícil aproveitamento.
Quase todo de encosta, o terreno não ofe-
recia nenhuma área plana que possíbili-
tasse a localização das piscinas, o que le-
vou os arquitetos a situá-Ias na cobertura
do bloco administrativo, no mesmo nível
da rua, de onde se desfruta aomelhor vista
para o mar.
O setor social - salão de festas, restau-

rante, etc. - foi localizado em plano ime-
diatamente superior ao das piscinas e
ainda com boa visibilidade panorâmica.
A forma circular, adotada para os di-

versos elementos do conjunto, além de se
adaptar bem às final'dades do salão de
festas, possibilita composição mais livre,
aconselhável face a irregularidade dos li-
mites do terreno. As quadras de esporte
foram lança das na encosta, escalonando
o terreno.
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OASA DA LUA CAMPESlI'RE CLUBE
Resende - Estado' do Rio' de Janeiro
Arquitetos: MJ!GUEL RIBEIRO e RO-
DOLPHO C1lN1ELLI'
O)?ra em construção
A construção do Clube foi orientada pelo

fator econômico. A estrutura foi concebida
à base do ernprêgo de pilares metálicos
(trilhos) e vigamento de madeira. A co-
bertura é em telhas de fibra-cimento. Nos
elementos de vedação foram empregados
materiais e mão-de-obra locais. D

PAINEL

Corte transversal

Buate, bar e piscina - fachada oeste

Corte transversal

r'
~.

Fachada norte

. 'Sei',e Social
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COSTA BRAVA CLUBE

Rio de Janeiro - Joá - Guanabara
Arquiteto: RICARDO MENEl3CAL
Obra em Construção

A situação do Costa Brava é privilegiada.
Uma península do litoral sul da cidade

do Rio de Janeiro, v.sivel desde a praia
de Ipanema. O sítio exigiu formas sim-

44 ples, nas quaís prevalecem o sentido hori-
zontal, que atende à necessidade da cria-

ção de áreas planas no ambiente rochoso.
No terraço estão a piscina, o bar, o jar-

dim e o play-ground, Sob êste terraço es-
tão situadas as principais dependênc.as do

clube, ocupando uma área de 2.500 m2.

Já se acham construidos e funcionando
uma piscina de água salgada com fundo
natural de pedra" deck, bar e vestiário, tudo
quase ao nível do mal', e servindo como
sede provisória, embora faça parte do pro-
jeto definitivo.
A ponte para acesso de pedestres, vão

livre de M m, foi resolvida em concreto
protendido COmvigas de 1,50m de altura.
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GINÁE'IOS DE BOXE E T:ENlS PARA O
DEFE

Ibirapuera - São Paulo - Capital
Arquitetos: GESEL A. HLMMELSTEIN,
IVAN GILBERTO CABTAlLDI e IMAlRCO-
LINO VACCARI

~I

Dois ginásios, para boxe e tênis, com ca-
pacidade para 8.4·00 e 5.000 pessoas res-
pectivamente, projetados para o Conjun-
to Desportivo do DEFE no Ibirapuera.
Os arquitetos procuraram uma sohição
que permitisse um funcionamento perfei-
tamente isolado, para os dois ginásios.
Os acessos, tanto aos vestiários como

às canchas, são pertettamente definidos:
uma plataforma intermediária, comum
aos dois ginásios possibilita a entrada do
público. Uma rampa leva os participan-
tes ao embasarnento, onde estão situados
os vestiários e à administração, e daí
diretamente às quadras. Prof;ssionais de
imprensa, rádio e TV, dispõem de salas
próprias, em outro nível, o do mezzani-
no, onde estão as salas e respectivas ca-
bínea.
As vigas são de concreto protendido,

com lajes de concreto armado. D

a

45
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PARQUEAQUATICO DE CLUBE

Grajaú - Rio de Janeiro
Arquiteto - ULYlSSES' BURLAMAQUI

o conjunto compõe-se de piscina para
adultos, semí-olímpíca (25,00 x 14,00); pís-
cina para. cr.anças: trampolim optativo,
até 3,00m de .altura, vestiários para ho-
mens, senhoras, meninos e meninas. Uma
placa de concreto abriga o bar e local para
exibições, estando prevista uma cortina
d'água. Iluminação artificial projetada,
visando efeito decorativo. D
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MINA&-BRASíLIA T:í!:Nil:S CLUBE

Brasília - D.F.
Arquitetos: MMiM ROBEIRTO

í
I

o lote destinado ao Clube, obedecendo
ao planejamento urbaníst'co da cidade de
Brasílla é dívídido em duas partes, sepa-
radas pela avenida de contôrno do lago.
Uma delas, menor, junto ao lago e outra,
maior, junto à estrada.
Na ocasião em que o projeto foi entre-

gue aos arquitetos já estavam executados
os campos de esportes e as piscinas.
O Clube divide-se em 4 partes distintas:
1 - 2 -- Ginásio e piscina - nos quaís

o ingresso do público, nas compettções es-
portívas, foi previsto independente do mo-
vimento. de sócios.
3 - 4 - A ;parte social propriamente

dita e a parte de alojamento. ESta última,
roí criada para alojar não. só as delega-
ções esportivas visitantes, como. os sócios
não residentes em Brasília, quando em vi-
s'ta à cidade.
Uma passarela elevada sai do 2.° pavi-

mento da parte social, atravessa todo o.
terreno, e aproveitando a diferença de ní-
vel, passa em ponte sôbre a rua unindo
os 2 terrenos.
Cuidados especiais foram tomados para

que as duas atividades, social e esportiva,
possam coexistir sem que uma interfira
com a outra. O .

.I.
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CDUBE DOS CAlÇARAS - S'EmiES
ES!PORTIVAiS

Lagoa ROdl'igo de Fl'eitas - Rio de Ja-
ne.ro-on
Arquiteto: lVAN OEST DE CARVALHO
!Projeto 1963 - obra iniciada em 1964

O conjunto, destinado a complementaçâo
das instalações, sociais e esportivas do Clu-
be, compõe-se de duas sedes - uma náuti-
ca e outra terrestre, interligadas pelo setor
administrativo - ginásio, salão de festas,
salões de ginástica, instalações para teatro,
departamento íntanto-juvenü, vestiários e
sauna, departamento médico, sanitários,

•.
barbearia, cantinas, bar esportivo, depósi-
to, oficinas e garage para barcos.
O partido adotado - achatamento do

conjunto e criação. de grandes varandas
circundantes _ possíbilítou o aproveita-
mento total do panorama local, transpor-
tando para um piso superior áreas rouba-
das ao nível do solo; a enseada criada para
o parqueamento dos barcos atua como fa-
tor de íntegraçâo do nôvo conjunto arqui-
tetõnico à ilha.
No acabamento das superfícies foram

evitados os revestimentos decorativos, uti-
lizando-se os componentes estruturais e os
elementos de vedação em sua aparência
natural. D

so
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SEDE SOCIAL-ESPORTIVA DA
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO
DO BRASIL, PORTO ,ALEGRE; - RG.S.

Pôrto Alegre - Rio Grande do Sul
Arquitetos: JO~IÉ DE AiLBUQUERQUE
MILANEZ e JOSiIl: DO NASC[M1E)NTO
RIBEIRO

Anteprojeto distinguido com o 3.° prê-
mio no concurso público de anteprojetos
realizado em 1960 ...
O programa do conjunto constava de

sede socíal-esportíva, restaurante, quadras
para jogos, piscina com tanque para saltos,
ginásios, apartamentos para sócios em
trânsito e extensa área central para cir-

culação. D
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COSTA AZUL IATE CLUBE

Cabo Frio - Estado do Rio
Arquitetos: RICARDO e RENATO ME-
NElSiCAL
Projeto - 1964 - Obra em construção

Clube projetado em frente à cidade de
Cabo Frio, junto ao canal, ao lado da
ponte de acesso, contornado pela rua que
dá acesso ao principal bairro veranista
local.

O partido arquitetônico teria que aten-
der além do óbvio, à. uma varíedáde de
perspectivas agradáveis, e s'multâneamen-
te, em sua disposição, prover-se de uma
privacidade para a sua zona de esportes e
banho que fui. situado no ponto mais dis-
tante dos externos.

O problema básico da +mulantacão foi a
írreeularídade da forma da área (7.000 m2)
porquanto as edífír-acões deveriam assu-
mir uma posição disciplinada entre elas,
sobrando então terreno com as' formas
mais variadas. Daí as formas conseoüen-
tes da piscina, play-around, parqueamento,
conduzindo a um encontro com a quadra
de esportes. O âeck: avançando sôbre o ca-
nal e a "prainha" entrando no terreno,
"corrigem também à exconsidade da área.

A cobertura estabelece· o partido e está
presente nas 3 edificações. Será pênsíl,
em Caibas de aço, distantes entre si cada
metro. POr cima dêles, rrtso envernizado,
isolante. térmico, e feltro asfáltico, sucessi-
vamente. A estrutura da sede funciona

52 como um enorme pergolado, parte coberta
e outra não, apoiada em três fileiras de
pilares deixando entre êles 2 vãos livres
de 14 metros. No pavimento térreo, si-
tuam-se o salão, restaurante, bar, serviço,
administração, biblioteca e museu da caça
submarina, vestiários e sauna. No pavi-
mento superior, estão 20 apartamentos e
28 camarotes, que funcionarão como hotel
interno, suprindo a deficiência de Cabo
Frio nesse sentido, o que também ocorre
com ampla garage de barcos em edificação
outra, eeciemaoa pelos proprietários de
lanchas que não têm onde parqueá-las ,

O plano de obras já iniciado, com o cais
'Concluído e a área quase tôda já ganha
ao mar, é previsto para 20 meses, que é
também o tempo de arrecadação dos re-
cursos. O clube está projetado fisicamente
para 1.000 sócios e planejamento econô-
micamente com arrecadação de 600, ha-
vendo portanto uma sólida reserva even-
tual. D

Pavimento
térreo

Pavimento
liupertor



CAMPOS DE FUTEBOL
A iluminação de campos de futebol

para jogos noturnos tem por finalidade,
Iproporcionar uma boa e cômoda visi-
bilidade tanto para o jogador como
para o espectador.
O critério a ser determinado quanto

à qualidade e quantidade desta ilumina-
ção depende muito da classe de [ôgo,
quantidade de espectadores e distância
dês.es até o campo.

.J

CONSIDERAÇõES:

Um campo de í'utebol, pelas suas
proporções requer, forçosamente uma
instalação composta de projetores de
longo alcance e' de forte Intensidade. '
Além de fornecer uma distribuição

de luz uniforme nos planos horizontais
e verticais, a disposição e altura de
montagem dos projetores deve ser
feita de modo a evitar o oí'uscamen-
to tanto dos jogadores como dos es-
pectadores.
Para- evitar o contraste 'entre o cam-

po bem iluminado e o fundo 'escuro, é
recomendável iluminar os arredores
do campo e as arquibancadas, dentro
do possível.
Visto que existem várias categorias

de futebol: profissional, amador, e
recreativo, não se poderia justificar
para jogos recreativos, uma instalação
com o mesmo nívelde iluminação para
jogos profissionais, mesmo que Isso se-
ja desejável. no ponto de vista dos par-
ticipantes e dos espectadores.
Seguindo o critério adotado pelas as-

sociações mundiais de lumínotécníca e,
baseando-se em nossa empla experíên-
cia dos níveis admíssíveís no Brasil, os
níveis de iluminação recomendados
para jogos noturnos de futebol foram
assim estabelecidos:

CATEGORIA
Profissional ...
Amador (bom) .
Amador (médio) .
Recreativo ,.,., .

NíVEL
200 lux
150 lux
100 lux
75 lux

(horizontal)

••

Quando a utilização da instalação
não ultrapassa de 2(1,0horas anuais, re-
comenda-se a operação com 10% de so-
brevoItagem, de 200 a 500 horas. 5% de
sobrevoltagem, e quando ultrapassar
de 500 horas anuais operar com a vol-
tagem nominal. O funcionamento com
10% de sobrevoltagem aumenta 35% de
luz, 16% no consumo, porém reduz para
30% a vida normal da lâmpada. Com
5% de sobrevoltagem. aumenta 18% de
luz, 8% no consumo, e diminui a vida
da lâmpada para metade do normal.

"

Campos de esporte
.il umi naçã o e técnica

Eng. Hélio José Brescia
Dept.? de Lumínctéeníca dia Peterco

o projetor indicado é o Z-33j7, her-
mético, com corpo em alumínio repu-
xado e pescoço em alumínio fundido.
O refletor, tratado pelo processo, "One-
cal", assegurando o máximo em rendi-
mento. Lente em cristal temperado, e

manutenção pela parte posferlor , Dis-
positivo de rocalízação para o máximo
aproveitamento do facho. Fabricado
com componentes incorrosíveis e tropí-
ca.dzados, resiste às mais duras condi-
ções climátícas dos países equatoriais.

Quadras de Tênis
Para disputas de caráter oficial ne-

cessitamos de um nível de Lmmínamen-
to bastante elevado, a fim de possibílí-

tar melhores condições de visibilidade
para os participantes, juiz e assistência.

Para jogos recreativos, o nível de Ilu-
minação poderá ser mais baixo, porém
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OFICIAL:
20 projetores Z-33j7 (3 no poste X e 2 no poste Y), ou
28 projetores T-50j7 (4 no poste X e 3 no poste Y).

CLUBE:
12 projetores Z-33j7 (2 no poste X e 1 no poste Y), ou
16 projetores T-50j7 (3 no poste X e 1 no poste Y).

Postes:
8 postes K-80j90 com 9 metros fora do solo e lâmpadas

de 1500 watts. •

em quantidade suficiente, a fim de não
prejudicar a prática desse esporte.

RECREATIVO:
8 projetores Z-33j6 (2 por poste), ou
8 projetores T-50j7 (2 por poste) .

Postes:
4 postes K-80j90 com 9 metros fora do solo, eIãmpadas

de 1000 watts para o projetor Z-33j6, ou de '1500 para
o projetor T-50j7

53

NOTA - Lâmpada a ser unuzaaa: 1.500
watts, 110 ou 220 volts, tncanâescente.

I 1 Quantidade Qua~tidadeAtastamen- de Quant~dade Altura deI Categoria: to dos pos- projetores de postes montagem total de
tes .por poste projetores

'mais 'de 421 30 I 6 I 36 I 180

PROFISS:tONAL 22 a 30 I 28 I 6 , 27 a 36 I 168--
30 a 42 I 24 I 6 I 23 a 27 I 14.4

I I
--

15 a 22 I 16 I 8 18 a 23 128I

I· I - I ~5_~...!:~1 __ 96_I 9 a 15 12 8AMADOR '-4,5 a I I 1 12 a, 15 I 100 I- 9 10 10
RECREATIVO I 4,5 a 9 I 6 I 10 I 12 a 15 I 60



Quadras duplas
Para quadras duplas da classe Clube ou Recreativo:
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Cada proj etor deverá ser cuidadosa-
mente dirigido ao seu ponto apropria-
do no campo, para que sejam aprovei-
tados todos os benefícios do equipa-
mento e do projeto, para proporcionar
uma iluminação unítorme, cômoda e
efetiva.
Damos a seguir, uma tabela orienta-

dora para a escolha da iluminação de-
sejada. Em caso de campos com carac-
terísticas 'elWeciais, consultar o nosso
Dep. Técnico.

25 ,5m

54 15m

CLUBE:

24 projetores Z-33j7 (4 no poste X e 2
no poste Y), ou

32 projetores T-50j7 (5 no poste X e
3 no poste Y).

RECREATIVO:

12 projetores Z-33/7 (2 no poste X ,e
1 no poste Y), ou

16 projetores T-50/7 (3 no poste X e
1 no poste Y).

Postes:
8 postes K-80/90 com 9 metros fora do

solo, lâmpadas de 1500, watts.

Grafico para
determinaçao
da altura de

montagem
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Distância do poste
à linha lateral do
campo (metros)

Projetor T-50j7 para lâmpadas incandescentes
de 1500 watts.
Refletor esmaltat1.0 a fogo, pescoço em atumí-
ruo fundido, e suporte U permitindo movímen-
tos verticais e hortzon taji; "

Projetor Z-33/7 para lâmpadas incandescente,s
de 1500 watts. Pescoço. de alumínio. fundido.,
corpo. em alumí1tio repuxat1.9. Refleto.r tratado.
pelo. processo "ó-necal", assegurando. atto ren-
dimeruto.. Manutenção. traseira. Díspostt.ívo de
focaltzação . Lente em cristal temperado., MO-
vimentas vertícaís o.u nortzontaís. .

VôLEI

Caso a quadra seja exclusivamente
para jogos de velei (sendo esta de di~
mensões menores do que a de basque-
te) podemos empregar menor quantida-
de de proj etores e postes:

CLUBE:
6 projetores Z-33/7 (3 por poste) ou,

10 projetores T-50/7 (5 por poste)

RECREATIVO:
QUADRAS DE BASQUETE / FU- 4 projetores Z-33/7 (2 por poste) ou,

TEBO~ DE SALAO / VôLEI

. Em nossos meios de esportes é comum
a utilização de uma única quadra para
9, prática das 3 modalidades acima ci-
tadas. Assim sendo, julgamos de tôda
conveniência oemprêgo de iluminação
que assegure condições indispensáveis
para a prática de qualquer dêsses
jogos:

RECREATIVO:
8 projetores Z-33/7 (2 por poste) ou,
12 projetores T-SO/7 (3 por poste)

6 projetores T-50/7 (3 por poste)

Postes:
2 postes K-80j90 com 9 metros í'ora

do solo, e lâmpadas de 1500 watts.

9m

'--__ --1_~
3m

Postes:

4 postes K-80/90 com 9 metros fora do
solo e lâmpadas de 1500 watts.

I 11•20lIl



Destaque
• o HOMEM E A PAISAGEM

PAULTS'TANA

Iniciando a série de semínáríos que pre-
tende realizar sôbre planejamento - tema
de grande ímportância e atualidade - o
Departamento de iSão Paulo do Instituto
de Arquitetos do Brasil promoverá no pe-
ríodo de 16 a 2'1 de novembro um seminá-
rio sôore '0 Homem e a Paisagem Pau-
lístana" .
Na justificativa da convocatória do se-

mnárío o IAB-SP, através de seu Depar-
tamento Cultural e da Comissão Organi-
zadora declara que "ao se pôr em prática
diveI'sa~ teses aceitas do urbanismo con-,
temporàneo, por exemplo, em Brasília, ve-
rifica-se certa omissão ou ínoperâncía
dessas teses em relação a problemas de
ordem humana. Conseqüentemente, surge
como discussão legítima e oportuna o pro-
blema do homem na paisagem humana,
Diversas perguntas e hipóteses infor-

mam essa possível discussão: -o que sígni-
r.ca e quaís são os componentes dessa pai-
sagem urbana, quais as disciplinas e os
princípios que a norteíam, quem é e como
se comporta êsse homem que dá conteúdo
e utiliza as cidades, qual a relação entre
paísagísmo, iplanejamento e arquitetura
urbana e os profissionais que militam nesses
campos, qual deve ser o preparo escolar
dêsses profissionais, etc.
A discussão dêsses problemas poderá dar

ao planejamento físico brasileiro, ainda ini-
bido e nos seus primórdios - uma salutar
impregnação de humanidade, diminuindo
a ainda existente alienação e inoperância
dos planejamentos em relação à vida co-
tídtana dos habitantes da cidade. Os te-
mas acima apontados, transcendem, con-
tudo, os aspectos nacionais, podendo sua
díscussão trazer contribuições originais a
um debate que já é universal: como dar as
cidades condições de vida mais humana
qual o papel dOS planejadores, arquitet~
a paisagistas e qual o resultado obtido no
planejamento contemporâneo.

A própria amplidão do tema sugere, po-
rém, a vantagem de reduztr, inicialmente,
o âmbito da investigação e do debate, a
uma só cidade: a de ISão Paulo. Esta limi-
tação facilitará ainda a ligação dos pro-
blemas técnicos à realidade da vida e do
planejamento paulístanos.

Temário

"O Homem e a Paisagem Paulistana"

1 - A paisagem natural

- o que é paisagem natural; seu equilí-
brio natural e os deseouüíbriosdecor-"
rentes da ação humana; como o ho-
mem contemporâneo encara (e utili-
za) a paisagem natural e suas modi-
ficações.

-- a região dé São Paulo; -o planalto
paulístan.i, seu clima e cobertura ve-
getal; o sítio urbano de iS:ão \Paulo;
decorrências climáticas e topográficas
na implantação da cidade, no desen-
volvimento morfológico urbano e nas
soluções arquítetônícas.

- a atual paisagem natural da regiao
paulistana (reprêsa, rios, áreas ver-
des, topografia, clima, etc.); tendên-
cias e possibilidades.

2 - O desenvolvimento histórico da paisa-
gem paulistana

- o que é a paisagem cultural; suas re-
lações e fundamentações históricas.

- desenvolvimento histórico dos ele-
mentos da compos'ção urbana: a ar-
quitetura, a rua, os lotes, a vizinhan-
ça, o verde; os elementos culturais
alíenígenas e indígenas; tecnología e
arte.

- a história de seu planejamento urba-
no; a legislação e a estrutura admi-
nistrativa em relação a paisagem ur-
bana.

3 - A atual paisagem urbana

- morfologia geral; áreas edificadas e
não edificadas; atuais tendências da
estrutura urbana; o equipamento ur-
bano, definição e análise.

- o homem e a paisagem; o tempo li-
vre: responsabilidades públicas e pri-
vadas; gabaritos dímensionaís, eco-
tembro a novembro - 19165- PAR-
QUE IBIRAPUERA - SÃO PAULO
- BRASIL - (O algarismo VIU po-
de ser também escrito em arábico)
- Ao pé do projeto escolhido, acres-
centar-se-á posteriormente: SOB O
PATROCíNIO DA PREFEITURA
MUNICIiPAL DE SÃO PA!ULO (Lei
4.818, de 21-11-1955).

4 - Ao autor do melhor projeto será atri-
buído um prêmio de Cr$ 500.000,00.

5 - Os trabalhos serão julgados por co-
missão composta de cinco membros,
pessoas de reconhecida capacidade
artística e técnica, convidadas pela
Diretoria Elxiecutiva da Fundação.
Além de indicar o premiado, incum-
bír-se-á a Comissão Julgadora de se-
lecionar projetos dignos de figurar em
exposição que a Fundação organiza-
rá, logo após o término do concurso.

6 - As decisões da Comissão Julgadora
são írrevogáveís, sendo-lhe faculta-
do não outorgar o IPrêmio, se não hou-
ver projeto dêle merecedor.

7 - A Fundação reserva-se o direito de
reproduzir o cartaz premiado para
os fins que julgar convenientes.

8 - Serão desclassificados os :projetos que
não atenderem às normas dêste Re-
gulamento ou que chegarem fora do
prazo estabelecido.

9 - A Fundação não se responsabrlíza por
eventuais danos e extravios, nem se
compromete -a devolver os trabalhos
que, entretanto, podem ser retirados
pelos artistas, de 15a 19 de março.

10- Os projetos de artistas residentes na
Capital de São Paulo devem ser en-
tregues de 13 às 17 horas à Secre-
taria da Fundação. no Parque Ibira-
puera, Os projetos do interior e dos
outros Estados deverão ser enviados
pelo correio, 'em registrado, com os
seguintes dizeres:

FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAU-
LO - CONCURSO PARA CARTAZ
DA VIU BIENAL - CAI~ POO'-
TAL 7832, - PARlQUE IBIRAPUERA
- SÃO PAULO - BRAS[L. D

ª O~~OW(J) ffi3~ u
d ~~~

~(9 Wr-OW ~~a ~ ~§~
Q) Q) ~ ~
(j) -z z a:: õ~~ 1} .§ lIj<tg
~ ~O W O ~5º ~~Io. - ~ -
~ W~ ~ ffi uwffi

ª
"2:!Ula::Z a: I-
º~~

<t~f--G.a:: ::> Z ~iiJ ' o~~W O ~ôg ,~I- W o.Jg

Z ffi~5 O~~~- ~ -.[~~

*

lLJr-------,.--J
"~------------------------~~~

(..------J~



Notícias
• ELEITO O CORPO DE JURADOS DO

IAB-GB
Em eleição real.zada durante o trans-

correr do mês de outubro passado foi es-
colhido o Corpo de J'-lrados do Departa-
mento da Guanabara do IAB com mandato
até dezembro de 196&. Foram os seguintes
os arquitetos escolhidos, em ordem de
maior número de votos obtidos: Mauricio
Nogueira Batista, :Marcos Konder Netto,
Maurício Roberto, Aldary TOledo, Ernani
Vasconcelos, Donato Mello Júnior, Jorge
Machado Moreíra, Alfredo Brito, Flávio
Marinho Rêgo, Luís Paulo Conde e Sérgio
Bernardes. A Comissão JUlgadora da Pre-
m'ação Anual de 1964 será integrada por
3 arquitetos membros do Corpo de Jurados
agora eleito.

• CONCURSO INTERNlACIONAJL PARA
PRAÇA DO CENTRO CíVICO DE SAO
FRANCISCO - U{SA

A Comissão de Arte da cidade de São
Francisco, abriu concurso públíco interna-
cional para completar o plano da !Praça do
Centro Cívico, embelezando-a e fazendo de
sua parte central um conjunto artístico.
A parte central da Praça é ocupada

atualmente por uma fonte e um espelho
de água que, em benefício de um maior va-
lor estético, poderão ser ampliados, modi-
ficados e mesmo substituídos. A Comissão
de Arte dá aos concorrentes tôdaa liber-
dade possível: a solução poderá se apre-
sentar sob qualquer forma de arte - es-
cultura, arquitetura paissagística ou uma
combínação delas.
O projeto deverá melhorar a utilização

e o aspecto da praça, tendo em conta as

atividades de que ela é palco de dia e de
noite, o clima e as variações das estações
do ano.

Condições de participação

O concurso está aberto a escultores, ar-
quitetos e paisagistas de tôdas as naciona-
lidades. O pedido de inscrição deverá ser
encaminhado ao arquiteto consultor do
concurso - HENRY SCHUBART JR. - 52,
VALLEJO STREET, SAN. FRANCISCO,
CALIFORNIA, USA - antes do dia 31 de
dezembro de 1964. Acompanhando o pedi-
do de inscrição deverá ser remetído cheque
ou ordem postal no valor de 5 (cinco) d6-
lares, em nome de "City and County ot
San Francisco".

Prêmios

Serão conferidos três prêmios no valor
de US$ 3.750, uss 3.2&01e US$ 3.000, res-
pectivamente. O projeto vencedor será
submetido pelo Júri à aprovação da Co-
mísão de Arte.
Aprovado o projeto pelas comissões de

Arte e de Parques e Recreação, o vencedor
receberá a soma adicional de US$ 10.000,
assim dístrrbuídos: US$ 5.0'00, na assina-
tura do contrato; uas 5.000, após a apre-
sentação do projeto detalhado e de uma
maquete , Uma vez aprovados êstes estu-
dos mais detalhados, o vencedor deverá
executar sua obra. e para tanto ser-Ihe-á
paga a ímportâncía adicional de US$40.000.

Apresentação dos trabalhos

'A apresentação dos trabalhos deve ser
simples e díagramátíca, de maneira a
salientar as formas e conceitos que cada
concorrente considere mais apropriados à
consecução dos Objetivos fixados no con-
.curso. Os concorrentes deverão apresentar
junto cam os trabalhos um breve curri-
eulum uitae, com os dados relativos a sua

formação, experíêncía e realizações. Após
a seleção dos. trabalhos, o arquiteto con-
sulto- examinará o curriculuni do vencedor
e sôbre êle opinará, fazendo à Oomissão
de Arte as recomendações cabíveis. Esta,
caso considere o vencedor sem a suficiente
experiência, poderá socílítar-lhe a associa-
ção a outro artista ou profissional.

programa e Júri

O arquiteto consultor enviará aos que
lhe solicitarem inscrição um programa de-
talhado do concurso. O Júri será composto
por cinco personalidades de destaque no
mundo das artes: Thomas D. Ohurch, ar-
quiteto paísagtsta}; Jacques Lipchitz e
Constantino Nívola, escultores que funcio-
narão, alternadàmente; como jurados;
Luis Barragán, arquiteto (México); Lorenz
Eitner, h'storíador: Moses Lasky, do lMUseu
de Arte de São Franciséo, qlle representará
a cidade de São Francisco.
O concurso foi aprovado pelas seguintes

associações de proüssícnaís: União Inter-
nacional de Arquitetos; Associação Inter-
nacional de Artes Plásticas; Instituto
Americano de Arquitetos; sociedade Ame-
ricana de Arquitetos Paisagistas.

Calendário do concurso < •

31 de dezembro de 1964 - Término das ins-
críções.

1 de fevereiro de 1965 - Término do prazo
para iformulação de perguntas.

15 de abril de 1965 - Término do prazo
para envio dos trabalhos, que será
comprovado pelos Correios ou pela
emprêsa transportadora.

14 de maio de 1965,- Término do prazo
para Chegada dos trabalhos à São
Francisco.

17 de maio de IS65, - Reunião do JUri
26 de maio de 1965 - Not'ficação aos ven-

cedores. O

ondulados ELVIGm-
'CR'IA:M NÔVO CONCEITO NA MO(}ERNA TECNICA DE COBERTURA I
.Muitos problemas de cobertura
e estruturas encontram a solu-
ção certa com o emprêgo deste
nôvo material!

• Leves, 2,2 k por m2 •

• Sólidos, suportam um pêso de 500 k uniformemente distribuidos por m2•

• Fornecidos em qualquer comprimento.
• Fabricados em 5 côres translúcidas e 5 opacas.
• Não inflamáveis (classificados como material de' segurança).
• Inalteráveis á ação de ágentes químicos ou' atmosféricos.

UM PRODUTO • .Altamente resistentes a impactos.
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Legislação
RESPONSABILIDADE, T.ÉCNIq!,\.··PELA
EXECUÇÃO DE CADA OBRA (CFEA)

Resolução n.v 141, do Conselho Fe~-
deral' de Engenharia e Arquitetura -
O OonselhoiF'ederal de Engenharia e
Arquitetura no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pelos Decretos
nos. 23..569 e 3.995, respectivamente de
11 de dezembro de 1933 e 31 de de-
zembro de 1941; pelo Decre.o-Ieí n.?
8620, de 19 de janeiro de 1946; pela
Lei. n.v 3.097, de 31 de janeiro de 1957;
pelo Art. 56 e parágrafos da Lei n.>
4242, de 17 de julho de 1963; e conside-
rando pcr continuidade [urlsprudencíal
firmada, que a prévia anotação de res-
ponsabilidade técnica pela execução de
cada obra é norma exegétíca do art.
8.° do Decreto 23.669; Considerando
que a execução de cada obra deve ser
previamente aferida sua legalidade pa-
ra melhor cumprimento do disposto
nos arts. 5.° do Uecreto 23.569, de 29
e 31 do Decreto-lei 8620; Considerando
que o art 26, letra "c", do Decreto
23.569, confere na Regulamentação
Profissional primazia a função corre-
tiva; Considerando que a ação disci-
plinar da Regulamentação Profissio-
nal não é limitada aos profissionais
habilitados e registrados, mas' abrange
também, por fôrça do parágrafo 3.° do
art. 41, do Decreto n.? 32.569 a pes-
soas físicas não habilitadas que incor-
ram. no exercício ilegal da profissão;
Considerando que peculiaridades íu-
risdicionais recomendam instituir a
aplicação de tal norma a critério' dos
CONSELHOS REGIONAIS.
Art. 1.0 - Nenhuma obra poderá ser

executada sem prévia anotação, no
Conselho R!egiona:~ de' Engenharia e
Arquitetura, do nome da pessoa física
responsável técnica por sua execução.
§ 1.0 - Nem a colocação das placas

na construção, nem o registro do pro-
fissional responsável pela firma exe-
cutora substituem a prévia anotação
da responsabilidade técnica pela exe-
cução da obra.

§ 2.° - Quando houver mais de um
responsável técnico pela execução da
obra é obrigatória a prévia anotação
do nome de cada Um dêles.

§ 3..° - As atribuições profissionais
são o limite máximo da resp0!1sabili-
dade técnica.
Art, 2.°, a pessoa física que con-

tratar a responsabilidade técnica da
obra fornecerá ao proprietário da
construção uma declaração de que
se responsabiliza tecnicamente pela
obra, com i'lrma reconhecida, contendo
sempre que possívelc a) nome e ende-
rêço do propríetárío da construção qUE;)

vai ser executada; b) nome e enderêço
da pessoa tísica responsável técnica
pela execução da obra; c) nome' e en-
derêço dó autor do proje+o ; d) nome
e enderêço do calculista da escritura
,e das fundações; e) local. ctestinação,-
características dimensionais, natureza
e outros esclarecimentos que possam
identificar a obra.
Art. 3.° - O proprietário da constru-

ção que vai ser executada deverá re-
querer ao Presidente do Conselho Re-
gional de Engenharia e Arquitetura a
prévia anotação do nome do responsá-
vel. técnico pela execução da obra, [ul-
gando a declaração fornecida pelo pro-
fissional. citada no ar.Igo anterior.

§ 1.°,_ Caso o proprietário tenha
atribuição profissional suficiente para
executar a obra a declaração citada
no art. 2.° retro, será feita ror êle
diretamente,ao Reglonaz em forma
de comunicação. O requerimento men-
cionado neste artigo será acompanhado
de tal comunicação.

§ 2.° - QuandiJ o proprietário da
obra fôr o Poder Público o requeri-
mento citado neste artigo 3.°, acom-
panhado da declaração referida no
art. 2.° será feito pela pessoa física
responsável técnica pela obra, den-
tro de 30 (trinta) dias no máximo"
após a expedição da primeira ordem
de serviço, ou da data de registro do
contrato, Neste caso, o Conselho Re-
gional cobrará apenas a taxa de ex-
pediente, í'ícando o requerente isen-
to do pagamento das demais taxas.

§ 3.° - Quando, durante a execução
de uma obra, houver necessidade de
mudar seu. responsável técnlco, será
obrigatório então, a anotação do nôvo
responsá vel.
Art. 4.° - Os autos que capitularem

no art. 8.° do Decreto n.? 23.569 por
infração desta. Resolução, deverão ser
lavrados contra os proprietários das
obras, uma vez que a ê.es cabe re-
querer ao Regional a prévia anotação
da responsabilidade técnica das obras.
Art. 5.° - A vigência desta Resolu-

ção na jurisdição de cada Oonselho
I:.egiona1. será determinada por "De-
cisão" do respectivo Conselho, apro-
vadapa,:,a cada caso, neste Copselho
Federal.
Art.. 6.° - Revogam -se as disposi-

ções em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de junho de 1964.

(as.) José Hermógenes Tolentino de
Carvalho - Presidente.

(DOU - (Seção I - Parte lI) de
22, 7. 1964 - pág. 1803). O

•• t•."--u.-...~ LUMINARIAS "DECORLITE"
EM PLAsTICO ACRíLICO
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A
, .técnica e o esporte

o esporte está intimamente ligado à
saúde física e mental do ser humano. Desde
tempos imemoriais êle é objeto da atenção
dos homens que nêle buscam não só o apri-
moramento físico como o relaxamento men-
tal. Na Grécia antiga era cultivado criterio-
somente, sendo a êle dedicado o mesmo cui-
dado e respeito que às outras disciplinas.

Contudo) para que o rendimento seja
perfeito) qualquer tipo de esporte deve ser
praticado adequadamente. São importantes
tanto as condições físicas e o preparo do es-
portista) como a adequacidade do campo de
esporte - e cada tipo requer uma técnica e
conhecimentos especializa dos que só emprê-
sas idôneas e experientes podem oferecer.

Assim) o primeiro cuidado ao se preten-
der construir um campo de esporte consiste
na escolha da firma construtora) que deverá
reunir conhecimento técnico) experiência)
idoneidade) capacidade de maquinários e
capacidade financeira.

Aparentemente) é fácil fazer uma qua-
dra de tênis) basquete) vôlei ou futebol de
salão - e muitos clubes e entidades assim
o encaram.

Porém) quando chega o momento de
uma competição oficial as entidades que a
dirigem sempre estão a impugnar esta ou
aquela praça de esportes) em virtude da
mesma não ter sido construido conforme os
detalhes técnicos exigidos. E isso foi o que
aconteceu recentemente em uma cidade pau-
lista em que se realizaram os jogos oberios
do interior: as quadras de tênis (não cons-
truidas por firmas especializadas) não pu-
. deram ser utilizadas. E o resultado foi que
ae partidas se realizaram em um clube da
capital.

Uma visita feita hoje a quolquer dos
grandes clubes de S. Paulo) permite verifi-
car o cuidado que essas entidades tiveram
para construir seus campos de esporte. Qua-
se sempre são instalações a cargo de profis-
sionais especialieaâos, daí o esmêro e a per-
feição da técnica utilizada.

Uma firma que) em S. Paulo) S0 destaca
no ramo é a Comercial Barreto Ltâa., em-
prêsa que há quase 50 anos se dedica à Cons-
trução de quadras de tênis) boliche) basque-
te) pistas de atletismo e campos de esporte
em geral. Em apenas um clube paulista a
Comercial Barreto está construindo no mo-
mento 5 quadras de tênis e um. paredão de
concreto para treinos âêsse esporte.

Uma emprêsa como essa) antes de ini-
ciar a construção) toma cuidados especiais)
tais como escolha do local) linhas Norte-Sul)
preparação do subsolo, filtragem de águas)
escolha e mistura de saibros apropriados)
compactação de solo) demarcação de linhas)
pó especial) alambrados e outros) que afinal
garantem a qualidade e a segurança do cam-
po de esporte.

Em seus escritórios) a firma dedica
cuidados especiais e estudo particular a
cada caso) cujo projeto é detidamente ana-
lisado antes de entrar em execução.

São êsses [atõres que fazem a tradição
de uma firma. São êles que asseguram· à
Comercial Barreto a posição que ocupa como
construtora especializada em construções
esportivas. Pode-se afirmar que não existe
nenhum clube de categoria em S. Paulo cujas
instalações esportivas não tenham sido (ou
estejam sendo) construídas pela Comercial
Barreto.
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Fones - 32-3061 e 32-0279 - S. PAULO



Tela nas construções esportivas

A moderna arquitetura brasileira; que se tornou conhecida
em todo o mundo, encontra sua correspondência na produção,
em nosso país, de modernos materiais de construção, cuja qua-
lidade nada tieixa a desejar com relação aos produzidos em
outros países industrialmente mais desenvolvidos.

Entre ésses materiais~ figura a Tela de Aço Soldada Telcón,
produzida pela Telcon S. A. Indústria e Comércio, de S. Paulo.

O produto, fabricado a partir de aços da categoria "6.000",
apresenta-se sob a forma de malhas compostas por fios lotuji-
tuâinais e transversais soldados em todos os pontos de cruza-
mento. O processo de solda é dos mais aperteiçoaâo«, sendo
controlado em tõâas as suas [ases por meio de equipamento
eletrônico.

Naturalmente, os aços "6.000", antes de serem soldados,
passam por um severo processo de produção e controte de qua-
lidade. A própria natureza d'êsses aços (que poâem. ser utiliza-
dos tanto em sua forma original - rolos ou barras - como
na forma de telas), exige o máximo de atenção e critério no
que ãiz respeito a especificações e qualidade.

A Telcon utiliza, na produção de suas telas de aço solda-
das, os aços "Cleuie 6.000", fabricados por sua associada Indús-
tria de Arames Cleide S. A. Esta última, conta com uma expe-
riêticià 'de mais de 30 anos no que se refere à treiüação de
arames e fios, de maneira que a Telcon encontra-Se em con-
dições de aproueitor ao máximo a experiência dos engenheiros
e técnicos da Cleiiie. Esta é uma das muitas razões âetermi-
nantesd'a alta qualidade da tela de aço soldada Telcon.

CONSTRUÇ6EIS ESPORTIVAS

No terreno das construções esportivas, as telas Telcon apre-
sentam as meSmas e inúmeras vantagens que as tornam tão
inãicadas parra outros setores da construção. Economia e ver-
satilidJade de aplicação são duas dessas vantagens.

Elas são aplicadas, por exemplo, na construção de piscinas,
pisos de quadras simples, pisos de quadras de ginásios e di-
versos outros tipos de piso. São utilizadas ainda na construção
de alambraãos, cercas, painéis e lajes de concreto armado, além.
de na construção de outras instalações compreendidas em qual-
quer parque esportivo, como edifícios, etc.

Como ocorre em outros ramos da construção, onde a tela
Telcon é largamente empregada, êsse material possibilita a rea-
lização de concepções as mais arrojadas - o que não se dá
com os materiais convencionais de armadura. Nesta parte, as
telas favorecem, de forma excepcunuü, o aproveitamento em
tôda a sua plenitude, do poder criativo do arquiteto

Um ponto importante a considerar é a facilidade de cál-
culo proporcionada pe~([, telaso~dada. O csüculista. traoaüui

COm um material de tensões' elevadas e, portanto, com redução
substancial do pêso da armadura a caicuior. Normalmente, essa
redução é áe 60%. E, para facilitar ainda mais o trtioalh» do
calculista, a Telcoii fornece, gratuitamente, ábacos e tabelas
para dimensionamento de lajes com telas de sua fabricação.

A FASE PRÁTICA

Emtretanto, é na fase prática de sua utilização que a tela
soldada Telcon demonstra, de maneira completa, as inúmeras
vantagens que proporciona. .

Enquanto que o mater;at comum de armadura precisa ser
cortado e trabalhosamente disposto na forma da armação ; en-
quanto que êle precisa, depois, ser amarrado em todos os pon-
tos de cruzomento, segundo exigência das normas, a tela de
aço solâaâa chega à obra. pràticamente em conâsçõe« de rece-

Arq. J. Walter Victoretti

ber o concreto, Basta, quando muito, recortá-Ia em alguns
pontos, adaptando-a às particularidades da obr«. NeSSa fase, a
economia de mão-de-obra, obtida varia de 85 a 90%, tomando-se
por base o custo da mão-de-obra que seria necessár:a com o
emprêgo (te material convencional de armadura.

Uma vez que o emirrêço de um aço com características me-
cánicas mais elevadas (o dôbro ou mais que as do ferro comum)
resulta em redução do pêso da armadura, é emâente que serão
sensiuetmente melhoradas as conâiçõee de transporte (da fábrica
à obra e dentro desta), e de manuseio. Quanà:o há fretes a
pagar, até nesse ponto se consegue economia COm o emprêgo
da tela soldada, porque a redução do peso da asmaãura é de
60% na maioria âcs casos.

Inúmeras outras vantagens podem ser citadas. Todavia, uma
idéia melhor acêrca do que representa, na moderna construção,
em economia e em vantagens, a aplicação da tela de aço sol-
dada Teicon, pode ser demonstrada pelo quadro sinótico apre-
sentado nesta pãgina.

PR0DUTO - Tela de Aço Soldada Telcon. para Concreto .
. APLICAÇ6ES - Pisos, lajes, piscinas, muros de arrimo, canais,

cêrcas, cascas, caixas de água, pistas de aeroportos, esirtuias,
recapeamentos asuüticos, tuoo« de concreto, berços para
assentamento de tubos de concreto, silos, túneis, guias, es-
tribos txu a vigas de grande altura, etc.

CARACTERtSTICAS - Limite de escoamento: 6.000 kg/cm2
Taxa de trabalho: até 3.500 kg/crn2
Alongamento: 7 a 10% em 11,3 VS

MATÉRIA-PRIMA - Aços "Cleiâe 6.000", obtidos por tretilactio
contínua e proâtiziâos pela Indústria de Arames Cleiâe S.A.

PADR6E/S - "Q" - com as mesmas secções de ferro, tanto na
direção lonçiiudinal como na direção transversal.
"L" - com armadura principal na direção longitudinal (OU

seja, no sentido do coniprimento],
"T'" - com armadura principa; na direção transversal (isto
é, no sentido da largura).

DIMENS6ES NORMAIS - 1) Dos rolos: 50 metros de compri-
mento e 2,45 melros d'e largura.
2) Dos painéis: 4 - 5 - 6 metros de comprimento e 2,45 me-
tros de largura.
Podem ser tabrictuios rolos com outros comprimentos.
Painéis podem ser produzidós em comprimentos de até 12
metros. Tipos e dimensões espeeiaie são fàcilmente produ-
zineis, mediante consulta prévia.

ESPAÇAMENTOS ENTRE OS FIOS - Padrão "Q" - 100mm
na direção longitudinal e 1(J0 mm na direção transversal.
Padrão "L" - 100mm na direção lonçituâ'na; e 300mm
na direção transversal.

Padrão "T'" - 3DO mm na direção longitudinal e 100rnm
na direção transversal.

ADER1!:NCIA - A aderência das telas é proporcionada especial-
mente pelos nós solsiasios. Nas telas Telcon, êles são relati-
vamente pouco espaçados, devido à utilização de um grande
número de fios de titãmetros relativamente pequenos. Disso
resulta ainda uma maior superfície âe aço à qual o con-
creto' irá ligar-se, comparativamente aos materiais comuns.

VANTAGENS - Economiza: aço (até 60%); mão-de-obra (até
90%); manuseio; transporte; tempo de execução da obra.
Proporciena.: aâcréncia perfeita; alta resistência e conse-
qüente segurança; ancoragem garantida; facilidade de ins-
peção após a colocação da armadura.
Elimina: ttssuramento nocivo; ga.nchos; dobramento; amar-
ração; pesagem no recebimento; sobras ou faltas provocadas
por âesbitolamento. O
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ESPORTE
ARQUITETUR.A
MODERNA
Também no setor esportivo, a

Arquitetura Brasileira - famosa
no mundo inteiro - tem sido ~
cada vez mais solicitada. É

contínuo o crescimento do parque
esportivo nacional.

Teh soldada Tetcon foi 'usada na armadura do
piso da quadra do ginásio do EC Sírio, um dos
mais modernos de São Paulo. •

E, também no setor esportivo,
a Tela de Aço Soldada - moderno
material de armadura em concreto
conhecido em todo o mundo - tem
sido cada vez mais utilizada.

No Brasil, essa primazia cabe
à Tela de Aço Soldada TELCON.

Aplicação de; tela soldada Telcon na construção
da piscina-balneário da Associação Desportiva
Floresta (SP)

r

TELA DE AÇO PARA CONCRETO

CARACTERlsTICAS
• Fornecida em painéis ou rolos

• Limite de escoamento:(O,2%) mínimo 6.000 Kgjcm2

• Taxa de trabalho até 3.500 Kgjém2

• Produzida por s~lda eletrônicamente controlada

• Grande variedade de tipos e dimensões

• Estoque permànente dos tipos mais usados

ECONOMIZA

Aço (até 50 %)
Mão de obra (até 90%)
Manuseio e transporte
Tempo de execução da obra.

VANTAGENS

--== =~,.~~~~."L,,,CU,,O••IJIJIJIJIJIJIJIIJ IIJ

Proporciona: A Ita resistência e
consequente segurança; perfeita
ancoragem. Elimina: Fissura-
mento nOCIVO,ganchos, dobra-
mento, amarração, necessidade
de pesagem no recebimento,
sobras ou faltas de armadura.
Facilita inspeção da armadura
após colocada

EMPREGADA EM

Pisos, lajes, estradas, piscinas,
muros de arrimo, canais, barra-
gens, pistas, peças préfabricadas
de concreto e muitas outras
apl reações.

R. Paulo Souza, 52· Fones: 37-2932·37·8195· S, Poulo

OE"PARTAMENTODE ENGEN,HAijtA E.IN~PEÇÃO
PARA,CONSULTA.S E ORIENTAÇÃO TÉCNICA



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.

o cimento Portland Mauá
supéra as especificações
exlgidas para cimento
Portland no mundo inteiro

e,
..
-

* .
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND

ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE PISCINAS

PISCINAS PÚBLICAS, PARA CLUBES, PARTICULARES
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA AOS ARQUITETOS

ACQUAZUL s. A.

Piscina social do Clube de Regatas-'do Flamengo - Arq. João Khair

MATRIZ E FILIAIS: RIO - SÃO PAULO - BELO HORIZONTE PôRTO ALEGRE
REPRESENTANTES: SALVADOR - RECIFE - BELEM - BRASILIA - MANAUS - BLUMENAlJ



IJuminar campos esportivos é trabalho para especialistas

E nós somos especialistas em iluminação. Temos vasta experiência na fabricação

de aparelhos e na execução de projetos de iluminação de campos de futebol, qua-

dras de tenis, bola.ao-cesto, futebol de salão, pistas de boliche, hipódromos, autó-
dromos. E em piscinas também. De clubes e particulares. Se vocs precisar de um

projeto para a iluminação de uni campo esportivo, procure-nos, Sem compromisso.

@Pe:teftO Comércio é Indústria de Eletricidade Ltda.
Exposição e Vendas: Av. da Luz. 470 . Tel. 35-5293.35·6369 e 36~5734e Fábrica: Av. Anhanguera, 1730 (S, Amaro)
End. Telegr, PETERCO· C, p, 1970· S, Paulo e Av, Franklin Roosevelt, 115· sala 1006· Te1.52·3545 -Rio· GB,

!!
•:::;

Projetor- Z·lO, que es'tá sendo utilizado na
iluminação especial do Estádio Governador
Magalhães Pinto. em Belo Horizonte.
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.NOS TEMOS O SEU CLIENTE

Sim, nós temos o seu cliente • desde aue 61.8
sei's arauiteto, constr'utor ou decorador.

A Revista ARQUITETURA, sob contrôle do Instituto de Arquitetos da
Brasil, tem sua tiragem dirigida, atingindo mensalmente, em casa e nos es-
critórios, a todos os arquitetos, construtores e decoradores do Brasil.

gnossos leitores - os seus clientes - têm o máximo interêsse em ARQUI-
TETURA, uma revista que colecionam com cuidado e preservam com carinho.
Porque ARQUITETURA é uma revista séria, uma publicação técnico-cultural
que preenche as necessidades profissionais e intelectuais de seus leitores.

Quando o senhor precisar de comunicar-se com os clientes, ARQUITETU-
RA terá o máximo prazer em servi-lo.

Seus clientes estão às suas ordens _.através das páginas de
ARQUITETURA a revista dos arquitetos brasileiros.

SPARA PARQUES INFANTIS BRIM-KAR••••••••••

ESCORREGADOR com 3 metros VAGA OCEÂNICA paraI6crianç ••

PRANCHA VAI-VEM para 15 crianças ESCADA HORIZONTAL ~~~~:~~~:~
R E M A _ R E M A com 3 pranchas B A L A N ç O c o m 3 b a n c o. s

C A R R O II S S E L para 18 crtança s G A N G O R R A com 3 pranchas

Bancos. campestre e tubula,r e também portões e alambrados para proteção do Parque



aquele loque LANA ...
. '9.
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chapa Irapezoidal
de alumínio para revestimentos e coberturas

• •
Funcional
Devido à forma de sua seção transversal, permite obter,
quando comparada com outros materiais de cobertura:
1 - maior escoamento de águas pluviais
2 - maior resistência ao flexionamento

Econômica
Pode ser normalmente produzida em comprimentos
de até 12 metros, o que permite ao arquiteto obter,
com economia, grandes efeitos plásticos em cober,
turas e revestimentos laterais de fachadas.•

Material
Produzida em liga de alumínio extra-duro 3M-H
correspondente a ASTM - 8209 - 61 - Alloy 3003,
com encruamento máxímo por laminação.

Caraclerísticas Mecânicas
Carga de ruptura: 20 a 22 kglmm2 - Limite de elas-
ticidade: 16 a 20 kglmm2 - Alongamento: 1 a 4% .

Isolamento Térmico
Oferece maior grau de isolamento térmico por
reflexão. Refletindo cêrca de 90% da luz solar
incidente, chega a reduzir no verão, de 15° C, a
temperatura interior.

••

·Companhia Brasileira de alumínio
PIONEIRA DA INDÚSTRIA NACIONAL DE ALUMíNIO '

Av. da Luz, 297 - 11Qando _ Tels.: 36-3100 - 36-3101 e 36-1146 - S.Paulo
Av. Presidente Vargas, 309 - 20Q ando - Tels.: 52-2074 e 23-2611 - R. de Janeiro
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